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EDITORIAL

Edisi IT-4-GOD kali ini disusun dengan tema "Hari Anak Nasional", dan memuat
beberapa topik yang menarik untuk dibicarakan. Di kolom APPPS Live, misalnya,
Anda bisa menyimak tulisan kami yang menanggapi salah satu artikel dari
Kompas.com terkait PR besar pendidikan anak di Indonesia. Selain itu, Anda juga bisa
menyimak ulasan kami tentang sumber bahan yang bisa Anda rujuk untuk mencari tahu
tentang bagaimana mengedukasi anak untuk menggunakan gawai secara benar.
Sajian kami selengkapnya akan memberikan lebih banyak informasi untuk Anda
supaya bisa dibagikan juga kepada rekan-rekan Anda.

Hari Anak Nasional selalu menjadi hari yang istimewa bagi gerakan Apps4God karena
bertepatan dengan peringatan inilah gerakan Apps4God dicanangkan pada 2015
silam. Tanpa terasa, sudah 3 tahun gerakan Apps4God hadir dengan fokus untuk
membawa generasi digital menggunakan teknologi-teknologi terkini untuk Tuhan.
Terima kasih banyak atas dukungan Sahabat semua yang juga telah turut bergerak
bersama-sama dengan Apps4God. Informasi lebih lengkap mengenai pelayanan
Apps4God selama 3 tahun ini dapat Anda ikuti dalam situs Apps4God.

Kiranya menjadi berkat. Selamat membaca edisi terbaru IT-4-GOD! Tuhan Yesus
memberkati.

https://instagram.com/apps4god/
https://twitter.com/apps4god/
https://www.facebook.com/apps4god/
https://edukasi.kompas.com/read/2018/07/23/12381241/hari-anak-nasional-dan-pr-besar-pendidikan-anak-indonesia
http://apps4god.org/tentang
http://apps4god.org/


In Christ,

Pemimpin Redaksi IT-4-GOD,

Odysius

 

APPPS LIVE

App-✞alks: Peran Gereja dan Masyarakat Kristen dalam

Pendidikan Anak Indonesia

Peningkatan mutu pendidikan untuk anak-anak merupakan salah satu topik yang
menjadi perhatian khusus dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2018 yang jatuh
pada 23 Juli lalu. Berikut ini adalah cuplikan artikel yang ditulis oleh Yohanes Enggar
Harususilo di Kompas.com terkait topik tersebut.

Hari Anak Nasional dan PR Besar Pendidikan Anak Indonesia

KOMPAS .com - Tanggal 23 Juli secara
rutin diperingati sebagai Hari Anak
Nasional (HAN). Tahun ini, HAN
mengangkat tema, "Anak Indonesia, Anak

GENIUS", yang merupakan akronim dari Gesit, Empati, Berani, Unggul, dan Sehat.

Dalam bincang Kompas .com bersama Wisnu Subekti dan Sabda Subekti, pengamat
pendidikan dan juga pendiri media pembelajaran berbasis teknologi Zenius,
masalah pendidikan anak di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar yang
perlu dituntaskan.

1. Masih rendahnya standar kualitas.
2. Perlunya mengubah metode mengajar.
3. Persoalan kemampuan dasar.
4. Potensi bahaya dari akses luas.
5. Perlunya pendidikan berbasis teknologi.

[Sumber: https://edukasi.kompas.com/read/2018/07/23/12381241/hari-anak-nasional-dan-
pr-besar-pendidikan-anak-indonesia]

Menanggapi hal ini, bagaimana seharusnya respons gereja? Sebagai langkah awal,
kita bisa mulai berdoa bagi sistem pendidikan di negara ini agar mengalami
peningkatan, mulai dari infrastruktur, administrasi, tenaga pengajar, serta segala aspek
lain yang terkait. Kita juga bisa mulai terlibat dalam berbagai upaya untuk
meningkatkan pendidikan, mulai dari skala yang terkecil yang terdekat dengan kita,
seperti dalam keluarga, dalam pelayanan sekolah minggu, dsb..

http://blog.sabda.org/blogger-sabda/odysius-bio-temara/
mailto:ody@in-christ.net
http://apps4god.org/app-talks/app-talks-peran-gereja-dan-masyarakat-kristen-dalam-pendidikan-anak-indonesia
https://edukasi.kompas.com/read/2018/07/23/12381241/hari-anak-nasional-dan-pr-besar-pendidikan-anak-indonesia
https://edukasi.kompas.com/read/2018/07/23/12381241/hari-anak-nasional-dan-pr-besar-pendidikan-anak-indonesia


Pendidikan untuk anak-anak merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan
kepada kita. Mari kita berikan segala yang terbaik untuk menunaikan tanggung jawab
tersebut.

