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ICW 001/Januari/1999:  
Salam Kasih  

Selamat datang di Edisi Perdana ICW!  

Kami sangat gembira menerima respon yang antusias dari anda sekalian yang tertarik 
untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia internet Kristen di Indonesia. Pada 
minggu ke dua setelah pengumuman tentang akan diterbitkannya ICW, kami telah 
menerima ratusan surat yang secara resmi menyatakan mendaftarkan diri atau meminta 
informasi lebih banyak tentang ICW.  

Harapan kami dengan terbitnya ICW adalah supaya dunia internet Kristen semakin 
dikenal masyarakat Kristen sehingga dengan demikian ICW dapat menjadi sarana 
untuk membawa kekristenan di Indonesia selangkah lebih maju bagi kelebaran 
KerajaanNya. Pujikan syukur hanya pada Tuhan kita.  

Jika anda mendapat berkat dan manfaat dari dari publikasi ICW ini, silakan 
memberitahu kepada teman-teman yang lain.  

Salam, 
Redaksi ICW  
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Selintas Situs Web 

Marilah kita mengenal selintas lebih dekat dengan beberapa Situs WEB dari FICA, GKI, 
BPK Penabur dan YLSA.  

• FICA (Fellowship of Indonesian Christians in America). Situs web ini dimiliki oleh 
organisasi FICA yang berlokasi di Amerika. Didalamnya anda akan mendapatkan 
informasi tentang organisasi FICA dan organisasi Kristen lain, dan masih banyak 
informasi menarik lainnya, seperti informasi gereja Indonesia di Amerika, artikel 
tentang berbagai topik kekristenan, secara khusus mereka menyoroti berita 
seputar perusakan dan pembakaran gereja-gereja di Indonesia, bahkan anda 
bisa dapatkan juga lagu-lagu Kristen. Untuk melihat lebih lengkapnya, silakan 
kunjungi Situs Web ini di :  
http://www.fica.org/  
http://www.fica.org/lagu/alphabet.html  

• CyberGKI. GKI (Gereja Kristen Indonesia) adalah salah satu denominasi gereja 
utama di Indonesia. Situs Web GKI dibuat untuk memberi layanan informasi 
bukan hanya bagi mereka yang ingin tahu tentang organisasi gereja ini secara 
umum tetapi juga secara khusus bagi anggota-anggota GKI setempat untuk 
mengetahui berita-berita setempat yang relevan. Ingin tahu daftar pelayan dan 
pelayanan yang tergabung dalam organisasi GKI dan juga badan-badan 
pelayanan yang bekerja sama? Atau gedung GKI yang dirusak dan dibakar pada 
kerusuhan yang lalu? Silakan berselancar ke:  
http://www.gki.or.id/  

• BPK PENABUR (Deskripsi singkat oleh WebAuthornya; Bambang Gunawan): 
"BPK Penabur adalah sekolah Kristen di Indonesia yang berada pada tiga 
propinsi yaitu Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Memiliki 100 sekolah dari 
tingkat TKK sampai dengan tingkat SMU." Tujuan Yayasan pendidikan ini adalah 
untuk "ikut membentuk manusia Indonesia seutuhnya melalui bidang pendidikan 
sebagai perwujudan panggilan pelayanan dan kesaksian Kristen." Sedangkan 
tujuan Situs Web ini adalah untuk memperkenalkan BPK Penabur dengan 
sekolah-sekolahnya."  
http://www.bpkpenabur.or.id/  

• YLSA (Yayasan Lembaga SABDA). Situs Web ini akan menjelaskan tentang latar 
belakang, visi dan misi pelayanan YLSA. YLSA adalah yayasan yang menjadi 
induk semang bagi pelayanan I-KAN, MIK dan SABDA(c). Apakah itu I-KAN, MIK 
dan SABDA(c)??? Untuk lebih jelasnya, silakan anda berkunjung ke  
http://www.sabda.org/ylsa/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

Inilah beberapa Milis (Forum Diskusi Elektronik) yang akan kita perkenalkan minggu ini:  

http://www.fica.org/
http://www.fica.org/lagu/alphabet.html
http://www.gki.or.id/
http://www.bpkpenabur.or.id/
http://www.sabda.org/ylsa/
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• e-Software. Bagi anda para jargon-jargon internet dan pakar-pakar dalam per-
"komputer"-an, nah silakan berbagi pengalaman dan trik- trik di milis e-Software 
ini. Para pemula bisa juga ikutan.... Untuk mendaftar (subscribe), silakan kirim e-
mail kosong ke alamat: <subscribe-i-kan-software@xc.org> atau URL: 
http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?enter=i-kan-software  

• Paroki-Net. Milis Katolik ini tidak hanya mendiskusikan masalah- masalah 
seputar pengajaran Katolik tetapi juga berbincang-bincang tentang masalah 
relevan yang sedang terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Dibuka sejak tahun 
1991. Milis ini sangat menolong anda untuk bisa mengikuti isu-isu kekristenan 
penting ditinjau dari perspektif Katolik. Untuk mendaftar silahkan menulis e-mail 
ke TO: <koster@parokinet.org> BODY: subscribe paroki (fullname)  

• e-AyahBunda. Masalah "parenting" bisa menjadi hal yang gampang-gampang 
susah, khususnya bagi para orang tua yang masih muda ataupun calon orang 
tua. Oleh karena itu berbagi cerita dan pengalaman akan sangat membantu, 
apalagi kalau diasuh oleh dokter yang berpengalaman dalam bidangnya. Untuk 
bisa tanya dan urun-rembug silakah mendaftarkan diri dengan mengirim e-mail 
kosong ke alamat: <subscribe-i-kan-ayahbunda@xc.org>  

Publikasi_Elektronik 

Anda ingin bertumbuh dalam Kristus? Silakan simak milis dibawah ini.  

• Renungan Harian Elektronik (e-RH). Renungan Harian adalah bahan renungan 
yang diterbitkan secara teratur oleh Yayasan Gloria. Tahukah anda bahwa anda 
dapat berlangganan e-RH secara gratis melalui e-mail?? Ya... anda dapat 
menerima bahan Renungan Harian secara otomatis setiap hari. Caranya? Mudah 
sekali, kirim e-mail kosong ke alamat: <subscribe-i-kan-akar-renungan-
harian@xc.org> atau coba lihat URL: http://www.inasia-ol.com/rh/  

  

http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?enter=i-kan-software
http://www.inasia-ol.com/rh/
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Liputan Dunia Internet: NewsGroup I-KAN (Internet -- 
Komputer Alkitab Network) 

Tahukah anda bahwa milis-milis dalam lingkungan sistem I-KAN (dan seluruh server 
XC.org) dapat diakses dengan metode NewsGroup?? Ya!! Anda dapat melihat dan 
membaca =semua= posting-posting dan topik- topik diskusi yang sudah pernah 
didiskusikan di milis-milis I-KAN. Cara yang paling gampang untuk mengerti apakah 
NewsGroup adalah dengan langsung mencoba dan melihat sendiri. Silakan menulis 
alamat URL di bawah ini dalam browser anda.... (dan manfaatkanlah semua fasilitas 
yang ada!!) Untuk milis I-KAN tertentu: news://hub.xc.org/i-kan-nama-milis  
Contoh: e-Software news://hub.xc.org/i-kan-software  
e-AyahBunda news://hub.xc.org/i-kan-ayahbunda  
Untuk melihat daftar semua: news://hub.xc.org/  

Catatan: beberapa NewsGroup hanya dapat diakses dengan password oleh anggota 
dari milis/newsgroup yang bersangkutan.  

Stop Press 

Kepada organisasi, gereja, persekutuan, atau kelompok-kelompok Kristen yang 
memiliki Situs Web, Milis atau publikasi dan ingin agar hal itu dikenal dan diketahui oleh 
masyarakat Kristen lainnya, silakan mengirimkan kepada kami deskripsi singkat tentang 
situs web, milis atau publikasi anda.  

Atau jika anda ingin mengirimkan beberapa informasi lain tentang Newsgroup atau 
software Alkitab atau informasi internet apa saja yang berhubungan dengan dunia 
kekristenan, silakan berpartisipasi dengan mengirimkan tulisan singkat. Kirimkan tulisan 
anda ke alamat e-mail berikut ini: <submit-ICW@sabda.org>  

Jika memenuhi syarat, informasi tersebut akan kami tampilkan dalam edisi ICW 
berikutnya beserta dengan kontributornya.  

Surat Anda 

Dari Andreas P.:  
"Kami mohon informasi untuk melihat publikasi mingguan yang berisi berbagai macam 
informasi dan ulasan menarik tentang dunia elektronika dan pelayanan elektronika 
Kristen Indonesia di internet."  

Dari Yosepha, Hanna  
"Mohon memberikan informasi bilamana saya mau berlangganan ICW. i.e apakah 
majalah ini akan dikirimkan melalui email seperti saya mendapatkan renungan harian ? 
Berapa biayanya ?"  

news://hub.xc.org/i-kan-nama-milis
news://hub.xc.org/i-kan-software
news://hub.xc.org/i-kan-ayahbunda
news://hub.xc.org/
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Dari Lina Arawati, 
"Saya ingin mengetahui tentang ICW ? Dan biaya u/ berlangganan ICW ?"  

Dari Masda, 
"Setelah membaca isi-nya, saya tertarik pada info mengenai ICW. Mohon dikirimkan 
informasi mengenai ICW tersebut."  

Dari Eka Darmawan, 
"Saya minta informasi mengenai ICW."  

Jawaban: 
Publikasi ICW adalah publikasi mingguan dan betul akan dikirimkan melalui e-mail bagi 
mereka yang mendaftarkan diri untuk berlangganan. Untuk berlangganan anda tidak 
akan dipungut biaya, karena semua pelayanan yang tergabung dalam YLSA adalah 
gratis. Untuk berlangganan anda hanya perlu mengirimkan e-mail kosong ke 
<subscribe-i-kan-icw@xc.org>  

Penjelasan lebih lengkap tentang ICW sudah anda dapatkan dari Fokus Edisi Perdana 
ICW ini.  

Info Terbaru 

• Bagaimana Bisa Membuka Milis Baru?  

Kabar gembira bagi mereka yang ingin membuat milis baru baik untuk gereja, 
organisasi Kristen, persekutuan, kelompok doa, atau lain-lain. Sistem I-KAN 
menyediakan sarana untuk mewujudkan keinginan tsb. Apa ada syaratnya? Tentu saja 
ada. Bagi yang berminat silakan mengirim surat kepada <info-I-KAN@sabda.org>  

Berikut ini kami perkenalkan Milis yang baru saja mulai pada bulan Januari 1999:  

e-WebAuthor:  hubungi <owner-i-kan-WebAuthor@xc.org>  
e-Penabur:  hubungi <owner-i-kan-untuk-penabur@xc.org>  
GII-net:  hubungi <owner-i-kan-untuk-giinet@xc.org>  
MAJUS:  hubungi <owner-i-kan-untuk-gkimy@xc.org>  

Juga dua Publikasi Elektronik yang baru saja diterbitkan:  

ICW:  hubungi <owner-i-kan-ICW@xc.org>  
e-YBA:  hubungi <owner-i-kan-untuk-YBA@xc.org>  
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ICW 002/Februari/1999:  
Salam Kasih  

Selamat berjumpa lagi di ICW Edisi Kedua!  

Kami hadir kembali dalam ICW Edisi ke 2! Dalam terbitan kali ini kita akan mengenal 
selintas Situs-situs Web dari APTIK, IndonesiaNet, Yay. Doulos, MAKALAH dan MIK. 
Milis yang akan ditampilkan adalah CyberGKI, e-Siswa dan e-JEMMi. Akan dibahas 
juga tentang sebuah Situs Web yang berisi data program software Alkitab berbahasa 
Indonesia.  

Fokus ICW kali ini akan membicarakan secara singkat tentang "search engine", dan 
mungkin anda belum tahu bahwa ada search engine berbahasa Indonesia. Silakan 
simak ulasannya.  

Sebuah Milis baru lahir di awal tahun 1999 ini, namanya e-WebAuthor. Apa dan 
bagaimana bergabung dalam milis ini? Ikuti info terbaru dari ICW!  

Bagi anda yang sedang mencari acara aktivitas untuk mengenal Alkitab lebih baik, 
silakan membaca bagian Selingan.  

Demikianlah kira-kira isi ICW Edisi ke 2. Harapan kami semoga ICW edisi kedua ini 
membuat dunia internet Kristen Indonesia semakin mekar dan semarak. Sekali lagi, 
kami menghimbau jika anda mendapat berkat dan manfaat dari publikasi ICW ini, 
silakan memberitahu kepada teman-teman anda yang lain.  

Dalam Anugerah-Nya, 
Redaksi ICW  
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Selintas Situs Web 

Berikut ini informasi singkat beberapa Situs Web, diantaranya adalah APTIK, 
IndonesiaNet, Yayasan Doulos, Makalah, dan MIK.  

• APTIK (Assosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia) adalah organisasi yang 
menyatukan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia. Situs Web 
APTIK, yang berisi 1 halaman ini, menyediakan link ke Situs Web anggota 
APTIK, seperti Unika Atmajaya, Parahyangan, Sanata Dharma, Widya Mandala 
dan Soegiyapranata. Terdapat juga informasi tentang 2 milis yang 
diselenggarakan oleh asosiasi ini. Bagi anda yang ingin mendapatkan informasi-
informasi di atas, anda bisa dapatkan di alamat-alamat di bawah ini:  

 
http://www.aptik.or.id/  

Situs Web Anggota APTIK:  

http://www.atmajaya.ac.id Atma Jaya Jakarta  
http://www.uajy.ac.id  Atma Jaya Yogyakarta  
http://www.unpar.ac.id  Parahyangan  
http://www.sadhar.ac.id  Sanata Dharma  
http://www.unika.ac.id  Soegijapranata  
http://www.wima.ac.id  Widya Mandala  

• IndonesiaNet. Ini adalah Situs business umum, tapi salah satu bagian isi Situs 
Web ini adalah daftar alamat situs-situs gereja-gereja Indonesia di Amerika. 
Sebagian besar yang lain berisi informasi-informasi tentang Indonesia, misalnya 
business, travel dan news. Bagi anda yang ingin tahu lebih banyak silakan 
kunjungi alamat ini:  

 
http://www.indonesianet.com/scgereja.htm  

• YAYASAN DOULOS. Sebuah lembaga pelayanan Kristen interdenominasi, yang 
telah banyak dikenal di negeri ini, yang mengemban amanat agung untuk 
memenangkan jiwa bagi Kristus dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. 
Dalam Situs Web berbahasa Inggris ini anda dapat menemukan informasi 
tentang sejarah pelayanan Doulos, misi Doulos, departemen-departemen 
pelayanan Yayasan Doulos, dll. Banyak sekali informasi yang dapat anda simak. 
Akses Situs Web Yayasan Doulos di:  

 
http://www.doulos.or.id/  

http://www.aptik.or.id/
http://www.atmajaya.ac.id/
http://www.uajy.ac.id/
http://www.unpar.ac.id/
http://www.sadhar.ac.id/
http://www.unika.ac.id/
http://www.wima.ac.id/
http://www.indonesianet.com/scgereja.htm
http://www.doulos.or.id/
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• MAKALAH. Sesuai dengan namanya, "Galeri Makalah", Situs Web ini  

memang sarat dengan informasi tentang berbagai makalah. Orientasi secara khusus 
adalah makalah yang membicarakan seputar kehidupan REMAJA/PEMUDA, misalnya 
masalah-masalah yang timbul di kalangan remaja/pemuda, bagaimana memahami 
remaja/pemuda, pembinaan remaja/ pemuda, dll. Bahkan anda pun dapat menemukan 
informasi tentang milis remaja yang bernama e-siswa (Penjelasan tentang e-siswa juga 
kami sajikan dalam edisi ICW kali ini). Untuk remaja dan pembina remaja/pemuda inilah 
sumber Situs untuk anda. Kunjungi situs ini di alamat:  
http://members.tripod.com/~manuelito/makalah/makalah.htm  

• MIK (Muara Informasi Kristen). Merupakan sebuah Situs Web yang  

berfungsi sebagai direktori bagi berbagai sumber-sumber informasi Kristen di Indonesia. 
Saat ini direktori MIK adalah yang terbesar dan terlengkap dalam jumlah penyajian 
informasinya. Sistem pencarian informasi dalam Situs Web ini dibuat sedemikian rupa 
sehingga memudahkan anda untuk menemukan informasi dengan mudah dan cepat. 
Untuk anda yang sering tersesat di rimba raya internet, Situs Web ini memang 
dirancang untuk anda. Kunjungilah Situs Web ini di alamat:  
http://www.sabda.org/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

Inilah beberapa Milis (Forum Diskusi Elektronik) yang akan kami perkenalkan minggu 
ini:  

• CyberGKI. Mailing List CyberGKI ini diadakan untuk anggota- anggota gereja 
GKI. Salah satu pokok pembicaraan dalam milis ini juga berkisar pada pelayanan 
di lingkungan gereja-gereja GKI. Selain itu topik-topik kekristenan dan topik 
umum juga menjadi topik-topik yang hangat dibicarakan dalam milis ini. Silakan 
mengirim e-mail kosong ke alamat berikut untuk bergabung: 
<subscribe-i-kan-untuk-CyberGKI@xc.org>  

• e-Siswa. Inilah Forum Diskusi elektronik bagi kawula muda Kristen, siswa SMP 
dan SMU!! (Lihat Situs Web-nya di MAKALAH). Berbagai macam topik 
diperbincangkan, mulai dari masalah remaja di Mall sampai pacaran... Tujuan 
milis ini adalah menjadi tempat mangkalnya remaja Kristen untuk sharing 
pergumulan dan saling menguatkan iman sehingga terjalin persahabatan yang 
erat di antara kaum remaja Kristen dari seantero Nusantara. Remaja-remaja 
yang ingin bergabung silakan mendaftar ke alamat: 
<subscribe-i-kan-untuk-siswa@xc.org>  

atau http://members.tripod.com/~manuelito/milis.htm  
http://hub.xc.org/Scripts/lyris.pl?join=i-kan-untuk-siswa  

http://members.tripod.com/~manuelito/makalah/makalah.htm
http://www.sabda.org/
http://members.tripod.com/~manuelito/milis.htm
http://hub.xc.org/Scripts/lyris.pl?join=i-kan-untuk-siswa
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atau untuk informasi lebih lengkap, lihat situs web e-Siswa di URL: 
http://members.tripod.com/~siswa/==Publikasi Elektronik== Anda ingin mengetahui 
cerita kesaksian tentang karya penyelamatan Allah yang sedang terjadi di seluruh 
penjuru dunia? Silakan bergabung di milis ini.  

• e-JEMMi. Milis Jurnal Elektronik Mingguan Misi ini adalah berupa majalah 
elektronik atau jurnal misi yang menuliskan informasi-informasi berupa artikel 
dan cerita-cerita misi yang terjadi di seluruh dunia. Terbit secara teratur satu kali 
seminggu pada setiap hari Jumat. Salah satu tujuan penerbitan jurnal misi ini 
adalah membangkitkan orang-orang Kristen untuk berdoa bagi pekerjaan misi 
Tuhan di seluruh dunia. Anda mau berlangganan? Caranya, kirimkan e-mail 
kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-misi@xc.org> atau melalui situs web e-MISI sementara di: 
http://www.sabda.org/misi/  

Liputan Dunia Internet: SABDA-Web 

• SABDA-Web (Alkitab Indonesia versi HTML)  
SABDA-Web artinya Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat utk WEB. SABDA-
Web adalah situs yang berisi data dari program software Alkitab berbahasa 
Indonesia yang bernama SABDA© dalam bentuk/ format HTML. Karena 
berbentuk dokumen HTML, maka SABDA-Web dapat digunakan/diakses secara 
on-line. Isi dari software Alkitab ini selain berbagai versi Alkitab Indonesia (TB, 
BIS, TL oleh LAI) dan versi Inggris/Indonesia (KJV dengan nomor Strong); juga 
ada alat-alat biblika, seperti pengantar Alkitab dan judul-judul perikop. Sebagian 
besar isi lainnya belum selesai untuk dikonversi dalam bentuk SABDA-Web 
(html). Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi seluruh program 
software Alkitab SABDA© ini bisa selesai dikerjakan sehingga bisa dikonversi ke 
bentuk SABDA-Web/HTML. Untuk itu mohon bantuan doa anda sekalian. Untuk 
informasi: <info-SABDA-Web@sabda.org>  

 
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/  

Stop Press 

Kesempatan berpartisipasi!!  

Seperti yang sudah diberitakan pada edisi yang lalu kami mendorong anda yang 
memiliki Situs Web, Milis atau publikasi untuk memperkenalkannya kepada masyarakat 
Kristen Indonesia dengan mengirimkan kepada kami deskripsi singkatnya agar bisa 
dimuat dalam edisi ICW y.a.d. Kirimkan e-mail ke: 
<submit-ICW@sabda.org>  

http://members.tripod.com/~siswa/
http://www.sabda.org/misi/
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/
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Atau bila ada diantara anda yang mengetahui situs/milis yang menarik dan ingin anda 
perkenalkan di ICW, silakan kirimkan review Situs Web atau Milis tersebut ke: 
<submit-ICW@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari Michael Bastian:  

 
>Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,  
>  
>Selamat atas penerbitan publikasi mingguan Edisi Perdana ICW.  
>Saya sudah terdaftar dalam beberapa milis I-KAN, apakah berarti  
>saya secara automatis terdaftar pada publikasi mingguan ICW. FYI,  
>saya sudah mendaftar pada ICW melalui subscribe-i-kan-icw@xc.org,  
>apakah ini berarti nantinya saya akan menerima 2 kali posting ?  
>Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati pelayanan kita.  

Dari Redaksi: 
 
Terima kasih untuk ucapan selamatnya. PTL!! Jawaban pertanyaan pertama: 
Sebenarnya tidak demikian. Memang untuk beberapa nomor penerbitan pertama, kami 
mengirimkan ICW ke semua netter yang tergabung dalam sistem I-KAN (baik forum 
diskusi ataupun publikasi). Tapi sesudah itu tidak akan kami kirimi lagi. Ini sekedar 
promosi, gitulah. Untuk mereka yang akhirnya tertarik meneruskan berlangganan 
publikasi ICW kami sarankan untuk mengirim e-mail ke  
<subscribe-i-kan-icw@xc.org> (seperti yang sudah anda lakukan).  

Jawaban pertanyaan yang kedua: Kami jamin tidak, karena software Lyris mempunyai 
kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan double posting untuk alamat email 
yang sama. Jadi jangan kuatir, e-mail anda tidak akan dipenuhi dengan publikasi ICW. 
Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan anda.  

Terima kasih untuk e-suratnya. Tuhan berkati pelayanan anda juga.  

Info Terbaru 

• Milis e-WebAuthor 
Baru!!! Telah dibuka milis baru yang diberi nama e-WebAuthor. Bagi anda yang 
ingin tahu lebih banyak tentang "apa dan bagaimana" Situs Web dan ingin 
memperkaya wawasan dalam hal pembuatan/ perancangan Situs Web, silakan 
bergabung dalam milis ini. Milis ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang 
sudah berpengalaman dalam penulisan Situs Web, tapi juga para pemula yang 
ingin mulai berkarya. Perbincangan akan berkisar tentang: apakah Situs Web, 
apakah fungsinya, bagaimana cara membuat dan merancangnya, bagaimana 
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memasangnya di sebuah webserver, dan lain sebagainya. Jika anda tertarik dan 
berminat untuk bergabung, silakan mengirimkan e-mail ke alamat:  
<subscribe-i-kan-webauthor@xc.org>  
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ICW 003/Februari/1999:  
Salam Kasih  

Syaloom,  

Inilah penerbitan publikasi ICW yang ketiga kalinya. Kami akan hadirkan berita-berita 
dari dunia internet yang hangat, baru dan menarik.  

Besar harapan kami pelayanan publikasi elektronik ICW ini dapat memberikan manfaat 
yang semakin besar bagi masyarakat Kristen di Indonesia, khususnya pengguna 
internet Kristen. Kami percaya hal ini dapat terjadi karena doa dan partisipasi anda. 
Oleh karena itu ajakan kami adalah:  

• berdoalah agar pelayanan media elektronik ini dipakai Tuhan untuk pelebaran 
Kerajaan-Nya.  

• berpartisipasilah supaya kualitas pelayanan ini semakin meningkat.  

Tuhan memberkati kita semua.  

Staf Redaksi ICW  
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Selintas Situs Web 

• LAI 
LAI (Lembaga Alkitab Indonesia) mempunyai sejarah yang panjang dan menarik 
untuk kita ketahui. Namun demikian dalam Situs Web LAI ini anda akan diajak 
tidak hanya untuk mengenal LAI sebatas pada sejarah organisasinya saja tetapi 
juga mengenal bagaimana Alkitab itu diterjemahkan kedalam bahasa-bahasa lain 
dan bagaimana Alkitab-alkitab itu diterbitkan dan didistribusikan dan juga apa 
persiapan LAI untuk melangkah masuk ke era millenium ke-3. Informasi lengkap 
dapat anda jumpai di URL berikut:  
http://www.alkitab.org/  

• GL MINISTRY  
Anda mungkin tidak asing lagi dengan salah seorang figur di GL MINISTRY ini, 
karena beliau dulu sering muncul di program Penyegaran Rohani Kristen di salah 
satu stasiun televisi swasta kita. Anda benar!! Dia adalah Pdt. Gilbert 
Lumoindong, S.Th. yang sekarang dapat anda jumpai di Situs Web yang 
dibangun untuk kepentingan pelayanan dari hamba Tuhan ini. Dalam Situs Web 
ini terdapat halaman-halaman yang berisi tuntunan hidup kekristenan dengan 
berpegang teguh pada Firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian dari beberapa 
orang percaya. Terdapat juga warta kegiatan yang diselenggarakan oleh GL 
MINISTRY. Untuk anda yang ingin mendapatkan informasi tentang konseling, 
pelayanan radio, televisi, chatting dengan hamba Tuhan, dan bahkan kaset, 
buku, atau produk GL MINISTRY lainnya, silakan kunjungi Situs Webnya di:  
http://www.glministry.com/  

• STT TIRANUS  
Anda terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan? Atau anda ingin mengetahui 
informasi tentang salah satu Lembaga Pendidikan Teologia terkemuka di 
Indonesia? Inilah Situs Web yang perlu anda simak: Sekolah Tinggi Teologia 
TIRANUS yang berlokasi di Bandung dan bersifat interdenominasi. Tujuan 
keseluruhan paket pendidikan STT Tiranus adalah untuk menghasilkan 
rohaniwan Kristen yang berpegang kepada Alkitab, trampil melaksanakan 
Amanat Agung Yesus Kristus, dan dewasa dalam hidup kerohanian. Foto gedung 
dan lokasi di mana Institut ini berada dapat dilihat dalam Situs ini. Selain itu kita 
juga bisa mendapatkan informasi-informasi lain, seperti: program- program, 
fasilitas, pendanaan, kehidupan di kampus, berita alumnus, dan lain-lain. Untuk 
lebih jelasnya silakan berkunjung ke Situs Web STT Tiranus di:  
http://bdg.centrin.net.id/~tiranus/  

• GKI LAYUR  
GKI (Gereja Kristen Indonesia) Layur bertempat di Rawamangun Jakarta. Dalam 
Situs Web ini selain kita mendapat informasi tentang sejarah berdirinya gereja 
dan para pengerja yang terlibat dalam perkembangan GKI Layur, kita dapat juga 
melihat visi dan misi gereja, susunan komisi-komisi yang ada, dan jadwal 
kegiatanan GKI Layur. Selain informasi seperti di atas, Situs ini juga menyajikan 
kesegaran rohani yang berupa renungan harian. Jumpai mereka di alamat Situs 
di bawah ini:  
http://www.gki.or.id/layur/  

http://www.alkitab.org/
http://www.glministry.com/
http://bdg.centrin.net.id/~tiranus/
http://www.gki.or.id/layur/
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Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• FICA-Net 
Milis yang diselenggarakan oleh Fellowship of Indonesian Christians in America 
(FICA) ini keanggotaannya sudah mencapai kira-kira 700 orang. Keanggotaan 
tidak dibatasi untuk mereka yang tinggal di Amerika saja, tetapi juga termasuk 
orang-orang Kristen Indonesia dari belahan bumi lainnya. Sifat milis ini adalah 
semi-moderated, non-politis, dan interdenomisasi. Tujuan utamanya adalah 
untuk saling membagi kasih Kristus, saling menguatkan, mempertinggi wawasan 
kekristenan, dan saling memacu untuk perbuataan-perbuatan baik. Selain hal-hal 
kekristenan, isu-isu sosial/keadilan juga dibicarakan untuk mengintegrasikan 
iman, perbuatan dan pengetahuan. Milis FICA-Net ini adalah salah satu milis 
Kristen interdenominasi terbaik/terbesar yang aktif di internet saat ini. Anda ingin 
bergabung? Silakan menulis e-mail dengan bentuk:  
To  : listproc@fica.org 
Subject: [bisa dikosongkan] 
Isi  : 
subscribe fica-net nama_anda  

• e-Pantekosta  
Forum diskusi ini terbuka bagi para anggota dan simpatisan gereja Pantekosta di 
Indonesia. Dalam milis ini para anggota milis bisa saling berbagi masalah-
masalah kehidupan sehari-hari, berbagi doa, kesaksian tentang Kasih Allah dan 
lain-lain. Untuk anda yang tertarik untuk bergabung, silakan hubungi alamat ini: 
Budi Lewiyanto <owner-i-kan-untuk-Pantekosta@xc.org> .  
Untuk menjadi anggota daftarkan diri anda dengan mengirimkan e-mail kosong 
ke alamat berikut:  
<subscribe-i-kan-untuk-Pantekosta@xc.org>  

• e-Alumni (Navigator)  
Apakah anda alumnus Navigator ITB? Inilah saatnya anda bergabung dengan 
kawan-kawan alumnus di Milis e-Alumni (Navigator). Dalam Milis ini anda bisa 
berbagi kesaksian dan pengalaman bertumbuh dan melayani di lingkungan 
masing-masing. Dari saling membagikan inilah beban untuk berdoa syafaat 
diharapkan bertumbuh di antara alumni Navigator ITB. Informasi lebih lanjut 
dapat dikirim ke alamat e-mail: 
Setyabudi <owner-i-kan-untuk-navs-alum@xc.org>  
Bagi yang ingin bergabung silakan mengirimkan e-mail kosong ke:  
<subscribe-i-kan-untuk-navs-alum@xc.org>  

Publikasi Elektronik 

• e-Humor 
Seorang tokoh Alkitab, seorang terkaya dijamannya yang juga salah seorang raja 
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dari umat pilihan Allah pernah menulis: "Hati yang bergembira membuat muka 
berseri-seri 
tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." 
(AMSAL 15:13) Inilah juga yang menjadi alasan penting mengapa milis e-Humor 
diadakan. Selain menampilkan humor-humor menarik dan kocak, milis ini juga 
menjaga berusaha "kebersihan" isi humornya yang dikirimkan secara berkala. 
Dengan gratis anda dapat ber- ha..ha..hi..hi dan terkekeh-kekeh melalui milis e-
Humor ini. Ingin bergabung dengan kurang lebih 1000 orang anggota lainnya? 
Seperti biasa :-) , silakan mengirim e-mail kosong ke:  
<subscribe-i-kan-Humor@xc.org>  

Atau jika anda ingin berpartisipasi dalam milis ini dengan mengirimkan humor, silakan 
kirimkan secepat mungkin ;-) ke redaksi e-Humor: 
Sugeng Budi <owner-i-kan-Humor@xc.org>  

  

http://benny.sabda.ylsa/publikasi/index.php?title=secepat_mungkin_;-%29&action=edit&redlink=1
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Liputan Dunia Internet: Perpustakaan Virtual 

CyberGKI sudah mulai membuat suatu ruang "perpustakaan virtual" atau sumber 
bacaan, memuat berbagai artikel maupun buku guna menunjang pelayanan anda. Pada 
saat ini kita sudah sempat memuat beberapa bundel di CyberGKI. Bundel-bundel ini 
masih belum dipilah-pilah berdasarkan kategorinya, semuanya masih bercampur jadi 
satu, mulai bahan serius sampai humor. Bila sudah saatnya kita juga ingin menerapkan 
sistem klasifikasi untuk kumpulan bundel ini, seperti layaknya perpustakaan internet. 
Semua bundel tersebut boleh diakses dan digunakan untuk bahan pembinaan atau 
untuk berbagai keperluan lainnya.  

Mulailah dengan URL 
< http://www.gki.or.id/exe/ > 
dari situ anda akan mendapatkan daftar isi dengan resensi super singkat tentang isi dari 
masing-masing bundel yang ada. Silakan di klik bundel yang anda kehendaki dan 
lakukan "down load" sebagai EXE file (save as EXE file). Bila sudah ter"down-load" di 
komputer anda anda bisa memeriksa EXE file tersebut terhadap virus (pada dasarnya 
sudah diberikan jaminan bahwa file bebas virus :-). Setalah itu anda bisa 
menjalankannya dengan DOS, dan akan terjadi ekstraksi mandiri (self-extraction) 
menjadi 'TXT' file, untuk kemudian anda baca secara off-line. Cara ini ditempuh agar 
waktu on-line menjadi lebih singkat dan file yang portabel bisa dijalankan dengan DOS 
sederhana atau Windows yang biasanya dimiliki oleh pemakai PC.  

Pengelola CyberGKI juga mengundang para penulis untuk berkon- tribusi mengisi ruang 
ini. Bila ada di antara anda yang memiliki tulisan panjang untuk disebarluaskan namun 
sulit dibaca lewat WEB karena alasan praktis (down load lama, harus diresapi dll.) maka 
kami undang anda untuk berbagi dengan mengirimkan naskah anda ke 
<cybergki@xc.org>. Mari kita bangun perpustakaan virtual CyberGKI.  

Artikel oleh: Kristianto Jahja [ Thanks banyak Pak Kris :-) ]  

Stop Press 

Bagi anda yang ingin menerima kiriman ICW secara teratur setiap minggu, silakan 
mendaftar dengan mengirimkan e-mail kosong ke: 
<subscribe-i-kan-icw@xc.org>  

Surat Anda 

Dari Lina:  
>"Selamat ya...ICW telah terbit u/ ke 2 kalinya .Thank's berat  
>loh...abis dengan ICW saya jadi lebih banyak tahu. Dan saya  
>berharap ICW akan selalu hadir terus ya? Doa saya selalu u/staf  
>ICW & Sukses terus ya di kancah internet mail ini. bye..."  

http://www.gki.or.id/exe/
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Redaksi: 
 
Sama-sama, tapi yang jelas syukur kepada Tuhan bahwa pengetahuan anda semakin 
banyak. Semoga berguna bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk membantu 
pelayanan di mana pun anda berada. Selamat melayani.  

Dari Hendy:  
>Buat Redaksi ICW  
>Saya mengetahui alamat Situs Persekutuan Kristen si Aachen Jerman.  
>Selamat mencoba.  
> http://www.geocities.com/Athens/6321/  

Redaksi: 
 
Terima kasih banyak untuk informasinya. Kami akan memeriksa dan coba membuat 
reviewnya pada Edisi ICW yang akan datang.  

Info Terbaru 

• I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network)  

Baru-baru ini, Yayasan Lembaga SABDA sebagai penyelenggara sistem milis I-KAN 
membangun Situs Web yang ==khusus== untuk sistem I-KAN. Situs Web ini 
dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi para anggotanya. 
Melalui Situs Web I-KAN yang terbaru ini anda dapat mengenal dan mengerti sistem I-
KAN secara lebih jelas lagi. Situs Web ini menghadirkan informasi-informasi yang 
berguna untuk orang yang tertarik dengan sistem I-KAN, selain itu melalui formulir yang 
ada, anda dapat mendaftar/subscribe secara serempak ke dalam milis-milis yang 
berada di bawah I-KAN. Situs Web ini dibangun dengan tujuan memberi layanan yang 
lebih baik dan otomatis bagi para anggota maupun simpatisan sistem I-KAN.  
http://www.sabda.org/i-kan/  

  

http://www.geocities.com/Athens/6321/
http://www.sabda.org/i-kan/
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ICW 004/Februari/1999:  
Salam Kasih  

Salam sejahtera,  

Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita bertemu lagi dalam ICW Edisi 4. Dalam edisi 
kali ini, kami menampilkan deskripsi singkat tentang Situs Web dari GPdI, UKDW, 
GKPB dan juga ICF. Kita juga akan mengenal lebih dekat dengan Milis e-Mahasiswa, 
milisnya calon penerus bangsa ...  

Kalau anda ingin tahu tentang "Chat" liputan edisi ini pasti menarik untuk anda simak. 
Omong-omong, jika masih bingung dan sulit untuk mencari pekerjaan saat ini, maka 
fokus untuk edisi kali ini tentang "job seeking" tentu penting untuk anda ketahui. 
Langsung saja disimak, mudah-mudahan ada yang cocok untuk anda.  

Bagaimana..?? Banyak hal menarik yang kami sajikan dalam edisi kali ini. Untuk tetap 
menjaga supaya kami bisa selalu tampil segar, menarik dan informatif, maka kritik, 
saran, masukan atau informasi- informasi baru dari anda selalu kami tunggu. 
Redaksi ICW  
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Selintas Situs Web 

Selayang pandang tentang Situs Web dari GPdI, UKDW, GKPB dan ICF.  

• GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia)  

GPdI merupakan salah satu denominasi gereja Pantekosta terbesar di Indonesia. Situs 
Web ini berisi tentang sejarah berdirinya GPdI, pokok-pokok doa, dan juga tentang 
beberapa artikel, serta alamat GPdI baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Hal 
yang lebih menarik adalah halaman kesaksian-kesaksian dari para jemaatnya yang 
tentu saja akan menguatkan iman kita apabila kita membacanya. Informasi yang lebih 
jelas lagi dapat anda temukan di alamat Situs Web GPdI berikut ini: 
http://gpdi.cjb.net/  

• GKPB (Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian)  

Gereja ini termasuk dalam aliran Injili, menjadi anggota PGI (Persekutuan Gereja-gereja 
di Indonesia) dan PII (Persekutuan Injili Indonesia). Kita dapat menjumpai artikel 
tentang gereja sel, gereja dan kehidupan berjemaat, dan sebagainya dalam Situs Web 
ini. Hal yang istimewa adalah bahwa situs GKPB ini juga berisi tentang bagian 
pertobatan, pelayanan dan kesaksian dari para jemaatnya. GKPB juga memiliki mailing 
list sendiri yang diberi nama "Restoration". Ada banyak hal lain lagi yang cukup menarik 
di dalam Situs Web GKPB ini, untuk itu silakan temukan sendiri informasinya di alamat: 
http://www.fica.org/gkpb/  

• UKDW (Universitas Kristen Duta Wacana)  

Apakah anda sedang mencari informasi tentang Universitas Kristen? Silakan simak 
Situs Web UKDW ini. Siapa tahu universitas inilah yang anda inginkan. UKDW berlokasi 
di kota pelajar Yogyakarta dan melalui Situs ini anda akan mendapatkan informasi 
tentang beberapa fakultas yang ada, siapa dosen pengajarnya, apa saja kegiatan 
mahasiswanya, dan masih banyak hal lagi. Segera kunjungi situs web Universitas 
Kristen Duta Wacana di: 
http://www.ukdw.ac.id/  

• ICF (Indonesian Christian Fellowship) Arlington  

ICF-Texas yang bermarkas di Arlington, Texas ini adalah sebuah persekutuan Kristen 
yang bersifat interdominasi yang terbuka untuk semua orang Indonesia. Untuk 
anda/teman anda yang tinggal atau yang sedang berkunjung di Texas. Silakan kunjungi 
Situs Web ini untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang kegiatan ICF-Texas. 
Selain anda bisa bertumbuh dalam iman dan memuji Tuhan Yesus kita, anda sekaligus 
bisa berkenalan dengan rekan-rekan sebangsa yang sama-sama sedang berada dalam 
perantauan.  
http://www.fica.org/icf-arlington/  

http://gpdi.cjb.net/
http://www.fica.org/gkpb/
http://www.ukdw.ac.id/
http://www.fica.org/icf-arlington/
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Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

Beberapa Milis Forum Diskusi yang akan kita hadirkan pada edisi ini adalah:  

• e-Mahasiswa 
Forum diskusi elektronik ini adalah forum bagi para mahasiswa Kristen Indonesia 
(termasuk mahasiswa Indonesia yang ada di manca negara) untuk "berbincang-
bincang" seputar masalah pelayanan kemahasiswaan dan sharing tentang 
kehidupan mereka sebagai mahasiswa Kristen. Tidak hanya itu, topik-topik yang 
lagi hangat terjadi juga didiskusikan. Ajang diskusi ini juga terbuka bagi para 
alumni yang masih terbeban dalam pelayanan mahasiswa. Hal itu sesuai dengan 
tujuan Milis ini yaitu tetap berpegang teguh pada Firman Allah dalam 
menghadapi perkembangan jaman dan meningkatkan semangat kebersamaan 
para mahasiswa Kristen. Untuk mendaftar silakan mengirimkan email kosong ke: 
<subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@XC.Org>  

Untuk informasi lebih lengkap silakan menghubungi:  
Henry Manullang <owner-i-kan-untuk-mahasiswa@XC.Org>  

• e-GKP (Gereja Kristen Pasundan) 
Milis e-GKP ini merupakan ajang diskusi khusus bagi para anggota jemaat, 
simpatisan dan alumni dari Gereja Kristen Pasundan. Milis yang masih sangat 
kecil jumlah anggotanya ini rindu untuk mengajak jemaat yang lain untuk berbagi 
pengalaman dan berkat. Informasi mengenai milis ini dapat ditanyakan langsung 
kepada moderatornya,  
Dwi Malistyo <owner-i-kan-untuk-gkp@XC.Org>  

Bagi jemaat/alumni GKP yang ingin bergabung, daftarlah segera ke: 
<subscribe-i-kan-untuk-GKP@XC.Org>  

• RTM (Revival Total Ministry) 
Salah satu pelayanan Revival Total Ministry (RTM) adalah layanan Milis sebagai 
langkah konkrit untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Sesuai dengan namanya, 
"Revival Total Ministry" memfokuskan pada pelayanan seperti Pekabaran Injil 
(baik secara pribadi maupun kelompok), bimbingan untuk petobat baru dalam 
mempelajari Alkitab, pelayanan Inner healing dan doa pelepasan. Untuk 
anda/teman anda yang rindu untuk mengenal dan menerima Kristus, 
bergabunglah dalam Milis ini dengan menulis e-mail ke alamat berikut :  
<revival.total.ministry@ibm.net>  

Publikasi Elektronik 

• e-SH (Santapan Harian)  
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Anda ingin melakukan saat teduh dengan bahan yang sistematis dan teratur? Ikutlah 
berlangganan publikasi e-SH yang diambil dari bahan Santapan Harian yang diterbitkan 
oleh Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA). Kalau anda secara tekun melakukan saat 
teduh dengan bahan PA Santapan Harian ini, maka dalam waktu 6 tahun akan selesai 
membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Keuntungan besarnya adalah 
anda tidak hanya sekedar membaca ayat-ayat tsb. tapi sekaligus berarti anda juga 
sudah diberikan renungan dari ayat-ayat Alkitab tsb. Jika tertarik dan ingin 
berlangganan, silakan menulis ke alamat berikut: 
<subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@XC.Org>  
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Liputan Dunia Internet: "Chat", apakah itu?? 

