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EDITORIAL
Sahabat Apps4God yang terkasih,
Kami senang sekali menyapa Anda semua, para Sahabat Apps4God. Sejak terbitnya APPPS
LIVE edisi perdana, redaksi menerima respons positif tentang gerakan Apps4God. Selain
mengontak redaksi, Anda bisa mendapatkan informasi lengkap tentang gerakan Apps4God di
situs Apps4God. Kita semua bisa dan harus terlibat dalam gerakan ini. Karena itu, kita akan
terus memberikan informasi segar seputar gerakan Apps4God melalui APPPS LIVE.
APPPS LIVE edisi kedua berisi informasi event "Imago Creative Conference", peluncuran situs
Apps4God, diskusi mengenai penggunaan aplikasi dalam pelayanan sekolah minggu, dan tanya
jawab seputar aplikasi Alkitab. Selain itu, Anda juga bisa menyimak artikel "Mesin Pintar,
Media Sosial, dan Iman Kristen". Nah, mari terlibat dalam gerakan Apps4God. Tuhan Yesus
memberkati.
In Christ,
Hilda Debora
Pemimpin Redaksi APPPS LIVE
hilda@inchrist.net
Tentang

REPORTASE

Peluncuran Situs Apps4God
Pada tanggal 17 Agustus 2015, bertepatan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke
70, telah diluncurkan situs Apps4God. Situs ini lahir dari kerinduan untuk mengembangkan
sebuah pusat informasi bagi gerakan Apps4God. Apa itu gerakan Apps4God? Gerakan Apps4God
adalah gerakan yang mengajak anakanak Tuhan untuk mempersembahkan dan memakai karya
teknologi aplikasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Gerakan Apps4God memiliki ekosistem yang
lengkap, selain situs Apps4God diluncurkan, juga Publikasi APPPS LIVE dan komunitas
komunitas sosial Apps4God yang akan mendukung terjadinya koneksi, interaksi, dan kolaborasi

dari pihakpihak dalam tubuh Kristus.

Secara khusus, situs Apps4God akan menjadi pintu masuk ke dalam ekosistem gerakan Apps4God.
Di dalamnya terdapat fiturfitur: Home, APPPS LIVE, Artikel, Komunitas, Events, Resources,
Statistik, dan Contact Us, yang akan menghantar para pengunjung untuk mengenal dan terlibat
dalam gerakan Apps4God secara lebih nyata. Banyak informasi aplikasi, kegiatan, arsip Publikasi
APPPS LIVE, dan bahanbahan biblikal yang disediakan supaya pengunjung semakin siap
berkolaborasi dalam melayani generasi digital abad 21. Pengunjung juga diajak untuk berinteraksi
dan berbagi secara langsung melalui mediamedia sosial Apps4God yang tersedia. Mari bersama
sama melayani Tuhan bagi generasi digital abad 21.
Lihat Situs

Event: IMAGO Creative Conference 2015
IMAGO Creative Conference adalah sebuah acara yang bertujuan untuk menginspirasi kaum muda
(generasi "digital native") untuk menghasilkan karyakarya kreatif dan positif untuk membangun
masyarakat. Acara yang diprakarsai oleh Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia (CBNI) ini akan
diadakan di Jakarta pada tanggal 11 September 2015.

IMAGO Creative Conference 2015 akan mengambil tema "The Next Wave  Breaking Into Digital
Generation". Acara ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar yang dinamis, tempat para
pemimpin muda diberdayakan untuk menjawab tantangantantangan saat ini; bagaimana meng
INSPIRASI orangorang percaya untuk menjangkau dan memuridkan secara kreatif, bagaimana
memPERLENGKAPI pekerjapekerja dalam memproduksi sebuah seni dan media yang unggul,
dan bagaimana memBERDAYAKAN pemimpinpemimpin dalam membangun sebuah budaya
misionaris yang kreatif.
Info lebih lanjut mengenai acara ini dapat dilihat di:

http://imagoplanet.com dan http://imago.jawaban.com/2015/

KOMUNITAS

AppsTalks: Diskusi Peran Aplikasi dalam Pelayanan SM
"Demam apps" tidak hanya dialami oleh para remaja dan pemuda, tetapi juga anakanak,
termasuk anakanak sekolah minggu. Mereka sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasiaplikasi
melalui gawai mereka, mulai dari aplikasi permainan sampai aplikasi Alkitab. Hal ini menjadi
tantangan besar bagi para pelayan anak dalam mengajar anakanak generasi digital native ini.
Metode pengajaran pun pasti akan mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi ini.
Banyak pelayan anak yang sudah menggunakan aplikasi ketika mengajar sekolah minggu, seperti
aplikasi Alkitab, cerita SM bergambar dan bersuara, Cerita Alkitab Terbuka, Komik Alkitab
Bergambar, Komik Yesus Hidup, Komik Kitab Suci, Alkitab Yang Terbuka Bergambar, dll..
Penggunaan aplikasi dalam mengajar sekolah minggu bisa menolong anak lebih antusias,
bereksplorasi, dan memiliki fokus pada pengajaran karena hal itu sesuai dengan cara belajar
mereka.
Silakan menyimak hasil diskusi para pelayan anak tentang demam apps ini di FB eBinaAnak:
[https://facebook.com/sabdabinaanak/posts/10153058111086629]

Blog: Mari Bergabung dalam Gerakan Apps4God!
Oleh: Evie

.... Berbicara tentang teknologi terkini, teknologi mobile, digital, dan sosial media
adalah teknologi yang paling berjaya saat ini. Tiga teknologi terkini itu
terbungkus dalam "smartphone" yang ada dalam genggaman tangan kita.
Fenomena "kecanduan gawai" sepertinya tidak dapat dihindari karena gawai
sudah menjadi alat utama untuk menunjang aktivitas kita seharihari, kapan saja
dan dengan siapa saja. Tahukah Anda bahwa semua tugas yang diinginkan oleh pengguna
smartphone dijalankan dengan program software khusus yang disebut dengan "apps"? Misalnya,
ketika kita ingin melakukan aktivitas menghitung, maka kita akan membuka aplikasi "calculator".
Jika kita ingin mendokumentasi dalam foto, kita menggunakan aplikasi "camera", dan masih
banyak lagi. Software aplikasi (apps) seperti ini biasanya diunduh langsung dengan smartphone
dari internet. Ada berapa banyak software apps di dunia? Statistik mencatat bahwa untuk aplikasi
Android terdapat 1,6 juta aplikasi dan untuk aplikasi iOS sebanyak 1,5 juta, sedangkan ratarata
smartphone biasanya memiliki lebih dari 50 apps.
Dunia saat ini sedang dilanda "demam apps". Jika kita menggunakan beragam aplikasi untuk
menunjang aktivitas hidup kita, apakah kita juga menggunakan aplikasi untuk menunjang
aktivitas kerohanian kita?
Selengkapnya

PELAYANAN/PROYEK/PROGRAM

Aplikasi WarungSaTeKaMu
Testimoni:
"Nice Good for Christian teenager. God bless you all!" (Yvonne Marsaulina Harianja)
"Aplikasi yang bagus, dan anak muda banget!" (Billy Sinaga)

WarungSaTeKaMu adalah aplikasi Android yang dikembangkan oleh
Our Daily Bread Ministries. Aplikasi ini ditujukan bagi kaum muda
sebagai sarana bersaat teduh setiap hari dan berbagi karya serta berkat.
Saat pertama kali menjalankan aplikasi ini, Anda akan diminta untuk
masuk dengan menggunakan akun Facebook atau email. Anda juga bisa
melewati langkah ini dan masuk tanpa mendaftar, tetapi tidak bisa
memberi komentar. Setelah melewati langkah ini, akan muncul popup
dialog yang meminta Anda untuk menyukai laman WarungSaTeKaMu di Facebook. Ketika sampai
di layar utama, Anda akan menemukan artikelartikel terbaru yang terintegrasi dengan situs
WarungSaTeKaMu.org. Jika Anda menarik panel menu dari sebelah kiri, Anda bisa mengakses
berbagai bahan dan artikel yang dikelompokkan dalam kategorikategori seperti Saat Teduh, Pena
Kamu, Media Kamu, dan Komik Kamu. Selain itu, masih ada lagi menumenu lain untuk
pengaturan, informasi pengembang, mengirim karya, dll..
Sumber: ICW Edisi 1242
Unduh: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.warungsatekamu