App-✞alks: Community Project: Daftar Aplikasi Mobile Kristen

untuk Anak dan Remaja

Berikut ini adalah sharing dari Jeffrey Lim, salah satu kontributor publikasi IT-4-GOD,
menanggapi artikel dalam situs Apps4God yang berjudul Pentingnya Respons
Pelayan Anak pada Era Teknologi Mobile, sekaligus ajakan untuk terlibat dalam
sebuah community project.

"Pernahkah kita memperhatikan fenomena ini: Ketika kita melihat
anak-anak atau remaja zaman sekarang, baik itu laki-laki maupun
perempuan, kebanyakan dari mereka menghabiskan waktunya
dengan ponsel pintarnya dan game. ....

Ketika kita, sebagai orang percaya, mengatakan bahwa kita hendak menebus
teknologi untuk Tuhan, hal itu bukan berarti bahwa kita mengeliminasi teknologi itu
atau tidak menggunakan teknologi itu, melainkan mengarahkan teknologi itu untuk
Tuhan. Pendidikan yang mendidik hati anak-anak tentunya adalah hal yang
terutama, tetapi hal ini juga harus diimbangi dengan pembangunan dan penyediaan
sistem yang mendukung. Untuk aplikasi praktisnya, kita perlu merenungkan
pertanyaan ini: Ketika kita berharap anak zaman sekarang belajar hal positif dan
rohani melalui telepon pintar mereka, ketika pada telepon pintar anak zaman
sekarang mungkin terdapat banyak aplikasi, adakah aplikasi yang mendukung
mereka bertumbuh?

Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dan
mencari 20 -- 30 aplikasi mobile yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan
untuk membina kerohanian anak dan membawa mereka makin mengenal Tuhan.
Saya mengajak teman-teman untuk melakukan [sebuah] Community Project. Untuk
itu, saya membuat satu dokumen dalam Google Docs yang berjudul Christian Apps
for Kids & Teenagers. Silakan teman-teman turut menambahkan daftar yang sudah
ada untuk menolong siapa pun yang memerlukan daftar tersebut dalam pelayanan
anak dan remaja. ....

Mohon partisipasi maupun tanggapan dari teman-teman semua. Kiranya ini menjadi
Community Project dan saya percaya ini dapat membantu banyak orang. Salam
IT4GOD!"

— Jeffrey

Mari kita beramai-ramai turut terlibat dalam community project ini dengan
menambahkan dan melengkapi daftar yang sudah dibuat di Google Docs melalui

http://apps4god.org/app-talks/app-talks-community-project-daftar-aplikasi-mobile-kristen-untuk-anak-dan-remaja
http://apps4god.org/app-talks/app-talks-community-project-daftar-aplikasi-mobile-kristen-untuk-anak-dan-remaja
https://docs.google.com/document/d/1JsziQQSHkeGaaCn37HHQk2LtbT6b2QFoundGeXKiDFU/edit


tautan yang diberikan. Bagikan juga pendapat Anda terkait project ini dalam komunitas
Facebook App SABDA melalui tautan berikut ini.

Komunitas App SABDA

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Mengedukasi Anak untuk Menggunakan Gawai secara Benar

Gawai bisa menjadi media belajar yang sangat efektif dan interaktif untuk anak jika
digunakan secara benar. Namun, jika digunakan secara salah atau berlebihan, gawai
juga berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan dan
kepribadian anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting untuk
membimbing anaknya agar tidak hanya menggunakan teknologi secara benar, tetapi
juga untuk bertumbuh dalam iman dan memuliakan nama Tuhan. Agar bimbingan yang
orang tua berikan ini dapat berjalan efektif, orang tua dapat belajar cara-cara terbaik
untuk mendidik generasi digital sekaligus menggunakan perangkat digital untuk
mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Bagi Anda yang sedang bergumul tentang
hal ini, berikut ini kami sajikan beberapa sumber bahan yang kami harapkan bisa
membantu Anda.

1. Situs Apps4God

Situs Apps4God lahir dari kerinduan untuk
mengembangkan sebuah pusat informasi bagi
gerakan Apps4God, yakni satu gerakan yang
mengajak anak-anak Tuhan untuk
mempersembahkan dan memakai teknologi
bagi kemuliaan nama Tuhan. Situs ini memiliki
banyak bahan, di antaranya:

a. APPPS Live (berisi berita-berita seputar tren teknologi, pelatihan, dan
komunitas),

b. ICDW (memuat ulasan teknologi dalam pelayanan, seperti aplikasi mobile,
software, bahan multimedia, ataupun situs),

c. Artikel (berisi berbagai artikel tentang teknologi dan kekristenan), dan
d. Resources (memuat arsip publikasi IT4GOD, APPPS Live, aplikasi-aplikasi

SABDA, bahan-bahan berupa slide PowerPoint, dan video).