Anda punya masalah? atau anda butuh teman ngobrol? atau anda ingin diskusi "on-
line" tentang hal-hal kekristenan dengan banyak teman tanpa harus keluar rumah? 
Liputan kali ini pas buat anda yang ingin tahu bagaimana caranya.  

"Chatting" atau disingkat "Chat" merupakan salah satu cara kita melakukan komunikasi 
on-line dengan akses "real time" melalui internet. Berbeda dengan telpon, dalam 
layanan "Chat", kita berbicara dengan orang-orang dengan menggunakan 'tangan' kita. 
Komunikasi dalam layanan "Chat" adalah komunikasi dengan teks-teks kalimat, bukan 
dengan suara. Kata-kata yang diketikkan dalam komputer akan ditransfer secara cepat 
(akses real time) kepada komputer lawan bicara kita melalui jalur internet.  

Layanan "Chat" dapat memberikan manfaat yang besar bagi penggunanya atau 
sebaliknya bisa hanya menjadi tempat "ngrumpi-ria" yang mahal (karena selama 
berbicara, komputer harus tetap on-line yang tentu saja akan menambah biaya pulsa 
telpon). Program-program "Chat" yang populer digunakan saat ini di antaranya adalah 
mIRC dan ICQ.  

Dalam dunia pelayanan Kristen, layanan "chatting" ini sering dilakukan sebagai tempat 
pelayanan konseling, atau layanan informasi "hot-line" dan lain sebagainya. Bahkan 
ada pengalaman di Jakarta seorang hamba Tuhan yang terlibat dalam layanan "chat" ini 
dapat menuntun seorang menjadi murid Kristus.  

Berikut ini adalah alamat Situs Web yang berisi informasi tentang salah satu channel 
"chat" khusus untuk orang Kristen. 
http://www.gki.org/chat.htm  

Stop Press 

Mari ikutan berpartisipasi dalam ICW dengan mengirimkan informasi- informasi internet 
yang berhubungan dengan dunia Kekristenan di:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: Atina Osmara  
>"Terima kasih banyak untuk ICW-nya. Saya sudah terima s/d edisi  
>ke-3. Betul, jadi tambah pengetahuan. Hari ini saya malah  
>forward-kan ke beberapa teman, mungkin mereka ingin berlangganan.  
>O ya, saya sudah 'subscribed' otomatis kan? Atau saya perlu  
>confirm lagi?"  

Dari Redaksi: 
 

http://www.gki.org/chat.htm
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Sama-sama. Kami sangat bersyukur kalau ICW bisa berguna bagi masyarakat Kristen 
di negeri kita tercinta ini. Terima kasih untuk mempromosikan ICW ke teman-teman :-), 
kalau mereka tertarik langsung saja mendaftar dengan mengirimkan e-mail ke: 
<subscribe-i-kan-icw@xc.org> Untuk memastikan keanggotaan anda, silakan 
mendaftarkan/subscribe diri anda *lagi* ke alamat e-mail di atas. (Dengan Sistem Lyris, 
alamat e-mail anda tidak akan bisa di daftarkan dua kali).  

Dari Rapha-Net:  
>"Shallom!  
>Jika di ICW lalu Anda mengatakan bahwa tidak ada penyedia jasa  
>e-mail gratis lokal, maka pernyataan Anda salah. Telkom.net  
>menyediakan e-mail address gratis (pop3 dan SMTP) seperti yang  
>kami gunakan. Telkom.net disediakan oleh PT.Telkom Divre 3  
>Surabaya. Alamatnya jika ingin berlangganan: mail.telkom.net  
>(telah dimuat di harian Kompas tahun lalu), begitu saja.  
>Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dalam kasih Kristus."  

Dari Redaksi: 
 
Thanks berat untuk informasinya. Ini sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan.  

Berikut ini adalah surat senada tentang "free-mail" yang kami terima. Dari Irwan Hadi:  
>Yang Indonesia punya :  
> http://www.jakartamail.com  
> www.bimamail.com  
> www.indomail.com  

Dari Redaksi: 
 
Terima kasih untuk informasinya. Tuhan memberkati.  

Dari: Christ Bolung Ngantung  
>syaloom,  
>kami komunitas pmk stt telkom bandung ingin berlangganan icw yang  
>selama ini sudah keluar tiga kali....selama ini kami memperoleh icw  
>dari milis-gki yang saya ikuti dan kemudian direply ke milis kami di  
>pmkstttelkom@onelist.com ... bisakah milis kami berlangganan icw  
>atas perhatiannya terima kasih.  

Dari Redaksi: 
 
Tentu. Alamat milis anda sudah kami daftarkan untuk berlangganan ICW.  

Dari: Adison Hana  
>Saya ingin mengumumkan situs Bimasakti Indonesia  
>dengan URL http://www.bimasakti.com  

http://www.jakartamail.com/
http://www.bimasakti.com/
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>Situs ini berisi:  
>- Indonesian fast search engine  
>- Indonesian link directory (sekarang ini 5200+ links)  
>- Bimamail webmail service (sekarang ini mempunyai 21500+  
> pelanggan yang majoritas berasal dari domain Indonesia)  

Dari Redaksi: 
 
Terima kasih atas respons dan tambahan informasi anda tentang artikel "Search Engine 
Indonesia" ... informasi terbaru oleh pembaca seperti anda sangat kami harapkan dalam 
upaya kami untuk menyajikan ulasan yang lebih aktual dan informatif bagi pembaca 
ICW.  

Info Terbaru 

• PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam)  

Apakah anda lapar dan dahaga rohani? Mari ikut ber-PESTA. Kebutuhan rohani anda 
akan terpuaskan didalamnya.  

PESTA hadir bagi anda-anda semua, dengan menggunakan media internet. Adapun 
tujuan PESTA adalah untuk mendidik, melayani dan memperlengkapi masyarakat 
Kristen awam untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam Kristus dan juga untuk 
meningkatkan pelayanan mereka kepada Allah.  

Sebagai langkah awal, PESTA akan **membuka kursus pertama** yang cukup 
sederhana -- tentang "Pelajaran Dasar Iman Kristen".  

Sebagai pelaksanaan, metode kursus ini akan hadir dalam dua bentuk:  

1. Kursus Alkitab "Tertulis" elektronik 
Anda akan mendapatkan modul/pelajaran satu per satu dengan pertanyaannya. 
Setelah anda menjawab pertanyaan, kirimkan kembali untuk penilaian dan hasil 
penilaian akan langsung dikirimkan bersama dengan modul berikutnya.  

2. Kursus Alkitab "Kelas Virtual" elektronik 
(belajar bersama dalam kelompok/kelas diskusi elektronik) Tiap minggu anda 
akan menerima satu modul/pelajaran dengan pertanyaannya. Pertanyaan untuk 
dijawab secara pribadi akan anda kirimkan kepada tutor, sedangkan jawaban 
untuk pertanyaan diskusi akan anda kirimkan kepada kelas virtual yang akan 
diterima oleh setiap anggota (15-20 orang tiap kelompok).  

Silakan memilih satu dari dua macam Kursus di atas karena berisi bahan yang sama. 
Bagi anda yang tertarik mengikuti kursus pendidikan elektronik pertama ini, silakan 
mendaftar ke alamat:  

<submit-PESTA@sabda.org>  
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PESTA, dan kursus pertamanya, akan dimulai pada 1 Maret 1999. Jadi anda hanya 
memiliki waktu dua minggu untuk pendaftaran (Peb 16 - Peb 28 1999).  

Informasi lengkap tentang PESTA akan dikirimkan dalam minggu ini bersama-sama 
dengan formulir pendaftaran kepada anda-anda yang mengirimkan e-mail kepada 
Admin PESTA.  

<info-PESTA@sabda.org>  

Ayo...!!! Segeralah mendaftar dan selamat ber-"PESTA" !!  
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ICW 005/Februari/1999:  
Salam Kasih  

Hai semua !! :-D  

Kami merasa gembira bisa hadir di hadapan anda dengan edisi terbaru kali ini, yang 
tentunya menyajikan informasi yang lebih "OK" dan "WOW KEREN!". Untuk itu, "AYO 
PEMBACA!" simak semua informasi-nya, jangan ada yang ketinggalan demi MENJALIN 
PERSATUAN DAN KESATUAN kita.  

Liputan khusus pada edisi ini menyajikan ulasan singkat mengenai alat baru yang 
digunakan untuk membuat dan merancang situs web yang cakep, canggih dan akses 
online-nya sangat cepat. Informasi ini sangat bermanfaat bagi anda yang tertarik 
dengan dunia web. Di samping itu, masih banyak informasi seru lainnya. Pastikan anda 
menyimak pada bagian Selintas Situs Web, Info Terbaru, Headline edisi ke 5 tentang 
Indonesian Web Space, dan lain sebagainya.  

Untuk tetap menjaga agar kami selalu tampil prima, menarik dan mantap, maka kritik, 
saran, masukan atau informasi-informasi baru dari anda selalu kami tunggu. 
Redaksi ICW  

  



ICW 1999 
 

42 
 

Selintas Situs Web 

Ringkasan muatan informasi dalam situs web I-KAN, PIKI Singapura, GKP dan GBI 
JEMAAT BETHANY. Selamat menyimak!  

• I-KAN 
I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network) adalah sistem jaringan mailing list 
(milis) yang dibangun oleh YLSA dengan visi untuk menjadikan sistem ini 
sebagai infrastruktur, katalisator dan pendukung pelayanan elektronik Kristen 
Indonesia melalui media internet. I-KAN kini memiliki situs web dengan wajah 
dan isi baru.  

Informasi yang ada di dalam situs ini terdiri dari daftar milis- milis yang berada dalam 
sistem I-KAN beserta link ke arsip- arsipnya, Formulir pendaftaran secara jamak ke 
milis-milis tersebut, formulir pendaftaran bagi anda yang ingin membuat "milis sendiri" 
dalam sistem I-KAN, dan lain-lain.  
E-Mail/info = < I-KAN@xc.org >  

Anda penasaran ? Jika demikian, silakan anda kunjungi situs web kami di alamat 
berikut ini:  
http://www.sabda.org/i-kan/  

• PIKI Singapura 
PIKI merupakan judul yang mengawali halaman pertama situs web ini, yang 
berarti Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, yaitu sebuah organisasi Kristen 
yang berlokasi di singapura dan keberadaannya sudah diakui oleh semua gereja 
dan pemerintah. Visinya adalah menyatakan kesaksian orang-orang Kristen 
sebagai kaum intelektual bagi kemuliaan Tuhan serta menjadi berkat bagi 
masyarakat dan bangsa. Dalam situs web ini, anda bisa medapatkan informasi 
berupa keanggotaan dan milis PIKI, artikel seminar Prof. Dr. Sahetapy, daftar 
alamat situs web gereja Indonesia di Singapura, daftar link Kristen ke berbagai 
situs Indonesia maupun seluruh dunia, daftar anggota PIKI berserta milis-nya, 
dan masih banyak lagi infomasi lainnya.  

Apabila anda ingin mengetahui isi situs web ini secara lengkap, silakan anda mampir ke 
situs web tersebut di alamat:  
http://www.fica.org/pikisg/  

• GKP (Gereja Kristen Pasundan)  
Situs web GKP ini dikelola oleh Gereja Kristen Pasundan yang berlokasi di kota 
Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Informasi yang ada di dalamnya mencakup hal-
hal tentang sejarah, sinode, informasi sekilas tentang GKP, paguyuban 
mitra/sahabat atau pun mahasiswa GKP, direktori gereja cabang GKP, 
pendidikan di bawah asuhan gereja, Kliping tentang GKP, milis e-GKP, dan ada 
banyak informasi lainnya.  

http://www.sabda.org/i-kan/
http://www.fica.org/pikisg/
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Bagi anda yang tertarik untuk melihat dan mendapatkan berkat melalui situs web ini, 
silakan akses alamat berikut ini:  
http://www.gkp.or.id/  

• GBI BETHANY  
Situs web ini dimiliki oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany, Surabaya. Isi 
di dalamnya mencakup identitas dan berbagai macam kegiatan gereja, di 
antaranya informasi mengenai gereja cabang GBI Bethany (dalam dan luar 
negeri), pelayanan pastoral, Pengajaran atau pendidikan (formal dan informal) di 
bawah pengelolaan gereja, kepemudaan, kumpulan artikel, khotbah, kesaksian, 
literatur seperti renungan harian dan warta jemaat, dan masih banyak lagi 
informasi lainnya.  

Jika anda ingin berkunjung ke situs ini untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, 
silakan akses alamatnya di :  
http://www.bethany.or.id/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-Wanita 
e-Wanita adalah forum diskusi secara elektronik yang diadakan khusus bagi 
wanita Kristen/Katolik sebagai sarana bersekutu dan membagi kesaksian, 
pengalaman dan informasi. Tujuannya adalah memperkuat iman, pengharapan, 
dan kasih di dalam Tubuh Kristus. Memecahkan segala permasalahan bersama, 
khususnya masalah wanita. Memperluas wawasan dan pengetahuan untuk 
mengasah diri dan membentuk kepribadian sebagai wanita Kristen-Katolik yang 
menarik, aktif, dinamis, dan juga rohani. Menjadi cahaya sekaligus embun yang 
dapat menerangi juga menyejukkan sekitarnya. Membangun dan saling melayani 
di antara sesama wanita!!  

Informasi yang lebih lengkap dapat diperoleh langsung dari moderator forum diskusi ini:  
Valeria Iranova <owner-i-kan-Wanita@XC.Org>  

Jika anda tertarik, bergabunglah bersama di forum diskusi ini dengan mengirimkan e-
mail kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-Wanita@XC.Org>  

• e-ORPC  
Forum diskusi ini, keanggotaanya dikhususkan bagi para anggota dan alumni 
gereja ORPC (Orchid Road Presbyterian Church) Singapura. Meskipun 
keanggotaannya terbatas, namun topik-topik diskusi yang didiskusikan di forum 
ini sangat luas dan beragam. Banyak hal-hal menarik yang muncul dari forum 
diskusi ini.  

http://www.gkp.or.id/
http://www.bethany.or.id/
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Bagi anda yang butuh informasi lebih lengkap, silakan menghubungi:  
Aldo K. Febro <owner-i-kan-untuk-ORPC@XC.Org>  

Sedangkan bagi anda, anggota atau alumni gereja ORPC, yang ingin bergabung di 
forum ini, silakan kirimkan e-mail kosong anda ke alamat:  
<subscribe-i-kan-untuk-ORPC@XC.Org>  
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Liputan Dunia Internet: Ms Liquid Motion 

Anda takut menempatkan banyak file grafik seperti GIF, JPG, JPEG, animasi atau 
aplikasi multimedia lainnya di situs web anda ? Anda kecewa dengan fasilitas teknis 
yang sering menghambat pekerjaan anda, seperti kecilnya bandwith dan tidak 
kompatibelnya browser yang dipakai para pengunjung ? Atau, anda kurang berani 
punya situs web pribadi yang cakep, canggih dan cepat ?!  

Wow!! Liputan kali ini memberikan solusi dan angin segar bagi anda, para perancang 
situs web Indonesia yang menekankan pada sisi artistik dan teknis.  

Microsoft Liquid Motion, nama yang mungkin masih terasa hangat dan baru bagi anda, 
merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membuat halaman situs web yang 
animatif dan sangat interaktif tanpa harus menguatirkan kendala teknis yang ada di 
Indonesia (khususnya, yaitu kecilnya bandwith) dan di seluruh dunia (umumnya, 
kompatibilitas browser yang beragam). Alat ini merupakan perangkat lunak visual 
seperti halnya perangkat lunak visual lainnya. Meskipun file yang dihasilkannya 
berbentuk JavaScript, Java dan HTML, anda tetap tidak akan pernah menuliskan sedikit 
pun kode program. Jadi untuk memakainya tidak dibutuhkan sedikit pun kemampuan 
pemrograman.  

Sebelum anda memiliki software ini, pastikan anda mengunjungi situs web yang dibuat 
dengan alat ini, di alamat berikut ini:  
http://www.hackers.com/  

Anda pasti terkesima. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.  

Sumber: e-WebAuthor < i-kan-webauthor@xc.org > </sb>  

Stop Press 

Mari ikutan berpartisipasi dalam ICW dengan mengirimkan informasi- informasi internet 
yang berhubungan dengan dunia Kekristenan di:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari "N. Tirtahardja"  
>Hallo...  
>  
>mau nambahin dong... di Madison juga ada ICF, lhooo... jadi kalo ada  
>yang mau sekolah di University of Wisconsin at Madison (Chem.E.-nya  
>ranking 2 lhooo.... =) , atau mau ESL di Madison, atau kalo ada  
>yang lagi jalan-jalan juga ke daerah Wisconsin, silakan hubungi salah  
>satu dari kami di Madison... kita-kita disini bersedia bantuin  

http://www.hackers.com/
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>kalian... =)  
> http://www.fica.org/icf-madison/  

Redaksi: 
 
Terima kasih banyak atas informasinya. Situs ini akan menjadi bahan untuk terbitan 
edisi-edisi ICW mendatang. Informasi-informasi seperti inilah yang kami butuhkan untuk 
membuat ICW tetap "hidup".  

Dari "Vinardo Susanto"  
>shalomm...  
>  
>To the poin aja, saya sangat senang dgn hadirnya ICW ini, semoga dgn  
>adanya ICW ini, dunia internet yang sangat potensial ini, dapat kita  
>manfaatkan dgn sebaik-baiknya.  
>  
>Apalagi selama ini umat Kristen belum memanfaatkan media ini dengan  
>baik. Diharapkan media ini dapat berfung si dengan baik sebagai  
>sarana informasi antar umat yang selama ini kurang baik  
>pemanfaatannya.  
>  
>Semoga dalam pengembangannya tidak hanya mailling list saja, tetapi  
>dapat lebih kompleks lagi pelayannan yang diberikan.  
>  
>Well, success buat ICW, moga makin bagus aja.  

Redaksi: 
 
Kami merasa senang juga apabila ICW ini bermanfaat untuk anda. Sukses tidaknya 
ICW ini akan sangat tergantung juga dari partisipasi anda- anda para pembaca ICW.  

Dari "Joko Yu"  
>Hallo... pengurus ICW, sudah 2 minggu ini saya menerima terbitan awal  
>ICW lewat mailing list i-kan-icw@xc.org, saya tidak tahu dari mana  
>nama saya bisa termasuk kedalam milis tsb. Saya pikir mungkin dari  
>Aldo Febro, rekan gereja saya di ORPC Singapura.  
>  
>Sebetulnya saya tertarik untuk memperkenalkan organisasi berikut ini  
>untuk diterbitkan di buletin internet ICW:  
>  
>Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Singapura  
--deleted--  

Redaksi: 
 

http://www.fica.org/icf-madison/
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Selamat buat anda... :) Situs tersebut kami muat dalam edisi kali ini. Anda mau 
menambahkan informasinya?? ... atau situs lain ?? ;-) <G>  

Info Terbaru 

• Pada hari Jumat dan Sabtu (19-20/02-99) server XC.Org (server yang yang 
digunakan oleh sistem I-KAN) mengalami gangguan teknis yang mengakibatkan 
"hilangnya" beberapa e-mail yang diposting pada waktu tersebut. Namun berkat 
kerja keras dari para admin XC, kini gangguan tersebut telah diatasi dan sistem I-
KAN telah berjalan dengan baik kembali.  

• Bagi anda yang pernah menjalankan program "Happy99.exe", itu berarti 
komputer anda telah terinfeksi virus SKA!!. Dari data kami, kira- kira ada 50 
orang anggota I-KAN yang terinfeksi virus tersebut. Jangan panik!! Kunjungi situs 
dibawah ini untuk mendapatkan pertolongan tentang bagaimana cara 
menanggulangi virus tersebut.  
http://members.tripod.com/~manuelito/virus.htm  

• PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) kini dalam masa registrasi 
dan akan ditutup pada awal Maret. Silakan menghubungi alamat-alamat e-mail di 
bawah ini:  
<submit-PESTA@sabda.org> -- untuk pendaftaran. 
<info-PESTA@sabda.org> -- untuk informasi.  

  

http://members.tripod.com/~manuelito/virus.htm
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ICW 006/Maret/1999:  
Salam Kasih  

Hallo, 
Selamat berjumpa lagi di ICW edisi ke-enam ini. Kehadiran ICW telah memasuki bulan 
yang ke tiga. Betul, tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Doa kami biarlah melalui 
publikasi ICW ini masyarakat Kristen di Indonesia semakin terbuka dengan penggunaan 
media elektronik internet bagi pekerjaan pelayanan Kristen. Sudah saatnya kekristenan 
di Indonesia memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga dapat mengejar ketinggalan 
yang ada. Ada banyak pekerjaan pelayanan yang bisa mendapat banyak kemudahan 
dari alat teknologi internet. Dalam hal inilah ICW ingin memberikan sumbangsihnya 
yaitu menyebarkan informasi tentang apa yang terjadi di dunia pelayanan Kristen 
internet.  

Seperti biasanya berita selintas Situs akan diisi dengan ulasan singkat tentang Situs-
situs Web Kristen. Dan kali ini kami ingin memperkenalkan Situs Web PETRA dan Situs 
Asing Project Open Book. Selain itu akan kita jumpai juga beberapa Situs Web 
persekutuan Indonesia yang ada di luar negeri, yaitu K'lautern ICSF, ICF BOSTON.  

Milis-milis yang akan kita kunjungi pada edisi ini adalah Milis e-PTKI dan milis GII-NET. 
Berita heboh tentang si trojan "Happy99" akan menjadi Liputan kali ini. Sedangkan 
Fokus edisi ini akan membahas tentang "Netiket"; bagaimana para netter perlu bertata-
krama dalam berinternet khususnya e-mail.  

Demikian sajian kami pada ICW edisi keenam.  

Selamat menyimak dan selamat melayani, Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 

Lokasi Universitas Kristen PETRA terletak di kota Surabaya. Dari halaman utama Situs 
Web PETRA, yang memiliki tampilan yang cukup menarik, kita bisa mengetahui daftar 
isi dari Situs ini. Bagi anda yang sedang mencari Universitas untuk melanjutkan studi, 
maka halaman admission akan sangat membantu karena dilengkapi dengan berbagai 
informasi yang berhubungan dengan penerimaan mahasiswa, seperti misalnya, jadwal 
penerimaan mahasiswa baru, tempat dan materi ujian masuk dll. Selain informasi 
tentang jurusan-jurusan studi, ada juga informasi tentang kursus-kursus yang 
diselenggarakan oleh PETRA dan bahkan kegiatan-kegiatan umum yang diadakan di 
kampus.  

Selain berisi informasi pendidikan, Situs Web PETRA juga ikut berpartisipasi 
memperkenalkan berbagai macam budaya dan objek turisme yang ada di Jawa Timur, 
khususnya kota Surabaya. Untuk lebih lengkapnya anda harus kunjungi Situs Web ini 
karena masih banyak informasi lain yang ditampilkan. 
http://www.petra.ac.id/  

• K'LAUTERN INDONESIAN CHRISTIAN STUDENTS FELLOWSHIP 

Persekutuan Doa Kaiserslautern, Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia yang ada 
di Jerman, telah dipakai Tuhan untuk menolong mahasiswa Kristen Indonesia yang 
sedang melanjutkan studi di Jerman untuk senantiasa bersekutu bersama dalam Tuhan. 
Dari Situs Web mereka yang kecil ini kita bisa temukan berbagai informasi, di antaranya 
adalah, informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh persekutuan ini, 
sejarah berdirinya PD ini dan kesaksian tentang kasih Allah yang dapat menguatkan 
iman kita.  

Situs Web ini juga menyediakan "cool links" ke beberapa tempat, misalnya untuk 
mendapatkan bahan renungan, atau artikel-artikel, bahkan untuk mendapatkan teks 
nyanyian Maranatha. Desain Situs Web ini dihiasi dengan animasi grafik yang cantik. 
Untuk itu anda perlu datang sendiri berkunjung ke alamat: 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/7740/  

• ICF (INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP) BOSTON 

Situs Web ini terbagi atas beberapa bagian utama. Yang pertama berisi tentang 
kegiatan ICF Boston dan berbagai informasi internal anggota persekutuan Indonesia 
yang ada di Boston ini. Bagian yang lain lebih banyak berisi informasi tentang sejarah 
ICF Boston dan Pengakuan Iman mereka. "Made in Boston" adalah bagian yang diisi 
dengan tulisan-tulisan dan dokumentasi, serta saduran buku-buku bacaan. Bagi anda 
yang ingin berkunjung langsung ke ICF Boston ini disediakan denah/peta lokasi dan 
juga "contact person" kalau anda ingin menghubungi mereka. Beberapa link disediakan 

http://www.petra.ac.id/
http://www.geocities.com/Athens/Forum/7740/
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untuk mereka yang memerlukan informasi tentang FICA-Net atau PAROKI-Net. 
http://www.fica.org/icf-bstn/main.html  

• PROJECT OPEN BOOK 

Anda ingin mengetahui dokumentasi tentang "Christian persecution in the Islamic 
World ?" Sebuah Situs Web berbahasa Inggris yang diberi nama "Project Open Book" 
akan memberikan informasi yang anda perlukan dengan lengkap, seperti misalnya 
artikel-artikel dan dokumentasi tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di 
berbagai tempat di dunia, khususnya di daerah-daerah di mana kekristenan dilarang.  

Silakan kunjungi Situs ini, anda akan mendapat banyak hal untuk didoakan. 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/7281/indon2.htm  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-PTKI (PERGURUAN TINGGI KRISTEN INDONESIA) 

Milis e-PTKI lahir dari kerinduan untuk mengumpulkan guru-guru/ pakar-pakar 
pendidikan serta para praktisi akademis Kristen Indonesia agar bersilaturahmi dan 
berbincang-bincang seputar masalah didik-mendidik, profesi yang mereka geluti 
bersama. Namun demikian kesibukan para pendidik ini rupanya sering menjadi 
hambatan bagi para mereka untuk saling bertukar pikiran dan ide. Akibatnya Milis ini 
kadang timbul tenggelam. Puji Tuhan mereka tidak selamanya tenggelam. Itu sebabnya 
diperlukan anggota-anggota baru untuk menggairahkan diskusi mereka. Bagi para guru 
atau siapapun yang memiliki profesi sebagai pendidik dan praktisi-praktisi akademis 
lainnya, mari bergabunglah dalam Milis ini. Untuk bergabung silakan menulis e-mail 
kosong dan mengirimkannya ke: 
subscribe-i-kan-untuk-PTKI@XC.Org  

Moderator dalam milis ini adalah: 
Sylvia Anggraeni <owner-i-kan-untuk-PTKI@XC.Org>  

• GII-Net (GERENJA INJILI INDONESIA) 

Milis ini dibentuk sebagai media diskusi dan tukar-menukar informasi antar jemaat 
Gereja Injili Indonesia (GII) yang ada di berbagai tempat termasuk yang ada di luar 
negeri. Tujuan Milis GII-Net ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kebersamaan 
para jemaat GII melalui forum diskusi elektronik. Selain memberikan berita dan 
informasi yang berkaitan dengan gereja mereka, Milis ini juga mendiskusikan tentang 
berbagai topik/isu teologi. Kadang mereka juga berbagi tulisan atau sumber informasi 
untuk memperluas wawasan anggotanya. Pengajuan untuk menjadi anggota dilakukan 
dengan mengisi formulir pendaftaran saja, tapi untuk simpatisan dibutuhkan 
rekomendasi dari jemaat atau hamba Tuhan GII. Untuk informasi yang lebih lengkap 

http://www.fica.org/icf-bstn/main.html
http://www.geocities.com/Athens/Forum/7281/indon2.htm
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lagi, silakan menghubungi moderator dari Milis ini: 
Christianto Tjahyadi <owner-i-kan-untuk-GIINet@XC.Org>  
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Liputan Dunia Internet: Virus/Trojan Happy99 

Virus atau yang lebih tepat lagi trojan Happy99.exe sempat membuat heboh pengguna 
internet akhir-akhir ini, bahkan para hamba Tuhan sempat ikutan panik dengan berita 
ini. Apakah/siapakah gerangan virus/trojan "Happy99" ini?  

Trojan ini muncul pertama kali pada bulan Januari 99 di beberapa newsgroup yang 
populer. Trojan ini biasanya dilampirkan (attached) pada e-mail dengan nama program 
"Happy99.exe". Anda tidak akan terinfeksi oleh virus ini jika hanya membaca e-mailnya 
tanpa menjalankan program tersebut.  

Saat program ini dijalankan, program ini akan menampilkan sebuah windows yang 
berisi animasi kembang api yang cukup menarik. Namun, dibalik semuanya itu, program 
ini akan menginfeksi file "winsock" yang merupakan file utama untuk melakukan koneksi 
ke internet. Program ini akan menciptakan dua buah file yang bernama "SKA.EXE" dan 
"SKA.DLL" dalam direktori WindowsSystem. File "SKA.EXE" adalah penggandaan dari 
"Happy99.exe". Hal yang lebih utama yakni program ini akan memodifikasi file 
"WSOCK32.DLL" (Winsock) dengan menaruh kode-kode tertentu di dalam file ini. File 
asli akan disimpan dengan nama "WSOCK32.SKA".  

Apabila program ini tidak dapat memodifikasi "WSOCK32.DLL", maka program ini akan 
merubah file registry dengan menambahkan dirinya ke dalam bagian RunOnce di 
"HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft 
WindowsCurrentVersionRunOnce=SKA.EXE" dan program ini akan memodifikasi file 
winsock saat komputer dijalankan kembali (restart)  

Setelah menginfeksi file winsock, program ini akan membuat file baru "LISTE.SKA" 
dalam direktori Windowssystem yang akan berisi daftar alamat e-mail dari orang-orang 
yang anda kirimi e-mail saat anda mulai terinfeksi trojan ini. Ketika anda mengirimkan e-
mail, tanpa anda sadari, program SKA ini akan menempel di e-mail yang anda kirimkan 
setelah sebelumnya berganti nama menjadi "Happy99.exe". Secara tidak sadar, anda 
ikut "bertanggung jawab" menyebarkan trojan ini ke orang lain. ;-)  

Trojan ini tidak mencuri password, sebagaimana dilaporkan oleh beberapa sumber 
sebelumnya. Selain menampilkan animasi kembang api, program ini pada dasarnya 
tidak merugikan. Namun program ini dapat diboncengi oleh virus/trojan lainnya. Trojan 
ini tidak akan berpengaruh pada komputer dengan sistem operasi Macintosh, Unix, 
DOS, atau Windows 3.x.  

Ciri lain dari trojan ini yaitu bahwa setiap e-mail yang dikirimkan, pada bagian header-
nya akan terdapat kalimat "X-Spanska: Yes". Program ini mengandung enkripsi: "Is it a 
virus, a worm, a trojan? MOUT-MOUT Hybrid (c) Spanska 1999."  

Kalau anda terkena infeksi dari program trojan ini, jangan panik !! Kunjungi beberapa 
situs web di bawah ini untuk memperoleh informasi lengkap tentang program trojan 
tersebut beserta cara/program untuk menghapusnya.  
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Informasi tentang HAPPY99: 
 
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/happy99.worm.html  
http://www.zdnet.com/anchordesk/story/story_3093.html  
http://www.pspl.com/trojan_info/win32/happy99.htm  
http://www.datafellows.com/v-descs/ska.htm  

Program Antivirus:  
http://www.avertlabs.com/public/datafiles/dat-4014.zip  
http://www.avertlabs.com/public/datafiles/4014updt.exe  
http://www.avertlabs.com/public/stand_alone/RMSKA.ZIP  

Informasi lain:  
http://www.avp.com/happy/body_happy.html  
http://www.calvin.edu/it/docs/tips/happy.htm  
http://www.geocities.com/SiliconValley/Heights/3652/SKA.HTM  
http://members.tripod.com/docsmiley/happy99.htm  

Informasi dalam bahasa Indonesia  
http://members.tripod.com/~manuelito/virus.htm 
/an  

Stop Press 

Gangguan kecil dalam sistem I-KAN  

Baru-baru ini terjadi gangguan dalam sistem Lyris, yang memberi akibat yang sangat 
fatal, terutama bagi mailing list PESTA dan e-Wanita.  

Penjelasan teknis tidak bisa kami berikan di sini karena cukup rumit dan ada beberapa 
hal yang masih dalam penyelidikan. Tapi yang terjadi adalah adanya "database 
corruption" dengan "looping" pada posting-posting di PESTA dan di e-Wanita, sehingga 
banyak calon peserta PESTA dan anggota e-Wanita mendapat e-mail ganda sampai 
jumlah 10 buah. Ini terjadi bukan pada kesalahan sistem I-KAN atau penerima.  

Oleh karena bersama dengan informasi ini kami, mewakili seluruh staf I-KAN 
menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada calon peserta 
PESTA dan anggota Milis e-Wanita. Kami berharap hal ini tidak menjadi kekesalan 
yang berlarut-larut.  

Bersama dengan ini, kami ingin mengucapkan selamat bergabung bagi para anggota 
baru PESTA <info-PESTA@sabda.org>. Terima kasih.  

Admin I-KAN  

http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/happy99.worm.html
http://www.zdnet.com/anchordesk/story/story_3093.html
http://www.pspl.com/trojan_info/win32/happy99.htm
http://www.datafellows.com/v-descs/ska.htm
http://www.avertlabs.com/public/datafiles/dat-4014.zip
http://www.avertlabs.com/public/datafiles/4014updt.exe
http://www.avertlabs.com/public/stand_alone/RMSKA.ZIP
http://www.avp.com/happy/body_happy.html
http://www.calvin.edu/it/docs/tips/happy.htm
http://www.geocities.com/SiliconValley/Heights/3652/SKA.HTM
http://members.tripod.com/docsmiley/happy99.htm
http://members.tripod.com/~manuelito/virus.htm
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Surat Anda 

Dari "Ishak Pribadi / Yayasan Obor Damai Indonesia"  
>Salam Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus !  
>  
>HALELUYA! Kami mengucapkan terima kasih atas kiriman mingguan ICW.  
>Kami yayasan Obor Damai Indonesia bekerja sama dengan OPEN DOORS  
>INTERNATIONAL yang melayani THE SUFFERING CHURCH DI SELURUH DUNIA  
>bermaksud mengirimkan BULETIN DOA kepada segenap pembaca  
>ICW. Bila Anda berminat, kirimkan alamat pos Anda ke :  
> e-mail : xxxx@xxxxxxx.xx  
> p o s  : xxxxxx  
>Doa kami kiranya Tuhan memberkati Anda lewat buletin doa tersebut.  

Redaksi: 
 
Terima kasih atas tawaran anda kepada seluruh pembaca ICW. Surat ini sudah kami 
teruskan kepada publikasi e-MISI/JEMMi < i-kan-misi@xc.org >. Bila ada pembaca ICW 
yang berminat, silakan menghubungi kami dan surat anda akan kami teruskan kepada 
Yayasan Obor Damai Indonesia.  

Dari "MARULI SIHITE"  
>syaloomm...  
>  
>saya maruli. saya ingin memperkenalkan persekutuan kami..namanya zion  
>fellowship...persekutuan pemusik dan pemuji dari berbagai denominasi  
>gereja di Los Angeles, California. persekutuan ini lahir dari  
>kerinduan beberapa senior (pemusik2 & pemuji) dari beberapa gereja 2  
>tahun yang lalu, yang ingin memajukan pujian dan penyembahan di kota  
>LA dan khususnya musik gereja.  
>kami baru saja membuat website sederhana di  
> http://www.members.aol.com/zionweb  
>dan alamat e-mail address sementara di zionfellowship@hotmail.com  

Redaksi: 
Terima kasih untuk informasi yang anda kirimkan. Ini dapat menjadi bahan ICW pada 
edisi-edisi mendatang.  

Dari "EST-Erostika Tobing"  
>Bapak/Ibu,  
>  
>Saya kehilangan ICW-edisi 004 yang secara tidak sengaja  
>terhapus dari file saya. Bisa tolong dikirimkan kembali ke  
>e-mail saya.  
>  
>Terima kasih.  

http://www.members.aol.com/zionweb
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Dari "Matius"  
>Syalom,  
>  
>Saya minta tolong agar dikirim ulang ICW edisi 05 ke e-mail saya.  
>Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.  
>Tuhan memberkati.  

Redaksi: 
 
Edisi tersebut telah kami kirimkan kepada anda. Sebagai informasi, Arsip-arsip dan ICW 
versi terakhir dapat anda baca secara on-line di situs web ICW:  
http://www.sabda.org/icw/  

Info Terbaru 

• Welcome back Cyber-GKI! 
Milis Cyber-GKI (Gereja Kristen Indonesia) yang beberapa waktu yang lalu 
sempat "sleep" (berhenti berdiskusi untuk sementara), mulai tgl. 1 Maret 1999 
telah kembali mengudara. Untuk para anggota GKI kami ucapkan "Selamat 
berdiskusi" kembali !!!  

  

http://www.sabda.org/icw/
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ICW 007/Maret/1999:  
Salam Kasih  

Salam Damai Sejahtera,  

Suatu sukacita yang besar bagi kami, jika kami dapat menyajikan informasi-informasi 
aktual dari dunia pelayanan Kristen internet kepada pembaca setia ICW.  

Situs Web dan Milis yang akan kami perkenalkan adalah Situs Web dari SMA Pangudi 
Luhur, Gereja Injili Indonesia (GII), Antioch Network International (ANI), dan juga 
Milisnya e-Nav (Navigator).  

Untuk memenuhi janji kami pada edisi keenam yang lalu, maka Fokus edisi ini adalah 
ulasan tentang "emoticons". Perbendaharaan gambar yang dibentuk dari kode-kode 
ASCII untuk mewakili suatu emosi raut wajah makin hari makin bertambah. Untuk itu 
simaklah ulasan kami ini. Siapa tahu anda menemukan yang baru sehingga menambah 
koleksi perbendaharaan gambar anda.  

Bagi anda yang sering harus menghabiskan banyak pulsa telepon karena mengakses 
Web secara on-line. Dalam edisi ini kami memberikan berita bagus untuk anda, yaitu 
bagaimana mengakses Web lewat E-mail yang relatif dapat mengurangi waktu akses 
anda.  

Demikian berita ICW minggu ini. Kami ucapkan selamat membaca dan Tuhan 
memberkati pekerjaan dan pelayanan anda.  

Staf Redaksi.  
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Selintas Situs Web 

• SMA PANGUDI LUHUR  

Kalau anda kebetulan adalah alumnus dari SMA Pangudi Luhur Jakarta, Situs Web ini 
mungkin bisa membawa anda bernostalgia, sambil mencari tahu bagaimana keadaan 
sekolah itu sekarang dan juga siapa tahu menemukan jejak di mana teman-teman se-
alumnus sekarang berada.  

Halaman utama Situs ini menampilkan informasi lengkap tentang sejarah berdirinya 
SMA Pangudi Luhur Jakarta dan denah lokasinya. Pada halaman lain disajikan 
rangkaian kegiatan yang diadakan oleh sekolah ini dan juga "home pages" yang berisi 
alamat URL dari para alumnusnya.  

Situs Web ini juga memperkenalkan Milis dari SMA Pangudi Luhur yang bernama "PL 
net". Untuk mengetahui lebih lengkap silakan mengunjungi Situs Web SMA PL dengan 
alamat: 
http://www.seattleu.edu/~harbanib/pl/index.htm  

• GII (GEREJA INJILI INDONESIA)-SAN JOSE 

Pada edisi keenam yang lalu anda sudah kami ajak untuk mengenal Milis dari Gereja 
Injili Indonesia, yang bernama "GII-Net" (Lihat ICW edisi-6 Seputar Milis). Pada edisi 7 
ini kami ingin memperkenalkan Situs Web dari salah satu cabang Gereja Injili Indonesia 
yang ada di San Jose, USA.  

Situs Web GII memberikan pilihan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa 
Inggris. Ditampilkan tentang sejarah berdirinya GII di San Jose dan perkembangan 
gereja ini hingga sekarang dan juga rencana-rencananya di masa mendatang. 
Pengakuan Iman gereja ini dicantumkan dengan jelas dan kalau anda ingin mengetahui 
Badan Pengurus gerejanya dan para hamba Tuhan yang melayani di sana, maka anda 
akan mendapatkan informasinya dengan lengkap di Situs Web ini.  

Bagi anda yang ingin mengunjungi GII di San Jose, ada informasi tentang jadwal waktu 
dan tempat semua aktivitas pelayanan yang ada. Disediakan juga Buletin gereja bagi 
anggota yang ingin mengetahui nama-nama mereka yang bertugas pada kegiatan 
gereja minggu ini dan juga laporan keuangan gereja. Alamat Situs Web ini adalah: 
http://www.gii-usa.org/  

• ANTIOCH NETWORK INTERNATIONAL (ANI) 

Kita sekarang akan berjalan-jalan ke Singapura untuk mengunjungi sebuah organisasi 
Kristen yang bernama "Antioch Network". Dari Situs Web "Antioch Network" kita akan 
mengetahui bahwa organisasi Kristen ini memiliki visi untuk menjadi "virtual city" atau 
menjadi semacam pusat sumber daya dengan menyediakan berbagai pelayanan 
Kristen elektronik dan sekaligus menjadi "host" bagi organisasi, gereja atau badan-

http://www.seattleu.edu/~harbanib/pl/index.htm
http://www.gii-usa.org/
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badan misi, baik yang ada di Singapura maupun di Asia Pasifik. Dengan demikian 
diharapkan mereka dapat menjadi tempat pertemuan elektronik di mana badan-badan 
Kristen tersebut dapat bertemu, berkomunikasi dan bersekutu.  

Salah satu sumber informasi yang disajikan dalam Situs ini adalah penyediaan berbagai 
macam artikel/bahan-bahan/buku-buku referensi Kristen yang sangat berguna bagi 
pertumbuhan rohani dan pelayanan. Situs Web ini juga memberikan fasilitas "search 
engine". Masih banyak informasi lain yang tidak dapat kami sebutkan di sini.  

Pada halaman berikut ini anda akan menemukan daftar situs web gereja-gereja 
Indonesia. 
http://www.antioch.com.sg/id/index.htm  

Sedangkan halaman utama dari situs web ini adalah: 
http://www.antioch.com.sg/index-1.htm  

Publikasi Elektronik 

• WASIAT On-Line 

Situs ini salah satu Situs dibawah "gki.or.id" pada dasarnya Situs ini mirip sekali dengan 
sebuah renungan harian. Wasiat On-Line adalah suatu jenis Publikasi elektronik dari 
GKI yang berisi Bahan- bahan renungan harian yang terarsip dari tahun 1997 sampai 
dengan akhir bulan dari abad ini, Desember 1999. Melalui Situs Web ini anda dapat 
memperoleh bahan-bahan renungan yang dapat dipergunakan untuk renungan pribadi 
ataupun pelengkap kegiatan Pelajaran Alkitab anda.  

Halaman utama dari Situs ini hanya berisikan link-link yang dibagi perbulan dari bahan 
renungan yang akan ditampilkan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dari Situs ini, 
silakan kunjungi Situs tersebut di alamat: 
http:/www.gki.or.id/wasiat/index.html  

  

http://www.antioch.com.sg/id/index.htm
http://www.antioch.com.sg/index-1.htm
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Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-Navigator  

Forum komunikasi dan diskusi antar rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan Para 
Navigator Indonesia. Anggota forum ini didorong untuk saling membagi kesaksian dan 
pengalaman dalam bertumbuh dilingkungan masing-masing dan ataupun pengalaman 
dalam pelayanan. Harapan dari milis ini adalah untuk saling menyemangati untuk tetap 
terlibat dalam amanat agung secara kontekstual, mengembangkan doa syafaat di 
antara pelayanan.  

