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EDITORIAL

Memang menyenangkan rasanya untuk membaca dan mengikuti berita perkembangan
teknologi terbaru dan tercanggih pada hari ini. Akan tetapi, di tengah semuanya itu, kita
harus selalu ingat bahwa segala peralatan tersebut adalah untuk melayani Tuhan dan
sesama. Karena itu, sambil menyerap berbagai informasi terkait teknologi-teknologi
yang ada, hendaknya kita juga senantiasa memikirkan dan merenungkan tentang
bagaimana alat-alat tersebut bisa dipakai untuk mendukung pelayanan kita di gereja
atau di mana pun Tuhan menempatkan kita untuk melayani. Redaksi berharap bahwa
sikap seperti itulah yang akan muncul ketika Sahabat membaca IT-4-GOD edisi Mei ini.
Kiranya seluruh sajian kami dapat menjadi berkat bagi Sahabat sekalian. Tuhan Yesus
memberkati.

In Christ,

Pemimpin Redaksi IT-4-GOD,

Odysius
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App-✞ech: Ini Dia Deretan Teknologi Anyar Google yang

Memukau

Berbagai macam produk dan teknologi baru diumumkan di perhelatan Google I/O 2018
di Mountain View, California. Berikut ini rangkuman singkat beberapa di antaranya:

1. Android P: Android P dipastikan membawa beragam perubahan signifikan
dibandingkan pendahulunya, baik di bidang penampilan maupun teknologi. Salah satu
yang paling mencolok, navigasi dengan tiga tombol di bawah layar menghilang, dan
digantikan oleh satu tombol home saja.

2. Smart Compose di Gmail: Dengan machine learning, fitur Smart Compose ini
dapat memprediksi kata yang akan diketik pengguna dalam email. Bahkan, tidak
hanya kata, tetapi fitur ini juga dapat memprediksi kalimat berdasarkan konteks dan
history.

3. AI di Google Photos: Fitur AI di Google Photos makin pintar. Kemampuan
terbarunya antara lain dapat merestorasi foto lama yang hitam putih menjadi berwarna
natural dan dapat mengonversi dokumen yang dijepret kamera menjadi PDF.

4. Fitur Anyar Google Assistant: Google Assistant akan mendapatkan 6 suara baru
yang berbeda-beda, termasuk suara dari penyanyi John Legend. Update baru yang
segera tersedia lainnya adalah pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau
pembicaraan lanjutan dengan Assistant dalam sekali saja pengaktifan menggunakan
perintah "Hey, Google".

5. Smart Displays: Smart Displays pada dasarnya adalah perangkat Google Asisstant
yang memiliki fasilitas layar. Perangkat pertamanya direncanakan meluncur pada bulan
Juli dengan interface khusus.
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6. Google Duplex: Menggunakan text-to-speech, kecerdasan buatan, dan machine
learning, Google Assistant pada masa depan benar-benar bisa bertindak sebagai
asisten dengan suara dan kemampuan layaknya manusia. Dalam demonya yang
dipertontonkan CEO Google, Sundar Pichai, Assistant dapat menelepon pegawai
manusia untuk memesan salon atau restoran. Saking naturalnya, pegawai tersebut
tidak sadar sedang berbicara dengan manusia palsu.

7. Google News: Google News akan mendapatkan bermacam perubahan signifikan
dalam pembaruannya tidak lama lagi. Ada 5 berita paling top yang diletakkan di atas
untuk memudahkan user mendapat informasi. Berita lokal juga diutamakan, dan
Google News secara konstan bakal mempelajari berita apa yang cocok disajikan untuk
masing-masing pengguna.

[Sumber: https://inet.detik.com/consumer/d-4014095/ini-dia-deretan-teknologi-anyar-
google-yang-memukau]

Hampir dapat dipastikan, beberapa dari teknologi-teknologi yang telah diumumkan
oleh Google tersebut akan memberi dampak kepada Anda secara pribadi dan kepada
gereja atau pelayanan Anda. Beberapa teknologi mungkin akan berdampak pada cara
Anda mengelola dan menjalankan tugas-tugas pelayanan, dan beberapa yang lain
mungkin akan berdampak pada cara Anda berkomunikasi dan berinteraksi dengan
orang-orang yang Anda layani. Karena itu, mari kita mempertimbangkan tentang
bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut untuk menunjang
pelayanan kita, sekaligus merenungkan tentang isu-isu apa saja yang mungkin perlu
kita perhatikan terkait penggunaan alat-alat tersebut.

App-✞rain: Pelayanan Digital Ministry kepada Anak-Anak dan

Remaja di GKY Tanjung Pinang

Puji syukur kepada Tuhan karena oleh anugerah-Nya, sejak 21 April 2018, pelatihan
pemrograman untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja bisa diadakan setiap
Sabtu di GKY Tanjung Pinang. Pemikiran untuk mengadakan pelatihan tersebut sudah
ada sejak Desember 2017, dan setelah bergumul selama beberapa bulan, akhirnya
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pelatihan dapat terlaksana. Materi untuk remaja ialah Web Development dan materi
untuk sekolah minggu ialah Visual Programming.