Situs ini sangat kami rekomendasikan kepada Anda. Sebab, banyak dari bahan-bahan
yang tersedia membahas pengaruh teknologi pada anak dan remaja yang kerap
menjadi perhatian kalangan orang tua.

https://www.facebook.com/apps4god/posts/662355324114417
http://apps4god.org/icdw/mengedukasi-anak-untuk-menggunakan-gawai-secara-benar
http://apps4god.org/


2. Situs #ayo_PA!

Situs #ayo_PA merupakan sebuah situs yang
dibangun oleh Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA) untuk memperkenalkan gerakan
#ayo_PA!, suatu gerakan yang mendorong
khususnya anak-anak muda untuk mencintai
Alkitab dan memiliki kebiasaan melakukan
Pemahaman Alkitab (PA) dengan

memanfaatkan teknologi digital. Dalam situs ini, pengguna dapat menemukan
beberapa bahan, yang meliputi: artikel teknologi dan Alkitab, metode PA, bahan-bahan
multimedia, hingga apps untuk belajar firman Tuhan. Adapun menu "FAQ" bisa Anda
buka untuk mengetahui lebih jauh mengenai gerakan #ayo_PA! Situs ini juga memuat
arsip publikasi PA21 (publikasi yang dirilis untuk membawa orang Kristen pada era
digital ini mempelajari Alkitab dengan media yang sesuai dengan zamannya). Anda
bisa mengaksesnya melalui menu "PA21". Selain mendapatkan berbagai bahan, Anda
bisa terlibat dalam komunitas PA daring melalui menu "Komunitas PA". Atau,
mengarahkan anak Anda untuk melakukan PA secara daring melalui menu "PA Online".
Mari manfaatkan alat dan bahan dalam situs ini untuk memperkenalkan firman Tuhan
kepada anak-anak.

Selengkapnya »

 

DIGITAL MINISTRY

Sepuluh Cara untuk Menguatkan Pelayanan Anak di Gereja!

Saat ini, regenerasi SANGAT PERLU DIPERHATIKAN oleh gereja. Sayangnya, di
Indonesia, tidak sedikit gereja yang menaruh investasi terbesarnya pada generasi yang
salah, yaitu orang dewasa, padahal generasi anaklah yang harus SANGAT
diperhatikan karena merekalah yang akan memberitakan Injil pada masa depan.

http://ayo-pa.org/
http://blog.sabda.org/2016/05/17/sabda-mencanangkan-gerakan-ayo_pa/
http://ayo-pa.com/
http://apps4god.org/icdw/mengedukasi-anak-untuk-menggunakan-gawai-secara-benar
http://apps4god.org/artikel/kuatkan-pelayanan-anak-di-gereja-dengan-sepuluh-cara-ini
http://apps4god.org/artikel/kuatkan-pelayanan-anak-di-gereja-dengan-sepuluh-cara-ini


Ada beberapa gereja yang sudah sadar dan mulai berkata, ”Anak sekolah minggu,
anak-anak kita, adalah masa depan gereja!” Pendapat itu benar, tetapi tidak cukup.
Memang anak-anak sekolah minggu sudah menjadi bagian dari gereja, tetapi kita akan
KEHILANGAN mereka apabila kita TIDAK MELAYANI mereka.

Karena diperlukannya pelayanan anak yang kuat, kami mengajak gereja untuk
memperkuat pelayanan mereka dengan sepuluh cara berikut:

1. Dapatkan pekerja atau pelayan terbaik untuk pelayanan ini.
2. Latih guru sekolah minggu dengan baik.
3. Tetapkan aturan recruitment yang jelas.
4. Kembangkan fasilitas untuk anak-anak.
5. Manfaatkan media yang ada.
6. Bangun keanggotaan gereja dan mulailah kelas pemuridan untuk anak-anak.
7. Bergaul dengan anak-anak.
8. Berlutut atau berjongkok saat berbicara dengan anak.
9. Jika Anda adalah pembawa firman atau pengkhotbah, ingat bahwa jemaat

kalian adalah anak-anak.
10. Tetapkan waktu untuk mendoakan anak-anak.

Selengkapnya »

 

BERITA IT-4-GOD

Pada 28 - 29 Juli 2018, tim SABDA mengikuti seminar pembinaan orang tua dan
guru sekolah minggu dengan tema Tantangan Mendidik Anak di Era Digital dan
Panggilan dan Nilai Guru. Penjelasan dan informasi lebih lengkap terkait kegiatan
tersebut akan kami posting di situs Apps4God.
Selama bulan Agustus, tim SABDA akan mendapat kesempatan untuk
menyampaikan 10+ seminar seputar Alkitab, Digital Ministry, misi, dan pemuridan
pada era digital di beberapa tempat di Australia, tepatnya di Sydney dan Melbourne.
Kiranya segala persiapan bisa diatur dengan baik sehingga banyak orang bisa
terberkati. Dukungan doa dari Sahabat IT-4-GOD sekalian sangatlah berarti.
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