Moderator dari Milis ini adalah: 
Setyabudi <Owner-i-kan-untuk-navigator@XC.Org>  

Untuk berlangganan, silakan kirim e-mail kosong ke: 
subscribe-i-kan-untuk-navigator@XC.Org  

Liputan Dunia Internet: Mengakses WEB Melalui E-MAIL 

Mungkin anda pernah beberapa kali menerima e-mail yang berisi tentang suatu Situs 
Web, misalnya "http://www.situs.com/hello.htm". Anda diminta mengunjungi Situs 
tersebut untuk melihat informasinya, padahal anda mungkin tidak begitu tertarik karena 
untuk mengakses suatu Situs butuh waktu koneksi internet yang cukup lama. Males 
untuk buang waktu dan uang .. ;-) Nah, informasi berikut ini sangat berguna untuk 
mengatasi masalah tersebut.  

Pernahkah anda membayangkan bahwa anda dapat mengunjungi suatu Situs Web 
hanya dengan menggunakan "fasilitas e-mail saja" tanpa perlu repot-repot 
menggunakan program browser dan tanpa melakukan hubungan on-line secara terus-
menerus? Bagaimana mungkin?  

Dari internet anda bisa mendapat layanan server yang memungkinkan kita men-
download halaman Situs Web tertentu lewat e-mail. Layanan tersebut sering dikenal 
dengan nama "Agora" atau "Getweb". Yang perlu anda lakukan hanyalah 
mencantumkan lokasi dari Situs Web yang anda inginkan di dalam "body" e-mail anda. 
Kemudian kirimkan e-mail tersebut ke server Agora atau Getweb dan.... voilla ...!!! 
halaman Web dari Situs tersebut kini telah berada di mailbox anda ... :-)  

Berikut ini adalah contoh untuk mengambil salah satu halaman web ICW dengan 
menggunakan server Agora dan Getweb:  
AGORA: To: <agora@dna.affrc.go.jp> 
Subject: [isinya terserah] 
Body: 

http://www.situs.com/hello.htm
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send http://www.sabda.org/icw/index.htm  
GETWEB: To: <getweb@unganisha.idrc.ca> 
Subject: [isinya terserah] 
Body: 
GET http://www.sabda.org/icw/index.htm  

Berikut ini adalah daftar alamat e-mail server yang memiliki layanan akses Web melalui 
e-mail.  
AGORA: Perintah: 
-------------- 
agora@kamakura.mss.co.jp send <URL> 
agora@www.eng.dmu.ac.uk send <URL> 
agora@ictp.trieste.it send <URL>  
GETWEB: Perintah: 
-------------- 
getweb@getweb.ecn.cz GET <URL> 
getweb@ictp.trieste.it GET <URL> 
getweb@emailfetch.com GET <URL> 
webmail@www.ucc.ie GO <URL>  

Catatan: Bagian "<URL>" harus diisi dengan nama/halaman Situs Web yang ingin di 
download.  

Tapi ngomong-ngomong, apa sih perbedaan keduanya? Kalau anda ingin tahu, saran 
dari kami: "coba aja dulu" baru kemudian anda "rasakan bedanya"..... Ciao!!  

Dari berbagai sumber. /an  

Stop Press 

• Milis "eGroups"  

Pada ICW edisi mendatang, kami ingin menampilkan informasi-informasi mengenai 
milis-milis Kristen Indonesia di bawah @egroups.com. Nah, apabila ada di antara para 
pembaca ICW yang memiliki informasi tentang milis-milis tersebut atau informasi apa 
saja yang memiliki hubungan dengan orang Kristen Indonesia, silakan kirimkan kepada 
kami di alamat e-mail:  
submit-ICW@sabda.org  

Informasi tersebut akan sangat berguna bagi para pembaca yang lain.  

Surat Anda 

Dari "Anton"  
>saya senang sekali mendapatkan informas-informasi tentang kekristenan  

http://www.sabda.org/icw/index.htm
http://www.sabda.org/icw/index.htm


ICW 1999 
 

61 
 

>melalui e-mail dan internet. Tapi saya ingin menanyakan sesuatu yaitu  
>saya telah berlangganan e-SH sesuai dengan info yang saya terima dari  
>ICW edisi 04. Dan sekarang saya juga ingin mendaftarkan beberapa  
>teman saya ke e-SH dengan cara saya langsung memberikan alamat e-mail  
>dan nama-nama teman saya plus saya sendiri ke  
>"subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@XC.org" tetapi setelah saya cek  
>ternyata yang mendapat kiriman e-SH hanya saya saja sedangkan  
>teman-teman saya tidak mendapatkan kiriman e-SH. Jadi bagaimana  
>caranya melanggankan teman-teman saya ke e-SH seperti e-RH yang telah  
>saya terima dan saya telah melanggankan teman-teman saya.  

Redaksi: 
 
Program Lyris yang digunakan dalam sistem I-KAN tidak memungkinkan orang untuk 
mendaftarkan alamat e-mail selain alamatnya sendiri secara langsung melalui e-mail. 
Nah, untuk mengatasi masalah anda, silakan kirim daftar nama dan e-mail dari teman 
anda ke admin e-SH di:  
owner-i-kan-akar-santapan-harian@xc.org  

untuk didaftarkan langsung ke e-SH oleh adminnya sendiri. Atau melalui formulir 
pendaftaran di situs web I-KAN:  
http://www.sabda.org/i-kan/subscribe.html  

Dari "Haryanto Wihardja"  
>Shallom!  
>  
>Saya memiliki Situs Web "Praised and Worship Music in Standard MIDI  
>Files" berisi MIDI files lagu-lagu Rohani Indonesia Populer yang dapat  
>didownload. Saya ingin memperkenalkannya kepada masyarakat Kristen  
>Indonesia.  
>Alamat home page nya ialah http://www.gurlpages.com/music/haleluya/  

Redaksi: 
 
Terima kasih Sdr. Haryanto. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk 
penyusunan kolom Fokus yang bertemakan Musik Rohani nanti.  

Dari "I. Rakhmat"  
>Bagaimana pun juga saya sudah terdaftar di i-kan-icw sebagai  
>anggotanya. Entah siapa yang mendaftarkan. Terima kasih. Pertanyaan  
>saya: Apa yang bisa saya lakukan untuk ICW? Apakah hanya menerima  
>berita rutin? Atau bisa mengirim tulisan? Mohon penjelasan.  
>Terima kasih  

Redaksi: 
 

http://www.sabda.org/i-kan/subscribe.html
http://www.gurlpages.com/music/haleluya/
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Tentu saja anda atau siapa saja dapat mengirimkan artikel kalau berminat. Kami 
menerima artikel-artikel review singkat dari suatu situs web, milis, ftp, dan informasi 
internet lainnya yang bernuansa Kristen dan dapat dimanfaatkan oleh orang Kristen 
Indonesia. Artikel dan review dapat dikirimkan kepada kami melalui alamat:  
submit-ICW@sabda.org  

Kalau memenuhi syarat, artikel tersebut akan kami tampilkan dalam edisi-edisi ICW 
mendatang.  

Info Terbaru 

• INFO dari PESTA  

Puji syukur kepada Tuhan, program Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam 
(PESTA) akhirnya dimulai pada bulan Maret ini, dengan pokok bahasan: Pengenalan 
Dasar-dasar Iman Kristen; dengan jumlah peserta sbb.:  
Peserta Kursus Alkitab "Tertulis" adalah 60 orang.  
Peserta Kursus Alkitab "Kelas Virtual" adalah 74 orang 
yang terbagi dalam empat kelas (kv).  

Jumlah peserta Kursus Alkitab "Tertulis" setiap waktu akan bertambah karena peserta 
baru dapat mendaftar kapan saja dan tidak ada pembatasan jumlah peserta. Peserta 
dari Kursus ini belajar sendiri dan tidak tergantung pada kelompok.  

Tetapi, untuk Kursus Alkitab "Kelas Virtual" jumlah peserta dibatasi dan pendaftaran 
untuk Kursus bulan Maret telah ditutup. Kursus baru dan pendaftaran baru akan dibuka 
lagi kira-kira pada bulan Mei 1999. Pembukaan kursus baru akan diumumkan 
kemudian.  

• INFO DARI FICA  

Silakan simak informasi dari FICA-Net berikut ini.  

 
>From: Fica-Net admin <fn-admin@fica.org>  
>Subject: [Admin] Special Report on Church and Human Rights in  
> Indonesia (NEW)  
>Special Report on Church and Human Rights in Indonesia (NEW)  
> Please visit:  
> http://www.fica.org/Laporan  
>This site includes the following reports/pictures:  

 
>Ambon Civil War  
>Riots in Ambon, Poso, and Sanggauledo  
>Ambon Pictures from Several News Media  

http://www.fica.org/Laporan
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>The Church and Human Rights in Indonesia  
>Pictures from Ambon Christian Communication Forum (FKK Ambon)  
>Pictures from Jakarta (Ketapang) Incident  
>Pictures from Around Ketapang Incident (outside Jakarta)  
>Pictures from Salawaku and Hitu  
>Other Pictures (around Jakarta Incident)  
>Pictures from Ketapang Incident  

 
>Fica-net Admin  
>March 2, 1999  
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ICW 008/Maret/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Perjumpaan kita pada ICW Edisi 8 ini akan membawa kita untuk mengenal beberapa 
Situs Web Kristen, yaitu UNIWIMA, GPMI (Yogyakarta), dan PERKI yang ada AACHEN, 
dan juga ICC yang ada di TORONTO. Berita seputar Milis akan memperkenalkan 
sebuah Gereja elektronik, atau dengan istilah lain yaitu "Gereja Maya" (Virtual); nama 
Milis ini adalah Cyber Church.  

Bagi anda yang malas pergi ke toko untuk berbelanja, entah karena alasan jalanan 
macet atau takut dicopet atau karena kesibukan, maka pembahasan Liputan Dunia 
Internet kali ini pasti menarik perhatian anda; "e-Commerce" suatu metode baru dalam 
berbelanja.  

Fokus kita edisi ini akan membahas tentang Mailing List dan Mailing List Server. 
Sedangkan Info Terbaru akan menyajikan berita terbaru dari MIK (Muara Informasi 
Kristen).  

Tak lupa kami mengucapkan selamat bekerja dan selamat melayani Tuhan kita yang 
hidup, Tuhan Yesus Kristus!  

Salam dan doa, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• GPMI (Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia - Yogyakarta)  

Situs ini mengulas tentang Gereja Pesekutuan Maranatha Indonesia, Jemaat 
Yogyakarta. Berangkat dari prinsip bahwa gereja adalah "sesuatu yang hidup" dan tidak 
hanya terfokus pada upacara ritual dan tradisi, GPMI rindu untuk memenuhi Amanat 
Agung Kristus dengan menjadi saksi-saksiNya di Yogyakarta, Indonesia, Asia dan ke 
seluruh dunia. Sedangkan misi utama mereka saat ini adalah "Indonesia 2000" 
(memenangkan sejuta jiwa di Indonesia bagi Kristus di tahun 2000 nanti).  

Untuk mendukung aspek tersebut GPMI menyediakan sumber-sumber materi 
pengajaran, artikel dan juga Alkitabingah (Alkitabiah + bingah; humor-humor Alkitabiah). 
GPMI juga membuka Maranatha Club melalui "Yahoo" dan bila anda bergabung anda 
akan mendapatkan "free e-mail address", "access ke message board" dan juga "chat 
room". Sementara menjelajah, "background music" akan mengalun menemani anda 
berkunjung di Situs ini. Situs yang menarik, khususnya untuk anda yang fasih membaca 
bahasa Inggris, karena medium bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris.  

Perlu diketahui, bahwa Situs Web ini mendapatkan penghargaan dari Geocities Corp 
sebagai **Situs Web Terbaik** di "wilayah" Athens. Redaksi ICW mengucapkan 
"_Selamat atas Keberhasilan Anda_" ... :)  

Apa sih keistimewaan situs ini? Banyak!! Coba temukan jawabannya dengan 
berkunjung langsung ke situs web ini di:  
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5796/  

• UNWIMA (Universitas Katolik Widya Mandala)  

Situs Web ini khusus dirancang untuk memperkenalkan Universitas Katolik yang cukup 
besar di Surabaya, yaitu UNWIMA (Univ. Katolik Widya Mandala). Universitas ini adalah 
anggota dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) [[Situs Webnya 
sudah kami perkenalkan pada ICW Edisi 2. Informasi dapat diperoleh di 
http://www.sabda.org/icw/99-002.htm ]].  

Dari Situs Web ini kita mengetahui bahwa UNWIMA menawarkan tiga program gelar, 
yaitu rogram S1, D3, dan TOEFL Plus. Fasilitas yang disediakan cukup memadai untuk 
menunjang kegiatan akademis, a.l. Perpustakaan, Lembaga Penelitian, Laboratorium, 
dan lain-lain. Sedangkan Fakultas yang ada meliputi: FKIP (jurusan MIPA; Bahasa dan 
Seni), Farmasi, Ekonomi (jurusan Akuntansi dan Manajemen), Psikologi, Teknologi 
Pertanian, dan Non Gelar Ilmu Sosial.  

Dan masih banyak informasi lain dalam Situs ini. Untuk lebih jelas, silakan berkunjung 
sendiri ke alamat :  
http://www.unwima.ac.id/  

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5796/
http://www.sabda.org/icw/99-002.htm
http://www.unwima.ac.id/
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• PERKI (Persekutuan Kristen Indonesia - Aachen)  

PERKI - Aachen adalah sebuah persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia yang 
diadakan di kota Aachen, Jerman. Kegiatan persekutuan ini adalah untuk mendukung 
realisasi Amanat Agung dari Tuhan Yesus Kristus.  

Dalam Situs ini, anda akan mendapat informasi tentang berbagai kegiatan PERKI - 
Aachen; antara lain Kebaktian, Penelaahan Alkitab Kelompok, Persekutuan Doa Umum, 
Persekutuan Doa Rumah, dan Pekabaran Injil. Jadual kegiatan ini ditampilkan dalam 
Situs dan sebagian besar kegiatan terbuka bagi semua orang Indonesia yang 
tinggal/sedang tinggal di Jerman.  

Persekutuan ini menerbitkan traktat yang diberi nama "Anugerah", yang juga bisa anda 
dapatkan dari Situs ini; terbit setiap sebulan sekali. Didalamnya juga terdapat 
kesaksian-kesaksian dari Jemaat. Hal yang menarik dalam Situs ini adalah 
ditampilkannya perpustakaan PERKI dengan daftar buku, kaset dan video rohani. 
Silakan mampir dan berkunjung di alamat Situs PERKI di:  
http://www.geocities.com/Athens/6321/  

• ICC Toronto  

Indonesian Christian Church of Toronto (ICC Toronto) melengkapi keberadaan gereja-
gereja Indonesia di luar Indonesia. Kegiatan pelayanan mereka antara lain: kelompok 
sel, pelayanan remaja, pelayanan kaum muda-mudi, pelayanan dewasa muda dan juga 
pelayanan untuk orang lanjut usia.  

Situs ICC Toronto menyediakan berbagai informasi seperti,"Eaglenet" (sarana 
komunikasi internet untuk mereka); "Declaring His Glory (DIG)" sebuah majalah rohani 
bagi jemaat dan non-jemaat (terbit 4 kali dalam setahun dan diberikan secara gratis); 
mereka juga memiliki pelayanan Radio Kristen. Kegiatan dan sarana tersebut adalah 
untuk mendukung visi ICC Toronto, yaitu membangun jemaat yang menempatkan 
Kristus sebagai Tuhan; jemaat yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan; serta 
jemaat yang menjadi terang dan garam dunia. Untuk informasi lebih lengkap, anda 
dapat berkunjung ke alamat:  
http://www.icc-toronto.org/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

Berikut ini adalah informasi tentang CyberChurch yang dikirimkan oleh Ev. Petra Kuo 
<choose@writeme.com>.  

• CyberChurch  

http://www.geocities.com/Athens/6321/
http://www.icc-toronto.org/
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Kami dari CyberChurch Ministry ingin memperkenalkan pelayanan kami dibawah server 
EGroups.com. CyberChurch Ministry berdiri di atas semua golongan (interdenominasi), 
yang menekankan persekutuan diantara saudara seiman dan penginjilan terhadap 
orang-orang non Kristen. CyberChurch Ministry adalah gereja terbuka untuk semua 
orang, berbahasa Indonesia, dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Beberapa bentuk 
pelayanan dari Cyber-Church:  

1. CC Bulletin  
Kiriman berupa Newsletter, Renungan, Bacaan Alkitab, Tafsiran Ayat, beberapa 
artikel rohani yang membangun. Terbit Senin-Jumat dengan jumlah kiriman 
sekitar 1-5 artikel per hari. Untuk berlangganan kirim e-mail kosong ke:  
cyberchurch-subscribe@egroups.com  

2. CC Library  
Perpustakaan yang menyediakan majalah-majalah Kristen, khususnya yang 
berbahasa Inggris. Terbit 1 - 2 hari sekali. Dengan jumlah kiriman sekitar 5 - 10 
posting (10 Kb). Untuk berlangganan:  
arsip-subscribe@egroups.com  

3. CC Family Room 
Wadah persekutuan diantara saudara seiman. Anda dapat berkomunikasi, 
berdiskusi, tanya jawab, memforwardkan artikel, kirim salam, dan lain-lain. Untuk 
bergabung kirim e-mail kosong ke:  
familyroom-subscribe@egroups.com  

4. CC TeamWork 
"cyber meeting" bagi pelayan-pelayan CyberChurch Ministry.  

Bagi anda ingin membantu melayani di CC Ministry, kami sambut dengan senang hati. 
Banyak bidang CC Ministry yang menanti uluran tangan Anda: doa, homepage, 
penterjemahan, dana, moderator/teknis, diakonia, penginjilan, dan lain-lain.  

Demikian gambaran singkat yang dapat kami sampaikan disini. Kiranya Tuhan 
memberkati pelayanan kita bersama.  

 
GOD BLESS YOU  
Ev. Petra Kuo / Kwee Tiong Hie  
Founder  

Redaksi: 
 
Terima kasih banyak kepada Pak Petra Kuo (dan Sdr. Michael Bastian) untuk kiriman 
informasinyanya tentang Cyber Church. Kami undang para pembaca ICW yang juga 
ingin memperkenalkan Milis pelayanan Kristen, silakan kirim ke Redaksi dengan 
alamat:  
<submit-ICW@sabda.org>  
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Liputan Dunia Internet: E-Commerce 

Definisi dari "e-commerce" adalah suatu cara melakukan transaksi dengan mengunakan 
media elektronik. Media yang dimaksud disini adalah media jaringan (electronic 
transaction over network). Jadi semua jenis transaksi atau tukar jasa melalui suatu 
jaringan yang dibentuk bersama dapat digolongkan kedalam suatu "e-commerce".  

"e-commerce" sebenarnya sudah dikenal sekitar tahun 70-an dengan diperkenalkannya 
EDI (Electronic Data Interchange). EDI adalah satu bentuk "e-commerce" yang secara 
formal diperkenalkan kepada seluruh masyarakat secara luas dengan menggunakan 
media komputer di dalam pelaksanaannya.  

EDI pada saat itu digunakan terutama untuk mengurangi peredaran dokumen-dokumen 
yang digunakan dalam berbisnis antara supplier/ vendor - company - costumer. dengan 
menggunakan jasa EDI maka dokumen-dokumen seperti Purchase order, Invoice, 
Shipping order dapat dilakukan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless). 
Penghematan dan efesiensi berhasil dicapai antara para pelaku yang terlibat. Akan 
tetapi EDI dilakukan dalam lingkungan terbatas dan tertutup (close loop).  

Karena melihat peluang yang sangat besar inilah maka para pengusaha 
menggembangkan jasa dari "e-commerce". Banyak keuntungan yang tidak bisa didapat 
dari cara tradisional, seperti:  

• Biaya: 
karena telah menggunakan media elektronika maka melalui jalur "e-commerce" 
ini kita tidak perlu biaya sewa tempat, biaya pegawai (kemungkinan hanya 
ongkos untuk webmasternya), biaya Tunjangan Hari Raya (THR). Kita juga tidak 
memerlukan lokasi secara fisik dan dapat menjalankan bisnis sendirian diwaktu 
luang.  

• Stok: 
Tidak perlu ada persediaan barang (stok) yang biasanya harus dipajang untuk 
menarik pembeli. Karena tidak menggunakan stok barang maka secara otomatis 
kita tidak memerlukan gudang untuk menyimpannya. Serta tidak memerlukan 
biaya untuk membeli barang di muka.  

• Cash flow: 
Dengan cara tradisional kita harus mempunyai modal untuk membeli barang 
terlebih dahulu (cash-out) dan memerlukan jangka waktu tertentu sebelum 
menerima uang dari costumer (cash-in).  

"E-commerce" melayani 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24x7). Tidak ada 
hari libur dalam e-commerce. Dan jangkauan jual ke seluruh dunia tanpa memandang 
batas geografis.  

Security atau keamanan adalah hal yang telah sejak dulu menjadi penghalang 
perkembangan bisnis on-line. Pencurian informasi kartu kredit, pemalsuan identitas, 
tagihan palsu akan menjadikan orang takut dalam melakukan bisnis secara on-line. 
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Akan tetapi tehnologi baru seperti SET (Security Electronik Transaction) menjadi 
standar yang aman untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit di Internet, Digital 
signature, encryption, e-cash (electronic cash) atau e-money (electronic money) yang 
semuanya itu lebih menjamin tingkat keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi 
melalui internet.  

Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah "sudah siapkan bangsa kita untuk melakukan 
transaksi dengan "e-commerce"?  

(sumber: Info Komputer-Internet Vol.1 No.2 edisi Jan-Feb 1999)  

Stop Press 

• SITUS WEB KRISTEN DI GEOCITIES  

Edisi sebelumnya, kami menanyakan informasi tentang Milis egroups.  

Dalam edisi ICW kali ini, ada dua Situs Web Kristen Indonesia yang ditempatkan di 
'server/domain' GEOCITIES. Bagi anda yang memiliki informasi tentang Situs-situs Web 
Kristen Indonesia di GEOCITIES, silakan mengirimkan alamat/URL-nya kepada kami 
melalui alamat:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari "Yayasan Maranatha"  
>Salam dalam Kristus!  
>  
>Kami ingin berbagi suka cita. Situs gereja kami baru saja menerima  
>penghargaa Best of Athens dari GeoCities. Kami senang sekali kalau  
>hal ini bisa di-review dalam milis ini. Terima kasih.  
>  
>GPMI Yogyakarta  

Redaksi: 
 
Kami mengucapkan selamat atas penghargaan tersebut!! Dalam edisi ini, kami memuat 
review tentang Situs anda. Well Done !! :-) !!  

Dari "Hendy W."  
>Buat Redaksi ICW  
>Saya mengetahui alamat Situs Persekutuan Kristen si Aachen Jerman.  
>Selamat mencoba.  
> http://www.geocities.com/Athens/6321/  
>Hendy.  

http://www.geocities.com/Athens/6321/
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Redaksi: 
 
Terima kasih atas informasinya. Review tentang Situs PERKI Aachen dapat anda lihat 
dalam edisi ini.  

Dari "Lili Budiman"  
>Selamat sore,  
>mengenai milis kristen di bawah egroups, kebetulan saya salah satu  
>anggotanya : persekutuan@egroups.com  
>milis ini beranggotakan para mahasiswa pasca sarjana yang sedang  
>study di Asian Institute of Technology, Thailand, dan beberapa  
>alumninya.  
>sekian info dari saya.  
>  
>Lili Budiman  

Dari "Ferdy Sieyanto"  
>Hallo,  
>Saya ingin mendaftar milis hitech@egroups.com, yang menggarap  
>mengenai Unix dan technology tinggi.  
>  
>Salam,  
>Ferdy.  

Dari "Rapha-Net"  
>Milis Kristen di eGroups:  
>Familyroom: familyroom@egroups.com (yang di bawah sama seperti ini  
>cyberchurch: cyberchurch@dst...  
>nav-unpad: Para Navigator Unpad Bandung  
>bpm-sby: Jaringan kerja sama PMK di Surabaya  
>marketplaceministry: hub langsung owner utk. ket. nya  
>revivaltotalministry: idem  
>kristen_yusuf: idem  
>berea: idem  
>dst.  
>Jika ingin tahu, pakai saja search machine eGroups, ketik Kristen,  
>pelayanan, Christian, dsb. pasti dapat banyak sekali.  
>  
>Rapha-Net  

Redaksi: 
Terima kasih untuk semua informasi tentang Milis "egroups" yang telah dikirimkan 
kepada kami. Nantikan saja review-nya pada edisi-edisi ICW yang akan datang.  

Info Terbaru 
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• BELAJAR MEMBANGUN SITUS WEB  

Bagi anda yang tertarik untuk belajar membuat suatu Situs Web sendiri ... Mari, 
daftarkanlah diri anda segera ke milis e-WebAuthor. Milis e-WebAuthor kini membuka 
suatu program khusus yang disebut WebServant-2000 (w2000) untuk membantu para 
pemula di bidang Webauthor dengan sejumlah pelajaran dan trik-trik pembangunan 
suatu Situs Web. Ikuti milis ini dan jadilah seorang WebAuthor yang handal !!  

Untuk mendaftar, silakan kirim e-mail kosong ke alamat:  
subscribe-i-kan-webauthor@xc.org  

• UPDATE TERBARU MUARA INFORMASI KRSITEN (MIK) 

Telah diluncurkan update terbaru dari Situs Web MIK (Muara Informasi Kristen). Banyak 
informasi baru telah ditambahkan di dalam versi MIK kali ini. Silakan temukan informasi-
informasi tersebut di alamat:  
http://www.sabda.org/  

  

http://www.sabda.org/
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ICW 009/Maret/1999:  
Salam Kasih  

Shallom,  

Terima kasih kami ucapkan untuk setiap respon, informasi dan surat- surat yang 
dikirimkan oleh para pembaca setia ICW. Berkat doa dan partisipasi anda semua, edisi 
ke-9 ini dapat sampai ke hadapan anda.  

Pada edisi ini, Selintas Situs Web yang akan mengulas antara lain: Univ. Atma Jaya 
Yogyakarta, Persekutuan Doa Katolik Karismatik Karmel, ICF di Austin, Texas dan 
Christian Answers Network  

Paskah sudah di ambang pintu, kami percaya anda mungkin sudah mulai membuat 
persiapan-persiapan; misalnya anda ingin mengirim kartu Paskah lewat e-mail? Untuk 
itu Fokus kita edisi ini akan mengupas tentang "Electronic Card" atau Kartu Elektronik. 
Siapa tahu anda ingin mengirim ucapan Paskah untuk saudara-saudara tercinta dalam 
Kristus.  

Liputan Dunia Internet akan menyajikan liputan menarik tentang Electronic Library 
(disingkat "e-Library"), suatu perpustakaan virtual yang dapat anda akses laiknya 
perpustakaan biasa.  

Silakan simak informasi terbaru dari kami di kolom Info Terbaru  

Demikianlah sajian ICW Edisi 09. Selamat menikmati beritanya.  

Tuhan memberkati pelayanan anda minggu ini, Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• UAJY (UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA)  

Bagi anda-anda yang ingin melanjutkan pendidikan selepas SMU, berikut ini kami akan 
ingin memperkenalkan Situs Web Universitas Katolik yang ada di kota "gudeg" 
Yogyakarta, yakni Atma Jaya.  

Halaman utama Situs ini akan menampilkan garis besar isi untuk mempermudah anda 
mencari informasi yang anda perlukan. Selain sejarah tentang berdirinya UAJY, Situs 
Web ini juga menolong kita untuk tahu tentang yayasan pendiri universitas ini.  

Bagi anda yang ingin melihat informasi tentang fakultas-fakultas yang ada di universitas 
ini anda bisa membuka halaman berikutnya. Informasi tentang penyediaan fasilitas 
beasiswa juga bisa didapatkan dalam Situs ini. Dan Bagi anda yang tertarik untuk 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Situs ini juga menyediakan 
informasi tentang program S2. Masih banyak informasi lain yang bisa anda dapatkan. 
Silakan kunjungi alamat Situs mereka di:  
http://www.uajy.org/index.htm  

• PD KATOLIK KARISMATIK KUSUMA KARMEL 

Situs Web yang berbahasa Inggris ini akan menolong kita untuk tahu tentang: apa, 
siapa, mengapa, bagaimana dan di mana Persekutuan Doa Katolik Karismatik yang 
bernama Kusuma Karmel.  

Selain jadual kegiatan rutin dan non rutin Persekutuan Doa, Situs Web ini juga 
menyediakan beberapa link ke berbagai sumber bahan untuk bersaat teduh, baik dalam 
bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Situs ini juga mempunyai link ke berbagai 
pelayanan elektronik Katolik, seperti Paroki-net, Catholic on-line, dan Paroki St. 
Andreas di Kedoya.  

Jika ingin menyanyikan pujian bagi Tuhan, Situs ini juga menyediakan pujian-pujian 
dalam format MIDI. Untuk mengetahui lebih banyak informasi yang tersedia dalam Situs 
ini, berkunjunglah ke alamat: 
http://www.visualand.com/pdkarmel/index.htm  

• CHRISTIAN ANSWERS NETWORK 

ChristianAnswers.Net adalah pelayanan dengan jangkauan ke seluruh dunia utk tujuan 
penginjilan, pendidikan dan kerasulan yang efektif melalui Internet. Tujuan utama 
pelayanan mereka: menyediakan JAWABAN INJILI YANG BEBAS DAN AKURAT atas 
berbagai pertanyaan baik mengenai umat Kristen maupun non-Kristen.  

http://www.uajy.org/index.htm
http://www.visualand.com/pdkarmel/index.htm
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Situs Web ini ditujukan untuk semua kalangan umur. Mereka berusaha menyediakan 
jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya: tentang Ketuhanan Yesus serta 
kebangkitan-Nya, tentang Alkitab atau pertanyaan-pertanyaan teologis lainnya.  

Ada bagian dari Situs ini yang memakai bahasa Indonesia. Ini adalah hasil pelayanan 
dari mereka yang terbeban untuk menerjemahkannya. Kalau anda juga tertarik untuk 
membantu penerjemahan, anda bisa mendaftar dengan mengisi "formulir isian" (dalam 
bahasa Inggris) yang tersedia. Silakan melihat sendiri dengan mengunjungi: 
http://www.christiananswers.net/indonesian/  

• ICF AUSTIN 

ICF adalah singkatan dari Indonesian Christian Fellowship yang bergerak khususnya 
dalam pelayanan mahasiswa/i Kristen Indonesia yang sedang berada di manca negara. 
ICF Austin adalah salah satu ICF yang berada di Texas, USA. Persekutuan ini dibentuk 
untuk menjadi "para-church" dan sebagai fasilitator untuk mempersiapkan para 
cendekiawan Kristen menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan nama-Nya; baik dalam 
keluarga, gereja maupun di masyarakat di mana mereka akan berada.  

Halaman utama Situs Web ini dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu info tentang ICF 
Austin, jadwal rutin kegiatan, dan link-link ke Situs lain. Link ke Situs-situs bahan sangat 
berguna bagi anda yang ingin mendapatkan bahan saat teduh, surat kabar on-line dll. 
Tersedia juga arsip-arsip kegiatan dan bahan PA serta renungan- renungan pendek. 
Mari kita kunjungi Situs ini di alamat:  
http://www.fica.org/icf-austin/default.htm  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-EPCF (EBENEZER PRESBYTERIAN CHURCH OF FRESNO) 

Milis ini masih tergolong "pendatang baru" di bawah sistem I-KAN. Keanggotaan Milis 
ini tertutup, hanya untuk mereka yang sudah menjadi anggota dari gereja tersebut atau 
pernah menjadi anggota. Selain untuk menyebarkan informasi kegiatan gereja kepada 
anggota atau ex-anggota yang tersebar di manca negara, diharapkan juga melalui Milis 
ini setiap anggota bisa saling sharing dan membagikan berkat dan diskusi tentang 
pengetahuan teologia yang berguna bagi pertumbuhan iman bersama.  

Jika anda adalah seorang anggota gereja ini ataupun bekas anggota EPCF dan tertarik 
bergabung dalam Milis ini, silakan mendaftar ke:  
subscribe-i-kan-untuk-EPCF@xc.org  

Liputan Dunia Internet: Electronic Library 

http://www.christiananswers.net/indonesian/
http://www.fica.org/icf-austin/default.htm
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Apakah anda punya hobi membaca buku? Tetapi saat krisis seperti ini harga-harga 
buku luar biasa mahalnya, khususnya buku-buku asing. Itupun kalau bisa didapatkan 
dan dibeli. Banyak buku-buku Kristen yang bagus yang tidak bisa dengan mudah 
didapatkan. Tapi jangan kuatir, melalui internet anda bisa mendapatkan kemudahan 
menikmati buku-buku tsb. Misalnya, dari Christian Classics Ethereal Library (CCEL), 
Situs yang menyediakan banyak literatur Kristen baik secara on-line maupun dalam 
bentuk CD-ROM. Anda dengan mudah dapat menikmati sejumlah karya penting dari 
Jonathan Edwards, John Calvin, dan masih banyak lagi.  

Selain itu ada juga Situs Christian Digest Library Online (CDLO) yang menyediakan 
buku-buku Kristen dengan berbagai topik; misalnya tentang konseling, kehidupan 
Kristen, cinta dan pernikahan, anak-anak, remaja, doa, biografi, bahkan cerita fiksi 
Kristen. CDLO juga menyediakan forum bagi Web visitors untuk memberikan kesaksian, 
meminta tanggapan tentang buku favorit atau untuk bertanya.  

Dari The Ray Stedman Library (RSL) anda dapat membaca buku "Body Life" dan 
"Authentic Christianity" secara online. RSL juga menyediakan khotbah-khotbah yang 
sudah diterjemahkan dalam bahasa Jerman dan Spanyol.  

Anda akan kagum betapa banyak buku Kristen yang tersedia yang belum anda baca 
atau bahkan belum pernah anda dengar!!! Berikut ini kami cantumkan alamat-alamat 
Situs yang bisa anda jelajahi.  

• Christian Classics Ethereal Library: 
http://ccel.wheaton.edu/  

• Christian Digest Library Online: 
http://www.christiandigest.com/  

• The Ray C. Stedman Library: 
http://pbc.org/dp/stedman/index.html  

• Abate Not -- Christian Reformed Resources: 
http://members.aol.com/mariostz/christian/index.html  

Catatan: seperti yang sudah anda duga, semua sumber ini berbahasa Inggris. Kapan 
kita punya seperti ini tapi dalam bahasa Indonesia?  

Sumber: IFC Edisi tahun 1998.  

Stop Press 

• PASKAH SUDAH MENDEKAT 

Memasuki bulan April, suasana semarak "PASKAH" lambat laun semakin terasa. Edisi 
ICW minggu depan akan menyajikan informasi-informasi menarik yang berhubungan 

http://ccel.wheaton.edu/
http://www.christiandigest.com/
http://pbc.org/dp/stedman/index.html
http://members.aol.com/mariostz/christian/index.html
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dengan hari raya ini. Jika anda tertarik untuk mengambil bagian dalam edisi ICW 
mendatang, silakan kirimkan informasi-informasi internet APA SAJA tentang hari raya 
"PASKAH" yang bisa anda temukan kepada redaksi ICW di alamat: 
submit-icw@sabda.org  

Kami tunggu kontribusi anda. Redaksi.  

Surat Anda 

Dari: "Daniel Mansawan"  
>Syalom  
>salam sejahtera dari Tuhan kita yang Hidup Yesus Kristus harapan  
>saya panji Kristus tetap berkibar di bumi tercinta ini.  
>Tuhan memberkati  
>Daniel Mansawan/with family  

Redaksi: 
Terima kasih sdr Daniel, demikian juga harapan kami :)  

Dari: "ymsjkt"  
>Shalom,  
>  
>Terima kasih untuk ICW. Tapi tolong kirimkan edisi berikutnya ke  
> yedutun@xxxxx.xxx  
>  
>Sebelumnya saya ucapkan terima kasih  
>Julius  

Dari: "Lina Dhs"  
>Shalom....,  
>  
>Saya mau minta tolong nih kepada staf ICW berhubung wnet  
>(mekanet) saya sudah tidak aktif lagi, shg pengiriman ICW  
>dapat dipindahkan ke alamat saya yg baru : lina_dhs@xxxx.xxxx  
>alamat lama saya : mekanet@xxxxx.xxxxx  
>Atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.  
>  
>salam,  
>Marlina  

Redaksi: 
Alamat tersebut sudah kami ganti. Namun, anda dapat juga menggantinya sendiri 
dengan mengirimkan e-mail ke HUB yang berbentuk:  

 
To: hub@xc.org  
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Subject: [dikosongkan]  
Isi/Body: 
set i-kan-icw email=alamat@email.baru  

Ket: "alamat@email.baru" diganti dengan alamat e-mail anda yang baru.  

Dari: "easy"  
>GKRI Exodus  
>http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1188/exodus.htm  
>  
>Situs tsb memuat banyak sekali artikel-artikel bernuansa Reformed/  
>Calvinism yang berbobot dalam bahasa Indonesia. Hanya sesuai untuk  
>mereka yang mau mempelajari firman Tuhan secara _serius._ Memuat  
>beberapa artikel yang kontroversial :-)  
>  
>Hdn  

Redaksi: 
Terima kasih atas kontribusi anda bagi ICW, situs ini akan menjadi bahan review kami 
untuk edisi-edisi mendatang.  

Info Terbaru 

• BELAJAR MEMBUAT SITUS WEB SENDIRI 

Sekali lagi, admin dan moderator e-WebAuthor mengajak anda-anda yang tertarik 
mempelajari seluk-beluk pembuatan Situs Web untuk bergabung dalam milis/publikasi 
"e-WebAuthor-Project". Dalam milis ini, anda akan diberi tutorial singkat secara berkala 
tentang cara-cara membangun situs web dari yang paling sederhana sampai pada trik-
trik tingkat lanjut. Jika anda masih berminat, silakan mendaftarkan diri anda di:  
subscribe-i-kan-webauthor-project@xc.org  

  

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1188/exodus.htm
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ICW 010/Maret/1999:  
Salam Kasih  

Seperti biasa ICW akan hadir dengan informasi baru tentang beberapa Situs, yaitu Situs 
UKSW, GBI Graha Pengharapan dan GKI Kayu Putih; juga memperkenalkan sebuah 
Milis Kristen yang baru saja dibuka, yaitu e-StMaria dan Milis Publikasi Elektronik e-
JEMMi.  

Selain Fokus yang akan membahas topik khusus minggu ini "PASKAH", kami juga akan 
membawa info terbaru tentang e-Misi. Untuk anda yang mengikuti tradisi "April Fool's" 
silakan mengikuti uraiannya dalam Liputan Dunia Internet.  

Selamat menikmati, Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• GKI KAYU PUTIH  

Dari halaman utama anda akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang Situs ini 
lewat bagian informasi sekilas. Sedangkan informasi tentang sejarah berdirinya GKI 
Kayu Putih dapat anda temukan dalam halaman "Tentang Gereja". Halaman ini 
mengisahkan perjalanan perkembangan GKI Kayu Putih sejak tanggal 8 Oktober 1978 
sampai saat ini beserta dengan jumlah anggota dan komisi-komisi yang ada dalam GKI 
Kayu Putih.  

Situs ini memiliki link ke Renungan Harian (RH) Yayasan Gloria yang diperuntukan bagi 
pengunjung yang ingin memperoleh bahan renungan harian. Selain RH, Situs ini juga 
menyediakan bahan renungan dari anggota gerejanya yang dapat anda temukan di 
bagian "Info Terbaru".  

Informasi menarik yang dapat anda temukan dalam situs ini yaitu halaman "kumpulan 
Profil". Dalam halaman ini anda diajak untuk menyimak profil dan juga kesaksian para 
anggota gereja yang beraneka ragam dan menarik dibaca. Masuk ke Situs ini anda 
akan mendapat juga informasi tentang puluhan link-link yang menuju ke Situs-situs Web 
Kristen.  

Silakan mengetahui lebih dalam tentang Situs ini dengan mengunjungi langsung ke 
alamat mereka di:  
http://www.gki.or.id/kayuputih/index.html  

• UKSW (UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA) 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga didirikan tahun 1956 sebagai Perguruan 
Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (PTPGKI). Tapi sejak tahun 1959 sekolah 
keguruan ini akhirnya diresmikan menjadi sebuah Universitas yang dinamakan Satya 
Wacana, artinya "setia kepada Firman Tuhan".  

Untuk mengetahui sejarah Universitas ini lebih lengkap anda bisa melihatnya di Situs 
Web UKSW. Banyak sekali informasi yang bisa anda dapatkan di sana, misalnya 
tentang berbagai fakultas yang ada, program-program studi yang ditawarkan dan 
fasilitas-fasilitas yang tersedia. Di antaranya adalah program yang dinamakan SIA-SAT, 
singkatan dari Sistem Informasi Akademik Satya Wacana. SIA-SAT merupakan 
pengembangan sistem administrasi akademik UKSW yang dirancang sedemikian rupa 
menjadi lebih informatif dan efisien. Program ini berlaku bagi Dosen, dan mahasiswa. 
Untuk keterangan lebih lanjut halaman SIA-SAT akan menutun anda dengan lebih 
detail.  

Hal yang menarik dari Situs UKSW ini adalah tersedianya halaman "Links to Indonesian 
Universities" dan anda akan dituntun untuk menuju ke alamat-alamat dari Situs 
universitas-universitas yang ada di Indonesia. Untuk dapat melihat secara lebih jelas 

http://www.gki.or.id/kayuputih/index.html
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lagi, silakan mengunjungi Situs ini di alamat:  
http://www.uksw.ac-id.net/index.htm 
http://www.uksw.ac-id.net/unilink.htm (daftar universitas)  

• GBI GRAHA PENGHARAPAN 

Gereja Graha Pengharapan berada di bawah denominasi Gereja Bethel Indonesia 
Jemaat Bethany yang berlokasi di Bekasi. Situs Web GBI Graha Pengharapan memiliki 
kemudahan dalam eksplorasi, karena menggunakan fasilitas frame.  

Situs Web ini diawali dengan sambutan hangat "Shalom" bagi setiap pengunjung Situs 
ini. Dilanjutkan dengan informasi tentang 14 butir Pengakuan Iman dan sejarah 
berdirinya gereja ini. Untuk anda yang membutuhkan denah/peta lokasi gereja, anda 
bisa dapatkan informasi itu di salah satu halamannya. Informasi lain yang menarik 
adalah tersedianya bahan renungan yang diterbitkan seminggu sekali.  

Beberapa link juga tersedia dalam Situs ini khususnya untuk bisa mengunjungi Gereja-
gereja Bethel Jemaat Bethany lainya. Salah satu link lain untuk informasi umum mereka 
memilih Situs Web MIK (Muara Informasi Kristen), sehingga pengunjung juga bisa 
mendapatkan kemudahan untuk mengetahui informasi lengkap tentang pelayanan 
media elektronik Kristen di Indonesia. Bagi yang tertarik, silakan mengunjungi Situs ini 
di alamat:  
http://members.tripod.com/bethanygh/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-StMaria (PERSEKUTUAN DOA KATOLIK KARISMATIK ST. MARIA) 

Kalau pada edisi ke-9 yang lalu kami memperkenalkan sebuah Situs Web milik 
Persekutuan Doa Karismatik Kusuma Karmel, maka pada edisi kali ini kami akan 
memperkenalkan Forum Diskusi milik salah satu Persekutuan Doa Katolik Karismatik, 
yakni PDKK St. Maria.  