Selengkapnya »

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Forum Daring Kristen

Berelasi dengan saudara seiman merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi kita
orang percaya. Melalui relasi tersebut, kita bisa saling menguatkan, berbagi berkat,
dan bahkan bersama-sama memperdalam kebenaran firman Allah. Pada era teknologi
saat ini, kesempatan untuk bisa saling terhubung dengan sesama orang percaya
semakin luas, di antaranya melalui forum-forum daring Kristen yang banyak tersedia di
dunia maya. Bila Anda ingin bergabung di dalamnya, silakan Anda kunjungi beberapa
forum daring Kristen di bawah ini.

1. Forum Kristen

ForumKristen.com adalah situs forum diskusi
yang dibangun secara khusus bagi masyarakat
Kristen untuk dapat saling bertukar pikiran dan
saling menguatkan dalam iman kepada Tuhan
Yesus Kristus. Situs ini memiliki topik-topik
bahasan yang sudah dikelompokkan ke dalam
beberapa kategori untuk memudahkan

pengguna ketika menjelajahi situs ini. Kategori-kategori tersebut ialah kategori
Komunitas, Forum Terbuka, Iman Kristen, Kehidupan Kristen, dan Lain-Lain. Dalam
kategori Komunitas, Anda akan menemukan thread tentang aturan-aturan penggunaan
situs. Terdapat pula kategori Forum Terbuka bagi orang-orang non-Kristen untuk ikut
bergabung dalam diskusi seputar topik tertentu. Dua kategori berikutnya, Iman Kristen
dan Kehidupan Kristen, berisi topik-topik seputar kekristenan seperti: pendalaman
Alkitab, renungan, kesaksian, ruang doa, dll.. Silakan mendaftar sebagai anggota lebih
dahulu agar Anda bisa membuat posting atau mengomentari suatu thread. Selamat
berkunjung.

2. Forum Sarapan Pagi Biblika

Sarapan Pagi Biblika merupakan forum diskusi Kristen yang memiliki 5 bagian utama
untuk dipilih pengunjungnya, yakni kategori Belajar Alkitab, Bunga Rampai Gereja
Kristen, Apologetik dan Tanggapan Atas Tuduhan, Forum Terbuka, dan Trash Bin.
Forum ini bersifat terbuka bagi semua orang, bahkan bagi orang-orang non-Kristen
yang ingin bertanya, memberi kritik, dan menyatakan ketidaksetujuan mereka atas
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ajaran kekristenan. Para pengunjung bisa
melakukannya melalui Forum Terbuka yang telah
disediakan oleh pihak admin. Keistimewaan
forum ini terletak pada kategori Belajar Alkitab
yang menyediakan berbagai topik pengajaran
dan doktrin kekristenan, seperti Kristologi,
Keselamatan, Eskatologi, Roh, dan Alkitab.

Dengan menjadi anggota, Anda dapat ikut berdiskusi, mengajukan permohonan doa,
mencari informasi tentang berbagai kegiatan, sekolah teologi, KKR, seminar, atau
sekadar berbincang-bincang dengan anggota lain seputar topik umum. Selamat
berkunjung, kiranya banyak berkat yang bisa Anda peroleh melalui situs ini.

Selengkapnya »

 

DIGITAL MINISTRY

Apa yang Google Tahu tentang Menjadi Manusia

Pada zaman digital ini, satu hal yang sepertinya menandai pengujung setiap tahun
adalah banyaknya daftar “terbaik” yang beredar di internet. Daftar-daftar ini mencatat
segala hal, mulai dari buku-buku terbaik sepanjang tahun, film terbaik, lagu, mobil,
pegawai, dan bahkan video viral. Sebagai pengamat budaya, kami mendapati bahwa
daftar-daftar ini sangat menarik dan berwawasan luas karena gambar yang mereka
sajikan terhadap dunia yang kita hidupi. Dari daftar-daftar tersebut, kita tidak hanya
dapat melihat hal-hal apa saja yang menangkap perhatian banyak orang, tetapi juga
alasannya. Oleh karena itu, kami sangat tertarik ketika menemukan rekap akhir tahun
dari hasil pencarian teratas versi Google.

Google senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sebagai mesin pencari, penyedia
internet, pengelola iklan, layanan email, dan masih banyak lagi, Google merupakan
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salah satu raksasa teknologi unggul, yang pengaruhnya dapat dilihat di sebagian besar
bidang dalam masyarakat kita. Bagi jutaan orang di seluruh dunia — termasuk kita —
raksasa teknologi itu terintegrasi sepenuhnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari
dalam banyak cara yang bahkan tidak kita sadari, yang tampaknya berfungsi seperti
perpanjangan pikiran kita. Dengan menyelidiki tren dan pola-pola yang diperlihatkan
dalam pencarian internet selama 2017, Google menemukan hasil yang menarik:
sepanjang tahun lalu, dunia menanyakan pertanyaan “bagaimana?” Untuk menyajikan
hasil tersebut, Google membuat sebuah video.

Selengkapnya »

 

BERITA IT-4-GOD

Pada Mei 2018, YLSA merintis sebuah proyek baru yang kami namakan BAKAT
(BAhasa/BAhan KATalog), sebuah aplikasi yang dapat mengidentifikasi
Alkitab/bahan kekristenan dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia.
Selain Google I/O, beberapa konferensi pengembang lain yang menarik untuk
disimak adalah Facebook F8 dan Microsoft Build, yang sudah terlebih dahulu
diselenggarakan, serta Apple WWDC yang akan diselenggarakan pada awal Juni.
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