FAQ: Aplikasi SABDA Android "ALKITAB"
T: Mengapa versiversi yang saya unduh selalu hilang sehingga saya
harus selalu mengunduh saat ingin memakai versiversi tersebut?
J: Apakah Anda memiliki aplikasi semacam Clean Master/cache cleaner
di device Anda? Ada kemungkinan versiversi yang telah diunduh
tersebut telah terhapus oleh aplikasi cleaner. Contohnya pada aplikasi
Clean Master, dalam pilihan Advanced Cleaning (atau kadangkadang di
pilihan Residual App, bahkan di beberapa HP, Normal Cleaning) ada
aplikasi Alkitab dalam daftar tersebut. Dalam pilihan tersebut terdapat "downloaded fonts" yang
sebenarnya adalah semua versi Alkitab yang diunduh. Jadi, harap berhatihati ketika melakukan
pembersihan semacam itu supaya file Alkitab yang sudah Anda unduh tidak ikut dibersihkan.
Semoga informasi ini dapat membantu.
T: Adakah sistem yang memudahkan saya untuk memberikan masukan tentang perbaikan kidung
atau renungan yang ada di aplikasi ini?
J: Ada. Pada bagian halaman kidung yang ingin Anda perbaiki, silakan tekan link "Kirim
Perbaikan". Kemudian, ikuti langkah selanjutnya. Kiriman perbaikan dari Anda akan segera
diproses oleh tim Alkitab. Kami membutuhkan partisipasi dari Anda agar aplikasi ini dapat lebih
baik dan nama Tuhan dimuliakan.
Redaksi: Apakah Sahabat Apps4God juga memiliki pertanyaan, saran atau ide untuk aplikasi
Alkitab? Silakan kirimkan masukan Anda ke apps@sabda.org.

FAQ Selengkapnya
Unduh aplikasi Alkitab:
[Alkitab Yuku  https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.alkitab]
[Alkitab SABDA  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.alkitab]
ARTIKEL+

Mesin Pintar, Media Sosial, dan Iman Kristen
Kehidupan manusia kini sudah mulai sulit dijauhkan
dari perangkat teknologi informasi. Data statistik
membuktikan penggunaan telepon pintar terus
meningkat di berbagai negara, juga disertai terus
meningkatnya data lalu lintas telepon pintar.
Pesatnya pertumbuhan dan pemakaian telepon pintar
merupakan tren dunia saat ini yang memperlihatkan
kebutuhan "all in one" berupa hiburan, sosialisasi,
bisnis, pendidikan, keagamaan, dan informasi lainnya yang terintegrasi.
Para ahli teknologi informasi terus berinovasi untuk menyajikan kemudahan melalui berbagai
aplikasi sekali klik sehingga dalam hitungan detik kita bisa mendapatkan kemudahan yang
menjawab kebutuhan hidup. Mereka berusaha mengintegrasikan segala urusan hidup manusia
dalam suatu sistem digital. Hasilnya, segala urusan pendidikan, keuangan, kesehatan, bisnis,
sosialisasi, transportasi, konsultasi, makanan, bahkan religius menjadi gampang diakses hanya
dalam satu telepon pintar yang kecil.
Selengkapnya

APPPS LIVE
*Publikasi APPPS LIVE adalah suara dari gerakan Apps4God, yaitu gerakan
yang mengajak orangorang percaya, baik sebagai pengembang maupun
pengguna teknologi, untuk bersamasama menggumulkan bagaimana
menggunakan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan.
Bergabunglah dengan kami:

Kontak: live@apps4god.org
Redaksi: Hilda, Jono, Tika, dan Santi

Anda menerima publikasi ini karena Anda
berlangganan Publikasi APPPS LIVE. Untuk
berlangganan atau berhenti berlangganan
kirimkan email ke live@apps4god.org.
*Terbit sebulan 2 kali.
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