PDKK St. Maria adalah persekutuan yang berdomisili di daerah Bandung dan 
sekitarnya. Walaupun demikian, anggota milis ini tersebar di beberapa tempat.  

Fokus pelayanan Milis ini adalah untuk menjadi tempat sebagian umat Katolik 
berdiskusi, sharing, memberikan kesaksian, dan membahas tentang YESUS KRISTUS 
dalam pembaharauan Karismatik Katolik baik di Indonesia maupun di dunia 
internasional. Diharapkan dari Milis ini masyarakat Katolik akan lebih mengetahui 
tentang pembaharuan Katolik Karismatik, suatu gerakan yang berdasarkan pada 
pelayanan ROH KUDUS.  

http://www.uksw.ac-id.net/index.htm
http://www.uksw.ac-id.net/unilink.htm
http://members.tripod.com/bethanygh/
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Jika anda tertarik dan ingin bergabung daftarkan diri anda dalam Milis ini dengan 
mengirimkan e-mail kosong ke alamat:  
subscribe-i-kan-untuk-stmaria@xc.org  

Moderator dari milis ini adalah Alexander Budiman dan Monika Tanu dengan alamat 
moderasi:  
owner-i-kan-untuk-stmaria@xc.org  

Publikasi Elektronik 

• e-JEMMi (JURNAL ELEKTRONIK MINGGUAN MISI) 

Jurnal Elektronik Mingguan Misi adalah majalah elektronik atau jurnal misi yang 
menyajikan informasi-informasi berupa artikel dan cerita-cerita misi yang terjadi di 
seluruh dunia. Terbit secara teratur satu kali seminggu pada setiap hari Jumat. Salah 
satu tujuan penerbitan jurnal misi ini adalah memberikan informasi dan membangkitkan 
semangat orang-orang Kristen Indonesia untuk berdoa dan terlibat aktif bagi pekerjaan 
misi Tuhan di seluruh dunia.  

Bahan-bahan e-MISI merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber yang ada, 
diantaranya FridayFax, CMDNet, OMF, YWAM, WEC, e-MISI dan lain-lain termasuk 
didalamnya partisipasi dari para anggota e-JEMMi. Jurnal ini disusun oleh Rudi Kuniadi 
beserta tim. Anggota yang terdafatar dalam milis ini sekarang telah berjumlah 400-an 
orang.  

Anda ingin berlangganan? Caranya, kirimkan e-mail kosong ke alamat:  
subscribe-i-kan-misi@xc.org  

Informasi lebih lengkap dapat anda tanyakan secara langsung kepada moderator milis 
ini di alamat:  
Rudi Kurniadi <owner-i-kan-misi@xc.org>  

atau melalui alamat URL:  
http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-misi  

Catatan Redaksi: 
Minggu ini, e-JEMMI dan e-MISI akan meluncurkan situs web misi yang berisi informasi-
informasi menarik dan bermanfaat tentang misi di dunia maupun Indonesia. 
Pembangunan Situs Web ini merupakan tindak lanjut oleh Staf e-JEMMi atas hasil dari 
kemajuan publikasi e-JEMMi dan kebutuhan sumber-sumber dan informasi misi 
berbahasa Indonesia yang masih kurang. Jika anda tertarik untuk mengetahui lebih 
lengkap lagi silakan *bergabung* dengan milis e-JEMMi atau nantikan pengumuman 
dan ulasan tentang Situs baru ini yang akan kami sajikan dalam ICW edisi minggu 
depan.  

  

http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-misi
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Liputan Dunia Internet: April Mop (April Fool's) 

Minggu ini kita akan memasuki bulan April. Bulan April selalu dihiasi dengan kegiatan 
lucu yang dikenal dengan nama "April Mop" (Belanda). Banyak versi cerita tentang asal 
muasal April Mop ini. Tetapi cerita yang banyak dipercaya menyebutkan bahwa April 
Mop bermula di negara Prancis pada tahun 1564.  

Sebelum tahun 1564, tahun baru biasanya dimulai pada tanggal 1 April, dan rakyat 
Prancis mempunyai kebiasaan untuk merayakan tahun baru seminggu sebelumnya, 
yaitu pada tanggal 25 Maret. Pada tahun 1564 raja Charles IX memutuskan perubahan 
pada kalender Gregorian yang dianutnya dan mengubah awal tahun baru menjadi 
tanggal 1 Januari. Karena kebiasaan yang turun temurun maka banyak orang yang 
tanpa sengaja merayakan tahun barunya tetap pada tanggal 1 April. Orang-orang yang 
semacam ini menjadi sasaran permainan orang lain. Mereka dikirimi hadiah lucu dan 
undangan ke pesta perayaan yang sebenarnya tidak pernah ada.  

Kebiasaan itu akhirnya menyebar ke bagian Eropa yang lain dan juga ke benua 
Amerika. Di Inggris dan Amerika, kebiasaan semacam itu dikenal dengan "April Fool's". 
Di Belanda dinamakan "April Mop", di Prancis dinamakan dengan "poisson d'avrill", dan 
di Skotlandia dinamakan "April gawk".  

Lelucon berkembang dari jaman ke jaman. Dan di jaman yang serba komputer 
sekarang ini, tradisi lelucon "April Fool's" rupanya juga mendapat tempat di hati para 
pengguna komputer.  

Ada beberapa situs-situs yang berisi lelucon-lelucon tentang komputer. Berikut ini 
adalah URL-URL lelucon tersebut:  

• Kartun Komputer  
http://www.offthemark.com/computers.htm 
Berisi tentang kartun-kartun yang salah satu kategorinya tentang komputer. 
Kartun-kartun ini ditampilkan dengan cukup menghibur dan pandai.  

• Internet Security Joke 
http://www.digicrime.com 
Situs ini memperodikan mitos kejahatan dan kisah-kisah ajaib para hacker. 
Pembuat Situs ini cukup kreatif dengan menampilkan Situs Web yang dapat 
membuat komputer dan browser bertingkah laku diluar kontrol dan membuat 
takjub.  

• Computer Stupidity  
http://www.rinkworks.com/stupid/cs_os.shtml 
Lelucon tentang pemakai komputer yang benar-benar mengerti banyak tentang 
komputer. Dan ketidaktahuan mereka menjadi kelucuan. Mungkin anda pernah 
mengalami hal serupa sebelumnya. Kelucuan dikategorikan secara rinci, mulai 
dari sistem komputer, hardware, network, sampai ke Sistem Operasi.  

http://www.offthemark.com/computers.htm
http://www.digicrime.com/
http://www.rinkworks.com/stupid/cs_os.shtml
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• Computer Practical Joke  
http://members tripod.com/~wiseguysinc/joke.htm 
Situs yang berisi program yang bisa di download untuk melakukan lelucon tidak 
berbahaya pada teman anda. Teman akan mengalami "general protection on.." 
dan ketika menekan tombol OK, muncul tulisan "this is a joke".  

Banyak sekali Situs Web ngocol yang membuat kita tertawa-tawa karena kebodohan 
dan lelucon tentang pemrograman, jaringan, buletin humor, windows 95, proverbs, 
pembuktian matematik, dll. Cobalah simak di Situs berikut ini juga:  

• Fun in the Computer Lab  
http://www.personal.umd.umich.edu/~nhughes/htmldocs/lab.html  

• This and That 
http://www.cs.utah.edu/~ratan/humor/  

• NetHumor 
http://www.datamation.com/PlugIn/humor/humor.html  

• Internet Humour Archive 
http://www.CSUA.Berkeley.EDU/~turadg/Humor/  

• Computer Joke 
http://www.clever.net/chrisco/bean/computer.html  

• Jim's Joke Repository 
http://defcon.rutgers.edu/~jimpoz/jokes/  

• Computer Proverbs 
http://www.geocities.com/Heartland/Pointe/5081/huproverbs.html  

 
Sumber: InfoInternet Edisi Maret-April 1999.  

Stop Press 

WOW 4504 ORANG!!  
Tahukah anda bahwa pelanggan Newsletter ICW sekarang berjumlah 4504 orang?? 
Demikianlah, sejak kemunculan ICW edisi ke-1 sampai edisi yang ke-10 ini minat dan 
antusias orang untuk berlangganan milis ini semakin hari semakin besar. ICW memang 
ditujukan untuk orang Kristen Indonsia yang haus akan informasi-informasi terbaru dari 
internet. Dengan jumlah yang semakin bertambah ini, ICW masih tetap membuka 
kesempatan bagi siapa saja yang ingin bergabung dan berlangganan newsletter ini. 
Silakan ajak teman, saudara dan rekan pelayanan anda untuk bergabung dengan milis 
ini.  

Mereka dapat mendaftar secara langsung melalui alamat/URL:  
subscribe-i-kan-icw@xc.org 
http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?join=i-kan-icw  

atau anda bisa kirim daftar kepada <owner-i-kan-icw@xc.org>.  

http://members/
http://www.personal.umd.umich.edu/~nhughes/htmldocs/lab.html
http://www.cs.utah.edu/~ratan/humor/
http://www.datamation.com/PlugIn/humor/humor.html
http://www.csua.berkeley.edu/~turadg/Humor/
http://www.clever.net/chrisco/bean/computer.html
http://defcon.rutgers.edu/~jimpoz/jokes/
http://www.geocities.com/Heartland/Pointe/5081/huproverbs.html
http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?join=i-kan-icw


ICW 1999 
 

84 
 

Surat Anda 

Dari "Yayasan Maranatha"  
>Matur nuwun atas ulasan terhadap situs gereja kami! Sedikit ralat,  
>situs kami tampil dalam dua bahasa (bukan hanya bahasa Inggris). Kedua  
>versi ini memang sedikit berbeda, sehingga penyimak yang menguasai  
>pula bahasa Inggris akan mendapatkan informasi lebih.  
>  
>Sekali lagi, matur nuwun!  
>Denmas Marto  
>GPMI Yogyakarta  
>http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5796  

Redaksi: 
Terima kasih atas penjelasan anda :-)  

Dari "Probo Wicaksono"  
>redaksi yang terhormat  
>mungkin redaksi bisa membantu saya informasi tentang alamat dari  
>orang-orang dibawah ini:  
> KAM Yusuf Roni  
> Petrus Agung (Semarang)  
>kalau redaksi memiliki buku kesaksiannya Yusuf Roni kiranya saya  
>bisa mendapatkan 1 copy saja. Ongkosnya akan saya ganti  
>  
>terimakasih  
>tuhan memberkati  
>Probo  

Redaksi: 
Maaf saudara Probo, kami tidak memiliki alamat dari beliau-beliau ini. Jika ada di antara 
pembaca sekalian yang tahu, silakan menghubungi redaksi ICW dan nanti akan kami 
teruskan kepada saudara Probo. Mengenai buku kesaksian Yusuf Roni, anda bisa 
mendapatkannya di toko- toko buku Kristen terdekat di kota anda.  

Dari "chai_dls"  
>Dear, ICW - Indonesian Christian Webwatch  
>  
>Terima kasih untuk kiriman ICW -- Edisi 005 -- 1999 nya, kiranya  
>Tuhan memakai sarana ini bagi gereja untuk mengalami pertumbuhan  
>iman dan jiwa yang misioner.  
>  
>Tuhan memberkati.  

Redaksi: 
Kami bersyukur juga apabila ICW ini dapat memberi manfaat untuk anda. Untuk edisi-

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5796
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edisi lainnya, silahkan kunjungi:  
http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-icw  

Info Terbaru 

• Virus Melissa  

Baru-baru ini redaksi menerima informasi tentang virus yang bernama "Melissa". Virus 
ini berjenis virus Macro menyerang dokumen-dokumen MS-Word dengan menginfeksi 
file NORMAL.DOT dan daftar address book pada program MS Outlook. Saat anda 
mengirimkan surat, maka 50 daftar e-mail yang berada pada address book akan 
menerima e-mail yang isinya kurang lebih berbentuk:  

 
Subject: "Important Message From <nama anda>"  
Body/Isi:  
Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-)  

E-mail ini memiliki attachment dokumen "list.doc" yang berisi virus Melissa!!  

Hati-hati jika anda menerima e-mail seperti di atas dan jangan sekali-kali membuka 
dokumen yang dilampirkan oleh e-mail tersebut. Jalan terbaik adalah menjalankan 
program antivirus terbaru atau menghapus dokumen ini.  

Tapi jangan takut...!! Anda-anda yang menjadi anggota milis dalam sistem I-KAN tidak 
akan menerima virus Melissa melalui sistem I-KAN karena saat ini sistem I-KAN telah 
memasang proteksi/filter untuk menghalangi penyebaran virus ini (dan virus 
"Happy'99").  

Informasi tentang virus ini dapat anda temui di:  
http://www.microsoft.com/security/bulletins/ms99-002.asp  

  

http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-icw
http://www.microsoft.com/security/bulletins/ms99-002.asp
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ICW 011/April/1999:  
Salam Kasih  

Salam sejahtera,  

Bagaimana dengan minggu Paskah yang telah anda lalui? Kami berharap anda 
memperoleh banyak berkat rohani dan kiranya kuasa kebangkitan Kristus memberi 
semangat baru bagi hidup dan pelayanan kita dalam menyusuri tahun ini.  

ICW Edisi ke-11 akan menghadirkan beberapa informasi baru, masing- masing adalah:  

Dalam SELINTAS SITUS WEB, ada empat buah Situs yang akan kami kupas untuk 
anda, yakni: UPH (Universitas Pelita Harapan), Meditasi Yesus, DCF (Delft Christian 
Fellowship) dan e-MISI. Sedangkan lewat  
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Selintas Situs Web 

• UPH (UNIVERSITAS PELITA HARAPAN) 

Situs Web UPH memberikan tampilan halaman web yang cukup menarik dan dilengkapi 
dengan informasi-informasi penting tentang universitas ini. Sebagian besar halaman 
Situs ini dipandu dalam bahasa Inggris, tapi anda dapat menemukan link-link tertentu 
yang menggunakan bahasa Indonesia.  

Pada halaman "Overview" kita mendapatkan informasi umum, khususnya sehubungan 
dengan visi dan misi UPH, makna simbol UPH, dan juga denah lokasi kampus. Pada 
halaman "Fakultas" akan kita temui informasi tentang berbagai fakultas yang ada 
dengan penjelasan yang diperlukan dan juga informasi tentang program-program yang 
dibuka. Selain itu Situs ini juga dilengkapi dengan bulletin board. Didalamnya anda 
dapat membaca tentang komentar, usulan, bahkan kritikan untuk pengembangan situs 
UPH.  

Informasi khusus yang sangat membantu mahasiswa UPH adalah dicantumkannya 
jadwal Ujian Negara dan juga jadwal Ujian Tengah Semester.  

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Situs ini, silakan kunjungi alamat 
berikut ini:  
http://www.ph.edu/index.html  

• MEDITASI YESUS 

Bagi umat Katolik, informasi ini adalah informasi yang cukup menarik untuk anda. 
Pernahkah anda mendengar tentang "Meditasi Yesus"? Di Bandung terdapat kelompok 
pemuda Katolik yang tergabung dalam PICU yang membuat sebuah Situs Web untuk 
menjelaskan tentang bentuk meditasi yang dinamakan "Meditasi Yesus" ini.  

Dalam Situs ini dijelaskan secara singkat tentang kisah kehidupan Kristus, Sang Guru 
yang hidup tak tercela 2000 tahun yang lalu. Kisah ini disampaikan dengan sangat puitis 
namun sederhana. Bagian utama dari Situs ini adalah menjelaskan apa, mengapa dan 
bagaimana bermeditasi ala Yesus.  

Untuk mengajak umat Katolik mempraktekkan ajaran meditasi ini maka mereka juga 
mengadakan kegiatan retreat dan juga persekutuan. Bagi mereka yang tertarik untuk 
mengikuti, Situs ini menyediakan jadwal kegiatan retreat dan juga tentang persekutuan 
yang mereka adakan, khususnya tentang nama-nama contact person yang dapat anda 
hubungi. Untuk anda yang ingin mendapat layanan doa, kelompok ini juga menyediakan 
pelayanan doa. Penasaran? Silakan kunjungi Situs ini di alamat berikut:  
http://lumen.hiu.com/  

• DCF (DELFT CHRISTIAN FELLOWSHIP) 

http://www.ph.edu/index.html
http://lumen.hiu.com/
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Situs Web ini dibangun oleh beberapa saudara kita seiman yang tinggal negara 
Belanda. Embrio awal dari DCF ini adalah CSF (Christian Student Fellowship), suatu 
persekutuan yang beranggotakan beberapa orang yang kesemuanya adalah 
mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di kota Delft. Setelah sekian lama berjalan, 
akhirnya persekutuan ini berkembang menjadi sebuah jemaat yang tidak hanya dihadiri 
oleh mahasiswa saja tetapi juga oleh semua kalangan umur dan profesi baik dari 
komunitas masyarakat Indonesia maupun bukan.  

Dalam Situs ini anda akan menemukan informasi-informasi penting tentang struktur 
organisasi, bentuk pelayanan dan berita pelayanan yang mereka lakukan. Selain itu ada 
akan menemukan juga artikel tentang LSD (Love, Sex and Dating). Tersedia juga satu 
halaman dalam Situs ini yang berjudul "Indonesian and World Christian Resources" 
suatu halaman yang bisa dijadikan sumber referensi menarik bagi kita. Banyak 
informasi dari bagian ini yang mungkin dapat menolong anda.  

Tapi bagian yang sangat menarik dari Situs ini adalah informasi tentang suatu sekolah 
misi yang dikelola oleh Freie Indonesische Christliche Gemeninde di Hamburg, Jerman 
yang diberi nama ISWM (Indonesian School of World Mission). Anda tertarik untuk 
menjadi "Tent Maker Misionaries?" Silakan kunjungi Situs ini di:  
http://huizen.dds.nl:80/~c_s_f/  

• e-MISI (MENGABARKAN INJIL ke SELURUH INDONESIA) 

Jika anda tertarik pada dunia misi, maka anda kami undang untuk mengunjungi Situs 
Web "e-MISI" dalam bahasa Indonesia yang baru saja dibuka pada hari PASKAH yang 
lalu (lihat juga pada berita INFO TERBARU). Situs ini berisi informasi dan sumber-
sumber informasi dari dunia pelayanan misi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. 
Secara khusus e-MISI ini akan menolong kita melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar 
biasa di berbagai tempat di dunia dan sekaligus diharapkan akan mendorong kita terjun 
dan ikut ambil bagian dalam pekerjaan misi di mana pun kita berada.  

Dalam situs ini anda akan menemukan bahan PA yang diambil dari buku "Misi Allah 
Bagi Dunia" dan buku "Para Pengubah Dunia". Ada juga buku "Doakanlah Asia!" yang 
berisi penjelasan singkat keadaan masing-masing negara di Asia yang merupakan 
seruan untuk berdoa bagi mereka. Selain itu didalamnya terdapat juga "48 Cerita Misi" 
tentang Alkitab di berbagai belahan bumi dengan maksud untuk memperkenalkan dunia 
pelayanan misi yang ada di seluruh dunia. Situs ini juga menyediakan ratusan link ke 
alamat berbagai organisasi misi di dalam negeri maupun luar negeri.  

Salah satu fokus utama Situs ini adalah jurnal elektronik e-JEMMi yang mulai terbit 
beberapa waktu yang lalu. Selain informasi untuk berlangganan, anda dapat juga 
melihat arsip-arsipnya. Untuk mempermudah pencarian, Situs ini dilengkapi dengan 
fasilitas pencarian kategori (dengan drop down menu) sederhana yang terdapat pada 
halaman pertama. Untuk menikmati sajian e-MISI, silakan kunjungi alamat-alamat di 
bawah ini:  

http://huizen.dds.nl/~c_s_f/


ICW 1999 
 

89 
 

e-MISI  http://www.sabda.org/misi/index.html  
e-JEMMi  http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/index.html  
Arsip e-JEMMi  http://www.sabda.org/misi/arsip/index.html  
Links e-MISI  http://www.sabda.org/misi/links/index02.html  

CATATAN dari Staf e-MISI <owner-i-kan-misi@xc.org> : 
"Setelah mengunjungi Situ Web e-MISI, kami mohon anda mau memberikan komentar, 
feedback/opini, ide atau juga mengirimkan bahan untuk dapat meningkatkan dan 
mengembangkan Situs Web ini."  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-MAJUS (GKI MAULANA YUSUF BANDUNG) 

Milis e-MAJUS disediakan khusus bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Jl. Maulana 
Yusuf 20 Bandung sebagai wahana komunikasi dan diskusi dalam membagikan 
pengalaman kehidupan Kristen selama berjemaat di GKI Maulana Yusuf.  

Milis ini relatif masih sangat baru. Selain saling membahas masalah-masalah kehidupan 
berjemaat, mereka juga ingin membagikan berkat rohani dan bagaimana 
mempraktekkan iman Kristen dalam kehidupan sesehari-hari.  

Bagi anda yang menjadi anggota Jemaat atau simpatisan GKI Jln. Maulana Yusuf, 
silakan bergabung. Caranya kirimkan e-mail kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-untuk-gkimy@XC.Org>  

Moderator dari milis ini adalah:  
Novarius Gayus <owner-i-kan-untuk-gkimy@XC.Org>  

  

http://www.sabda.org/misi/index.html
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/index.html
http://www.sabda.org/misi/arsip/index.html
http://www.sabda.org/misi/links/index02.html
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Liputan Dunia Internet: Musik Kristen 

Pujian merupakan suatu sarana yang penting dalam penyembahan kita kepada Sang 
Pencipta kita, Yesus Kristus. Ribuan lagu pujian diciptakan dalam berbagai macam 
bahasa dan jenis aliran musik yang menambah khazanah perbendaharaan pujian 
manusia bagi kemuliaan nama-Nya.  

Di tengah maraknya pemakaian jaringan Internet, maka kesempatan untuk 
menggunakan media ini untuk memuji Tuhan juga tidak kalah kreatifnya. Seperti 
misalnya, banyak Situs-situs Web Kristen yang disertai dengan lagu-lagu Kristen 
dengan format bentuk MIDI atau WAVE.  

Homepage GKI Layur di  
http://www.toptown.com/nowhere/LAYUR/  

adalah salah satu situs web yang memiliki keistimewaan karena adanya musik-musik 
yang dapat dipilih secara random/acak (dengan koleksi sekitar 20 lagu) ketika anda 
mengunjungi Situs mereka. Namun kami buka rahasia dapur ke anda, bahwa tidak 
satupun lagu- lagu tersebut yang ditempatkan di Situs Web GKI Layur. Musik dan lagu-
lagu tersebut telah mengalami "teleported" dari SUNET di Swedia. Lho, kok bisa begitu 
ya? Nah itulah kecanggihannya :)  

Bukan itu intinya, namun yang perlu anda ketahui bahwa masih banyak file-file musik 
gereja lainnya yang diakomodasi oleh SUNET, anda bisa mengambilnya sebagai 
koleksi pribadi atau menggunakannya di Situs Web anda. Dari situs web SUNET di  

http://ftp.sunet.se/pub/music/midi/mirror.filecity/christian_music/  

anda bisa menemukan berbagai type musik midi yang cocok untuk situs web anda 
maupun gereja anda.  

Berbagai acuan lain untuk musik kristen/gerejawi, misalnya:  

Situs yang berisi Link-link ke Lagu-lagu Rohani:  
http://www.sabda.org/sumber/index.htm  
http://www.lookup.com/homepages/85342/cmil.html  
http://linus.cs.ohiou.edu/~wlhd/alight/cmusic.html  
http://www.geocities.com/Vienna/Strasse/7244/  

Situs yang memuat Lagu-lagu Rohani:  
http://www.fica.org/lagu/alphabet.html  
http://www.parokinet.org/gopher/picture/Kumpulan_Lagu.cgi  
http://www.centrin.net.id/gia/  
http://www.gki.or.id/nkb.htm  
http://iccn.dbs.informatik.uni-muenchen.de/dbs/iccnlagu.html  
http://www.geocities.com/Tokyo/2485/jkimlagu.htm  

http://www.toptown.com/nowhere/LAYUR/
http://ftp.sunet.se/pub/music/midi/mirror.filecity/christian_music/
http://www.sabda.org/sumber/index.htm
http://www.lookup.com/homepages/85342/cmil.html
http://linus.cs.ohiou.edu/~wlhd/alight/cmusic.html
http://www.geocities.com/Vienna/Strasse/7244/
http://www.fica.org/lagu/alphabet.html
http://www.parokinet.org/gopher/picture/Kumpulan_Lagu.cgi
http://www.centrin.net.id/gia/
http://www.gki.or.id/nkb.htm
http://iccn.dbs.informatik.uni-muenchen.de/dbs/iccnlagu.html
http://www.geocities.com/Tokyo/2485/jkimlagu.htm
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http://www.gurlpages.com/music/haleluya/  
http://home.earthlink.net/~rjordan/lcmsmidi.htm  
http://www.geocities.com/Heartland/4600/tlh-indx.htm  
http://www.flexfx.com/relig.html  
http://www.coe.uncc.edu/~cmpilato/music/ccm_guitar.html  
http://huizen.dds.nl/~timur/csfpw.html  
http://music.acu.edu/www/jr/praise/praise.html  

Silakan mampir. Bila anda mengetahui alamat URL lain untuk musik Kristen silakan 
memberitahu kami... :) 
/ag  

Stop Press 

• VIRUS MELISSA DAN PENCEGAHANNYA  

Pada edisi minggu lalu kami menampilkan informasi singkat mengenai virus Melissa 
termasuk di dalamnya adalah ciri-ciri apabila anda terinfeksi dari virus ini. Nah, baru-
baru ini kami menerima kiriman URL dari beberapa orang anggota ICW tentang 
langkah-langkah pencegahan dan "pengobatan" apabila terkena virus ini. URL-URL 
tersebut adalah:  

 
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/maillisa.html  
http://housecall.antivirus.com/smex-housecall/technotes.html  
http://vil.mcafee.com/vil/vm10120.asp  

• BOOKMARKS DAN FAVORITES  

Untuk melengkapi koleksi bahan-bahan yang akan dimuat dalam ICW, maka redaksi 
ICW meminta bantuan dari anda-anda yang gemar berselancar di internet untuk 
mengirimkan file bookmark dan favorite anda kepada kami.  

Bookmarks (oleh Netscape) dan Favorites (oleh Internet Explorer) adalah file yang 
dibuat untuk merekam situs-situs menarik yang sering dikunjungi. Fungsinya antara lain 
untuk mempersingkat waktu akses dan mengorganisir minat untuk berselancar.  

Jika anda berkenan, silakan kirimkan koleksi-koleksi situs web anda yang berada di 
bookmarks/favorites kepada kami agar kami dapat memberi layanan yang sesuai 
dengan selera dan minat anda.  

Surat Anda 

Dari "YouthNewS!"  
>Sukses berat buat ICW, betul-betul banyak beri berkat, inpormasi en  

http://www.gurlpages.com/music/haleluya/
http://home.earthlink.net/~rjordan/lcmsmidi.htm
http://www.geocities.com/Heartland/4600/tlh-indx.htm
http://www.flexfx.com/relig.html
http://www.coe.uncc.edu/~cmpilato/music/ccm_guitar.html
http://huizen.dds.nl/~timur/csfpw.html
http://music.acu.edu/www/jr/praise/praise.html
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/maillisa.html
http://housecall.antivirus.com/smex-housecall/technotes.html
http://vil.mcafee.com/vil/vm10120.asp
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>pengetahuan. Kita dari YouthNewS! buletin pemudanya bethany bandung  
>baru saja belajar nerjemahin buletin cetak kami menjadi homepage  
>untuk edisi Maret-April 1999. Alamatnya:  
> http://www.youth.id.org  
>Buletin dwibulanan ini berisi artikel renungan ringan dengan gaya  
>bahasa anak muda, sekilas bethany youth bandung, ruang tanya, dsb.  
>Semoga bisa jadi berkat.  
>  
>Makasih, icw!! God Bless U'all pokonya mah!  
>YouthNewS!  

Redaksi: 
Terima kasih atas kontribusi anda. Nantikan saja review situs web anda pada edisi-edisi 
ICW mendatang.  

Dari "Johan Mustika Kartiwa"  
>Wah saya sangat mendapat banyak berkat nih dengan adanya ICW ini!!  
>Segala informasi dan artikel maupun selingan-selingannya dikemas  
>dengan sangat menarik, sehingga tidaklah membosankan.  
>Isinya lengkap, padat dan bermutu lagi :)  
>Teruslah bekerja untuk TUHAN, biarlah milis ini bisa dipakai  
>untuk menyatakan kemuliaan-Nya.  

Dari "Petrus Wijayanto"  
>Terima kasih memasukkan UKSW dalam daftar informasi Selintas Situs  
>Web, Saya pengajar di Fakultas Ekonomi, pelanggan ICW sejak bulan  
>Februari 1999. Banyak informasi dari ICW yang sangat bermanfaat.  
>Terima kasih  

Redaksi: 
Kami juga bersyukur apabila kehadiran ICW ini dapat bermanfaat untuk anda :)  

Dari "Seto"  
>Dear netters...  
>Saya ingin bertanya. Apakah diantara netters tahu dimana alamat-  
>alamat / Homepage Kristiani. Yaitu berupa Yayasannya ataupun  
>Gerejanya. Selain itu apakah para neters juga tahu tantang alamat  
>lagu-lagu kristiani. Baik filenya berupa Midi ataupun mp3.  
>Terimakasih atas perhatiannya.  
>  
>Seto  

Redaksi: 
Keinginan anda telah terjawab jika anda membaca LIPUTAN DUNIA INTERNET pada 
edisi ini .. ;-)  

http://www.youth.id.org/
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Info Terbaru 

• e-JEMMi TAHAP KEDUA  

Berikut ini adalah kutipan pengumuman dari jurnal misi e-JEMMi, ....  
> Setelah sekian lama e-JEMMi hadir dengan pelayanan jurnalnya,  
> maka tiba saatnya beban pelayanan MISI kita berkembang ke  
> *Tahap Kedua*. Dalam Tahap Kedua ini kami ingin memberikan  
> kesempatan dan dorongan kepada pembaca untuk lebih banyak  
> terlibat dalam pelayanan MISI. Dan seiring dengan perayaan  
> PASKAH, kami memberikan dua berita gembira bagi kita semua.  
> Pertama, telah diluncurkan sebuah Situs Web MISI dalam bahasa  
> Indonesia! (lihat dalam kolom PENGUMUMAN). Kedua, e-JEMMi  
> akan tampil dengan wajah baru dengan informasi-informasi yang  
> lebih informatif dan interaktif. Ada beberapa tambahan yang  
> akan kami berikan dalam wajab baru e-JEMMi, a.l:  
....  
> Setiap penerbitan e-JEMMi akan diawali dengan sambutan  
> "EDITORIAL". Untuk mendorong pembaca lebih mengenal pelayanan  
> MISI di sekitar kita, maka akan dihadirkan juga "MISI/KESAKSIAN  
> LOKAL" yang berisi kesaksian-kesaksian pribadi atau kelompok  
> tentang pelayanan misi. Untuk itu para pembaca *diundang* untuk  
> memberikan kontribusinya dengan mengirimkan cerita/kesaksian  
> pelayanan misi untuk kami publikasikan dalam e-JEMMi. Pada  
> bagian akhir setiap edisi akan ditutup dengan kolom "DARI  
> ANDA" yang berisi surat-surat yang redaksi terima dari para  
> pembaca setia e-JEMMi. Harapan kami semoga penambahan isi  
> e-JEMMi ini tidak hanya akan menambah bobot kualitas e-JEMMi  
> tapi juga pelayanan MISI di Indonesia secara umum.  
....  
> Selain berita-berita di atas, seperti biasa kami akan  
> menampilkan "SEPUTAR MISI". Adapun cerita-cerita misi yang  
> akan kami tampilkan pada edisi ini adalah cerita misi dari  
> negara UAE, Sudan, Togo, Cina, Spanyol. Kemudian anda akan  
> kami ajak untuk melihat "BADAN/SUMBER MISI" untuk mengenal  
> organisasi-organisasi misi dalam pelayanannya menjangkau  
> jiwa-jiwa yang terhilang. Selanjutnya anda dapat mengakses  
> informasi-informasi misi tersebut secara lebih  
> lengkap melalui informasi dari "URL/LINK Edisi ini".  
....  
> Tuhan memberkati,  
> redaksi e-JEMMi  
> __________________  
> === PENGUMUMAN ===  
>  
> Baru .....!!! Kini telah hadir situs web Misi pertama dalam  
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> bahasa Indonesia yang diberi nama "Situs Web e-MISI". Situs  
> Web ini lahir atas prakarsa dan kerjasama antara e-JEMMi (Jurnal  
> Elektronik Mingguan Misi Indonesia) dengan e-MISI (Mengabarkan  
> Injil ke Seluruh Indonesia). .... Silakan simak penjelasan tentang situs e-MISI (dan e-
JEMMi) dalam bagian SELINTAS SITUS WEB di atas.  
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ICW 012/April/1999:  
Salam Kasih  

Salam Damai Sejahtera di Dalam Kristus,  

Terima kasih atas kesetiaan anda dalam mengikuti berita-berita ICW ini. Dalam edisi 
yang keduabelas ini, kami ingin menyampaikan kepada anda informasi-informasi yang 
kami harap dapat membantu anda dalam mencari info yang sedang anda butuhkan saat 
ini. 
Dalam "SELINTAS SITUS WEB" kali ini, kita diajak untuk menjelajah ke sebuah Situs 
universitas Kristen, yakni UKI (Uiversitas Kristen Indonesia), Situs Renungan Harian, 
Situs ParokiNet, dan sebuah Situs persekutuan Kristen di Columbus yang diberi nama 
dengan ICF Columbus.  

Milis yang kami bahas kali ini merupakan sebuah milis yang dulu pernah kami terbitkan 
dalam edisi ICW kami yang pertama (lihat ICW Edisi Perdana), yakni e-Software.  

Jika anda ingin mendesain dan memasang Situs web pada salah satu perusahaan ISP, 
kami ingin membantu anda dalam memberikan informasi yang anda perlukan untuk itu. 
Silakan saja simak saja "LIPUTAN DUNIA INTERNET" kali ini.  

Kalau anda ingin bergabung dengan milis-milis renungan (meditasi) berkala dalam 
bahasa Inggris, kolom "FOKUS" siap memberikan informasinya.  

Jangan lupa untuk menyimak "SELINGAN" dari kami tentang tertawa.  

Tuhan Memberkati.  
Redaksi ICW  
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Selintas Situs Web 

• UKI (UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA) 

Selamat datang di "pelataran" Situs Web UKI. Pada halaman utama dari Situs ini 
terdapat 6 macam jenis informasi yang ditawarkan kepada anda. Dua versi bahasa 
(Inggris dan Indonesia) siap mengantarkan kepada anda informasi-informasi yang 
dibutuhkan.  

Pada halaman "About UKI", berisi berbagai macam hal yang berhubungan dengan UKI, 
seperti sejarah singkat, motto, kampus Diponegoro dan Cawang. Jika anda ingin kuliah 
atau jalan-jalan kesana, informasi jalur bus merupakan salah satu informasi yang patut 
anda simak untuk mempermudah anda menuju kesana.  

Halaman "Academics" menyediakan informasi tentang 3 jenjang pendidikan yang 
ditawarkan di UKI, masing-masing D3, S-1 dan S-2. Halaman "Admission" berisi 
informasi administrasi keuangan. Halaman "Libraries" berisi arsip-arsip dari beberapa 
buah jurnal yang diterbitkan oleh masing-masing fakultas.  

Dapatkan informasi selengkapnya tentang Universitas Kristen Indonesia dengan 
mengunjungi Situs web-nya di: 
 
http://www.uki.ac.id  

• RH (Renungan Harian) 

Situs yang berikut ini adalah sebuah Situs yang berisi "Renungan Harian" oleh Yayasan 
Gloria, suatu bahan renungan yang cukup populer di kalangan orang Kristen di 
Indonesia. Saat anda masuk ke dalam Situs ini, anda akan diberi "hidangan khusus" 
berupa satu bahan renungan yang menjadi perenungan hari itu juga. "Info Literatur" 
berisi info tentang penerbitan, cara berlangganan dan ringkasan kecil literatur yang 
ditawarkan selain RH, misalnya: Dian Kampus, Seri Mutiara Iman, dan informasi 
tentang milis e-RH (lihat ICW edisi 1).  

Hal yang cukup menarik untuk kita simak bersama yang terdapat pada halaman "Taman 
Bacaan". Pada halaman ini terdapat bahan-bahan seperti: Keselamatan, Doa, Gereja, 
Pelayanan, Strategi Hidup, Teman hidup dan berbagai artikel kekristenan yang menarik 
lainnya. Dari Situs ini, anda juga akan menemukan link tentang Situs-situs lain yang 
berada di bawah pelayanan RBC Ministries (USA).  

Dapatkan berkat-Nya dengan mengunjungi alamat RH berikut ini:  
http://www.inasia-ol.com/rh/index.htm  

• PAROKINET 

http://www.uki.ac.id/
http://www.inasia-ol.com/rh/index.htm
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Dilihat dari nama Situs-nya anda sudah dapat menebak bahwa Situs ini merupakan 
salah satu Situs Katolik. Situs ini berisi informasi tentang ParokiNet (P-Net), sebuah 
milis untuk berdiskusi tentang segala macam hal yang berhubungan dengan Iman 
Kristen menurut sudut pandang Katolik serta membangun komunikasi antar anggota 
milis dalam Paroki virtual.  

Selain info tentang P-Net anda akan menemukan juga bagian "Bible" yang berisi 
halaman-halaman dalam kitab suci. Terdapat dua versi bahasa yang dipakai, yaitu 
bahasa Inggris (oleh www.gospelcom.net) dan bahasa Indonesia (Perjanjian Baru dan 
Pentateukh). Terdapat juga kalender liturgi sepanjang tahun serta bahan refleksi diri 
secara minggguan. Isu-isu penting tentang Katolik, berupa pengakuan iman, ajaran 
sosial, struktur Paroki, Vatican, pernikahan dan segala hal yang terkait didalamnya 
terjawab dan dijelaskan pada halaman "Catholicism". Tak ketinggalan juga arsip-arsip 
dari setiap diskusi dalam milis ParokiNet ikut ditempatkan dalam Situs ini.  

Silakan mengunjungi Situs-nya di:  
http://www.parokinet.org/index.htm  

Jangan lupa untuk mengunjungi halaman "Sight and Sound" untuk menikmati lagu-lagu 
koleksi ParokiNet.  

• ICF (INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP) COLUMBUS 

Situs Web yang berikut ini merupakan sebuah Situs web tentang Persekutuan orang 
Kristen Indonesia yang berada di Columbus. Suatu Persekutuan yang diadakan setiap 
hari Sabtu ini meliputi kegiatan- kegiatan seperti P.A, Sharing, Praise and Worship dan 
lain-lain.  

Pada halaman "Ringkasan Minggu Lalu" terdapat dua pokok informasi menarik yang 
akan disampaikan kepada anda, yakni "Book List" dan "Ringkasan Message". Kedua 
isu ini memuat info perpustakan dan arsip dari persekutuan seperti, sharing dan diskusi 
yang telah dilakukan.  

Ingin tahu lebih banyak tentang IFC Columbus, baik mengenai event yang akan 
dilaksanakan, pengumuman-pengumuman dan juga pokok-pokok doa dan lain-lain? 
Silakan kunjungi Situs web mereka di:  
http://www.fica.org/icf-cmh/home.htm  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-Software 

Anda ingin mendapatkan informasi tentang virus, produk software yang terbaru dan 
berbincang-bincang masalah software maupun hardware atau bahkan informasi-

http://www.parokinet.org/index.htm
http://www.fica.org/icf-cmh/home.htm
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informasi tentang internet terkini? Jika jawabannya ya, maka milis berikut ini patut untuk 
anda ikuti.  

Milis yang bertitel "e-Software" ini akan sangat membantu anda untuk memperoleh 
masukan-masukan yang berharga untuk mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan anda, khususnya mengenai masalah- masalah di atas.  

Ikuti jejak rekan-rekan anda untuk mendaftar ke e-Software dengan cara mengirimkan 
e-mail kosong ke alamat e-mail: 
 
subscribe-i-kan-software@xc.org  

atau arahkan browser anda pada alamat URL:  
http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?enter=i-kan-software  

CATATAN REDAKSI: 
Jika anda mengetahui informasi mengenai milis-milis lainnya yang membahas hal-hal 
mengenai software, hardware, elektronik, internet, telekomunikasi dan hal-hal relevan 
lainnya, silakan menghubungi redaksi pada alamat: <submit-ICW@sabda.org>  

Informasi tersebut dapat berguna juga untuk orang lain.  

  

http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?enter=i-kan-software
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Liputan Dunia Internet: Biaya Desain dan Pasang Situs 
Web di Indonesia 

Bagi anda yang ingin memasang Situs pada salah satu perusahaan ISP (Internet 
Service Provider) dan IPP (Internet Presence Provider) Indonesia. Pada edisi kali ini 
kami memberikan rangkuman dari beberapa provider yang menyediakan layanan Web 
Hosting. Silakan kunjungi Situs Web-nya untuk mendapatkan informasi selengkapnya.  

• AGRAKOM - http://www.agrakom.com 
Perusahaan ini memberikan pelayanan dari desain sampai dengan 
pemeliharaannya dalam satu paket. Harga disesuaikan dengan desain Situs 
yang dirancangkan oleh pemasang. Untuk Paket tahun pada pertamanya, harga 
termurah sebesar Rp. 20 juta. Dan untuk tahun berikutnya sekitar 50% dari tahun 
pertamanya. Servernya di AS. Batas traffic dan update dinegosiasikan.  

• BITNET - http://www.bit.net.id  
Bitnet adalah suatu nama provider dimana SABDA-Web, Alkitab dalam format 
HTML dihostingkan. Ada lima paket yang ditawarkan (Bronze, Silver, Gold, 
Platinum, Diamond) dengan biaya berkisar 2,3 juta s/d 23,5 juta untuk tahun 
pertamanya. Nama Situs untuk Bronze dan Gold adalah 
http://www.bit.net.id/nama. Sendangkan untuk Platinum dan Diamond 
www.nama.co.id. Tersedia fasilitas statistik, guest book, dan counter dan 
mendukung koneksi database dan e-commerce. Untuk Platinum dan Diamond 
terdapat layanan publikasi nama ke 10 dan 20 search engine terkenal.  

• CABINET - http://www.cabi.net.id 
Dibagi menjadi dua bagian: Web Placement dan Web Hosting. Harga dihitung 
berdasarkan komponen (Halaman, gambar, font, animasi, dan sebagainya). 
Untuk web Hosting dibagi menjadi tiga bagian: Economic, Standard, Profesional. 
Untuk membuat nama domain www.nama.com dikenai biaya $150 tahun 
pertama dan $75 untuk tahun berikutnya. Untuk www.nama.co.id dikenai biaya 
Rp. 500 ribu. Untuk nama www.cabi.net.id/nama tidak dikenai biaya.  

• CBN - http://www.agracom.com  
Desain Starter Package Rp. 3 juta, harga selanjutnya dihitung perkomponen. 
Penyewaan space pada server untuk 1 MB pertama berjumlah Rp. 125 ribu, 
selanjutnya Rp. 55 ribu per 0,5 MB. Sedangkan untuk penempatan server di CBN 
(colocation) biaya pendaftarannya Rp. 2 juta dan biaya bulanan Rp. 2,5 juta.  

• CENTRIN - http://www.centrin.net.id  
Terbagi atas dua paket: Silver (pribadi atau perusahaan kecil) Gold (perusahaan 
kecil/menengah) dan Platinum (perusahaan menengah/besar). Biaya minimal 
untuk Silver minimal Rp. 69 ribu, Rp. 528 ribu, dan Platinum, nama bisa 
www.nama.com atau www.nama.co.id untuk nama.com dikenai biaya $70 dua 
tahun pertama, tahun ketiga dan seterusnya $35. Untuk co.id dikenai biaya Rp. 
150 ribu. Batas traffic silver 100 MB/bulan, Gold Rp. 200 ribu/bulan dan Platinum 
Rp. 400 ribu/bulan dengan tambahan traffic per MB Rp. 19 ribu.  

• D-NET - http://www.dnet.net.id  
Dibagi menjadi tiga paket: Package1 (0,5MB/3 halaman) Rp. 2,36 juta, Package2 

http://www.agrakom.com/
http://www.bit.net.id/
http://www.bit.net.id/nama
http://www.cabi.net.id/
http://www.agracom.com/
http://www.centrin.net.id/
http://www.dnet.net.id/
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(1MB/7 halaman) Rp. 4,42 juta, dan Package3 (2MB/15 halaman) Rp. 11,1 juta. 
Untuk 2 dan 3 menggunakan nama co.id  

Selain perusahaan ISP dan IPP yang telah disebutkan diatas masih banyak provider 
lainnya yang akan memberikan pelayanan pasang dan desain Situs Web. Untuk 
keterangan melalui Situs, silakan kunjungi dan dapatkan informasi lengkapnya pada 
alamat-alamat dibawah ini:  

• IndoGlobal 
http://www.indoglobal.
com 

• Elganet 
http://www.elga.net.id 

• Idola 
http://www.idola.net.id 

• Indonet 
http://www.indo.net.id 

• Indosatnet 
http://www.indosat.net.
id 

• Indosite 
http://www.indosite.co
m 

• UniNET 
http://www.uninet.net.id 

• Melsa-i-net 
http://www.melsa.net.id 

• Pacific Internet 
http://www.pacific.net.id 

• Sistelindo 
http://www.ibm.net 

• UniInternet 
http://www.ub.net.id 

• Wasantara-Net 
http://www.wasantara.n
et.id 

CATATAN REDAKSI: 
Daftar situs di atas dipilih secara abjad dan dimaksudkan sebagai bahan informasi saja, 
bukan untuk mengiklankan atau menyokong layanan- layanan tersebut. Silakan 
mempertimbangkan masak-masak sebelum menjatuhkan pilihan anda pada layanan-
layanan tersebut.  

Sumber: Info Internet Vol.I No.3 edisi Maret-April 1999 dengan 
perubahan seperlunya. /ag  

Stop Press 

• SITUS WEB ASING 

Selain sumber-sumber Kristen berbahasa Indonesia, ICW juga berencana untuk 
menyajikan sumber-sumber Kristen berbahasa Asing. Untuk itu bagi anda yang 
mempunyai informasi-informasi internet berhubungan dengan Situs-situs web Kristen 
berbahasa Asing, silakan kirimkan informasinya kepada kami melalui alamat: <submit-
ICW@sabda.org> Harapan kami, informasi-informasi ini dapat berguna untuk para 
pembaca yang tertarik dengan sumber-sumber Kristen alternatif yang berbahasa asing. 
Bahan-bahan ini akan kami sajikan dalam ICW edisi khusus.  

http://www.indoglobal.com/
http://www.indoglobal.com/
http://www.elga.net.id/
http://www.idola.net.id/
http://www.indo.net.id/
http://www.indosat.net.id/
http://www.indosat.net.id/
http://www.indosite.com/
http://www.indosite.com/
http://www.uninet.net.id/
http://www.melsa.net.id/
http://www.pacific.net.id/
http://www.ibm.net/
http://www.ub.net.id/
http://www.wasantara.net.id/
http://www.wasantara.net.id/
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Surat Anda 

Dari "ttobing"  
>Dear Pengurus ICW,  
>Bersama ini saya kirimkan website Billy Graham, semoga berguna untuk  
>semua.  
>  
> http://www.billygraham.org/  
>Terima kasih  
>Rita  

Redaksi: 
Terima kasih atas kontribusi anda :) Harapan kami dalam ICW edisi khusus mendatang 
kami akan membahas tentang situs-situs web Kristen yang terbaik namun berbahasa 
Inggris.  

Dari "RUDI GMI"  
>tolong dong saya pindah langganan ke e-Mail ironrudi@xxxx.xxx  

Dari "Chandra J"  
>saya ingin mengganti alamat email:  
>dari chandra_j@xxxx.xxx menjadi chandraj@xxxx.xxx  

Dari "Valentino Budhidharma"  
>Tolong untuk edisi ICW berikutnya dikirim ke v2718281@xxxx.xxx  

Redaksi: 
Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah kami bahas dalam ICW edisi ke-09. Silakan baca 
kembali arsipnya atau berkunjung ke situs ICW pada alamat:  
http://www.sabda.org/icw/99-009.htm  

  

http://www.billygraham.org/
http://www.sabda.org/icw/99-009.htm
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ICW 013/April/1999:  
Salam Kasih  

Shalom,  

Tanpa terasa, ICW kini sudah berjalan selama tiga bulan (Puji Tuhan!). Senang sekali 
kita bisa bertemu lagi di ICW Edisi 13. Dalam edisi ini, kami akan mengulas beberapa 
Situs Web yaitu UKRIDA, GKRI KARMEL, ROSARIO dan LKS-MKI di Los Angeles. 
Sedangkan milis yang ditampilkan adalah e-Halleluyah.  

Apakah anda ingin mendapatkan informasi tentang majalah yang dimuat secara online? 
Anda dapat menyimak informasi tersebut dalam FOKUS "Online Magazine." Selain hal 
itu, LIPUTAN DUNIA INTERNET kali ini akan membahas tentang "Intranet". Dan juga 
jangan ketinggalan untuk menyimak SELINGAN.  

Akhir kata, selamat membaca!  

Solideo Gloria! 
Redaksi ICW  
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Selintas Situs Web 

• UKRIDA (UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA) 

Situs yang menggunakan bahasa Inggris ini mengulas tentang sebuah universitas 
Kristen yang berlokasi di Jakarta. Di halaman "Introduction to UKRIDA", kita akan dapat 
mengenal secara lebih jelas tentang UKRIDA. Untuk anda yang membutuhkan denah 
lokasi tersedia halaman "Map of UKRIDA".  

Informasi penting lain yang dapat anda temukan adalah informasi tentang semua 
fakultas yang ada, kalender akademik dan juga informasi tentang mahasiswa dan 
kegiatannya. Tidak ketinggalan tersedia pula informasi tentang perpustakaan. Dan 
khusus untuk alumni atau yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 
tersedia link-link Situs pendidikan di luar negeri.  

Untuk informasi yang lebih akurat, silakan anda berkunjung ke alamat Situs ini di:  
http://www.ukrida.ac.id/  

• GKRI (GEREJA KRISTEN RAHMANI INDONESIA) KARMEL 

Situs gereja yang satu ini sangatlah menarik, presentasi gambarnya membuat Situs ini 
bertambah cantik. Visi dan misi dari GKRI Karmel dapat anda baca di halaman "GKRI 
Karmel." Selain hal itu, ada juga informasi tentang kepengurusan gereja, warta gereja 
dan juga bidang-bidang pelayanan yang ada di gereja ini.  

Beberapa artikel menarik tentang aborsi, suap, surga, kasih dan masih banyak lagi, 
yang ditulis oleh beberapa tokoh Kristen yang terkenal seperti Dr. Chris Marantika dan 
Dr. Sularso Sopater, dapat anda baca di "Majalah Karmel" terbitan GKRI.  

Bila anda menginginkan informasi yang lebih jelas, silakan anda menjelajahi alamat 
berikut:  
http://www.fica.org/gkri-karmel/  

• ROSARIO 

Bagi umat Katolik pasti sudah tak asing lagi dengan apa yang disebut "Doa Rosario." 
Dalam Situs Web ini anda akan mengetahui sejarah dari Doa Rosario yang mula-mula 
sampai dengan Doa Rosario yang saat ini dipakai oleh umat Katolik. Bagi anda yang 
ingin tahu lebih banyak, Situs ini akan membantu anda untuk mengenal apa dan 
mengapa Doa Rosario.  

Baca juga isu mengenai "Indulgensi" dan janji-janji Bunda Maria bagi mereka yang 
mengucapkan Doa Rosario dengan penuh iman. Jika anda memerlukan Rosario maka 
Situs ini pun dapat melayani anda secara online. Selain hal itu, anda juga dapat 
mengagumi keindahan Rosario melalui Situs Web ini.  

http://www.ukrida.ac.id/
http://www.fica.org/gkri-karmel/
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Untuk berkunjung, silakan hubungi alamat berikut ini:  
http://members.xoom.com/magnificat/  

• LKS-MKI (LEMBAGA KERJA SAMA MASYARAKAT KRISTEN INDONESIA) DI 
L.A.  

Situs berikut ini berisi informasi tentang kerjasama antar umat Kristen Indonesia yang 
saat ini berada di Los Angeles, USA. Dalam Situs ini, anda dapat mengenal anggota 
badan Penasehat, BPH, Pengurus, dan Daftar Anggota LKS-MKI. Untuk anda yang 
ingin mendapatkan "News" BPH, dapat dibaca langsung di sini.  

Kumpulan arsip tersedia bagi mereka yang ingin mengetahui kegiatan kegiatan yang 
sudah dilakukan lembaga ini, misalnya: Arsip Retreat, Arsip Wanita, dan Arsip Kegiatan 
Natal. Tersedia juga berbagai macam artikel dalam halaman "Bacaan Anda". Melalui 
halaman "Links" anda akan diajak mengunjungi Situs-situs Web lain.  

Kunjungilah saudara kita yang ada di Amrik ini melalui alamat:  
http://www.lksmki.org/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-HALLELUYAH 

Milis "e-Halleluya" adalah sebuah milis yang bertujuan mempererat sesama saudara 
seiman sehingga dapat saling mengenal, sekalipun jauh jaraknya. Di sini para netter 
bisa saling membagikan berkat tentang kebaikan Tuhan, saling menguatkan satu sama 
lain, serta saling bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Sifat milis ini adalah Unmoderated 
(Posting langsung terdistribusi ke milis) dan keanggotaan terbuka untuk umum. Jumlah 
anggota sementara ini adalah 35 orang. Jika anda ingin informasi, atau bergabung 
dengan mereka silakan mendaftarkan diri ke alamat e-mail berikut:  
<owner-halleluyah@egroups.com>  

  

http://members.xoom.com/magnificat/
http://www.lksmki.org/
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Liputan Dunia Internet: Online Magazine 

Di jaman modern ini, kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan serba cepat, 
tepat dan praktis. Fasilitas kemudahan yang ditawarkan oleh internet sangatlah cocok 
dengan tuntutan jaman ini. Oleh karena itu, para penerbit majalah juga tidak mau 
ketinggalan untuk mempergunakan internet sebagai salah satu fasilitas unggulan 
mereka. Dan sekarang dunia kekristenan pun tidak mau ketinggalan.  

Beberapa majalah Kristen yang diterbitkan oleh beberapa gereja di Indonesia dan dapat 
dibaca secara online telah menyemarakkan dunia pelayanan publikasi elektronik di 
Indonesia. Majalah-majalah tsb. seperti misalnya:  

MAWAR SHARON ONLINE (berisi tentang warta Mawar Sharon edisi terbaru, artikel-
artikel Kristen dan Studi Alkitab), WARTA BETHANY, TALENTA LEMBAR INFORMASI 
ONLINE (Media informasi Gerakan Pemuda GPIB Gloria di Bekasi.  

Di samping itu, BPK Penabur juga mengeluarkan beberapa majalah antara lain majalah 
elektronik JELAJAH, KARYA WIYATA, BERITA PENABUR, dan juga WIDYAMARTA. 
Tidak ketinggalan pula WASIAT Online dari GKI, harian untuk masyarakat yang 
berbahasa Indonesia dan Malaysia, yang berisi bahan-bahan renungan harian yang 
terarsip dari tahun 1997 sampai dengan akhir bulan dari abad ini, Desember 1999.  

Selain itu, sistem I-KAN pun memiliki beberapa majalah elektronik, diantaranya adalah 
ICW dan e-JEMMi.  

Bila anda ingin mengetahui tentang majalah online yang beredar di luar negeri, berikut 
ini, ada ulasan singkat tentang beberapa majalah tersebut. Yang pertama adalah The 
Magazine Rack (TMR) yang menyediakan satu direktori online dari majalah-majalah 
Kristen yang ada di web, antara lain Majalah dari Strang Communications ("NEW MAN", 
"CHARISMA", "MINISTRIES TODAY" dsb.), Majalah dari Christianity Onlines 
("CHRISTIANITY TODAY", "CHRISTIAN READER", dan "MARRIAGE 
PARTNERSHIP").  

Ada juga majalah yang memiliki fokus tentang masalah parenting yaitu Christian 
Parenting Today (CPT). Beberapa artikelnya yang menarik antara lain : "RAISING 
THANKFUL KIDS", "AM I EXPECTING TOO MUCH?" dan "THE BEST WAY TO LOVE 
YOUR CHILD". Serta "YOUR CHILD TODAY". Ada juga artikel yang mengulas tentang 
perkembangan anak seperti "A GOOD NIGHT'S SLEEP" dan "FEARS AFTER DARK". 
Pokoknya ada banyak informasi yang menarik didalamnya.  

Selain itu, The Magazine Rack (MR) -- suatu direktori online -- menyajikan 101 majalah 
Kristen yang diberikan secara gratis dan dipublikasikan melalui web. Jenis majalah-
majalah online sangat bervariasi dari majalah musik kontemporer (misalnya The 
Lighthouse Electronic Magazine dari NetCentral e-zine) sampai majalah untuk para atlit 
wanita Kristen, anda bisa dapatkan.  
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Dijamin, bahwa anda pasti penasaran dan segera ingin membuktikan sendiri faktanya. 
Karena itu, berikut ini adalah daftar alamat Situs yang dapat anda kunjungi :  

• Majalah JELAJAH 
http://www.bpkpenabur.or.id/jelajah/homepage.htm  

• Majalah KARYA WIYATA 
http://www.bpkpenabur.or.id/kwiyata/homepage.htm  

• Majalah BERITA PENABUR 
http://www.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/berita/homepage.htm  

• Majalah WIDYAWARTA 
http://www.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/wydiaw/homepage.htm  

• Mawar Sharon Online 
http://www.geocities.com/Heartland/4194/index.html  

• Tabloid WARTA BETHANY 
http://www.bethany.or.id/cgi-bin/bethany/wb.cgi  

• Talenta Lembar Informasi Online 
http://talenta.cjb.net/ 
http://www.geocities.com/Athens/Forums/6617/  

• WASIAT Online 
http://www.gki.or.id/wasiat/  

• ICW, Indonesian Christian WebWatch 
http://www.sabda.org/icw/  

• e-JEMMi, Jurnal Elektronik Mingguan Misi 
http://www.sabda.org/misi/  

• The Magazine Rack (TMR) 
http://members.xoom.com/free_ezines/  

• Christian Parenting Today (CPT) 
http://www.christianity.net/cpt/current/  

• Magazine Rack (MR) 
http://rainbow-brigade.com/  

• NetCentral - http://www.netcentral.com  
Email: listserv@netcentral.net  
Isi  : SUBSCRIBE LIGHTHOUSE-LIST nama-anda  
The Lighthouse Electronic Magazine - http://tlem.netcentral.net/  

Sumber: * Muara Informasi Kristen (MIK) - http://www.sabda.org 
* IFC edisi tahun 1998, 1999 - http://www.gospelcom.net/ifc 
/en  

Stop Press 

3 BULAN PELAYANAN ICW  

ICW kini telah berumur 3 bulan!! Seiring dengan bergulirnya waktu, pelayanan yang 
umurnya belum seberapa ini telah banyak mendapat respons dari para pembacanya 

http://www.bpkpenabur.or.id/jelajah/homepage.htm
http://www.bpkpenabur.or.id/kwiyata/homepage.htm
http://www.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/berita/homepage.htm
http://www.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/wydiaw/homepage.htm
http://www.geocities.com/Heartland/4194/index.html
http://www.bethany.or.id/cgi-bin/bethany/wb.cgi
http://talenta.cjb.net/
http://www.geocities.com/Athens/Forums/6617/
http://www.gki.or.id/wasiat/
http://www.sabda.org/icw/
http://www.sabda.org/misi/
http://members.xoom.com/free_ezines/
http://www.christianity.net/cpt/current/
http://rainbow-brigade.com/
http://www.netcentral.com/
http://tlem.netcentral.net/
http://www.sabda.org/
http://www.gospelcom.net/ifc
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yang membuat kami semakin memacu kerja dan tanggung jawab kami untuk membuat 
ICW lebih segar, informatif dan lebih bermanfaat untuk anda.  

Pelayanan ICW yang kini berkembang dengan sangat pesat membutuhkan 
keikutsertaan anda, para pembaca ICW yang budiman di dalam proses penyusunannya 
agar supaya ICW dapat tampil segar dan bermanfaat pada setiap penerbitannya. 
Redaksi ICW mengharapkan keikutsertaan anda untuk ikut membantu ICW dengan 
jalan menjadi "Reviewer" yang mengirimkan informasi-informasi Kristen internet atau 
menjadi pendoa yang senantiasa mendoakan ICW, pelayanannya dan pembacanya.  

Jika anda tertarik ingin bersama-sama melayani kami dengan ICW, silakan 
menghubungi kami pada alamat:  
<staf-ICW@sabda.org> 
<submit-ICW@sabda.org> - untuk kirim bahan/informasi  

Surat Anda 

Dari "Paul Emas"  
>saya mau subscribe yang humor dong, tapi saya lupa alamatnya.  
>Bisakah saya didaftarkan? Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.  

Dari "Aang Daniel"  
>Hai, saya anggota milis ini, dan ada permintaan yang oot (out of  
>topic) yang ingin saya ajukan ke owner, ..........  
>Saya ingin tau, apakah saya bisa minta milis yang isinya tentang  
>joke and lelucon2 (terserah bhs inggris/indonesia) Kalo ada, please  
>kirimin alamatnya ke saya. Thanks,  
>GBU,  
>Ank  

Redaksi: 
Permintaan anda telah kami teruskan ke moderator milis e-Humor. Jika ada pembaca 
yang tertarik untuk mendaftar ke milis e-Humor (lihat ICW edisi 3 - 
http://www.sabda.org/icw/99-003.htm ), silakan mengirimkan email kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-humor@xc.org>  

atau lewat Situs Web I-KAN:  
http://www.sabda.org/i-kan/  

Dari "Victor Anusa Indra" ...  
>Pada dasarnya informasi yang diberikan cukup baik, sehingga kita  
>bukan saja mendapatkan firman Tuhan, melainkan juga se abrek  
>informasi yang aktual dan okey punya ,khususnya perkembangan dunia  
>misi, sehingga semakin memperluas wawasan kita terhadap perkembangan  
>penginjilan di Indonesia.  
...  

http://www.sabda.org/icw/99-003.htm
http://www.sabda.org/i-kan/
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>Semoga kita semua bisa lebih mengasihi Tuhan setelah kita semakin  
>tahu betapa dalamnya dan lebarnya dan panjangnya kasih Tuhan buat  
>kita, karena dia rela mati untuk kita ketika kita masih berdosa,  
>sungguh itu suatu kemurahan luar biasa dari Allah kita, dan untuk  
>itu patut kita ucapkan syukur, Pujian dan Hormat bagi Anak Domba  
>Allah yang kini telah menang dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa  
>yang maha Kuasa, hanya bagi DIA lah segala hormat pujian dan kuasa,  
>sekarang sampai selam-lamanya.Haleluya,Amin.  

Redaksi: 
Demikian juga harapan kami .... dan terima kasih untuk sharing anda :)  

Info Terbaru 

• UPDATE SITUS WEB REMAJA DAN RTM (REVIVAL TOTAL MINISTRY)  

Info terbaru kali ini berisi informasi dari webmaster Situs Web REMAJA dan RTM 
(Revival Total Ministry).  

Dari: "Joas Adiprasetya" (Webmaster Remaja)  
>saya ingin memberitahukan, homepage remaja gki saya sudah updated  
>lagi. silakan kunjungi di:  
> http://members.tripod.com/~manuelito/remaja.htm  
>atau  
> http://come.to/remaja  

Dari: "Henky" (webmaster RTM)  
>Homepage "Revival Total Ministry" baru saja mengalami pembaharuan,  
>silahkan kunjungi website ini di  
> http://rtm.cjb.net  
>Pembaharuan yang kami lakukan diantaranya :  
>1. re-Desain halaman muka  
>2. re-Desain page "Firman Tuhan"  
>3. Peng-"update"-an Materi "Firman Tuhan"  

CATATAN REDAKSI:  

• Situs Web RTM akan kami sajikan pada edisi berikutnya.  
• Jika anda memiliki informasi terbaru mengenai perkembangan sumber- sumber 

Kristen di Internet. Baik situs web, milis, ftp atau apa saja, silakan kirimkan 
kepada kami pada alamat:  
<submit-ICW@sabda.org>  

  

http://members.tripod.com/~manuelito/remaja.htm
http://come.to/remaja
http://rtm.cjb.net/
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ICW 014/April/1999:  
Salam Kasih  

Salam sejahtera selalu,  

Bagaimana aktifitas kerja anda minggu ini? Semoga lancar-lancar saja. Seperti biasa 
ICW akan hadir disela-sela kesibukan anda untuk menghantarkan berita-berita hangat 
dari 'CyberWorld' Kristen.  

ICW Edisi 14 akan memberikan SELINTAS SITUS WEB dengan review dari Situs GKT 
(Gereja Kemah Tabernakel), MCS (Misiomaris Hati Kudus Yesus), KMKI (Keluarga 
Mahasiswa Katolik Indonesia) Rhein-Main, dan RTM (Revival Total Ministry), sebuah 
Situs yang pada edisi ICW ke-4 yang lalu pernah kami publikasikan Milisnya.  

Bagi anda yang membutuhkan informasi tentang bagaimana mengamankan e-mail 
anda dari tangan-tangan orang 'jahil', LIPUTAN DUNIA INTERNET ICW kali ini akan 
memberikan penjelasan tentang sebuah produk/cara enkripsi dan pengamanan data, 
yakni PGP. Berita hangat yang akan diangkat dalam FOKUS pada edisi ini adalah 
tentang "Y2K". Simaklah isinya supaya anda tidak ketinggalan berita. Selain itu ada 
kami ajak untuk menikmati SELINGAN dari kami tentang tentang Iblis.  

Itulah berita ICW untuk minggu ini. Selamat membaca dan Tuhan memberkati.  

Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• GKT (GEREJA KEMAH TABERNAKEL)  

Situs Web ini akan memperkenalkan Gereja Kemah Tabernakel baik yang ada di 
Indonesia maupun yang ada di luar negeri (Australia). Dengan menekan link Jakarta, 
kita akan mendapat informasi berupa jadwal/program rutin kegiatan gereja GKT 
Jakarta. Sedangkan di link Australia anda akan menemukan dua lokasi GKT, yaitu GKT 
di Melbourne dan GKT di Sidney. Pada halaman tsb. kita juga akan mendapatkan 
informasi penting tentang jadwal/program kegiatan gereja-gereja tersebut.  

Hal yang menarik dari Situs ini adalah tersedianya arsip khotbah. Bagi anggota jemaat 
GKT yang ingin merenungkan kotbah-kotbah tsb. tersedia secara lengkap informasi 
judul/topik kotbah, dan ayat-ayat yang dibahas. Untuk mendapatkan informasi yang 
lebih detail, silakan berselancar ke alamat ini:  
http://www.tabernakel.com/  

• MISIONARIS HATI KUDUS YESUS (MCS) 

Kali ini kita akan menengok sebuah organisasi misionaris Katolik yang bernama 
"Misionaris Hati Kudus Yesus". Anda akan menemukan delapan macam bahasa 
pengantar yang digunakan termasuk salah satunya adalah bahasa Indonesia.  

Dari Situs Web ini kita bisa mendapatkan info tentang 3 keluarga besar MCS. Anda bisa 
menyimak tentang kehidupan para misionaris Katolik dan tugas pekerjaan yang 
diembannya. Terdapat juga daftar para misionaris yang telah meninggal dan kapan 
mereka meninggal. Salah satu kegiatan lain dari MCS adalah menerbitkan Majalah 
MCS. Ingin tahu isinya? Silakan kunjungi alamat berikut ini:  
http://www.misacor.org/in/mschtm.htm  

• KMKI (KELUARGA MAHASISWA KATOLIK INDONESIA) RHEIN-MAIN 

KMKI ini adalah persekutuan mahasiswa yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Situs Web 
KMKI Rhein-main ini adalah sebuah Situs yang saat dikelola oleh persekutuan ini. Saat 
ini baru terdapat 3 orang panitia kerja dalam KMKI Rhein Main.  

Situs ini berisi tentang Jadwal kegiatan yang mereka lakukan dan apa yang telah 
mereka lakukan. Halaman pengumuman berisi pengumuman kegiatan seperti P.A, 
latihan Angklung, Paskah dan acara yang lainnya. Foto-foto menarik tentang kegiatan 
mereka juga dapat anda lihat pada halaman Foto Album. Halaman Serba-Serbi berisi 
link ke Indonesian Page dan Indonesian News. Anda juga bisa melihat link KMKI ke 
beberapa alamat persekutuan Katolik yang lainnya.  

Silahkan berkunjung ke sana, isi buku tamunya dan lihat siapa saja yang sudah 
mengunjungi Situs ini dengan berbagai komentarnya di:  
http://www.geocities.com/Hollywood/Set/8105/  

http://www.tabernakel.com/
http://www.misacor.org/in/mschtm.htm
http://www.geocities.com/Hollywood/Set/8105/
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• RTM (REVIVAL TOTAL MINISTRY) 

Pada Edisi ke-empat yang lalu kami telah mengulas sebuah Milis dari RTM (Revival 
Total Ministy). Kali ini kami akan memperkenalkan Situs RTM dengan berbagai 
informasi didalamnya.  

Bahasa yang dipergunakan dalam situs ini adalah bahasa Inggris dan Indonesia. 
Karena Situs Web ini lumayan besar, dan menyajikan berbagai topik-topik yang 
menarik, maka kami akan lebih dahulu menyoroti sebagian informasi yang ditampilkan 
dalam Situs ini, seperti informasi tentang "Pelayanan ke Pedesaan". Pada halaman ini 
kita akan mendapatkan puluhan foto-foto kegiatan mereka seperti pembaptisan, 
pelayanan Firman, pembangunan gereja dan yang lainnya dan sebuah piagam dari 
GPDI Sul-teng.  

Anda juga mendapatkan makanan rohani berupa Firman Tuhan. Dapatkan juga 
kesaksian-kesaksian dan apabila anda memiliki kesaksian pribadi anda bisa 
mengirimkannya kepada mereka. Ingin memuji Tuhan? Kunjungi pada halaman "Kidung 
Pujian".  

Tanpa basa-basi lagi silakan anda mengunjungi alamat ini yang baru saja di-update 
pada minggu yang lalu:  
http://rtm.cjb.net  

Seputar Milis 

Publikasi Elektronik 

• e-Humor 

Lucu deh!... menggelikan!.. hahaha...!! Kira-kira itulah respons dari orang-orang saat 
menerima posting dari milis e-Humor. Milis yang pernah kami tampilkan pada ICW edisi 
ke-3 yang lalu kini telah memiliki anggota sebanyak 892 orang, suatu jumlah yang 
lumayan besar. Sejak kemunculan pertama milis ini pada tahun 1997, banyak sekali 
humor-humor yang telah "lalu lalang" dalam milis ini.  

e-Humor menawarkan kepada anda humor-humor segar, bermutu, dan bersih dari 
unsur-unsur pornografi yang dapat diterima secara berkala seminggu kurang lebih 3-4 
kali. Milis yang dimotori oleh Sdr Budi S. <owner-i-kan-humor@xc.org> ini juga 
memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk ikut serta mengirimkan humor-
humor kolekso mereka pribdai ke dalam milis e-Humor.  

Anda tertarik?? Silakan mendaftarkan diri anda ke forum ini segera dan bergabung 
bersama 892 orang anggota yang lain dengan mengirimkan e-mail kosong ke:  
<subscribe-i-kan-humor@xc.org>  

http://rtm.cjb.net/
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Liputan Dunia Internet: PGP (Pretty Good Privacy) 

Bila anda suka berkirim surat melalui e-mail, yakinkah anda bila e-mail tersebut "aman" 
(orang lain tidak dapat baca)? Siapapun anda, pasti tidak menginginkan e-mail pribadi 
ataupun data pada file anda dibaca oleh orang lain. Penggunaan password-pun belum 
mendukung keamanan e-mail tersebut. Selain tentang e-mail, bagaimana perasaan 
anda bila orang lain membaca data file milik anda pribadi? Pasti jengkel khan?! Terus, 
solusinya bagaimana dong...  

Saat ini, anda tidak perlu kuatir. Sudah ada program PGP yang dapat menjadi solusi 
untuk mengatasi masalah "pengamanan" dalam berkirim e-mail maupun dalam 
penyimpanan data file anda.  

PGP, apakah itu? PGP (Pretty Good Privacy) - yang dibuat berdasarkan "public key 
cryptography" - merupakan sebuah program proteksi dan enkripsi (sandi) untuk e-mail 
maupun data file. Dengan PGP, setiap orang yang mempunyai file maupun yang ingin 
berkirim e-mail akan terjamin privasinya (pesan itu hanya dapat dibaca oleh orang yang 
berhak membacanya); keaslian dari pesan (adanya tanda tangan digital); dan juga 
kemudahan dalam menggunakan PGP. PGP sendiri dibuat oleh seorang ahli enkripsi 
(penyandian) data yang bernama Philip R. Zimmermann  

Terus, bagaimana cara kerja program PGP ini? Dalam "public key cryptosystems" yang 
digunakan oleh PGP, setiap orang secara otomatis akan memiliki dua buah kunci/key, 
masing- masing:  

1. Kunci public (public key) 
Kunci ini dapat diberitahukan dan diketahui oleh setiap orang. Gunanya: apabila 
orang lain mau kirim e-mail ke anda, orang itu dapat menggunakan kunci public 
tersebut untuk mengenkripsi e-mail tsb sehingga tidak dapat terbaca oleh orang 
lain. Anda tidak perlu kuatir, karena hanya anda yang dapat membaca e-mail 
tersebut. Untuk membaca e-mail yang ter-enkripsi diperlukan kunci pribadi, kunci 
publik ditambah password yang dikombinasikan bersama-sama oleh program 
PGP.  

2. Kunci pribadi (private key) 
Kunci ini hanya diketahui oleh anda sendiri. Gunanya:  

o apabila anda ingin orang lain tidak dapat membaca data file pribadi maka 
data tersebut dapat di-enkripsi menggunakan kunci pribadi.  

o untuk membuka e-mail yang di-enkripsi dengan kunci public milik anda.  

Selain untuk enkripsi data ataupun e-mail, PGP juga dapat digunakan untuk kompresi 
data sebelum data tersebut di-enkripsi. Keistimewaan lain yang dimiliki adalah: PGP 
dapat digunakan dengan mudah dan memiliki managemen penanganan kunci yang 
canggih.  

Sekarang, anda sudah tahu secara sekilas tentang PGP. Karena itu, cobalah dan 
gunakanlah PGP untuk proteksi semua e-mail maupun data pribadi anda. Dulunya, 
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program PGP yang tersedia hanyalah versi untuk negara Amerika (karena program ini 
dulunya dipakai di Sistem Pertahanan AS saja) dan untuk kalangan terbatas (militer). 
Saking hebatnya program ini, pemerintah Amerika Serikat melarang untuk mengekspor 
program ini ke luar negeri... Namun anda jangan kuatir, saat ini sudah tersedia program 
GP versi internasional yang dapat dipakai oleh semua orang. Versi ini disebut dengan 
PGPi atau PGP International.  

Jika anda tertarik dengan sistem keamanan menggunakan PGP ini, kami sarankan 
anda untuk berkunjung ke situs PGP International untuk mendapatkan keterangan yang 
lebih lengkap tentang PGP sekaligus men-download program PGP (freeware) yang 
disediakan.  
http://www.pgpi.com.  

Oh ya, katanya, kalo ada orang yang iseng ingin membuka suatu e-mail atau file yang 
di-enkripsi menggunakan PGP, maka orang tsb harus punya komputer super cepat 
yang dijalankan selama berminggu-minggu tanpa henti baru bisa mendapat hasilnya 
... :)  

Selamat mencoba. /en  

Stop Press 

Staff ICW ingin mendorang dan mengajak pembaca sekalian ICW untuk ikut 
berpartisipasi dan mengambil bagian bersama-sama di dalam ICW. Bagi anda yang 
ingin berparisipasi mengirim berita/informasi ke ICW, silakan mengalamatkan e-mail 
tersebut ke:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: "Rimbawan"  
>Redaksi Yth.,  
>terlampir motivational homepage/mailing list "Facts of the Matter"  
>untuk Christian Businesman dalam bahasa Inggris dan Indonesia.  
> http://www.edcweb.org  
>terima kasih.  

Redaksi: 
Terima kasih atas kontribusi anda. Jika ada di antara pembaca yang berminat untuk 
membuat review mengenai situs ini, kami akan dengan senang hati menerimanya :)  

Dari: "~m~i~c~h~a~e~l~"  
>dear redaksi...  
>saya mau berterima kasih atas dimuatnnya halleluyah mailing list di  
>dalam majalah yang sedang anda kerjakan. Setelah dimauatnnya  

http://www.pgpi.com/
http://www.edcweb.org/
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>halleluyah mailing list.. ternyata banyak yang tertarik untuk ikut  
>masuk.. saya ingin minta tolong untuk diumumkan kepada setiap orang  
>pembaca ICW yang beberapa hari yang lalu yang minta untuk di  
>subscribe.. untuk mengirim email kembali ke alamat  
> <m.goh@student.unsw.edu.au>  
.....  
>maka dari itu saya meminta pertolongan dari ICW untuk memuat notice  
>dari kami.. supaya mereka mengirimkan kembali alamat email mereka ke  
>alamat di atas..  
>  
>terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan memberkati..  
>thanks  

Redaksi: 
Kami pun bersyukur apabila dengan kemunculan berita milis anda di ICW telah 
membawa manfaat yang positif untuk milis anda.  

Bagi pembaca yang mengelola milis dan berminat untuk manmpilkannya di ICW, 
silakan kirimkan informasi tsb kepada kami, maka kami akan dengan senang hati 
menampilkannya.  

Info Terbaru 

SITUS WEB PEMILU  

Para pembaca yang budiman, tanggal 7 Juni semakin dekat. Berarti pesta demokarsi 
pun semakin dekat. Apa dan bagaimana kegiatan menjelang pemilu ini? Jika anda ingin 
tahu informasi seputar pemilu, kami mengajak anda untuk berselancar ke situs web di 
bawah ini. Situs ini merupakan kontribusi dari sdr. Utomo Lukman.  
http://www.pemilu99.or.id  

CATATAN REDAKSI: 
Bagi anda yang mempunyai informasi tentang situs-situs pemilu, silakan 
mengirimkannya ke redaksi <staf-ICW@sabda.org>. Informasi- informasi ini akan kami 
gunakan untuk fokus ICW versi mendatang. Terima kasih.  

"inga .. inga badaftar rame-rame ..." :)  

  

http://www.pemilu99.or.id/
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ICW 015/Mei/1999:  
Salam Kasih  

Shalom  

Waktu terus berjalan dengan cepat dan kita telah memasuki minggu pertama di bulan 
Mei 1999. Bulan kampanye berarti sudah dekat. Oleh karena itu dalam rangka 
menyukseskan PEMILU, maka tak lupa kami menghimbau bagi anda-anda yang belum 
mendaftarkan diri untuk ikut PEMILU, cepat-cepat gunakan hak suara anda sebagai 
warga negara yang baik...  

Dalam edisi 15 ini, ICW akan memperkenalkan SITUS-SITUS WEB dari MCF, GBI 
House of Faith, dan Bible. Sedangkan ===Publikasi Elektronik=== yang akan kita soroti 
kali ini adalah Talenta Lembar Informasi Online.  

"Banner Ads" adalah topik yang akan kita kupas melalui kolom LIPUTAN DUNIA 
INTERNET. Untuk menambah pengetahuan anda, silakan mengikutinya.  

Delapan bulan mendatang, kita akan memasuki tahun 2000. Sudah siapkah anda?! Di 
edisi yang lalu (edisi 14), pasti anda sudah mengikuti artikel kami tentang beluk-beluk 
Y2K compliance, maka sangatlah berguna juga bila kita mengetahui tentang solusinya. 
Karena itu, silakan simak FOKUS yang mengulas tentang Solusi Y2K.  

Demikian sekilas berita ICW minggu ini. Kami ucapkan selamat membaca dan 
Immanuel.  

Staf Redaksi.  
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Selintas Situs Web 

• MCF (MANADO CHRISTIAN FAMILY)  

Situs ini memiliki misi untuk berbagi kesaksian tentang pengalaman hidup di dalam 
Yesus antar sesama orang-orang Kristen yang tinggal di Sulawesi Utara dengan 
menggunakan fasilitas internet. Selain menjadi sarana untuk saling menguatkan iman 
(melalui sharing- sharing), para pengunjung juga bisa saling berkenalan. Karena itu, 
dalam Situs ini tersedia "MCF Chat", sarana ngobrol dan berbagi kesaksian. Untuk 
informasi yang lebih lengkap, anda dapat berkunjung sendiri ke alamat:  
http://www.geocities.com/rainforest/vines/7944/  

• GEREJA BETHEL INDONESIA HOUSE OF FAITH 

Situs ini akan mengulas tentang segala aktivitas Gereja Bethel Indonesia yang berlokasi 
di California. Didalam "Ruang Tanya Jawab" anda dapat menemukan info-info menarik 
seputar kegiatan gerejanya. Selain itu disediakan juga "Ruang Kesaksian", dan 
"Message Center".  

Kalau anda mendapat kesempatan untuk pergi ke California dan ingin berbakti bersama 
jemaat GBI House of Faith, maka dari Situs Web ini anda bisa dapatkan peta lokasi 
gerejanya. Sedangkan warta gereja terbaru dapat anda baca dalam 'News Update'. 
Tapi rasanya belum lengkap jika anda tidak berkunjung sendiri ke alamat Situs Web ini 
di:  
http://www.gbihof.com/  

• ALKITAB (BIBLE OnLine) 

Anda ingin tahu tentang Alkitab online? Sangatlah tepat bila anda menjelajahi Situs 
Bible ini. Di dalamnya akan anda jumpai banyak informasi tentang Situs Alkitab seperti 
"Online Bible", God's Word for Windows (GWW12) dan juga buku-buku biblika untuk 
studi Alkitab.  

Situs-situs FTP yang mengulas tentang buku-buku online, sumber sumber Kristen di 
internet, dll. Sedangkan dalam World Wide Web-nya, akan anda temukan KJV (the 
Hypertext Bible), daftar sumber Kristen di internet - sekaligus panduannya, Sekolah 
Alkitab Emmaus, Artikel artikel Laudaios, dan masih banyak lagi.  

Sementara anda menjelajah di Situs ini, anda juga akan jumpai Kursus Alkitab 
Elektronik semacam PESTA yang bernama "Mailbox Bible Course" tetapi menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Selain itu ada juga informasi tentang 
beberapa Situs Kristen Indonesia, mis. FICA-Net, CSF Delft, Harvestnet, Tokyo 
Indonesian Evangelical Church dan Universitas Kristen PETRA. Informasi lengkap 
dapat anda jumpai di:  
http://members.tripod.com/~noes/  

http://www.geocities.com/rainforest/vines/7944/
http://www.gbihof.com/
http://members.tripod.com/~noes/
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Publikasi Elektronik 

• TALENTA LEMBAR INFORMASI ONLINE 

Talenta Lembar Informasi Online adalah Publikasi elektronik yang diterbitkan oleh GPIB 
(Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat).  

Saat berkunjung ke Situs Talenta Online ini, anda akan "disuguhi" berbagai jenis artikel. 
Beberapa di antaranya adalah renungan, kolom teknologi, ada juga ruang kesaksian, 
resensi kaset dan buku, serta intermezo yang berisi kisah-kisah jenaka.  

Situs Web ini juga menyediakan berbagai link ke Situs Kristen yang lain, a.l.: PGI, LAI, 
FICA, Goshen, RH, Gospelcom, dan juga MIK. Alunan musik dari lagu "Give Thanks" 
akan menemani anda saat menjelajahi Situs ini. Akhir kata, mampirlah ke alamat ini:  
http://talenta.cjb.net/ 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6617/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• PKP-NET (PERSEKUTAN KOMISI PEMUDA GBI - ALHAMBRA, CA, USA) 

Keanggotaan dari Forum diskusi Kristen ini bersifat tertutup, yaitu dikhususkan untuk 
para anggota dan ex-anggota dari Persekutuan Pemuda Gereja Baptis Indonesia 
Alhmabra, CA, USA.  

Milis yang termasuk dalam jenis "unmoderated" (posting dikirim secara bebas) ini 
bertujuan untuk saling menguatkan iman dan mempererat tali persaudaraan antar 
sesama anggota. Bila anda termasuk anggota ataupun mantan anggota dari 
Persekutuan Komisi Pemuda Gereja Baptis Indonesia di Alhambra, silakan anda 
bergabung dengan cara mendaftarkan diri melalui alamat e-mail berikut ini: 
pkp-net-owner@egroups.com  

Anda dapat juga mengunjungi Situs Web dari PKP-Net di alamat: 
http://www. bigfoot.com/~pkp-net/  

Liputan Dunia Internet: Banner Ads 

Banner ads merupakan alat yang paling efektif untuk meningkatkan kepopuleran Situs 
Web. Anda dapat menggunakan fasilitas 'Banner Exchange' semacam 'Link Exchange 
(LE)'. Cara kerja LE adalah sbb: anda harus memasang banner yang disediakan oleh 
LE. Setiap kali Situs Web anda menampilkan 2 banner LE maka banner anda akan 
ditampilkan satu kali ke Situs Web yang lain. Anda bisa memilih kategori banner yang 
ditampilkan di Situs dan juga bisa mengatur banner anda ditampilkan di kategori 

http://talenta.cjb.net/
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6617/
http://www/
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tertentu. Jika anda mempunyai anggaran iklan yang besar, anda dapat menggunakan 
'Banner Ads' dari Situs terkenal semacam Yahoo, Geocitites dan lainnya.  

Berikut ini adalah rate 'Banner Ads' yang ada disejumlah Situs terkenal. Geocitites 
<http://www.geocities.com>, penyedia layanan situs gratis, menarik minat 90 juta 
pengunjung dan 574 'page view' tiap bulan. Sementara itu, Yahoo 
<http://www.yahoo.com>, adalah 'Web Directory' terbesar di dunia. Sedangkan 
Windows 95 <http://www.windows95.com>, situs yang menyediakan bermacam-macam 
software Windows memiliki 250.000 pengunjung tiap hari, 7-8 juta hit (akses) setiap 
hari.  

Anda juga dapat menggunakan agen 'Banner Ads' semacam ValueClick, FlyCast, Safe 
Audit, dll. Langkah efektif berikutnya adalah melalui 'Doorway Search Engine'. Situs 
Web anda akan meningkat tajam trafiknya jika anda mempunyai rangking 1-30 pada 
'Search Engine' dengan keywords tertentu. Caranya?  

1. Membuat 'Link Web' sebanyak mungkin.  
2. Populerkan Situs Web anda ke sejumlah newsgroup atau milis.  
3. Jika perlu Situs Web anda membagi hadiah tertentu semacam kaos atau cindera 

mata atau 'free service'.  
4. Publikasikan Situs Web anda ke surat kabar melalui fasilitas paket e-mail. 

Beberapa layanan menyediakan fasilitas untuk mengirimkan posting anda ke 
ratusan ribu mail.  

Omong-omong, bagaimana sih kriteria Situs Web yang baik itu? Situs Web dapat 
dikatakan memiliki kriteria yang baik apabila:  

1. Cepat untuk download. Karena itu, hindari penggunaan gambar/ image yang 
tidak perlu. Bila dapat, gambar/image tersebut digantikan text.  

2. Untuk Situs yang memiliki lebih dari 200 halaman diperlukan mekanisme 
"search" yang baik.  

3. Punya struktur yang baik dan navigasi yang mudah.  
4. Sedapat mungkin menghindari scrolling.  
5. Isi informas adalah 'raja'.  
6. Perlu pikirkan penampilan pertama Situs Web anda.  
7. Usahakan desain standar untuk Situs Web anda.  

Termasuk baikkah Situs Web anda? Kalau memang minat, mengapa anda tidak 
mencoba Banner Ads atau ikuti milis e-WebAuthor yang khusus membicarakan 
masalah desain Situs Web.  
<subscribe-i-kan-webauthor@xc.org>  

Sumber: Tabloid "KOMPUTEK" No. 108 Minggu II April 1999 dengan modifikasi 
seperlunya.  

Stop Press 

http://www.geocities.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.windows95.com/
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1000+ ANGGOTA DALAM 2 MINGGU! Hanya dalam jangka waktu 2 minggu, milis e-
Humor yang dulunya hanya berjumlah 600-an orang kini telah memiliki anggota 
sebanyak 1000 orang lebih (tepatnya 1006 orang)!! Suatu pertumbuhan jumlah yang 
sangat fantastis jika ditinjau dari sudut waktu pertumbuhannya.  

Selamat buat milis e-Humor yang sudah memecahkan rekor 1000 orang dalam jangka 
waktu 2 minggu. Mudah-mudahan, dengan bertambah banyaknya anggota, maka milis 
ini akan semakin bertambah pula mutu dan pelayanannya.  

Bagi anda yang tertarik bergabung dengan milis ini, silakan mendaftarkan diri dengan 
mengirimkan e-mail kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-humor@xc.org>  

Surat Anda 

Dari: "Johannes, Francius"  
>Syaloom,  
>Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Pimpinan & Staf  
>Redaksi yang telah mengirimkan kembali berita2 yang menyenangkan  
>untuk kami baca. Tolong kalau ada berita2 menarik "jangan lupa"  
>kirimkan kepada saya. Terima kasih. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus  
>Kristus Memberkati segala usaha yang dikerjakan u/ Memuliakan  
>NamaNya. Amen  

Redaksi: 
Terima kasih juga atas doa anda. Dan permintaan anda akan kami penuhi melalui ICW 
edisi-edisi mendatang yang akan selalu dikirimkan kepada anda dan juga kepada para 
pembaca ICW lainnya.  

Dari: Gideon H. Hadikusumo  
>Redaksi ICW yth,  
>Terimakasih untuk kiriman ICW 014. Kebetulan dalam edisi ini saya  
>melihat beberapa kesalahan kecil mengenai Unix dalam artikel Y2K  
>yg diambil dari Komputek. Mungkin sedikit perbaikan di bawah ini  
>dapat berguna. Terimakasih untuk perhatian dan pelayanannya.  
--cut--  

Redaksi: 
Terima kasih untuk koreksi anda. Kami akan mencoba lebih teliti lagi dalam menulis 
setiap artikel di edisi-edisi mendatang.  

Staf Redaksi mengharapkan bantuan anda para pembaca yang budiman untuk 
mengirimkan e-mail redaksi ICW yang berisi saran, koreksi, tambahan, komentar atau 
apa saja mengenai bahan-bahan ICW yang kami kirimkan. Hal-hal tersebut sangat 
berguna bagi kami dalam meningkatkan kualitas bahan ICW yang kami terbitkan. E-mail 
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dapat di alamatkan kepada:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Info Terbaru 

• UPDATE TERBARU SITUS SABDA  

Divisi Software dari YLSA yang bertugas dalam pembangunan SABDA(c) (Software 
Alkitab Biblika Dan Alat-alat) kini telah meng-update situsnya yang berada di:  
http://www.sabda.org/sabda/  

Informasi-informasi baru telah ditambahkan dengan maksud untuk memberikan 
pelayanan yang lebih optimal bagi para pengunjungnya. Silakan kunjungi situsnya untuk 
melihat perubahan-perubahan apa saja yang telah dilakukan.  

• PROGRAM SABDA-Lite  

Bersamaan dengan di-update-nya situs web SABDA, maka Divisi Software YLSA kini 
menyediakan program Alkitab sederhana yang dinamakan SABDA-Lite. Program dalam 
versi DOS ini memiliki satu buah Alkitab (TB - Terjemahan Baru dari LAI) yang 
dilengkapi dengan fasilitas pencarian dan konkordansi. Program ini disajikan sebagai 
langkah awal dari Divisi Software YLSA untuk menerbitkan program Alkitab yang lebih 
lengkap lagi, yakni SABDA(c). Program SABDA-Lite dapat di-download secara bebas di 
situs web SABDA. Ukuran dari file ini (bentuk ZIP) adalah 1.7Mb.  
http://www.sabda.org/sabda/ftp.html  

Catatan: Baca file README.TXT sebelum anda menginstalasi program ini.  

  

http://www.sabda.org/sabda/
http://www.sabda.org/sabda/ftp.html
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ICW 016/Mei/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam damai Kristus,  

Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 13 Mei, seluruh Umat Kristiani merayakan hari 
Kenaikan Isa Almasih Ke Sorga. Suatu momen yang sangat mulia bahwa Yesus yang 
disalibkan-mati-bangkit kembali, dan DIA naik ke Sorga untuk menyediakan tempat bagi 
kita supaya dimana DIA berada di situ juga kita ada. Harapan kami adalah mereka yang 
telah menjadi anak-anak Allah memiliki kepastian akan janji-janji-Nya itu.  

Dalam edisi ini kami sengaja melakukan beberapa perubahan terhadap isi ICW 
berkaitan dengan hari raya Kenaikan Tuhan Yesus. Kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET 
pada edisi ini sengaja ditiadakan. Sebagai gantinya, kami menyajikan kepada anda 
kolom RENUNGAN.  

Pada edisi ke-16 ini kami mengajak anda bersama-sama berselancar ke Situs-situs 
Kristen, seperti: Universitas Sanata Dharma, Youth News, GBI-REM dan AREK-KAJ 
untuk melihat informasi-informasi menarik di dalamnya.  

Kami juga menghadirkan Milis Kawanua dan sebuah Publikasi elektronik yang cukup 
bermanfaat, yakni "Facts Of The Matter". Baca juga artikel FOKUS kami tentang Situs 
Web yang berisi nubuatan-nubuatan serta ramalan-ramalan. Tentu saja hal ini hanya 
bersifat informatif saja, kebenaran dari nubuatan-nubuatan ini tergantung pada 
penilaian anda pribadi sebagai orang percaya. Sedangkan kolom RENUNGAN berisi 
tentang sebuah perenungan dari Perayaan Kenaikan Isa Almasih ke Sorga, dan kolom 
SELINGAN kami kali ini berisi sebuah humor tentang buku.  

Selamat menikmati,  

salam, Staf Redaksi.  
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Selintas Situs Web 

• UNIVERSITAS SANATA DHARMA (SADHAR) 

Universitas SADHAR berlokasi di Yogyakarta dan bernaung di bawah Yayasan Katolik 
Sanata Dharma. Universitas ini bertujuan untuk mendidik mahasiswa menjadi ahli yang 
humanistik dalam bidang ilmu dan teknologi yang relevan dengan tujuan bangsa 
Indonesia dan bertumpu pada nilai-nilai Kristiani.  

Situs Web SADHAR ini cukup besar, anda akan menemukan informasi yang lengkap 
tentang Universitas ini dengan menjelajah beberapa halaman yang ada dalam Situs ini. 
Di dalamnya, anda diajak untuk mengenal Visi dan Misi Pendidikan, Tujuan Sistem 
Pendidikan, Fakultas, Jurusan dan Program Studi yang ada di SADHAR. Selain itu, 
anda juga dapat mengetahui fasilitas-fasilitas yang tersedia di dalam universitas ini, 
antara lain: Perpustakaan, Lembaga Pendidikan, UPT Komputer, dan masih banyak 
lagi.  

Bila anda ingin melanjutkan kuliah dan belum mempunyai banyak wawasan tentang 
universitas-universitas yang baik di Indonesia, maka Situs Web ini merupakan Situs 
yang tepat untuk menambah wawasan anda. Selamat menjelajahi Situs Web SADHAR 
di alamat:  
http://www.sadhar.ac.id/  

• BETHANY YOUTH BANDUNG  

Situs Web ini dikelola oleh anak-anak muda gereja Bethany Bandung, dikemas dengan 
gaya bahasa anak muda karena memang tujuannya untuk menjangkau kaum muda.  

Bila anda berselancar ke Situs ini, anda akan mengetahui tentang sejarah berdirinya 
persekutuan ini dan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh mereka, yaitu a.l: "Generasi 
Anak Panah" (wadah pembinaan kawula muda yang telah memuridkan 450 orang 
pemuda/i untuk melayani Tuhan), membuat kubu-kubu doa, mengadakan pelayanan ke 
Kampus-kampus (KELKA), PI, membuat Buletin Pemuda (Youth News), ada juga 
program pelayanan melalui Audio Visual, dan kegiatan pendukung lainnya seperti 
perpustakaan, penyaluran berkat untuk anak-anak yang hampir putus sekolah, dan tak 
ketinggalan ada juga Youth Shopping Center.  

Karena itu, bagi para kawula muda, segeralah menjelajahi Situs yang menarik ini di 
alamat:  
http://www.youth.id.org  

• GBI-REM (GEREJA BETHEL INDONESIA RAHMAT EMMANUEL MINISTRY) 

Situs ini berisi informasi tentang Gereja Bethel Indonesia Rahmat Emmanuel beserta 
pelayanannya. Melalui situs ini anda juga akan mendapat banyak berkat lewat cerita-

http://www.sadhar.ac.id/
http://www.youth.id.org/
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cerita rohani serta renungan yang bisa anda temukan didalamnya. Situs ini cukup 
menarik karena di dalamnya dilengkapi dengan animasi java.  

Bagi anda para penggemar Electronic Card (E-card), maka Situs Web ini sangat baik 
untuk anda kunjungi. Berbagai jenis E-card mulai dari E-card untuk hari raya Kristen, 
kelahiran, bonvoyage, anniversary, dsb. tersedia di dalamnya.  

Bagi yang tertarik, silakan berkunjung ke alamat:  
http://www.gbi-rem.org  

Jangan lewatkan untuk mengikuti "Test IQ" di Situs ini jika anda berkesempatan untuk 
berkunjung.  

• AREK-KAJ (ARENA REFLEKSI EKSEKUTIF DAN KARYAWAN - KEUSKUPAN 
AGUNG  

JAKARTA) 
AREK-KAJ adalah sebuah lembaga yang masuk dalam kelompok kategorial Keuskupan 
Agung di wilayah Jakarta. Tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama dengan 
PEMIKAT (Pertemuan Mitra Kategorial), dengan misi untuk memberikan pelayanan 
rohani kepada para eksekutif dan juga masyarakat umumnya.  

Melalui Situs Web AREK-KAJ, anda akan mengetahui program-program lembaga 
tersebut. Karakteristik khusus dari lembaga ini adalah kegiatan refleksi yang diadakan 
secara rutin setiap Rabu sore. Sesuai dengan misinya maka yang menjadi anggota dari 
lembaga ini kebanyakan adalah para eksekutif yang ada di Jakarta.  

Apabila anda menginginkan informasi yang lebih lengkap tentang Situs Web AREK-
KAJ, kami undang anda untuk mengunjungi alamat:  
http://www.geocities.com/Athens/3545/sta.html  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• MAILING LIST KAWANUA  

Bagi warga "Kawanua" - Minahasa-Sulawesi Utara yang tersebar di seantero Indonesia 
dan bahkan yang ada di luar Negeri, kini telah hadir sebuah Milis yang pasti menarik 
untuk anda. Milis KAWANUA yang dimulai pada akhir tahun 1998 merupakan forum 
diskusi untuk membicarakan hal-hal kekristenan dan juga hal-hal umum dengan tujuan 
untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama warga Kawanua. Bagi anda yang 
tertarik mengikuti diskusi melalui forum ini, silakan mendaftarkan diri anda dengan cara 
menulis e-mail ke moderator dari milis ini di:  
<owner-kawanua@egroups.com>  

http://www.gbi-rem.org/
http://www.geocities.com/Athens/3545/sta.html
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Informasi mengenai milis ini dapat anda temukan juga melalui situs:  
http://www.egroups.com/list/kawanua/  

Publikasi Elektronik 

• FACTS OF THE MATTER 

Mingguan ini diterbitkan oleh Executive Development Club (group internasional yang 
anggotanya adalah para businessman dan ahli/ profesional, yang bertekad untuk mau 
bertumbuh di dalam Kristus.) Anda dapat belajar tentang kiat-kiat mereka dalam 
menghadapi tantangan unik sehubungan dengan profesi mereka. Selain itu, mingguan 
yang tersedia via fax dan e-mail ini, juga menyediakan sumber Kristiani yang dapat 
menolong pertumbuhan rohani anda. Bahan-bahan yang disajikan mempunyai dua 
pilihan bahasa, yakni Inggris dan Indonesia. Apabila anda tertarik, silakan mendaftar 
melalui alamat :  
http://www.edcweb.org/contact.html  

Fokus 

• SITUS NUBUATAN DAN RAMALAN 

Apakah anda sering tergelitik untuk mencari tahu informasi tentang nubuatan dan 
ramalan akhir jaman? Keterangan berikut ini adalah beberapa sumber dari banyak 
informasi yang bisa anda temukan berkaitan dengan ramalan dan nubuatan. Bahan-
bahan ini hanyalah bersifat informatif belaka dengan maksud untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan anda. Kebenaran ramalan dan nubuatan ini tergantung 
penilaian pribadi anda sendiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.  

1. NOSTRADAMUS 
Situs ini menyajikan banyak temuan ramalan tentang masa depan dunia. 
http://web1.tusco.net/ourlady/  

2. PERISTIWA RAPTURE 31 MEI 1998 
Peristiwa pengangkatan (rapture) yang sempat populer ini dapat anda peroleh 
dari Situs Web yang beralamat di:  
http://www.kiwi.net/~mjagee/index.html  
Isi a.l. adalah tentang ramalan Hari Pengangkatan yang seharusnya jatuh pada 
tanggal 31 Mei 1998. Sesuatu yang sensasional, bukan? Bagaimana mereka 
melakukan hal itu? Ternyata, kesimpulan ini diperoleh melalui penelitian ala 
BIBLE CODE, dengan cara membedah kitab Rut 1 dan Rut 2 serta Kejadian 5. 
Jika anda tertarik anda bisa melihat materi studinya di alamat:  

1. http://www.interactive.net/~hanatzal/  
2. http://www.interactive.net/~hanatzal/one.htm  
3. http://www.interactive.net/~hanatzal/two.htm  

Sumber: Kristianto Jahja  

http://www.egroups.com/list/kawanua/
http://www.edcweb.org/contact.html
http://web1.tusco.net/ourlady/
http://www.kiwi.net/~mjagee/index.html
http://www.interactive.net/~hanatzal/
http://www.interactive.net/~hanatzal/one.htm
http://www.interactive.net/~hanatzal/two.htm
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Renungan:Kenaikan Yesus Kristus 

Pada hari Kamis (13-05-1999) umat Kristiani akan memperingati hari kenaikan Isa 
Almasih. Sungguh luar biasa mujizat yang dilakukan-Nya, setelah 40 hari dari 
kebangkitannya dari antara orang mati Dia menyatakan diri bahwa DIA adalah Allah 
yang Sejati, Haleluya!. Kenaikan-Nya ke sorga adalah suatu fakta yang diakui oleh 
dunia. Ada saksi-saksi mata yang menyaksikannya. (Lihat ayatnya pada 
<http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kis/T_Kis1.htm Mungkin diantara kita ada yang 
bertanya: untuk apa DIA naik ke sorga? apa yang IA lakukan sekarang di sana? Apa 
kita hanya cukup puas dengan memperingati kenaikan-Nya saja?  

Firman Tuhan mengatakan YESUS adalah Imam Besar Agung kita sekarang DIA bukan 
sekedar Imam Besar tetapi Imam Besar Agung karena IA tidak mempersembahkan 
korban berupa binatang tapi IA telah membawa darah-Nya sendiri sebagai 
persembahan yang tak bercacat. <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Ibr/T_Ibr9.htm Apa 
yang menjadi tugas Imam Besar Agung kita? Pertama, IA telah mempersembahkan diri-
Nya sendiri sebagai korban persembahan yang berkenan di hati Allah. Sehingga 
menghapuskan perseteruan antara manusia dengan Allah. Kedua, tugas Imam adalah 
untuk menaikkan doa syafaat bagi Umat ALLAH. artinya menjadi pengantara antara 
manusia dengan ALLAH dan YESUS menjadi pembela kita. IA memperjuangkan segala 
sesuatu bagi kita. IA membela hak kita. Ketiga, memberkati umat Allah. Melalui YESUS 
semua berkat-berkat yang disediakan oleh Allah bagi keturunan Abraham dapat 
menjadi hak kita karena dengan penebusan-Nya kita diangkat menjadi ahli waris atas 
janji-janji yang Allah sudah berikan kepada Abraham.  

Bagaimana sekarang, apakah peristiwa 'Kenaikan Tuhan" memiliki arti yang lebih baik 
lagi bagi anda daripada sekedar hari raya atau bahkan hari libur? Bersyukurlah kepada 
Imam Besar Agung dan curahkan isi hati anda kepada-Nya IA siap mendengar dan 
membela hak-hak anda.  

Sumber: "MANNA SORGAWI", Mei 1999  

Stop Press 

SYSTEM DOWN  

Pada tanggal 05 Mei Jam 23.00 s/d 06 Mei Jam 22.00, server XC yang digunakan oleh 
I-KAN untuk mendistribusikan posting-postingnya mengalami gangguan teknis. 
Gangguan tersebut telah mengakibatkan terganggunya jadwal pengiriman beberapa 
publikasi elektronik I-KAN dan beberapa posting diskusi yang seharusnya 
didistribusikan pada waktu itu. Sampai saat ini, pihak I-KAN masih menunggu 
konfirmasi dari pengelola server XC mengenai masalah ini.  

Puji Tuhan karena gangguan tersebut hanya berlangsung kurang lebih 24 jam saja. 
Saat ini, sistem I-KAN telah kembali berfungsi seperti sedia kala. Catatan tambahan, 

http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kis/T_Kis1.htm
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Ibr/T_Ibr9.htm
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bagi anda para anggota sistem I-KAN yang telah mengirimkan posting pada waktu-
waktu yang telah disebutkan di atas dan sampai saat ini posting tersebut belum juga 
didistribusikan ke dalam milis, maka kami menganjurkan anda untuk mengirimkan 
kembali email-email tersebut.  

Sekian pemberitahuan kami, 
Tuhan memberkati kita semua. 
Administrator I-KAN  

Surat Anda 

Dari: "Dunia Asmaradana"  
>Syalom,  
>Kami menyediakan fasilitas pertukaran banner GRATIS !  
>Silahkan membaca persyaratannya di http://welcome.to/ministry-banner  

Redaksi: 
Terima kasih banyak untuk informasinya. Kalau punya info baru lagi, jangan lupa untuk 
memberitahu kami.  

Dari: Riris Idawaty Siregar  
>Dears Redaksi ICW ytk.  
>Terima kasih atas informasi-informasi yang saya terima selama ini  
>semoga semakin sukses dan berita-berita semakin bagus lagi dihari  
>yang akan datang. Doa saya semoga kasih Tuhan kita Yesus Kristus  
>selalu beserta keluarga besar Staff ICW. Dan jangan lupa kirimkan  
>lagi email-email yang menarik...  

Redaksi: 
Doa anda dan juga doa semua pembaca ICW menjadikan kami terus bersemangat 
dalam menyajikan informasi-informasi segar di seputar dunia Kekristenan dan internet. 
Terima kasih dan selamat menanti kiriman ICW edisi-edisi mendatang.  

Dari: Fidia Helianti  
>Salam Damai Dalam Kasih Kristus...  
>ICW yang terhormat,  
>saya ingin menanyakan apakah ada milis yang khusus untuk tanya jawab  
>atau sekedar memberi informasi kepada sesama umat Kristen (Katolik)?  
>Kalau ada bisakah saya memperoleh alamatnya...?  

Redaksi: 
Tentu saja ada. Ada dua alamat Milis Katolik yang dapat anda hubungi:  

1. Paroki-Net (dimuat di ICW edisi perdana)  
Silakan menulis e-mail ke: 

http://welcome.to/ministry-banner
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TO: <koster@parokinet.org> 
BODY: subscribe paroki namalengkap  

2. e-StMaria (PERSEKUTUAN DOA KATOLIK KARISMATIK ST. MARIA) 
Silakan mengirim e-mail kosong ke: 
<subscribe-i-kan-untuk-stmaria@xc.org> 
e-StMaria dimuat di ICW edisi 10  

Info Terbaru 

• Are you ready for PESTA? 

PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) akan membuka kelas diskusi 
baru. Pendaftaran peserta akan dimulai dari minggu ini sampai akhir Mei'99. Kelas 
tersebut akan dimulai pada bulan Juni '99. Bagi anda yang sudah pernah mengirim 
formulir pendaftaran kepada Staf PESTA, tidak perlu mendaftar lagi. Anda sudah pasti 
akan dimasukkan dalam kelompok baru ini. Bagi anda yang belum daftar, silakan 
menghubungi alamat:  
<daftar-PESTA@XC.org>  

Sedangkan informasi tentang PESTA dapat anda tanyakan melalui:  
<info-PESTA@XC.org>  
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ICW 017/Mei/1999:  
Salam Kasih  

Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus,  

Minggu ini (23 Mei 1999) kita umat Kristen merayakan hari Pentakosta.(baca 
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kis/T_Kis2.htm ) Pada hari itu di Ruang Atas, di mana 
murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa, terjadi moment yang paling bersejarah dalam 
dunia penginjilan. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari itu ke atas murid-murid-Nya 
telah mengawali gerakan penginjilan ke seluruh dunia. Dan sejak saat itu kuasa 
Pentakosta senantiasa menyertai anak-anak Tuhan untuk mengabarkan Injil ke ujung-
ujung bumi dengan berani dan pantang menyerah dari masa ke masa. Dan karena 
merekalah kita yang ada di Indonesia boleh mendengar Injil keselamatan. Tongkat 
estafet penginjilan itu sekarang ada di tangan-tangan kita. Oleh karena itu marilah kita 
bekerja selama hari masih siang. Kerinduan kami semoga melalui pelayanan ICW, 
kobaran api Pentakosta akan merembet ke setiap hati pembaca. Puji Tuhan!  

Inilah informasi terbaru yang kami tayangkan di ICW Edisi 17: SELINTAS WEB akan 
menampilkan beberapa Situs baru a.l.: Situs Web dari UNSOEG, Jemaat Bethany 
Jakarta, RSPC dan Diocese Bandung. Sedangkan LIPUTAN DUNIA INTERNET akan 
membahas tentang "Virus hoax", yaitu salah satu bentuk e-mail berantai yang kadang 
membuat panik para netter. Untuk anda yang sudah menunggu-nunggu pembukaan 
kelas baru PESTA, simaklah beritanya di INFO TERBARU. FOKUS kita minggu ini akan 
membicarakan tentang "Persecution", siapkah kita?  

SELINGAN kali ini adalah untuk anda yang suka mengutak-utik angka. Silakan 
mencoba. Akhir kata, dalam rangka meramaikan PEMILU, ICW akan mengadakan 
pool/vote untuk mencari SITUS PEMILU yang paling beken! Gimana caranya? Silakan 
baca di STOP PRESS.  

Selamat hari Pentakosta dan Immanuel, Redaksi  

  

http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kis/T_Kis2.htm
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Selintas Situs Web 

• UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  

Bagi para warga Semarang, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Universitas 
Katolik Soegijapranata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Unika.  

Di dalam Situs Web UNSOEG, anda akan mengetahui secara jelas tentang Visi 
Perjuangan dan Misi Pengabdian universitas ini. Selain itu, informasi fakultas yang ada 
di Unika juga ditampilkan dalam Situs ini, yaitu: Teknik Arsitek, Teknik Sipil, Teknik 
Elektro, Psikologi, Hukum, Ekonomi, dan Teknologi Pangan. Tidak ketinggalan pula, 
ulasan tentang fasilitas yang disediakan oleh Unika.  

Karena itu, para lulusan SMU yang ingin melanjutkan kuliah sangatlah baik untuk 
mengunjungi Situs ini di alamat:  
http://www.unika.ac.id/  

• RSPC (RADIO SUARA PENGHARAPAN CANADA) 

RSPC merupakan sebuah Radio Indonesia yang bermarkas di Canada. Anda dapat 
menikmati siarannya secara langsung setiap hari Sabtu pagi Pasific time. Acaranya a.l: 
pemutaran musik daerah, musik pop Indonesia, dan juga acara yang berisikan 
pendidikan. Di dalam Situs Web RSPC, anda juga dapat melihat program tayang RSPC 
selama satu bulan.  

Kemudian, beberapa program andalannya antara lain: musik, bina rohani dan karakter, 
serta Help Indonesia. Program yang paling menarik adalah 'Help Indonesia'. Program ini 
bertujuan untuk membantu rakyat Indonesia yang membutuhkan pertolongan. Sebagai 
contoh adalah program 'Mari Bantu Rakyat Sulawesi Utara', melalui program ini semua 
warga Sulawesi Utara yang mampu dan tinggal baik di dalam maupun luar negeri dapat 
turut berpartisipasi menggalang dana. Diharapkan program itu dapat ditiru oleh daerah-
daerah lain yang membutuhkan bantuan juga.  

Anda akan merasa lebih puas bila menjelajahi Situs Web RSPC ini secara langsung di 
alamat:  
http://www.harapan.ca/  

• JEMAAT BETHANY JAKARTA 

ICW edisi ke-5 telah mengulas tentang GBI Bethany Surabaya. Nah, dalam edisi saat 
ini, anda diajak berkenalan dengan jemaat GBI Bethany yang berlokasi di Jakarta. Bila 
mengunjungi Situs ini, anda akan menemui sejumlah informasi yang berhubungan 
dengan kegiatan pelayanan Gereja, seperti Agenda Kebaktian, persekutuan doa tiap 
Senin sampai Sabtu, Informasi tentang kebaktian dan kegiatan khusus seperti 
Persekutuan Wanita ZOE, BBC-Seminar, Retreat dan Raker Dept. Family Altar.  

http://www.unika.ac.id/
http://www.harapan.ca/
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Halaman Renungan GBI Bethany menerbitkan renungan khusus tiap bulan yang 
bertujuan menuntun Anda melangkah dalam visi Allah, dan juga renungan tiap minggu 
ada di halaman Renungan Warta. Selain itu, dalam Situs inipun Anda dapat membaca 
Alkitab secara on-line, dan satu hal lagi, GBI Bethany Jakarta menyediakan daftar Links 
GBI Bethany yang ada di luar Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya silakan berkunjung 
ke GBI Bethany di alamat:  
http://www.geocities.com/Athens/Academy/2607/  

• DIOCESE BANDUNG 

Jika kita berkunjung ke Situs Web yang cukup besar ini, kita akan mendapat informasi 
yang banyak tentang Diocese (Keuskupan) Bandung yang berdiri 38 tahun yang lalu, 
tepatnya tanggal 3 Januari 1961 dan pada kesempatan ini kami tertarik untuk mengulas 
beberapa dokumen yang di catat oleh Situs ini.  

Bila Anda membuka halaman The Diocese of Bandung, anda dapat membaca Surat 
Gembala Mgr. Alexander Djajasiswaja mengenai tragedi di Tasikmalaya tanggal 26 
Desember 1996, tetapi Anda akan mendapat informasi yang lebih lengkap disertai 
kronologi peristiwa, ulasan singkat bahkan beberapa foto seputar kejadian itu pada 
halaman Documents 'In Memoriam : Tragedi Tasikmalaya'. Dengan memberikan 
informasi ini, Situs Diocese Bandung tidak bermaksud untuk membuka luka lama, 
melainkan mengajak kita untuk merenungkan yang sedang terjadi di Indonesia dan 
berdoa bagi Indonesia.  

Segera kunjungi Situs ini dan dapatkan informasi selengkapnya di alamat :  
http://www.parokinet.org/bandung/  

Liputan Dunia Internet: Virus Hoax 

Pernahkah anda menerima e-mail yang isinya bikin hati was-was? Salah satu contoh isi 
e-mail tersebut adalah berita adanya virus ganas yang dapat merusak hard disk, yaitu 
bila anda membuka e-mail bersubjek "it takes guts to say Jesus". Lalu anda diminta 
mengirimkan e-mail yang sama kepada teman-teman anda, dan begitu seterusnya.  

Faktanya sih, virus itu tidak ada. Tetapi kabar bohongan yang menyebar lewat e-mail ini 
bisa menjadi biang keladi kecemasan. Bagaimana ceritanya? Sederhana, berawal dari 
seorang yang suka iseng untuk membuat "hoax" ini. Tapi toh banyak netter yang 
termakan oleh kabar bohongnya. Apakah anda pernah menjadi salah satu korbannya?  

Untuk mengantisipasi hal tersebut dan supaya anda tidak cemas lagi, berikut ini adalah 
daftar nama-nama virus hoax yang sering beredar:  

• It takes guts to say Jesus 
• Hitler 
• Pandemic 
• BUGGLST 

• Free Money 
• Get More Money Hoax 
• Ghost 
• Good Times 

http://www.geocities.com/Athens/Academy/2607/
http://www.parokinet.org/bandung/
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• Tuxissa 
• Wooden Horse 
• 3b Trojan (alias PKZIP Virus) 
• AOL4Free Virus 
• AOL Year 2000 Update 
• Baby New Year Virus 
• Bad Times 
• Blue Mountain Virus 
• BUDDYLST.ZIP 
• BUDSAVER.EXE 
• Budweiser 
• Dear Friends 
• Death69 
• Deeyenda 
• E-Flu 
• FatCat Virus 
• Yellow Teletubbies 

• Hacky Birthday Virus 
• Hairy Palms Virusx 
• Irina 
• Join the Crew 
• Londhouse Virus 
• Microsoft Virus 
• Millennium Time 
• Norton antivirus ver 5 
• Penpal Greetings 
• Red Alert 
• Returned or Unable to Deliver 
• Teletubbies 
• Time Bomb 
• Very Cool 
• Win a Holiday 
• World Domination 

Silakan menikmati penjelasan lebih lengkap tentang email "hoax" ini di situs web:  
http://www.symantec.com/avcenter/hoax.html  

Sumber: Rio Rinaldi / e-software  

Stop Press 

Vote untuk Situs-situs PEMILU  

Inga! Inga! PEMILU sudah dekat lho... Saat ini partai-partai beramai-ramai membuat 
Situs Web sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan partainya. Karena itu, 
silakan anda berkunjung ke alamat Situs Web masing-masing partai yang alamatnya 
kami daftarkan di bawah ini (sejauh yang kami tahu). Untuk ikut meramaikan PEMILU, 
maka ICW akan mengadakan pool (vote), pertanyaannya adalah sbb.:  

Menurut anda, partai manakah yang memiliki Situs Web terbaik dan apakah alasannya?  

Daftar Situs Partai PEMILU 1999:  

Partai Rakyat Indonesia (PARI)  : http://www.angelfire.com/id/pari  
PDI Perjuangan  : http://www.pdiperjuangan.org  
Partai Golongan Karya (GOLKAR)  : http://www.golkar.or.id  
Partai Amanat Nasional (PAN)  : http://www.amanat.org  
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  : http://www.pkb.org  
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : http://www.fpp-mpr.or.id  

http://www.symantec.com/avcenter/hoax.html
http://www.angelfire.com/id/pari
http://www.pdiperjuangan.org/
http://www.golkar.or.id/
http://www.amanat.org/
http://www.pkb.org/
http://www.fpp-mpr.or.id/
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Partai Keadilan (PK)  : http://www.keadilan.or.id  
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  : http://www.banteng.org  

Partai Rakyat Demokrasi (PRD)  : http://www.xs4all.nl/peace/ 
pubeng/mov/mov.html  

Silakan kirim jawaban anda ke:  
<pemilu-submit-icw@sabda.org>  

Jawaban-jawaban anda akan kami muat dalam ICW edisi 18 mendatang.  

CATATAN:  
Daftar di atas adalah daftar sementara yang kami miliki. Tidak tertutup kemungkinan 
bagi anda untuk mencari alamat yang lain dan memberikan informasi serta penilaian 
anda kepada kami. Bila anda ingin mengirimkan artikel atau ulasan Situs PEMILU atau 
informasi lainnya yang relevan dengan PEMILU, silakan kirimkan ke redaksi ICW 
dengan alamat:  
<submit-icw@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: Adi Purnomo  
>THANK YOU FOR SENDING THIS SITE TO ME  
>GOD BLESS YOU ALL.  

Redaksi: 
Sama-sama.  

Dari: "Rangkang Dotulong"  
>Selamat Siang !  
>bisa menanyakan tentang subscribe di groups kawanua , karena  
>setelah kirim email ke add yang ada disini , selalu bounce email  
>apakah dari server saya yang problem atau dari server e-groups  
>kawanua. tolong penjelasan tentang ini.  
>terima kasih.  

Redaksi: 
"Bounce email" biasa disebabkan karena ada masalah di dalam server, baik itu server 
milis maupun server dari ISP anda. Silakan mencoba mendaftar lagi ke milis tersebut. 
Anda dapat juga menghubungi admin dari milis ini di alamat:  
<kawanua-owner@egroups.com>  

Semoga berhasil.  

Dari: "Sweet Lovely Ning"  
>Hi !  

http://www.keadilan.or.id/
http://www.banteng.org/
http://www.xs4all.nl/peace/
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>Boleh ngga saya minta info tentang web2 yang ada  
>lagu2 rohaninya.  
>Thanx ... God bless ... :-)  

Redaksi: 
Kami sudah mengulas tentang Web-web tersebut dalam ICW edisi 11 (artikel tentang 
'Musik Kristen' dalam kolom Liputan Dunia Internet). Bila pembaca belum memiliki edisi 
tsb, silakan mengirimkan email kepada kami, maka akan kami akan mengirimkannya 
kepada anda. Atau coba 
http://www.sabda.org/icw/99-011.htm  

Info Terbaru 

• Inilah berita yang anda sudah tunggu-tunggu!  

Kursus Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) akan membuka kelas baru 
mulai bulan Juni 1999. Bagi anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap, 
silakan menulis ke:  
<info-pesta@sabda.org>.  

Bagi anda yang sudah mendapat informasi dan Formulir Pendaftaran, silakan mengisi 
dan mengembalikannya ke:  
<daftar-pesta@sabda.org>.  

  

http://www.sabda.org/icw/99-011.htm
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ICW 018/Mei/1999:  
Salam Kasih  

Salam sejahtera,  

“  "Pemilihan Umum telah memanggil kita.... 
S'luruh rakyat menyambut gembira ...."  ”  

Penggalan lagu tersebut pastilah sudah tidak asing lagi bagi telinga anda. Saat ini, 
negara kita sedang mempersiapkan 'pesta akbar' yang diyakini dapat membawa angin 
baru dalam pemerintahan Indonesia. Sebagai umat Kristen, sikap apa yang seharusnya 
kita ambil? Dalam rangka ikut-serta menyukseskan PEMILU inilah ICW menampilkan 
edisi khusus PEMILU. Harapan kami semoga tampilan ini dapat memberi masukan 
positif untuk kita dapat menjadi warga negara Kristen yang baik dan bertanggung jawab.  

Dalam SELINTAS WEB kita akan mengajak anda untuk menjelajahi Situs- situs 
PEMILU, yaitu Pemilu Jujur, CH-PPS (Clearing House - Pendidikan Pemberi Suara), 
dan Pemilu 1999. Sedangkan LIPUTAN DUNIA INTERNET akan membahas tentang 
transparansi Pemilu dengan menggunakan alat bantu media internet. Sementara itu 
FOKUS akan menyoroti tentang perlunya 'Lapangan Bermain yang Rata' dalam 
PEMILU saat ini.  

Bagi anda yang telah mengirimkan pendapat tentang Situs-situs Partai, kami 
mengucapkan terima kasih dan pendapat anda dapat dilihat dalam Jajak Pendapat 
Situs Partai.  

Tanggapan tentang TEBAK UMUR dari Edisi ICW 17 sungguh di luar dugaan kami. 
Siapakah penjawab yang benar diantara 160+ peserta yang menjawab kuis ini ??? 
Bacalah di kolom STOP PRESS. Atas atensi yang luar biasa tersebut, Redaksi 
mengucapkan banyak terima kasih.  

Demikian sajian kami di Edisi khusus PEMILU ICW. Selamat membaca!  

Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• Pemilu Jujur  

Situs PemiluJujur diselenggarakan dalam rangka memberi bantuan kepada Komite 
PEMILU dan Pengamat Internasional PEMILU, dengan tujuan utama untuk menggalang 
kerjasama berbagai organisasi pemerintah dan LSM untuk memainkan perannya dalam 
membangun kepercayaan rakyat terhadap proses PEMILU di negara kita ini.  

Bila anda berkunjung ke Situs Web ini, anda dapat langsung dapat menemukan link-link 
ke organisasi yang dimaksud, antara lain:  

1. KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu) 
http://www.PemiluJujur.or.id/OtherBrowser/Frame3.htm  

2. UNFREL (University Network for Free and Fair Election)  
http://www.PemiluJujur.or.id/OtherBrowser/Frame4.htm  

3. Forum Rektor 
http://www.PemiluJujur.or.id/OtherBrowser/Frame5.htm  

Untuk berkunjung ke Situs Web ini, silakan surf ke alamat:  
http://www.PemiluJujur.or.id/  

• Clearing House - Pendidikan Pemberi Suara (CH-PPS)  

CH-PPS ini adalah program nasional nonpartisan dan nonprofit yang didedikasikan 
untuk pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui Pendidikan Pemberi Suara untuk 
menghadapi Pemilu 1999. Tujuan dan misi mereka adalah untuk  

•  
1. meningkatkan Pendidikan Pemberi Suara, registrasi dan partisipasi.  
2. memulihkan kepercayaan terhadap pemerintah dan proses politik.  
3. membangun dukungan masyarakat terhadap partisipasi demokratis.  

Beberapa halaman yang disediakan oleh Situs ini a.l.: Hot News, Berita Media, 
NewsLetter "SUARA", Tentang Pemilu, Links, juga disediakan buku tamu (GuestBook) 
bagi anda yang berkunjung ke Situs ini. Selengkapnya silakan kunjungi alamat ini:  
http://www.lkis.org/chpps/home.htm  

• Pemilu 1999 

Secara garis besar, halaman-halaman dalam Situs ini menampilkan Berita Umum 
Parpol, UU Politik Profil Parpol, Partai-partai Bursa Capres, Kandidat Partai Tahapan 
PEMILU 99, Isu, Polling, Analisis Jadwal Kampanye Parpol, Jadwal Kampanye Diskusi 
Interaktif, Forum Dialog Daerah Pemilihan, Daerah Pemilihan Hasil Pemilu Terkini, dan 
juga Panduan & Pemantau.  

http://www.pemilujujur.or.id/OtherBrowser/Frame3.htm
http://www.pemilujujur.or.id/OtherBrowser/Frame4.htm
http://www.pemilujujur.or.id/OtherBrowser/Frame5.htm
http://www.pemilujujur.or.id/
http://www.lkis.org/chpps/home.htm
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Beberapa Link yang disediakan a.l.: KPU (Komisi Pemilihan Umum), FKKB (Forum 
Komunikasi Kesatuan Bangsa), ILUNI UI (Ikatan Alumni UI). Anda ingin mengetahui isu-
isu Pemilu 99 ini secara lengkap? Segeralah berkunjung ke alamat:  
http://www.pemilu99.or.id/  

Liputan Dunia Internet: Pemilu & Internet 

Pemilu 1999 merupakan Pemilu tercanggih selama Orde Baru. Beberapa partai tidak 
segan-segan menggunakan teknologi internet sebagai sarana untuk memperkenalkan 
program-programnya. Beberapa partai menggunakan server gratis yang mudah 
didapatkan dalam internet, seperti geocities, xoom, ataupun tripod. Bila anda tidak mau 
repot-repot untuk mengunjungi alamat Situs Web masing-masing partai, silakan 
langsung menjelajahi alamat:  
http://www.deck.com/people/pages/contact/  

Dari alamat ini anda bisa akses hampir ke semua Situs partai karena tersedia link ke 
alamat-alamat Situs Partai yang ada. Dalam homepage setiap partai, anda dapat jumpai 
segala macam informasi program dari partai tersebut. Selain itu, ada juga partai yang 
menyediakan formulir pendaftaran sehingga orang yang berminat pada partai tersebut 
dapat mendaftar secara online.  

Ternyata tidak hanya parta-partai saja yang menggunakan internet. Dalam upaya 
mewujudkan Pemilu yang jujur, adil serta transparan maka KPU (Komisi Pemilihan 
Umum) melakukan sebuah terobosan baru. Masyarakat dapat mengakses 
penghitungan suara hasil Pemilu lewat internet pada Situs KPU di alamat:  
http://www.kpu.go.id/  

Selain itu, KPU juga sudah mempersiapkan jaringan komputer untuk penghitungan 
suara. Untuk itu KPU bekerja sama dengan konsorsium perbankan. Jaringan komputer 
perbankan dianggap cukup aman dan handal untuk transmisi data hasil perhitungan 
suara. Akan ada tujuh bank pemerintah dan satu bank swasta yang diharapkan turut 
membantu. Caranya: data-data yang didapatkan dari tiap-tiap TPS akan dikirim secara 
manual ke Daerah Tingkat II (Dati II). Di 327 Dati II itulah data mulai ditransmisikan 
melalui jaringan komputer bank.  

Selama ini, KPU berupaya keras untuk mewujudkan Pemilu yang 'jur-dil'. Karena itu, 
KPU memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung 
kegiatannya, termasuk fasilitas komputer dan internet.  

Akankah PEMILU saat ini 'jur-dil'? Kita tunggu saja Hari-H-nya. 
/vi  

Stop Press 

SITUS PARTAI TERBAIK PILIHAN PEMBACA 

http://www.pemilu99.or.id/
http://www.deck.com/people/pages/contact/
http://www.kpu.go.id/
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Dari sejumlah e-mail yang kami terima dari para pembaca mengenai pilihan situs partai 
terbaik, situs PDI Perjuangan di alamat URL:  
http://www.pdiperjuangan.org  

menjadi pilihan favorit dari para responden kami.  

Berikut ini adalah kutipan e-mail yang merupakan alasan dari salah satu responden 
mengapa ia memilih situs tersebut.  

Dari: "Matius Kelvin"  
>Dari sekian alamat yang dikirimkan, ternyata yang berhasil  
>dimasukin hanya 5 yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PARI, Partai  
>Keadilan, dan PPP. PDI Perjuangan mendapatkan nilai terbaik,  
>karena selain site yang dimasuki cepat, segala informasi tentang  
>partai itu juga cukup lengkap. Dari segi desain juga baik,  
>sederhana, tetapi nuansanya enak, seperti background yang baik,  
>serta navigasinya.  

 
>Site lain yang mendapat nilai kurang adalah seperti Golkar, yang  
>terlalu banyak gambar, sehingga lama menunggu, membuat kita segan  
>untuk menyelusuri site itu. PARI yang bisa dikatakan cukup buruk  
>dari semua sisi, baik desain, dan kelengkapan informasi. Partai  
>Keadilan cukup lengkap, tetapi desainnya kurang menarik, dimana  
>harmonisasinya buruk. Background yang tidak sesuai dengan  
>navigasinya dsb. PPP memiliki nilai plus desain yang bagus, tetapi  
>informasi partainya justru sangat kurang. Sitenya cuma diisi  
>dengan artikel-artikel, dsb.  

 
>Oleh karena itu, dilihat secara keseluruhan site PDI Perjuangan  
>lah yang paling baik, sesuai sekali semua aspeknya sebagai site  
>suatu organisasi.  
>Dari segi kecepatan, desain, dan informasi.  

 
>Salam,  

REDAKSI: Terima atas para pembaca yang telah mengirimkan jawaban dan 
komentarnya kepada kami.  

• JAWABAN TEKA-TEKI & DAFTAR PENGIRIM JAWABAN YANG BENAR  

Berikut ini adalah jawaban dari kuis "Tebak Umur".  

http://www.pdiperjuangan.org/
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Fakta: S + B + 18 = 2S ..... (1). Variabel: S = Sulung 
S - B - 6 = B ....... (2). B = Bungsu  

Dari fakta di atas apabila dilakukan operasi penyederhanaan secara matematis, maka 
akan diperoleh 2 persamaan, masing-masing: (1). S - B = 18 dan (2). S - 2B = 6  

Dengan operasi eliminasi (persamaan 1 dikurangi persamaan 2) dan subtitusi (hasil 
eliminasi dimasukkan di salah satu persamaan), maka akan diperoleh hasil bahwa si 
Bungsu (B) berusia 12 tahun dan si Sulung (S) berusia 30 tahun !!  

Di bawah ini adalah daftar e-mail pengirim yang telah berhasil mengirimkan jawaban 
yang benar kepada kami. (Ket: Domain sengaja dihilangkan dengan alasan privasi). 
Mudah-mudahan anda termasuk di dalamnya ... :)  

Daftar e-mail pengirim: abednego@ acctgeneral@ Adelia@ ahui@ andry@ andy_k@ 
ankym@ armanie@ Asti_ARNANINGSIH@ B+2ETRI9710941@ b06el@ batubara@ 
belmart@ benedict@ bennylp@ boyke@ budiman@ budiskom@ Calvin.Widjaja@ 
chandra@ cheraldi@ Christiadi_H_Isbranto@ cienlung@ danielc@ danny_hendargo@ 
davidkentjana@ DavidM@ dbpraba@ debora-s@ defri@ della@ dental@ dian@ 
dishga@ easy@ Enggal2@ esuharya@ fasted@ fatso@ fidia@ gloria@ hanyf@ hari@ 
hariady@ harianto@ Hengky@ Herliana@ Hermince_GOZALI@ hkartika@ 
htanamas@ HutabaratL@ Ida@ ideinti@ Imelda@ ingrid_budiman@ irahm@ 
irwanhadi@ isaacn@ jani@ johanmk@ joyfullyheart@ kapart20@ kayatsu@ kgading@ 
Lanny_Puspitawati@ LAV@ lhanalim@ liongsf@ lisa@ lucia_h@ maggieh@ markus@ 
matiusgki@ matiuszg@ mey@ mi@ michelle@ mpan0717@ ngj000@ nono@ noto@ 
paian@ pangarado@ Panorama@ Paryono@ Patrice.Kalangi@ PBU@ pdhjbi@ 
Perkasa@ pfs60@ phebeshen@ pk_777@ poknoro@ poppy@ poyi@ prise_cr@ 
psuryadi@ putput21@ r.hidayat@ rac6589@ Rex@ rini@ rjosh@ 
ROCKY_SASABONE@ rona_m@ S0461@ Sabrina@ Sadar@ SangH@ sarianto@ 
satar@ sofialina@ spuspa@ stefan@ stephen@ Susan@ sutiandi@ thomas@ 
thomas@ Tjipto@ topson@ tosca@ tplubis@ tra8ah@ trsetia@ tsnpurba@ 
TWinarso@ u7213045@ VeraS@ Victor.Sambudi-1@ Vitria@ vonny@ 
vonny_nayoan@ wahyu@ watson@ wgunawan@ winslow@ wiranindito@ yandreas@ 
Yasson.Tului@ YENTY@ ykunadi@ yohanesk@ YULIANTO@ Yunita.Purba@  

REDAKSI: Terima kasih atas pertisipasi anda ... nantikan kuis kami berikutnya dengan 
porsi yang lebih "menantang" ... :-)  

Surat Anda 

Dari: Utomo Lukman  
>WEBSITE PEMILU 1999 TERLENGKAP  
>Anda yang ingin mengetahui informasi paling lengkap tentang PEMILU  
>1999? Silahkan kunjungi http://www.pemilu99.or.id.  
>Website Pemilu 1999 terlengkap, berita Pemilu yang diupdate setiap  
>saat, informasi partai-partai, Tahapan Pemilu 1999, dsb...  

http://www.pemilu99.or.id/
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Dari: "Johan Mustika Kartiwa"  
>untuk mengetahui hasil pemilu sementara kpu membuka web online  
>nanti pada saat pesta demokrasi dimulai. supaya ada transparansi.  
>http://www.kpu.go.id  
>happy surfing.  

Dari: "Rio"  
>Situs pemilu :  
>http://pemilujujur.or.id  

Redaksi: 
Terima kasih banget atas informasinya.  

  

http://www.kpu.go.id/
http://pemilujujur.or.id/
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ICW 019/Juni/1999:  
Salam Kasih  

Salam sejahtera dalam kasih Kristus,  

ICW edisi 19 Minggu pertama Juni ini datang untuk menyuguhkan beberapa informasi 
yang kami harapkan dapat menambah wawasan anda tentang pelayanan media 
elektronik Kristen di Indonesia.  

Situs milik JKI Anugerah, KKI Cleveland dan KPP serta Seminari Net akan mengisi 
ulasan SELINTAS WEB. Sedangkan Majalah Widyawarta akan tampil untuk Publikasi 
Elektronik.  

Jaman sekarang, segala sesuatu serba mahal termasuk juga tarif pulsa telepon. Bagi 
anda yang sering kontak dengan orang-orang dari berbagai negara, pastilah merasakan 
imbasnya. Untuk itu, ada satu jalan keluar. LIPUTAN DUNIA INTERNET kali ini akan 
berbicara tentang interlokal ke manca negara menggunakan tarif pulsa lokal. Wow..... 
asyik, kan? Kata orang virus CIH sering bikin hati was-was. Apaan sih, virus CIH itu? 
Bacalah ulasannya di dalam FOKUS edisi ini.  

Informasi lain anda akan dapatkan melalui SELINGAN dan silakan membaca dan 
menikmati informasi sajian kami.  

Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• GEREJA JKI (JEMAAT KRISTEN INDONESIA) ANUGERAH  

Situs Web ini merupakan sarana bagai Jemaat JKI Anugerah untuk berkomunikasi, 
berdiskusi, bersekutu dan juga menjalin informasi yang berhubungan dengan agama, 
psikologi, budaya dan khususnya hal- hal tentang Kristenan.  

Untuk anda yang ingin mengetahui tentang Sejarah berdirinya Gereja JKI Anugerah, 
dapat anda lihat pada halaman "History of JKI Anugerah". Gereja yang berdiri pada 
tanggal 19 Desember 1992 ini berlokasi di kota Sierra Madre, CA. Beberapa informasi 
lain dalam Situs ini adalah tentang Jemaat Kristen Indonesia Internasional dan anggota 
jemaat JKI Anugerah. Ditampilkan juga Visi dan Misi gereja, disertai juga jadwal 
kebaktian umum, Sekolah Minggu, dan juga perayaan perayaan khusus dari JKI 
Anugerah. Untuk anda yang menginginkan bahan renungan dari Gembala Sidangnya, 
dapat juga dijumpai di Situs ini.  

Untuk meperoleh informasi yang lebih jelas, silakan berkunjung ke alamat Situs ini:  
http://www.goecities.com/athens/2511/jki-anug.htm  

• KKI (KELUARGA KATOLIK INDONESIA) CLEVELAND 

KKI Cleveland ini adalah suatu persekutuan orang Katolik Indonesia yang berlokasi di 
Cleveland. Kebanyakan anggotanya adalah mahasiswa universitas maupun 
college/akademi yang ada di sekitar Cleveland.  

Situs Web kecil ini berisi informasi, apa dan siapa KKI. Anda bisa melihat daftar nama 
anggota dan juga alumnus dari persekutuan itu terhitung dari bulan april 1999. Secara 
garis besar anda juga dapat melihat susunan kepengurusan KKI Cleveland sejak 
tanggal 2 April 1999, seperti Ketua, sekretaris, pengurus Bidang liturgi, acara khusus, 
musik dan lain-lainnya.  

Lihat juga foto-foto kegiatan yang telah mereka lakukan seperti retreat, paskah dan 
persekutuan dengan yang lainnya. Silakan kunjungi sendiri Situs Web KKI Cleveland di 
alamat berikut ini:  
http://www.csuohio.edu/inasa/kki/  

• RTM - SEMINARI-net versi audio  

Belajar Firman Tuhan dengan "membaca" Alkitab? itu sih sudah biasa... kini Revival 
Total Ministry membuka Situs Web baru yakni: SEMINARI-net versi audio (dalam 
bentuk suara, bukan tulisan). Suatu terobosan baru dari RTM yang bertujuan untuk 
menolong anda agar lebih berhasil dalam iman, kehidupan, pelayanan dan kesaksian.  

Materi dalam Seminar tsb ada 3 paket :  

http://www.goecities.com/athens/2511/jki-anug.htm
http://www.csuohio.edu/inasa/kki/
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•  
1. Kursus Pelayanan Pribadi,  
2. Seminar Dunia Roh, dan  
3. Seminar Doa.  

Mengenai materi seminar selengkapnya, anda dapat klik "Tentang Kami" pada "Menu" 
di Homepage RTM. Untuk mengikuti SEMINARI-net ini, Anda tinggal mengekstraksi file 
ini dan mendengarkannya dengan program "Real Audio" atau "Windows Media Player" 
versi 6.0. Semua materi ini bisa anda men-download secara cuma-cuma supaya 
menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi untuk itu anda perlu mengikuti ketentuan-
ketentuan yang harus disepakati.  

Untuk informasi yang lebih lengkap, segera kunjungi alamat: 
http://members.xoom.com/seminarrtm/seminaraudio.html  

Publikasi Elektronik 

MAJALAH WIDYAWARTA Widyawarta adalah majalah dwi bulanan yang diterbitkan 
oleh BPK Penabur sebagai forum komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa di 
lingkungan BPK Penabur Jakarta. Artikel-artikel menarik yang sangat berguna bagi 
orang tua dalam mendidik putra/putrinya yang berhubungan dengan dunia pendidikan 
dapat dijumpai di sini.  

Di halaman lain anda akan mendapat informasi tentang jenis kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BPK Penabur seperti penerimaan siswa TTK dan SDK, acara natal 
bersama, dll, dimuat juga beberapa prestasi yang pernah dicapai oleh siswa-siswa 
dibawah asuhan BPK Penabur KPS Jakarta ini. Juga terdapat informasi daftar kota 
dimana BPK Penabur sekarang membuka cabang-cabangnya.  

Bagi Anda yang dulu belajar di salah satu sekolah BPK Penabur, silakan kunjungi 
alamat berikut ini, siapa tahu anda juga bisa bernostalgia kembali.  
http://www.bpkpenabur.or.id/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• GKII (GEREJA KRISTEN INJILI INDONESIA)  

Forum Diskusi yang satu ini khusus untuk warga Jemaat GKII (Gereja Kristen Injili 
Indonesia). Milis bertipe "unmoderated" ini bertujuan untuk menjalin komunikasi di 
antara para jemaat dansimpatisan GKII di Jakarta, di luar kota, bahkan juga yang ada di 
luar negeri.  

http://members.xoom.com/seminarrtm/seminaraudio.html
http://www.bpkpenabur.or.id/
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Oleh karena itu, jika anda jemaat/simpatisan GKII dimanapun anda berada dan tertarik 
untuk mengikuti milis ini, silakan menghubungi alamat moderator di bawah ini: 
riv@centrin.net.id  
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Liputan Dunia Internet: Internet Phone 

Seiring dengan kemajuan jaman, semakin mudah kita menjalin hubungan secara 
nasional maupun internasional, misalnya melalui sambungan SLJJ atau SLI. Tetapi, 
tarif pulsa telepon tidaklah murah! Timbul pertanyaan, apakah ada cara lain untuk 
menghemat biaya interlokal?  

Internet Phone atau IPhone pada dasarnya merupakan sarana untuk ngobrol dengan 
orang lain via internet. Dengan IPhone, anda dapat berkomunikasi dengan sesama 
pengguna IPhone di seluruh pelosok dunia dan menghemat biaya sampai 95% daripada 
menggunakan SLI (karena anda hanya membayar tarif pulsa telepon lokal ke ISP). 
Salah satu jenis IPhone yang ada, VocalTec, saat ini telah meluncurkan 'Release 5.0 for 
windows 95/NT'. Nilai lebih yang lain dari IPhone:  

1. dengan IPhone Release 5.0, anda dapat melakukan komunikasi dari PC ke 
telepon reguler.  

2. anda tidak memerlukan browser untuk berkomunikasi. Asal anda tahu e-
mail/IPhone address; ketik alamat tsb. dan klik tombol 'call' maka anda sudah 
dapat berkomunikasi dengan orang yang memiliki alamat tsb.  

3. Daftar alamat pengguna IPhone (seperti buku telepon) dan juga 'chat rooms' 
sudah tersedia dalam 'Community Browser'.  

4. IPhone Release 5.0 dapat mendukung konferensi audio yang terkait dengan 
VocalTec's Conferencing Server.  

5. IPhone dirancang untuk multi-guna. Sementara anda ngobrol atau menunggu 
respon dari orang yang anda hubungi, anda dpt mengedit dokumen, menjelajahi 
Situs Web, atau menjalankan program lain asalkan bukan program yang 
menggunakan audio.  

6. IPhone menawarkan fasilitas 'private chat rooms' yang hanya dapat diakses oleh 
orang-orang yang masuk dalam kelompok tsb.  

Apa saja yang diperlukan untuk menjalankan Internet Phone?  

• Pentium processor 75MHz ataupun lebih  
• 16MB RAM  
• Sistem Operasi WIN95  
• Windows compatible sound card  
• Microfon dan speaker  
• Winsock 32bit Internet TCP/IP connection  

Bagaimana caranya?  

• Supaya dapat ber-Voice Chatting tentunya anda harus punya Sound Card dan 
Mic. Kemudian, hal utama yang harus anda lakukan adalah "download" software 
IPhone ini (dari www.vocaltec.com), lalu meng-install-nya di mesin anda. Setelah 
itu daftarkan diri anda ke salah satu Service Provider yang ada (dapat anda lihat 
semua Situs Web-nya di vocaltec). Sesudah semua fasilitas tersedia, anda dapat 
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langsung kontak ke internet, jalankan softwarenya, dan masuk ke salah satu 
Channel untuk mulai chatting. Karena itu, tarif telepon internasional anda dihitung 
sbg tarif pulsa lokal.  

Anda ingin mencoba?? Silakan berkunjung ke Situs Web VolcaTec di:  
http://www.vocaltec.com  

Dari berbagai sumber /en  

Stop Press 

EDISI UNIVERSITAS KRISTEN 
Tahun Ajaran baru akan segera dimulai. Banyak orang sudah mulai mencari-cari 
sekolah/universitas. Karena itu, bagi para pembaca ICW, khususnya para lulusan SMU, 
silakan simak Edisi Khusus Universitas Kristen yang akan diterbitkan dua minggu 
mendatang. Karena alasan tersebut di atas, bagi universitas-universitas Kristen yang 
ada di Indonesia ataupun para pembaca yang memiliki informasi tentang universitas-
universitas tersebut (fakultas yang ada, tanggal/syarat pendaftaran, dan hal-hal lain 
yang penting), silakan mengirim review-nya kepada Redaksi melalui alamat:  

<submit-icw@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: Daniel Tarapa  
>Saya senang membaca artikel / informasi yang ditampilkan oleh ICW.  
>Namun dalam ICW edisi khusus Pemilu, ada sebuah kalimat yang  
>mengganggu saya :  

 
>* PEMILU & INTERNET  
>  
> Pemilu 1999 merupakan Pemilu tercanggih selama Orde Baru. Beberapa  
> partai tidak segan-segan menggunakan teknologi internet ... (cut)  
>  
>Saya rasa, redaksi kalimat tersebut bisa diganti menjadi "Pemilu  
>1999 merupakan Pemilu tercanggih dalam sejarah bangsa Indonesia."  

Redaksi: 
Terima kasih sekali atas saran anda. Hal ini menunjukkan bahwa anda 'care' sekali 
dengan ICW dan semakin mendorong kami untuk lebih teliti lagi.  

Dari: "Hendro Tjahjono"  
>Terima kasih atas ulasan anda tentang web site kami dalam edisi anda  
>nomor 010 - 1999.  

http://www.vocaltec.com/
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>Sedikit ralat.: Untuk http://members.tripod.com/bethanygh  
>bukan GBI Graha Pengharapan, melainkan GBI GRAHA HARAPAN.  
>Sekali lagi terima kasih. Kami bersyukur atas pelayanan anda.  
>Maju terus di dalam Tuhan.  

Redaksi: 
Ralatnya diterima dengan senang hati. Kiranya dapat menjadi informasi juga buat para 
pembaca yang lain.  

  

http://members.tripod.com/bethanygh
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ICW 020/Juni/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Puji Tuhan PEMILU 1999 telah berlalu dengan baik. Kita berdoa biarlah langkah 
selanjutnya akan senantiasa ada dalam tangan Tuhan.  

Dan setelah satu peristiwa berlalu, peristiwa yang lain menyusul. Saat ini perhatian 
banyak orang tua adalah kepada anak-anak mereka yang baru saja menyelesaikan 
SMP dan SMA. Kemana selanjutnya? Untuk itu ICW Edisi 20 ini kami sediakan khusus 
bagi mereka yang sedang sibuk berpikir dan mencari-cari Perguruan Tinggi (PT), entah 
untuk diri sendiri maupun orang lain.  

Dalam SELINTAS WEB anda akan diajak untuk menjelajahi Situs dari Universitas-
universitas di Indonesia yang menayangkan pendaftaran secara online dalam Situs 
Web mereka, yaitu UKSW, UKD, UKRIDA dan UNSOEG. Sehubungan dengan itu untuk 
memperkenalkan seluk-beluk perbincangan dan sharing-sharing mahasiswa, maka 
kolom MILIS akan mengulas kembali tentang e-mahasiswa. Untuk para calon 
mahasiswa silakan siap-siap menjadi anggota.  

Dalam LIPUTAN DUNIA INTERNET, kami akan menayangkan ulang daftar URL dari 
Universitas Kristen yang pernah dimuat dalam ICW edisi-edisi yang lalu. Diharapkan hal 
ini dapat menolong anda (para lulusan SMU khususnya) untuk melihat-lihat PT idaman 
mereka. Satu lagi buat para para lulusan SMU, anda juga perlu mempelajari kiat-kiat 
dalam memilih PT yang tepat dengan keinginan, kemampuan dan kondisi anda. Untuk 
itu simaklah pembahasannya di dalam FOKUS Edisi Khusus ini.  

Jangan lupa untuk menyimak INFO TERBARU dari kami untuk mengetahui apa saja hal 
terbaru yang terakhir diterima di meja redaksi.  

ICW selalu setia melayani anda dengan informasi dan sumber-sumber informasi yang 
anda butuhkan.  

Selamat bekerja dan melayani, 
Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• UKDW (UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA) 

Universitas yang berlokasi di Yogyakarta ini menawarkan Fakultas- fakultas sebagai 
berikut: Biologi, Ekonomi, Teknik Mesin, dan Theologi. Untuk pendaftaran Calon 
Mahasiswa baru, UKDW sudah membuka gelombang pertamanya di bulan Mei lalu 
(informasi yang lebih lengkap dapat anda baca dalam e-Surat Anda Edisi kali ini). Dan 
yang menarik, andapun dapat mendaftarkan diri secara online. Untuk informasi lebih 
lengkap, segera kunjungi alamat di bawah ini.  

Informasi pendaftaran : 
http://www.ukdw.ac.id/humas/pendaftaran.html  

Pendaftaran online : 
http://www.ukdw.ac.id/humas/form-pmb.html  

• UKSW (UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA) 

Bila anda berkunjung ke Situs Web UKSW ini, anda akan mendapat informasi seputar 
Universitas ini. Banyak program Kampus yang menarik dan perlu anda simak seperti 
program SIA-SAT-nya UKSW dan yang lainnya. Universitas yang ada di Salatiga Jawa 
Tengah inipun telah menayangkan informasi Jadwal penerimaan Mahasiswa Baru 
periode 1999/2000, baik registrasi langsung maupun on-line. Jadi, segera saja 
berkunjung ke alamat ini dan dapatkan info selengkapnya.  

Jadwal Pendaftaran : 
http://www.uksw.ac.id/jadwal.htm  

Pendaftaran online : 
http://www.uksw.ac.id/admisi/  

• UKRIDA (UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA) 

Situs Universitas Kristen yang berlokasi di Jakarta ini juga menayangkan Penerimaan 
Calon Mahasiswa Barunya secara on-line. Informasi penting lainnya adalah info tentang 
semua jurusan dan fakultas yang ada di sana, juga kalender akademik dan informasi 
kemahasiswaan lainnya. Bahkan bila anda seorang mahasiswa yang ingin melanjutkan 
belajar ke tingkat lebih tinggi atau belajar keluar negeri UKRIDA menyediakan link-link 
ke beberapa Situs pendidikan tsb. Silakan berkunjung ke alamat berikut untuk info 
selengkapnya :  

Pendaftaran: 
http://www.ukrida.ac.id/mulai.htm  

• UNSOEG (UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA)  

http://www.ukdw.ac.id/humas/pendaftaran.html
http://www.ukdw.ac.id/humas/form-pmb.html
http://www.uksw.ac.id/jadwal.htm
http://www.uksw.ac.id/admisi/
http://www.ukrida.ac.id/mulai.htm
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Informasi pertama yang muncul bila anda membuka Situs Web Universitas Katolik 
Soegijapranata adalah Info tentang Penerimaan Mahasiswa Baru; lengkap dari formulir 
pendaftaraan sampai info UPP (Uang Pengembangan Pendidikan). Ada juga info 
tentang jurusan dan fakultas di UNIKA seperti: Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Psikologi, 
Ilmu Hukum, Teknik Elektro, Ekonomi Akuntansi, dan Teknologi Pangan. Selain itu juga 
ditampilkan info tentang daftar fasilitas juga daftar staf pengajar di UNIKA Semarang ini. 
Untuk mengunjungi Universitas ini, silakan "berselancar" ke Situs:  
http://www.unika.ac.id/  

Seputar Milis 

e-MAHASISWA 
Forum diskusi ini merupakan forum bagi para mahasiswa Kristen Indonesia baik yang 
sedang mengambil studi di Indonesia maupun di manca negara. Mereka berdiskusi 
seputar masalah pelayanan kemahasiswaan dan juga sharing tentang kehidupan 
mereka sebagai mahasiswa Kristen. Adapun tujuan MILIS ini adalah untuk tetap 
berpegang teguh pada Firman Allah dalam menghadapi perkembangan jaman dan 
meningkatkan semangat kebersamaan para mahasiswa Kristen. Topik-topik yang 
khususnya lagi hangat diberitakan juga tidak lepas dari sorotan mereka. Ajang diskusi 
ini terbuka juga bagi para alumni yang masih terbeban dalam pelayanan mahasiswa. 
Untuk mendaftar silakan mengirimkan email kosong ke:  
<subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@XC.Org>  

Untuk informasi lebih lengkap silakan menghubungi moderator milis ini di alamat e-mail:  
Jimmy Kembaren <owner-i-kan-untuk-mahasiswa@XC.Org>  

Liputan Dunia Internet: Daftar URL PTS Kristen/Katolik di 
Indonesia 

Dalam Edisi-edisi yang lalu kami telah menayangkan beberapa Perguruan Tinggi 
Swasta (Kristen dan Katolik) dan satu Sekolah Tinggi Theologia. Sekarang ini kami 
akan menayangkan kembali alamat-alamat Situs Web PTS tsb. Harapan kami, tayang-
ulang ini akan berguna bagi anda dan teman-teman yang saat ini sedang sibuk memilih 
jalur pendidikan selepas SMU.  

1. SADHAR, Universitas Sanata Dharma - Yogyakarta [ICW Edisi 16] 
http://www.sadhar.ac.id/  

2. UAJY, Universitas Atma Jaya - Yogyakarta [ICW Edisi 09] 
http://www.uajy.ac.id/  

3. UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana - Yogyakarta [ICW Edisi 04] 
http://www.ukdw.ac.id/  

4. UKI, Universitas Kristen Indonesia - Jakarta [ICW Edisi 12] 
http://www.uki.ac.id/  

5. UKPetra, Universitas Kristen PETRA - Surabaya [ICW Edisi 06] 
http://www.petra.ac.id/  

http://www.unika.ac.id/
http://www.sadhar.ac.id/
http://www.uajy.ac.id/
http://www.ukdw.ac.id/
http://www.uki.ac.id/
http://www.petra.ac.id/
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6. UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana - Jakarta [ICW Edisi 13] 
http://www.ukrida.ac.id/  

7. UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana - Salatiga [ICW Edisi 10] 
http://www.uksw.ac.id/  

8. UNSOEG, Universitas Soegijapranata [ICW Edisi 17] 
http://www.unika.ac.id/  

9. UNWIMA, Universitas Widya Mandala [ICW Edisi 08] 
http://www.wima.ac.id/  

10. UPH, Universitas Pelita Harapan [ICW Edisi 11] 
http://www.ph.edu/  

11. STT Tiranus 
http://bdg.centrin.net.id/~tiranus/  

Silakan berkunjung ke alamat-alamat di atas dan dapatkan informasi yang anda 
butuhkan untuk mendukung pilihan yang sesuai dengan harapan.  

Sumber: Muara Informasi Kristen - http://www.sabda.org/  

Stop Press 

• RALAT  

Dalam ICW Edisi 19 yang lalu terdapat kesalahan penulisan URL dari Situs Web 
GEREJA JKI (JEMAAT KRISTEN INDONESIA) ANUGERAH, yaitu:  
[1]  

URL yang BENAR!!! adalah: 
[2]  

• Edisi mendatang masih akan membahas seputar persiapan menghadapi  

UMPTN. Karena itu, masih ada kesempatan bagi para pembaca ICW yang mengetahui 
informasi tentang Akademi/STT (Sekolah Tinggi Teologia) yang ada di Indonesia, dapat 
mengirimkan informasi tersebut kepada Redaksi di alamat:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: Tritan Saputra  
>Redaksi,  
>Alamat Universitas Pelita Harapan di  
> http://www.ph.edu/  

Redaksi: 
Terima kasih atas informasinya.  

http://www.ukrida.ac.id/
http://www.uksw.ac.id/
http://www.unika.ac.id/
http://www.wima.ac.id/
http://www.ph.edu/
http://bdg.centrin.net.id/~tiranus/
http://www.sabda.org/
http://www.goecities.com/athens/2511/jki-anug.htm
http://www.geocities.com/athens/2511/jki-anug.htm
http://www.ph.edu/
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Dari: Petra Surya Mega Wijaya  
>Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menginformasikan  
>universitas kristen, kebetulan saya bekerja di Universitas Kristen  
>Duta Wacana Yogyakarta. Ada beberapa informasi yang bisa berikan  
>untuk pendaftaran mahasiswa baru di kampus kami, yaitu : ...  
>Pilihan bidang studi:  
>1. Fakultas Theologia (S1) - terakreditasi BAN  
>2. Fakultas Teknik (S1)  
> * Jurusan Teknik Arsitektur - dalam proses terakreditasi  
> * Jurusan Teknik Informatika - dalam proses terakreditasi  
>3. Fakultas Ekonomi (S1)  
> * Jurusan Manajemen Perusahaan - dalam proses terakreditasi  
>4. Fakultas Biologi (S1)  
> * Jurusan Biologi Lingkungan - dalam proses terakreditasi  
>5. Pasca Sarjana (S2) - Theologia ...  
>Jadwal Pendaftaran :  
>Gelombang I  : * 10 Mei-26 Juni 1999 - Fak. Theologia  
> * 10 Mei-30 Juni 1999 - Fak. non Theologia  
>Gelombang II  : * 1-28 Juli 1999 - Fak. Theologia  
> * 1-31 Juli 1999 - Fak. non Theologia  
>Gelombang III : * 1-20 Agustus 1999 - Fak. non Theologia  
>Khusus  : Juli - Agustus - Pasca Sarjana Theologia. ...  
>Jadwal Tes :  
>K1 : 14 Juni 1999 K2 : 2 Juli 1999 K3 : 17 Juli 1999  
>K4 : 31 Juli 1999 K5 : 14 Agustus 1999 K6 : 25 Agustus 1999  
>K1 - K6 = kelompok tes dimana calon mahasiswa bisa memilih tanggal  
>tesnya.  

 
>Jadwal tes khusus Theologia :  
>1. Gelombang I :  
> * 28 Juni 1999 : Tes kesehatan dan wawancara (08.00 - selesai)  
> * 29 Juni 1999 : Tes kepribadian  
> * 30 Juni 1999 : Tes kemampuan umum  
>2. Gelombang II :  
> * 29 Juli 1999 : Tes kesehatan dan wawancara (08.00 - selesai)  
> * 30 Juli 1999 : Tes kepribadian  
> * 31 Juli 1999 : Tes Kemampuan umum ...  
>UKDW juga memberikan beasiswa dan penerimaan mahasiswa melalui jalur  
>prestasi (tanpa tes).  
>Untuk informasi lebih lanjut hub. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru  
>UKDW, telp (0274) 563929, psw. 251, fax (0274) 513235. e-mail :  
>humas@ukdw.ac.id  
>home page  : http://www.ukdw.ac.id  
>Alamat surat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-19. Yogyakarta. 55224  

http://www.ukdw.ac.id/
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Redaksi: 
Terima kasih untuk infonya yang sangat lengkap. Semoga dapat memberi manfaat 
besar bagi yang membutuhkannya.  

Info Terbaru 

• HASIL SEMENTARA PEMILU  

Tanggal 7 Juni telah berlalu. Hampir seluruh masyarakat Indonesia telah menggunakan 
hak pilihnya untuk memilih partai-partai peserta pemilu lewat bilik-bilik TPS yang 
tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setelah pencoblosan, tentu kita bersama ingin 
mengetahui hasil hasil dari pemungutan suara tersebut. Nah, bagi anda yang 
penasaran dengan hasil perolehan suara sementara kali ini, anda kami ajak untuk 
berkunjung ke Situs Web resmi KPU di:  
http://hasilpemilu99.kpu.go.id/  

dan situs-situs lain di:  
http://www.kpu.go.id/results/national/summary.html 
http://www.pemilu99.or.id/  
http://www.pemilu99.or.id/hasilsuara/frame_suara1.htm ? 
http://www.detik.com/pemilu99/ 
http://www.mandiri.com/ 
http://www.sonora.co.id/ ( radio Sonora yang via Internet ) 
[ atau nonton di Indosiar aja ... ;-) ]  

Simak hasil sementara PEMILU di Situs tersebut dan bandingkan apakah hasil tersebut 
sama dengan perhitungan di TPS anda ...  

• INFO DARI PESTA 

Puji syukur kepada Tuhan, program Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam 
(PESTA) gelombang yang kedua akan dimulai dalam minggu kedua bulan Juni ini, 
dengan pokok bahasan yang sama, yaitu: Pengenalan Dasar-dasar Iman Kristen. 
Adapun jumlah pesertanya adalah sbb.:  

Peserta Kursus Alkitab "Tertulis" bertambah 15 orang.  
Peserta Kursus Alkitab "Kelas Virtual" ada 31 orang, dan ke-31 peserta tersebut 
dijadikan satu kelas besar.  

Jumlah peserta Kursus Alkitab "Tertulis" setiap waktu akan bertambah karena peserta 
baru dapat mendaftar kapan saja dan tidak ada pembatasan jumlah peserta. Peserta 
dari Kursus ini belajar sendiri dan tidak tergantung pada kelompok.  

Tetapi, untuk Kursus Alkitab "Kelas Virtual" jumlah peserta dibatasi dan pendaftaran 
untuk Kursus bulan Juni telah berakhir/ditutup pada tanggal 31 Mei 1999.  

http://hasilpemilu99.kpu.go.id/
http://www.kpu.go.id/results/national/summary.html
http://www.pemilu99.or.id/
http://www.pemilu99.or.id/hasilsuara/frame_suara1.htm
http://www.detik.com/pemilu99/
http://www.mandiri.com/
http://www.sonora.co.id/
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Akhir kata, Selamat Datang bagi para Peserta baru 'PESTA'  
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ICW 021/Juni/1999:  
Salam Kasih  

Salam sejahtera,  

Selamat jumpa lagi di ICW Edisi no. 21. Kali ini kami ingin membawa anda melalui 
SELINTAS SITUS WEB untuk memperkenalkan Situs GKI Manyar, Sahabat Surgawi, 
Bible Game and ICG. Dan untuk adik-adik yang masih sibuk mencari informasi tentang 
sekolah-sekolah lanjutan, pada edisi ini kami masih akan menampilkan beberapa 
informasi Situs sekolah, termasuk beberapa Situs sekolah teologia. Dan bagi mereka 
yang bersiap-siap mengikuti UMPTN/S, FOKUS akan 'mengintip' kegiatan ini dari dekat.  

Dari dunia pendidikan, kami akan menampilkan sebuah MILIS yang cenderung terfokus 
pada informasi pendidikan. Milis ini memiliki nama sesuai dengan nama organisasinya 
yaitu e-Penabur. Bagi mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, mungkin ini adalah 
Milis untuk anda.  

Bagi para pengguna internet dan "game mania", dalam LIPUTAN INTERNET kali ini 
kami akan menampilkan topik 'Online game' yang mungkin dapat menambah sumber 
informasi dan koleksi game pribadi anda. Nikmati juga SELINGAN humor yang kami 
sajikan.  

Demikian sekilas isi dari Edisi ke-21. Silakan menyimak dan menikmati. Tuhan 
memberkati!  

Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• GKI (GEREJA KRISTEN INDONESIA) MANYAR 

Situs ini berisi informasi tentang pelayanan di GKI Manyar. Anda dapat menemukan 
aktivitas pelayanan mereka setiap minggu di halaman 'Warta Gereja'. Mengenai apa, 
siapa GKI Manyar, dan informasi ttg kegiatan dan bentuk pelayanan mereka silakan 
anda buka halaman 'open'. Selain itu Situs ini juga menyediakan link ke beberapa GKI 
yang tersebar di Nusantara.  

Yang menarik dari Situs Gereja yang berlokasi di Surabaya ini adalah disediakannya 
forum diskusi elektronik. Ada 2 millis yang mereka buat (1) Milis Induk, yang merupakan 
sarana komunikasi bagi seluruh anggota; dan (2) Milis Turunan, disini anda akan 
mendapati info buletin mereka yang bernama "Gratia", ada juga joke/guyonan Kristen 
yang segar, pembinaan kerohanian/teologia, forum kesaksian, dan disediakan pula 
tempat untuk 'sharing'.  

Untuk memperoleh informasi selengkapnya, silakan berkunjung ke Situs mereka pada 
alamat:  
http://home.mitra.net.id/~gkimyr/ 
http://meltingpot.fortunecity.com/lesotho/256/  

• SAHABAT SURGAWI 

Situs Kristen baru yang bernama 'Sahabat Surgawi', telah direlease oleh Bitnet 
Komunikasindo. Situs Web ini merupakan homepage Kristen Inter Denominasi yang 
menampilkan menu-menu pelayanan dan penginjilan seperti KKR dan KPI, kegiatan-
kegiatan gereja Kristen maupun Katholik, juga disertai informasi tentang buku-buku 
Kristen, dan Lagu-lagu rohani (kaset/CD) terbaru. Selain itu, Situs yang menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya ini, memiliki segmen nasional. Bagi 
anda yang membutuhkan informasi yang lebih jelas, silakan menghubungi alamat:  
http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/  

• BIBLE GAMES (BELAJAR ALKITAB MELALUI GAME)  

Kini ada cara lain mempelajari Alkitab, ingin tahu bagaimana? Bible Games Company 
dan HARK! Entertainment yang menyajikan beragam program Kristen yang dapat 
dipelajari melalui game yang 'menyenangkan'. Dalam Situs Web berbahasa Inggris ini 
disediakan board dan table games, card games, software, puzzles, serta buku-buku 
game dan buku-buku aktivitas, ada pula Enjoy "Wildlife plus" yang berisi cerita-cerita 
binatang yang menarik. Tunggu apa lagi, segera kunjungi Situs ini dan selamat 'belajar 
'n bermain':  

• Bible Games 
http://www.biblegamescompany.com  

http://home.mitra.net.id/~gkimyr/
http://meltingpot.fortunecity.com/lesotho/256/
http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/
http://www.biblegamescompany.com/
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• Hark! Entertainment (Vozar, Inc.) 
http://www.vozar.com/  

• ICG (INDONESIAN CATHOLIC GROUPS) 

Selain dipakai sebagai nama sebuah Milis, ICG ini juga nama dari sebuah 'network' 
grup Katolik Indonesia yang saat ini berada di Canada dan US. Bila anda membuka 
Situs ini, halaman FAQ akan mengantar anda untuk tahu lebih banyak tentang ICG. 
Informasi lain adalah daftar keanggotaan ICG yang terdiri dari wakil-wakil MUDIKA, KKI 
(Keluarga Katolik Indonesia) yang ada di US dan Canada. Selain itu ICG juga membuat 
catatan yang berisi alamat wakil-wakil ICG, Lembaga, Persekutuan, dan daftar nama 
Romo yang menjadi rekan ICG, semuanya itu dapat dilihat di "contact person".  

Untuk selengkapnya, silakan berkunjung ke Situs ini di alamat:  
http://www-cs-students.stanford.edu/~sidik/icg.html  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-Penabur 

E Penabur dibentuk dan dikelola oleh BPK Penabur. Milis ini dimaksudkan tidak hanya 
untuk membahas masalah organisasi BPK Penabur, tetapi lebih bertujuan untuk 
membahas masalah pendidikan, khususnya dalam lingkup pendidikan di sekolah 
Kristen. Milis ini terbuka untuk umum, dimana antar anggotanya dapat saling berbagi 
segala bentuk informasi mulai dari pendidikan musik, internet, dsb. Bagi yang tertarik 
dan ingin bergabung, dapat langsung mengirimkan e-mail ke moderator:  
Bambang Gunawan <owner-i-kan-untuk-penabur@XC.Org>  

Alamat situs web: http://www.bpkpenabur.or.id/  

  

http://www.vozar.com/
http://www-cs-students.stanford.edu/~sidik/icg.html
http://www.bpkpenabur.or.id/
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Liputan Dunia Internet: Online Games 

Seiring dengan berkembangnya dunia komputer, maka 'online game'-pun menjadi 
semakin menarik dan canggih. Tidak heran kalau para "game mania" semakin banyak 
dan jam bermainnya pun semakin lama. Sedangkan jenis game-pun bervariasi mulai 
dari jenis klasik, strategi, simulasi, puzzle dan lain-lain, segalanya tersedia dan tinggal 
pilih. Game yang tersedia pun mencakup jangkauan umur yang bermacam- macam, 
mulai dari orang tua sampai anak-anak.  

Saat ini, banyak sekali Situs-situs Web yang menyediakan fasilitas 'online game', 
bahkan secara gratis, seperti yang ada di Yahoo http://www.yahoo.com, juga Microsoft 
http://www.microsoft.com (meskipun yang gratis hanya beberapa game tertentu). Ada 
pula Situs Web StarTrek di http://www.startrek.com. Situs ini layak untuk dikunjungi 
karena struktur, isi, grafis, dan sekuritinya bagus sehingga mendorong orang 
berkunjung kembali ke Situs tersebut.  

Diantara Situs-situs Web Kristen kadang kita jumpai juga selingan yang berupa game 
umum. Dan hal ini juga dimaksudkan untuk dapat menarik orang untuk berkunjung 
kembali ke Situs Web tersebut. CHRISTIAN HYPERBANNER adalah salah satu nama 
Situs Web yang menawarkan game gratis.  

Berita terbaru mengatakan bahwa beberapa orang di Australia sedang mengerjakan 
suatu game evangelistik MUD [Multi-User Dungeon], merupakan konsep yang dapat 
digunakan untuk mengabarkan Injil. Cara tersebut ternyata sangat potensial untuk 
mendukung pelaksanaan Pekabaran Injil. Kalau anda tertarik anda bahkan bisa 
mencoba untuk download atau menginstallnya ke dalam komputer anda.  

Bila anda ingin tahu secara pasti, berikut ini adalah daftar URL Kristen yang dapat anda 
kunjungi: (berbahasa Inggris)  

• Using Games Evangelisticly 
http://www.webauthors.org/guide/web-evangelism1.html  

• Multi User Dungeon (MUD) 
http://www.sydney-christian.net/mudspec/  

• Christian Hyperbanner 
http://christian.hyperbanner.net/  

• Bible Games 
http://www.biblegamescompany.com/  

• Hark! Entertainment (Vozar, Inc.) 
http://www.vozar.com/  

• Youth Specialties 
http://www.YouthSpecialties.com/  

• Family Values Network (FVN) 
http://www.fvn.com/  

Untuk anak-anak:  

http://www.yahoo.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.startrek.com/
http://www.webauthors.org/guide/web-evangelism1.html
http://www.sydney-christian.net/mudspec/
http://christian.hyperbanner.net/
http://www.biblegamescompany.com/
http://www.vozar.com/
http://www.youthspecialties.com/
http://www.fvn.com/
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• Lutheran Hour Ministries (The Puzzle Club) 
http://www.lhm.org/puzzleclub/  

• FunBrain.Com 
http://www.funbrain.com/  

• Handprints From Heaven 
http://www.whit.com/children/  

• Rugrat's Room 
http://web2.airmail.net/pippin0/kids/  

• World Village Kidz (WVK) 
http://www.worldvillage.com/kidz/  

Happy surfing dan have fun...:-)  

Sumber: IFC Edisi Mei 1999 * http://www.gospelcom.net/ifc/ Web Evangelism Bulletin * 
http://www.webauthors.org/guide/ Info Komputer - Internet * 
http://www.infokomputer.com/internet/  

Catatan Redaksi: 
Jika ada di antara anda, para programmer komputer yang memiliki minat untuk 
membuat game/kuis komputer rohani untuk pelayanan, Divisi Software YLSA memiliki 
bahan yang cocok untuk keperluan tersebut. Jika anda tertarik, silakan menghubungi 
melalui alamat:  

 
 
/en  

Stop Press 

• KOLOM BARU DALAM ICW 

Mulai Edisi 24 nanti, akan ditambahkan satu kolom baru dalam ICW, dengan judul: 
"Tips Minggu Ini". Dalam kolom tersebut akan dimuat tentang segala tip dan trik dalam 
dunia KOMPUTER dan INTERNET. Karena itu, kami mengundang anda untuk 
berpartisipasi. Bagi anda yang punya koleksi tip dan trik, jangan segan-segan untuk 
mengirimkannya kepada kami, di alamat:  
<submit-icw@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: "Tri Purwito"  
>Salam sejahtera dalam Kristus Yesus,  
>Melalui e-mail ini kami menginformasikan bahwa Bitnet Internet  
>sebuah ISP sudah merelease site Kristen baru dengan nama Sahabat  
>Surgawi,...  

http://www.lhm.org/puzzleclub/
http://www.funbrain.com/
http://www.whit.com/children/
http://web2.airmail.net/pippin0/kids/
http://www.worldvillage.com/kidz/
http://www.gospelcom.net/ifc/
http://www.webauthors.org/guide/
http://www.infokomputer.com/internet/
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>Sekian informasi yang saya sampaikan untuk dapat dimuat di ICW.  
>Terima kasih sebelumnya.  

Redaksi: 
Terima Kasih sekali untuk kiriman informasi dari anda. Dan review-nya sudah dimuat 
dalam edisi ini.  

Dari: Lukas  
>Saya ingin menyampaikan tambahan info :  
>Unika Atma Jaya Jakarta  : www.atmajaya.ac.id  
>Unika Parahyangan Bandung : www.unpar.ac.id  

Redaksi: 
Thanks untuk informasinya. Punya informasi tentang Situs Web yang lain?....:) Jangan 
sungkan untuk mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Info Terbaru 

• FORUM-FORUM DISKUSI DI BAWAH I-KAN 

Berikut ini adalah cuplikan laporan internal YLSA (bulan Mei) yang berisi data forum 
diskusi elektronik di bawah I-KAN.  

FORUM DISKUSI "KRISTEN" 
Forum/Topik Kristen Indonesia Terbuka-Umum (General-Open Indonesian Christian 
Forums/Topics):  

Nama Milis  Anggota  Frekuensi  Deskripsi  
e-Software  300  20-30 /minggu  Diskusi Komputer untuk Kristen  
e-WebAuthor  350+  20-30 /minggu  Forum WebAuthor untuk Indonesia  
e-WebMaster  100+  dlm persiapan  Forum WebAuthor untuk Indonesia  
e-Manajemen  190?  0 nonaktif  Forum diskusi masalah Ekonomi  
e-AyahBunda  250?  10-15 /hari  Diskusi ttg Keluarga/Parenting  
e-Wanita  120?  6-10 /hari  Diskusi khusus untuk wanita  
e-Siswa  100?  6-10 /hari  Forum diskusi remaja/siswa  
e-Mahasiswa  100?  20-40 /hari  Forum diskusi mahasiswa  

FORUM DISKUSI KHUSUS "UNTUK" 
Forum yang diperuntukan bagi kelompok/organisasi Kristen tertentu (Closed Indonesian 
Private Groups/Special Interests)  

Nama Milis  Anggota  Frekuensi  Deskripsi  
CyberGKI  350+  150-250 /minggu  Sinode dan anggota GKI  
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e-EPCF  30  20-25 /minggu  Gereja Ebenezer.  
e-GIInet  40  30-50 /bulan  Jemaat GII dan simpatisan  
e-GKATrinitas  25  8-12 /minggu  Gereja GKA Trinitas Surabaya  
e-GKIMY  25  25-40 /bulan  GKI Maulana Yusuf Bandung  
e-GKP  30  5-10 /bulan  Sinode dan anggota GKP  
e-GKPB  40  5-10 /minggu  Sinode dan anggota GKPB  
e-KFN  120  5-10 /bulan  Persekutuan Doa Kuningan  
e-Navs (x5)  200+  20-30 /minggu  Navigator (ang, alumni, dll)  
e-ORPC   ?  40-60 /minggu  Gereja ORPC Singapura  
e-Korem   ?  10-15 /minggu  Remaja Kristen Singapura  
e-Pantekosta  200?  80-120 /minggu  Gereja Pantekosta  
e-Penabur  200?  20-30 /minggu  Tim 100+ Sekolah Kristen  
e-PTKI   ?  2-3 /bulan  Perguruan Tinggi Kristen  
e-Reformed  120+  0 nonaktif  Gerakan Reformed Indonesia  
e-Revival  50  50-60 /bulan  Revival Total Ministry  
e-StMaria  35  40-60 /minggu  Gereja Katolik Karismatik  
e-WPC  75  5-10 /minggu  Gereja WPC BullCreek Aus.  

Jika anda berminat membentuk suatu kelompok milis untuk gereja atau persekutuan 
anda, atau informasi lebih lanjut mengenai data di atas, silakan menghubungi staf I-KAN 
pada alamat:  
< I-KAN@XC.Org >  

atau berkunjung pada situs web YLSA dan I-KAN di:  
http://www.sabda.org/ylsa/ 
http://www.sabda.org/i-kan/  

  

http://www.sabda.org/ylsa/
http://www.sabda.org/i-kan/
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ICW 022/Juni/1999:  
Salam Kasih  

Salam Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus.  

Orang Kristen banyak mendapatkan peninggalan warisan nilai-nilai kekristenan dari 
tokoh-tokoh Kristen dari masa yang lalu. Dari antara mereka adalah J. Hudson Taylor, 
William Carey, Charles Spurgeon, dan Blaise Pascal. Selain mereka dilahirkan pada 
bulan yang sama, yaitu Juni, mereka juga adalah sama-sama orang yang mengasihi 
Tuhan. Bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan informasi tentang tokoh- tokoh 
ini supaya kita dapat belajar dari pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan? 
Dalam FOKUS edisi 22 ini kami akan menampilkan review singkat tentang keempat 
tokoh tersebut dan sekaligus menyediakan link-link alamat Situs yang dapat membantu.  

Kehadiran Milis "Pesan SAAT" akan meramaikan  
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Selintas Situs Web 

• GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) SAMANDHUDI 

Dalam situs GKI Samanhudi ini, kita bisa melihat sekilas tentang perjalanan PI GKI di 
Jakarta dari tahun 1850 sampai dengan 1953. Selain itu anda akan disuguhi juga kisah 
kehidupan GKI Perniagaan dan GKI Samanhudi dari masa 'konsolidasi' sampai dengan 
masa pembangunan dari tahun 1953 sampai dengan 1998. Informasi lain yang ada 
pada Situs ini adalah kegiatan mereka pada acara Paskah, Natal serta kegiatan yang 
lain. Andapun dapat berkunjung ke Situs Gereja yang lain melalui link yang disediakan 
di dalam Situs ini. Untuk lebih lengkapnya, ada kami ajak untuk berkunjung ke situs GKI 
Samanhudi di:  
http://www.gki.or.id/samanhudi/  

• KATEDRAL UJUNG PANDANG 

Situs Web ini dikelola oleh umat Katolik yang ada di Ujung Pandang. Bagi umat Katolik 
yang ingin mengetahui tentang Katedral Ujung Pandang informasi dari Situs ini layak 
untuk disimak.  

Anda bisa melihat gambar gereja serta perjalanan sejarah Katedral tersebut mulai dari 
tahun 1892 sampai dengan 1998. Anda juga akan diperkenalkan dengan para Pastor 
Paroki Katedral dari tahun 1892 sampai dengan sekarang. Simak juga Organisasi Intern 
Katedral, berita-berita dari Paroki dan beberpa pengumuman penting lainnya.  

Isi buku tamunya dan lihat siapa saja yang telah berkunjung pada alamat ini:  
http://www.geocities.com/CapitolHill/5796/  

• KUMPULAN RENUNGAN 

Situs dengan halaman muka yang menarik ini merupakan Situs kumpulan renungan 
harian juga kumpulan sajak yang ditulis oleh beberapa tokoh kristen dunia. Tentu saja 
sebagian tulisan menggunakan bahasa Inggris sesuai bahasa aslinya. Tampilan daftar 
'Judul' renungan akan memudahkan kita untuk memilih bahan yang akan kita baca. 
Situs inipun membuka kesempatan bagi anda yang ingin mengirimkan renungan-
renungan baru. Untuk itu, silakan mengunjungi Situs dengan alamat dibawah ini :  
http://renungan.ourfamily.com  

• PUSTAKA GAPI 

Situs yang hanya berisi satu halaman ini menawarkan kepada anda sejumlah buku-
buku berwiraswasta dalam nuansa Kristen. Buku-buku tersebut diterbitkan oleh pustaka 
GAPI. Silakan berkunjung ke situs ini untuk mendapatkan penjelasan singkat mengenai 
isi dari buku- buku yang ditawarkan ini.  
http://www.geocities.com/SouthBeach/Sands/5460/  

http://www.gki.or.id/samanhudi/
http://www.geocities.com/CapitolHill/5796/
http://renungan.ourfamily.com/
http://www.geocities.com/SouthBeach/Sands/5460/
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Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• Pesan-SAAT 

Mailing List "Pesan-SAAT" diadakan terutama untuk menjalin komunikasi antar alumni 
SAAT (Seminari Alkitab Asia Tenggara) Malang. Melalui sarana ini mereka diharapkan 
akan saling memberi kabar, khususnya tentang pelayanan mereka sehingga dapat 
saling mendoakan. Lebih dari itu Milis ini juga bertujuan untuk menjadi sarana diskusi 
untuk membicarakan berbagai topik termasuk masalah teologia dan bagaimana 
implikasinya terhadap aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dengan demikian 
diharapkan akan memperluas wawasan para alumni agar dapat secara tepat melayani 
masyakarat, dunia dan zaman yang terus berubah ini.  

Untuk para alumni SAAT silakan menulis ke alamat:  
<pesan-saat@fica.org>  

atau menghubungi:  
Bob Jokiman <jokiman@gki.org> atau <jokiman@earthlink.net>  
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Liputan Dunia Internet: E-Mail Filtering 

Pernahkah anda (atau mendengar orang lain) mengeluh: "Mailbox saya penuh..., 
numpuk seabreg-abreg... amburadul... kalau mau cari surat penting susah setengah 
mati... kalau mau dihapus ada rasa bersalah dan takut jangan-jangan ada surat penting 
ikut kebuang. Gimana nih...?"  

Bagi anda yang hanya menerima 1-10 email setiap hari mungkin hal ini tidak akan 
begitu terasa. Tapi bagi anda yang suka mengikuti banyak milis pasti ini adalah 
masalah yang anda rasakan. Selang beberapa waktu, memang dapat dipastikan para 
netter akan menemui folder atau mailbox-nya penuh dengan puluhan bahkan ratusan e-
mail. Bisa dibayangkan betapa susahnya mengingat-ingat mana surat-surat yang 
penting dan mana yang tidak, mana yangperlu dibaca dan mana yang tidak, dan 
seterusnya ...  

Nah, salah satu cara sederhana yang dapat dipakai untuk mengatasi hal ini adalah 
dengan mengaktifkan fasilitas "E-mail Filtering" yang dimiliki oleh program e-mail yang 
anda gunakan. Dengan alat ini anda dapat menyaring surat-surat anda secara otomatis 
dan menempatan surat-surat tersebut ke tempat yang telah anda tentukan sebelumnya. 
Fasilitas filter ini dimiliki oleh hampir semua jenis program e-mail yang beredar. Di 
antaranya adalah: Pegasus Mail, Eudora Pro, Pronto Mail, Netscape Messenger, 
Outlook Express (OE), dan lain-lain.  

Hal yang harus anda lakukan adalah lebih dahulu menentukan jenis- jenis surat 
menurut "header"-nya (from, subject, reply to, dll.), lalu buatlah mailbox sesuai dengan 
kategori surat yang anda inginkan. Kemudian gunakan fasilitas filter dengan 
menentukan kriteria (syarat) untuk memicu diaktifkannya filter tersebut.  

Sebagai contoh, ada ingin menyaring surat-surat ICW dari surat- surat yang lain yang 
lain. Buatlah lebih dahulu mailbox khusus untuk ICW, misalnya "99ICW". Kemudian cari 
bagian untuk meng-edit filter tersebut. (OE: ToolsMessage RulesMail; Pegasus: Tools 
Mail Filtering RulesEdit/Create Rules; dan seterusnya). Definisikan syarat untuk 
mengaktifkan filter, misalnya, surat dengan header "Subject: ICW" dikenai action "move" 
ke folder "99ICW", surat dengan header "Reply-to: saya@aku.com" dikenai action 
"move" ke folder "AKU", dan seterusnya ...  

Pengaktifan filter-filter tersebut bergantung pada jenis program email dan setting yang 
anda tentukan. Ada setting yang mengharuskan filter diaktifkan sementara proses 
download email, ada pula yang harus diaktifkan secara manual, dan lain sebagainya.  

Dengan sistem filterisasi ada beberapa keuntungan yang anda peroleh, antara lain:  

• Folder atau mailbox lebih terstrukur sehingga mempermudah dalam proses 
mencari suatu surat (bayangkan jika semua surat berada dalam satu folder saja).  

• Hemat waktu. Surat-surat yang sudah difilter dapat ditemukan secara lebih cepat 
pada tempat-tempat yang telah ditentukan.  
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• Backup lebih mudah. Mailbox atau folder tempat menampung email dapat di-
backup secara berkala dengan lebih mudah.  

• Belajar selektif. Tidak perlu semua surat harus dibaca saat anda menerimanya. 
Anda perlu belajar memutuskan penting tidaknya surat yang anda terima (dapat 
dilihat melalui pengirim, atau melalui subjectnya.  

• Selain memilah, diperlukan juga kemampuan membaca cepat. Tidak semua 
surat perlu dibaca setiap katanya karena dari lokasi surat tsb anda sudah 
mendapat gambaran sedikit mengenai isi suratnya.  

• Dan lain-lain ...  

Filter sebenarnya tidak hanya digunakan untuk klasifikasi atau penyaringan email saja 
namun banyak pula fungsi-fungsi filter yang lain. Diantaranya adalah: reply dan forward 
otomatis, menjalankan list, security dan maintain folder/mailbox dan lain-lain. Masing- 
masing program email yang ada memiliki kriteria-kriteria filter yang berbeda-beda dan 
mempunyai keuntungan serta kelemahan sendiri- sendiri pula.  

Demikian akhir dari tulisan ini. Semoga dapat membantu para netter dalam menangani 
email-email mereka.  

Dari berbagai sumber /en/an  

Stop Press 

• RALAT ICW EDISI 21  :-(  

Redaksi ICW memohon *maaf* sebesar-besarnya atas terjadinya  

• kesalahan* dalam penerbitan ICW edisi 21. Pada edisi tersebut,  

bagian subject tertulis:  

"ICW -- Edisi 020 -- 1999 [Edisi Khusus PT (Perguruan Tinggi)]"  

seharusnya tertulis:  
"ICW -- Edisi 021 -- 1999"  

Demikian pemberitahuan kami dan terima kasih atas email-email koreksi yang telah 
kami terima berkenaan dengan ralat tersebut.  

• KESEMPATAN BEKERJA DAN MELAYANI BERSAMA ICW  

ICW membuka kesempatan bagi anda, saudara-saudara seiman untuk bersama-sama 
melayani secara teratur dan sukarela dalam pelayanan publikasi elektronik ICW (atau 
proyek SABDA/I-KAN lainnya). Proyek- proyek ini berada di bawah koordinasi Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA). Spesifikasi tenaga-tenaga yang dibutuhkan ICW untuk 
pekerjaan/ pelayanan ini adalah:  
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• REPORTER (kode: RP)  
• REVIEWER (kode: RV)  
• RESEARCHER (kode: RS)  
• WEB DESIGNER (kode: WD)  

Jika anda berminat, silakan kirim surat lamaran beserta CV :) atau info anda ke alamat 
email:  
Redaksi ICW <staf-ICW@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: Ishak Natan  
>Rekan sepelayanan yang melayani sang Raja yang akan segera datang,  
>Saya sudah download SABDA - Firman Tuhan dalam bentuk ZIP file dan  
>sudah dibuka. Saya pakai Win-95. Bagaimana cara mengakses ?  

Redaksi (staf SABDA): File SABDA-Lite yang telah selesai di-uncompress akan 
menghasilkan sejumlah file-file batch berekstension .BAT. Untuk menjalankan program 
SABDA, silakan ketik "SABDA.BAT" atau "MM.BAT". 
URL: http://www.sabda.org/sabda/ftp.html  

Dari: Petra Surya Mega Wijaya  
>Terima kasih banyak atas replay-nya dan pemuatannya pada tanggal  
>8 Juni 1999 lalu, saya minta maaf karena belum membacanya, dan  
>memang pada tanggal tersebut kebetulan saya telah cari namun tidak  
>ada. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sukses  
>selalu atas majalah mingguannya yang membuat wawasan saya bertambah.  

Redaksi: 
Terima kasih atas dorongannya dan bila punya info baru lagi, jangan lupa untuk 
mengirimkannya ke ICW agar dapat dinikmati oleh orang lain juga.  

Info Terbaru 

• SISTEM DISTRIBUSI I-KAN MELAMBAT  

Hari Minggu-Senin (20-21 Juni) sistem distribusi mailing list di lingkungan XC.Org 
termasuk di dalamnya adalah sistem I-KAN mengalami kelambatan dalam distribusi 
posting. Kelambatan tersebut disebabkan karena server XC.Org digunakan untuk 
proses "indexing" database keseluruhan list yang berada dalam sistem XC. Proses 
tersebut mulai dijalankan pada hari Sabtu jam 6.00 AM (Pacific Time) selama kurang 
lebih 24 jam. Mulai Senin malam seluruh sistem I-KAN telah kembali beroperasi seperti 
semula dengan fungsi tambahan "search/index".  

Demikian informasi terbaru dari admin XC yang kami terima.  

http://www.sabda.org/sabda/ftp.html
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• VIRUS ZIPPED FILES 

Setelah heboh virus Mellisa yang tak seindah namanya, kembali dunia "dimeriahkan" 
dengan sebuah virus baru yang dalam waktu singkat bisa memaksa perusahaan besar 
seperti Honeywell, General Electric, bahkan Microsoft menutup pelayanan email 
mereka untuk sementara. Virus - atau lebih tepat: worm - yang terkenal dengan nama 
Worm.Explore.Zip ini berupa sebuah file dengan nama "zipped_files.exe" yang terkirim 
lewat attachment (lampiran) email tanpa disadari oleh pengirimnya. Efek yang 
ditimbulkan adalah semua file Office (Word, Excel dan PowerPoint) akan berukuran 0 
KB alias lenyap!  

Cara pencegahan virus/worm semacam ini sebenarnya sederhana saja: Jangan pernah 
menjalankan file attachment yang anda terima. Jika anda menerima attachment yang 
mencurigakan, langsung hapus saat itu juga, jangan mencoba meng-klik ganda atau 
menjalankannya. Tapi jika anda masih penasaran ingin mengetahui lebih lanjut tentang 
virus/ worm ini anda bisa mengunjungi:  

http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/worm.explore.zip.html 
http://www.mcafee.com/viruses/explorezip/default.asp  

Sedangkan program antivirusnya bisa anda dapatkan di: 
http://www.sarc.com/avcenter/kill_ez.html  

nama filenya: KILL_EZ.EXE (48Kb)  

Nah, selamat membasmi cacing (worm)! 
/db  

  

http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/worm.explore.zip.html
http://www.mcafee.com/viruses/explorezip/default.asp
http://www.sarc.com/avcenter/kill_ez.html
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ICW 023/Juni/1999:  
Salam Kasih  

Saluto in Christo.  

Selamat berjumpa. ICW kini hadir kembali dengan sejumlah informasi yang menarik 
dan patut disimak bersama.  

SELINTAS SITUS WEB pada edisi 23 ini akan mengajak Anda berkunjung ke beberapa 
Situs, a.l.: Situs Global Connections - Indonesia, GIA Pringgading, dan Situs St. 
Michael. Dalam seputar milis akan kami perkenalkan FORUM DISKUSI "GKA Trinitas" 
dan PUBLISKASI ELEKTRONIK "Kabar Irian".  

Memasuki era millenium ketiga, dunia teknologi komputer berusaha menghadirkan 
berbagai macam produk yang semakin canggih, salah satu konsep yang ditawarkan 
dalam produk-produk mereka adalah "memperkecil dan merampingkan". Inikah yang 
akan menjadi trend komputer abad 21? Siapkah kita memasuki teknologi komputer 
abad 21? Simak LIPUTAN DUNIA INTERNET, yang akan membahas tentang trend 
komputer inovatif abad 21.  

Seiring dengan hal itu, dunia internet juga mengalami perkembangan yang cepat luar 
biasa. Konsumen yang memakai jasa internet bukan hanya dari kalangan dunia bisnis 
dan orang dewasa saja, karena anak- anak pun tidak mau ketinggalan. Dahulu, internet 
diibaratkan sebagai pisau tajam di tangan anak-anak, membahayakan. Masihkah 
ketakutan itu berlaku? Dalam rangka menyambut hari Anak (1 Juli), FOKUS edisi ini 
akan mengulas tentang dampak pemakaian internet bagi anak-anak beserta Situs-situs 
web yang cocok untuk dinikmati oleh anak-anak.  

Sungguh merupakan sukacita bagi kami apabila penyediaan berbagai sumber dan 
informasi seputar komputer dan kekristenan ini dapat menolong membuka wawasan 
kita untuk lebih mengembangkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Soli Deo Gloria!  

Shalom dan Selamat melayani.  

Staf Redaksi.  

  

  



ICW 1999 
 

170 
 

Selintas Situs Web 

• GLOBAL CONNECTIONS - INDONESIA 

'Peristiwa pertumpahan darah' yang dialami umat Kristen bukanlah hal yang baru, 
termasuk di bumi Indonesia ini. Situs Web 'Global Connections' adalah salah satu Situs 
yang menyediakan rangkaian informasi dan berita terbaru tentang penganiayaan umat 
Kristen, baik yang terjadi di Ambon, Timor-Timur, Sumatera maupun ditempat lain. 
Untuk melengkapi berita tsb. tersedia juga foto-foto dalam Situs ini. Untuk mengetahui 
lebih lengkap, silakan mengunjungi alamat:  
http://gbgm-umc.org/asia-pacific/indonesia/indon1.html  

• GIA-JEMAAT PRINGGADING SEMARANG  

Secara garis besar, halaman Situs gereja ini dibagi dengan judul- judul: 'Dari Muda 
sampai Tua', 'Ciri Khas GIA', 'Sinar Kasih', 'Pengakuan Iman', dan beberapa judul kecil 
yang lain. Gereja Isa Almasih Jemaat Pringgading Semarang ini dimulai dengan sebuah 
persekutuan yang diadakan pada 1945 dengan lokasi di Jl. Taman Brumbungan 6 
Semarang. Dari sinilah akhirnya gereja ini berkembang menjadi salah satu gereja besar 
di Semarang. Program pelayanannya meliputi kelompok anak-anak, remaja, pemuda 
wanita, musik dan KOOR. Simak informasi lengkap tentang GIA-Jemaat Pringgading ini 
dalam Situs Webnya dengan alamat :  
http://www.geocities.com/Athens/Troy/2218/  

• ST. MICHAEL 

Situs Web ini dibuat sebagai penghormatan dari umat Katolik kepada Saint Michael 
(Mikhael), Panglima bala tentara malaikat Surga yang menentang kesombongan para 
malaikat pemberontak. Didalamnya, Anda akan menjumpai artikel-artikel menarik yang 
mengulas tentang pribadi malaikat ini. Di Situs ini, anda dapat juga menemukan gambar 
'St. Michael' versi komik yang bisa di-download sebagai wallpaper untuk menghias 
komputer anda. Bila Anda ingin mengenal cerita tentang Malaikat ini lebih dalam, 
segera kunjungi Situs yang berpengantar dua bahasa ini, Inggris dan Indonesia, di 
alamat :  
http://members.xoom.com/st_michael/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

GKA TRINITAS 
Forum diskusi Kristen dari GKA TRINITAS ini merupakan sarana komunikasi antar 
anggota jemaat dengan tujuan untuk mendorong anggotanya menjadi lebih kuat di 
dalam Kasih Kristus. Milis ini bersifat moderated dan keanggotaannya tertutup untuk 
kalangan jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Abdiel Trinitas sendiri. Bagi anda, 

http://gbgm-umc.org/asia-pacific/indonesia/indon1.html
http://www.geocities.com/Athens/Troy/2218/
http://members.xoom.com/st_michael/
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jemaat GKA Trinitas atau simpatisan dari gereja ini yang berminat untuk ikut serta 
dalam diskusinya, dapat langsung menghubungi moderator Milis ini di alamat e-mail:  
"Saumiman Saud" <owner-i-kan-untuk-gkatrinitas@xc.org>  

Publikasi Elektronik 

• KABAR IRIAN  

Milis Publikasi ini diadakan untuk membagi berita dan informasi tentang seputar Irian 
Jaya. Berita-berita yang ditampilkan meliputi informasi menyeluruh tentang Irian Jaya, 
diantaranya adalah politik, keamanan, Kekristenan dan lain-lain. Informasi- informasinya 
ditulis menggunakan dwi bahasa, yakni dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 
Sifat milis ini adalah 'unmoderated' dan keanggotaannya bersifat bebas. Siapa saja 
yang memiliki berita informasi yang menarik tentang Irian Jaya dapat mengirimkannya 
ke forum ini, boleh dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk 
mendaftarkan diri silakan menulis email dengan bentuk:  
To: <majordomo@irja.org> 
Subject: [dikosongkan] 
Body: 
subcribe kabar-irian 
end  

Atau dengan menghubungi administrator dari milis ini di alamat:  
<owner-kabar-irian@irja.org>  
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Liputan Dunia Internet: Trend Komputer Inovatif Abad 21 

Dunia teknologi komputer menawarkan konsep baru untuk menghadirkan berbagai 
macam produk canggih seiring dengan masuknya ke dalam abad baru, yaitu konsep 
memperkecil dan merampingkan yang seakan menjadi trend baru, komputer abad 21.  

KOMPUTER: Cepat, Realistis dan Multimedia 

Babakan baru dalam dunia komputer sekarang ini sangat dituntut untuk mampu 
menyajikan teknologi pengolahan citra yang sempurna. Ini terbukti dengan adanya 
prosesor dan kartu grafik yang didesain secara terintegrasi dengan motherboard 
sehingga diharapkan mampu mendukung setiap tampilan grafik yang lebih realistis dan 
memiliki kecepatan tinggi. Teknologi untuk mendukung akselerasi grafik tersebut 
diantaranya ActiveX, AGP dan 3Dnow. Perusahaan Intel pun segera menyusul dengan 
Intel Pentium III-nya yang memiliki teknologi akselerasi terkini, yang dikenal dengan 
istilah (KNI) Katmai New Instructions dan dilengkapi dengan sistem "constant 
computing", yaitu kehandalan sebuah mesin komputer yang sanggup menjalankan 
setiap aktifitasnya di "belakang layar" tanpa disadari oleh pemakainya. Anda seorang 
Game Mania? Segera lengkapi mesin anda dengan teknologi ini!  

TEKNOLOGI CHIP: Kecepatan tak terkalahkan 

INTEL merupakan sebuah fenomena yang sekarang ini sedang menjadi sorotan semua 
konsumen yang interes dengan perkembangan teknologi prosesor. Kenyataan ini 
sangat terbukti dengan adanya produk baru Intel dengan berbagai model prosesor 
tercanggihnya yang memilki nama sandi: Katmai, Tanner, Coppermine dan Cascades. 
Seiring dengan kemajuan yang dicapai Intel tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi 
perusahaan prosesor lainnya yang ikut menyemarakkan kompetisi teknologi prosesor 
ini, yaitu AMD dengan prosesor K6-3 dan K7-nya, dan Cyrix yang masih mengerjakan 
proyek "One-chip-PC"-nya. Masihkah anda bertahan dengan produsen prosesor PC 
kesayangan anda?  

KONSEP BARU: Mobilitas tinggi dan sharing system 

Memasuki abad 21 ini, kebutuhan setiap manusia untuk menyelesaikan semua 
masalahnya dengan cepat dan meringankan semua pekerjaannya sudah menjadi 
tuntutan yang penting bahkan mendesak. Faktor-faktor tersebut sangat terasa dan 
dibutuhkan untuk menunjang perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks. 
Seiring dengan situasi seperti ini, peranan komputer mendapatkan perhatian yang 
sangat serius. Semua aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pun tidak bisa 
lepas dari peranan teknologi komputer. Untuk memenuhi kebutuhan inilah, komputer 
masa kini mulai menyesuaikan diri dengan membuat mesin-mesin yang memiliki desain 
fisik yang lebih kecil, lebih kompak, lebih ringan, lebih cepat bahkan lebih murah. 
Misalnya, Notebook dengan teknologi multimedia yang atraktif, Second-set Notebook 
(lebih kecil dari Notebook), Handheld-PC baru dengan sistem operasi Windows CE dan 
palm-size PC dengan display warna; Yang kesemuanya ini sangat didukung dengan 
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teknologi sharing system seperti jaringan radio dengan standar IEEE-802.11 (Radio-
LAN), jaringan aktual dengan teknologi radio-trans-ceiver dalam area 2,4 GHz dengan 
tansfer rate sampai 2 MB/detik. Jika Mobilitas anda tinggi? Anda pasti membutuhkan 
komputer seperti ini!  

DESAIN KOMPUTER: Ergonomis, futuristik dan kreatif  

Perusahaan Apple Computer Inc. telah meluncurkan iMac-nya dengan desain yang 
sangat ergonomis. Ini sangat mendorong para produsen PC lainnya untuk menciptakan 
sebuah komputer dengan desain fisik yang sesuai dengan trend abad 21. Intel 
Corporation misalnya, telah memperkenalkan sebuah komputer dengan desain fisik 
yang tidak kalah uniknya dengan komputer iMac, yaitu Pyramide-PC yang dilengkapi 
dengan DVD Drive yang terletak di puncak pyramide case-nya. Keunikan lainnya adalah 
tidak ada keterkaitan antara model komputer tersebut dengan komputer PC klasik, baik 
segi fisiknya maupun penampilan desktopnya. Inilah desain komputer yang mengarah 
pada industri komputer modern yang sedang dikembangkan oleh Gateway dalam 
proyeknya yang bernama-sandi Chameleon (bunglon). Apakah anda siap memasuki 
teknologi komputer abad 21?  

Untuk informasi lebih lengkap tentang trend komputer inovatif abad 21, silakan kunjungi 
Situs-situs web berikut ini:  

• AMD  
http://www.amd.com/ 

• ACER Inc 
http://www.acer.com/ 

• Apple Computer 
http://www.apple.com/ 

• Diamond 
http://www.diamondmm.c
om/ 

• Digital Equipment 
http://www.digital.com/ 

• Cyrix Corp 
http://www.cyrix.com/ 

• Hewlett Packard 
http://www.hp.com/ 

• IBM Inc. 
http://www.ibm.com/ 

• IEEE 
http://grouper.ieee.org
/ 

• Intel Corp. 
http://www.intel.com/ 

• Microsoft Corp. 
http://www.microsoft.c
om/ 

• Pixera 
http://www.pixera.com
/ 

• Proxim 
http://www.proxim.co
m/ 

• Starfish 
http://www.starfish.co
m/ 

[Sumber: CHIP - Komputer Media] /sb  

http://www.amd.com/
http://www.acer.com/
http://www.apple.com/
http://www.diamondmm.com/
http://www.diamondmm.com/
http://www.digital.com/
http://www.cyrix.com/
http://www.hp.com/
http://www.ibm.com/
http://grouper.ieee.org/
http://grouper.ieee.org/
http://www.intel.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.pixera.com/
http://www.pixera.com/
http://www.proxim.com/
http://www.proxim.com/
http://www.starfish.com/
http://www.starfish.com/
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Stop Press 

• GOSIP I-KAN  

• SELAMAT ULTAH BUAT MILIS e-RH 
Segenap staf dan pengurus ICW mengucapkan selamat Ulang Tahun kepada 
milis e-RH (Renungan Harian; sejak 1997). Ini adalah Ulang Tahun ke II pada 
tanggal 1 Juli 1999. Terima kasih untuk dua tahun melayani bersama TK dan 
Ika!! :-)  
<owner-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org>  

• SELAMAT BUAT MODERATOR DAN MILIS e-HUMOR 
Segenap staf dan pengurus ICW mengucapkan selamat dan sukses atas 
pernikahan yang dilangsungkan oleh "Sugeng Budi", moderator milis e-Humor 
<G>< dan sekaligus salah satu staf ICW. Milis e-Humor kini telah mencapai 
jumlah anggota lebih dari 1200 orang. Suatu jumlah yang sangat didambakan 
sejak lama oleh admin dan pengurus e-Humor. Kami ucapkan selamat atas 
keberhasilan mencapai rekor tersebut.  
<owner-i-kan-humor@xc.org>  

• SELAMAT BUAT MODERATOR MILIS e-WANITA 
Ucapan selamat kami tujukan kepada moderator milis e-Wanita, "Valeria 
Iranova" atas kelahiran buah hati keluarga yang telah lama ditunggu-tunggu. 
Kelahiran "Christopher Eugenio Williem" pada minggu ke-2 bulan Juni.  :-)  !!  
<owner-i-kan-wanita@xc.org>  

Surat Anda 

Dari : Renny Debora. G  
>Salam sejahtera selalu dalam kasih Kristus Yesus  
>Melalui e-mail ini saya ingin mengucapkan terima kasih, karna lewat  
>ICW (Indonesian Christian Webwatch) ini saya bisa mendapatkan begitu  
>banyak informasi. Dan lewat e-mail ini saya juga ingin menanyakan  
>alamat dari BPK Gunung Mulia karna saya sangat ingin memiliki buku  
>Belajar Alkitab Melalui Permainan - Ronald F. Keeler,...  
>Untuk itu saya juga ingin membagikan informasi2 yang saya terima  
>dari ICW ini kepada teman saya, dan mohon u/edisi2 berikutnya teman  
>saya pun dapat menerimanya, terima kasih...  
>Akhir kata, Maju terus pantang mudur Tuhan memberkati sampai  
>Maranatha,amin.  

Redaksi: 
Terima kasih juga untuk spirit yang anda berikan. Alamat PT BPK Gunung Mulia sbb.: 
Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10240. Telp. 021-3901208. Fax 021-3901633 Silakan juga 
mengunjungi situs berikut ini untuk berbagai informasi tentang Alkitab, permainan, dan 
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remaja:  
http://members.tripod.com/~manuelito/  

Info Terbaru 

• FASILITAS PENCARIAN PADA SISTEM I-KAN  

Setelah pada minggu yang lalu sistem I-KAN mengalami perbaikan dalam sistem 
indeksnya, maka kini anda, para anggota milis dalam sistem I-KAN boleh merasa 
beruntung atas akibat dari perbaikan tersebut. Sistem I-KAN kini telah mengaktifkan 
fasilitas pencarian topik tertentu pada arsip-arsip milisnya yang dapat dilakukan melalui 
e-mail. Anda kini dapat mencari topik/kata tertentu dari arsip- arsip milis yang anda ikuti. 
Cara penggunaannya adalah, mengirimkan e-mail ke HUB dengan bentuk:  
To: hub@xc.org 
Subject: [dikosongkan] 
Body: 
search nama-milis kata-cari [, kata cari, ...] 
end  

Keterangan: "nama-milis" diganti dengan nama dari milis yang anda ikuti, misalnya: i-
kan-icw, i-kan-software, dan seterusnya. Sedangkan "kata-cari" diganti dengan kata 
yang ingin anda cari di dalam arsip milis yang bersangkutan.  

Tip: Jika anda mencari kata, hindarilah mencari kata dengan menggunakan kata-kata 
yang sering digunakan di dalam kalimat, misalnya: "dan", "yang", "atau", dan 
seterusnya. Gunakanlah kata-kata yang sangat spesifik sesuai dengan topik yang anda 
cari. Pencarian dengan menggunakan kata-cari yang sering digunakan dapat 
mengakibatkan anda akan menerima e-mail respons dari server dalam jumlah atau 
ukuran yang sangat besar.  

  

http://members.tripod.com/~manuelito/
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ICW 024/Juli/1999:  
Salam Kasih  

Salam jumpa dalam ICW Edisi ke 24,  

Tanpa terasa, ICW sudah berjalan setengah warsa. Bukan karena kebetulan tapi 
karena rencana dan kasih Tuhan ICW boleh hadir di hadapan anda sampai pada saat 
ini.  

SELINTAS SITUS WEB dalam ICW kali ini akan menampilkan wajah-wajah baru untuk 
dikenal yaitu Situs GEPEMBRI, GKJMB, ChristianAnswer, dan GBI Shalom. Untuk 
Seputar Milis, kita akan perkenalkan sebuah MILIS PUBLIKASI yang mempunyai tujuan 
khusus untuk mempromosikan lowongan pekerjaan, yakni Lowongan.Net.  

Mitos seringkali lebih merusak daripada gosip. Dalam dunia komputer ternyata ada juga 
mitos-mitos yang perlu kita ketahui. LIPUTAN DUNIA INTERNET kali ini akan 
membahas 10 mitos tentang Virus. Cobalah simak supaya anda tidak lagi terkecoh. 
FOKUS ICW kali ini akan membahas tentang masalah yang sedang populer di kalangan 
remaja, "Narkotik dan Obat-obat Terlarang, perlukah ?".  

Simak juga kolom terbaru dari ICW yakni TIPS yang akan mengupas tips- tips menarik 
seputar komputer dan internet. Kolom ini akan hadir secara teratur dalam tiap edisi-edisi 
ICW mendatang. SELINGAN hadir dengan humor yang lucu untuk dinikmati.  

Jangan ketinggalan pula untuk menyimak informasi di kolom INFO TERBARU dan 
pengumuman di kolom STOP PRESS.  

Dalam Anugerah-Nya, 
Redaksi ICW  
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Selintas Situs Web 

• GEREJA PEMBERITA INJIL (GEPEMBRI) 

The Cantonese Church of Christ, salah satu gereja tua yang ada di Jawa Barat, berdiri 
sejak 51 tahun yang lalu, oleh Pdt. Jason S. Linn. Melalui pergumulan yang panjang 
Gereja yang kini berganti nama bernama menjadi Gereja Pemberita Injil ini 
(GEPEMBRI), akhirnya mengembangkan pelayanannya di bidang internet melalui Situs 
Web GEPEMBRI. Halaman-halaman utama yang ditampilkan antar lain: Halaman 
GEPEMBRI, Mission, Events, Fellowship, dan About Us. Ada juga kolom 'TID-BITS' 
yang akan membawa anda menyimak kesaksian beberapa Hamba Tuhan dan juga form 
untuk berinteraksi dengan Situs ini. Untuk mengetahui berita-berita terbaru seputar 
GEPEMBRI, klik halaman 'What News'. Satu hal lagi, Anda bisa menemukan link ke 
sumber-sumber Kristen yang lain di halaman 'Links'. Bagi anda yang ingin tahu 
informasi selengkapnya, silakan berkunjung ke:  
http://www.gepembri.org/  

• GEREJA KRISTUS JEMAAT MANGGA BESAR (GKJMB) 

Lebih dari 50 tahun Gereja ini berdiri. Dengan dipelopori oleh Pdt. Pouw Peng Hong, 
sekelompok anak Tuhan bersama-sama merintis berdirinya Gereja besar di Jakarta ini. 
Halaman utama Situs ini menampilkan judul-judul: Tentang GKJMB, Misi dan Visi, 
Jadwal Kebaktian, dan juga Warta GKJMB. Dalam Situs Web ini anda juga akan 
menemukan "GEMA", salah satu program GKJMB untuk menggalakkan gemar 
membaca Alkitab bagi jemaatnya. Situs ini juga memuat berita-berita terbaru seputar 
ke-kristenan di Indonesia. Salah satu topik yang dibicarakan misalnya: "Awas! Santet 
Dapat Dikirim Melalui Internet". Untuk mengunjungi Situs ini silakan berselancar ke 
alamat:  
http://members.xoom.com/gkjmb/  

• CHRISTIAN ANSWER-Teen 

'ChristianAnswers.Net' Situs yang pernah kami muat di ICW 9 ini mengembangkan 
pelayanannya ke seluruh dunia dlm bidang penginjilan, pendidikan dan kerasulan 
melalui Internet. Tujuan utamanya adalah menyediakan layanan untuk memberikan 
JAWABAN INJILI YANG BEBAS DAN AKURAT atas berbagai pertanyaan baik 
mengenai umat Kristen maupun non-Kristen. Situs ini melayani baik pengunjung 
dewasa maupun snak- anak. Halaman yang kami soroti kali ini adalah pada halaman 
'Teen', yang berbicara seputar Remaja dan Aktivitasnya. Di sini anda bisa belajar dari 
'Ke-Allahan Kristus' sampai masalah 'Love, Sex and Dating'. Karena itu saran kami bagi 
para Remaja segeralah kunjungi Situs Web ChristianAnswer yang berbahasa inggris ini 
dan dapatkan banyak berkat di sana.  
http://www.ChristianAnswers.net/  

• GEREJA BAPTIS INDEPENDENT - SHALOM 

http://www.gepembri.org/
http://members.xoom.com/gkjmb/
http://www.christiananswers.net/
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Gereja Baptis Shalom berdiri sejak tahun 1972, dengan domisili di Jakarta Barat. 
Informasi tentang gereja dan gembala sidangnya dapat Anda simak di Situs Web yang 
hanya memiliki satu halaman ini. Satu hal yang menarik dari Situs yang menggunakan 
medium bahasa Inggris ini adalah tersedianya link ke Situs 'Churchsurf Church 
Directory'; 'ChurchSurf Christian Resources' dan 'Churches of the World'. Informasi 
selengkapnya dapat anda temui di alamat :  
http://www.churchsurf.com/host/world/gbii_shalom/  

Seputar Milis 

Publikasi Elektronik 

• LOWONGAN NET 

LOWONGAN.NET adalah MILIS PUBLIKASI yang menerbitkan informasi tentang 
lowongan kerja dan bisnis melalui e-mail kepada ribuan pelanggan yang tersebar di 
kota-kota besar dan kecil di Indonesia dan di luar negeri. Mailing list ini terbuka bagi 
umum, siapa saja bisa berlangganan dengan mengirimkan e-mail ke alamat :  
<bursa-subscribe@lowongan.net>  

Anda juga bisa mengunjungi Situs Web LOWONGAN NET di alamat:  
http://www.lowongan.net/  

  

http://www.churchsurf.com/host/world/gbii_shalom/
http://www.lowongan.net/
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Liputan Dunia Internet: Sepuluh Mitos Tentang Virus 

Tahukah Anda bahwa di seputar kita banyak berkembang mitos seputar dunia 
komputer? Berikut ini kami pilihkan 10 dari antara banyak Mitos tentang Virus yang 
sering Anda jumpai. Semoga berguna bagi Anda semua.  

MITOS 1: JIKA SAYA MENGUNJUNGI SITUS WEB, FTP, ATAU BBS YANG 
TERINFEKSI VIRUS, KOMPUTER SAYA DAPAT IKUT TERINFEKSI 
VIRUS.  

FAKTA: SALAH. Yang menuliskan informasi ke dalam komputer anda bukan Situs web, 
FTP, atau BBS, melainkan software komunikasi atau browser web yang anda gunakan. 
File yang terinfeksi virus hanya akan berpindah ke komputer anda jika anda mengijinkan 
software anda melakukannya. Bahkan jika sebuah file yang terinfeksi virus telah 
berpindah ke dalam komputer anda, dia tidak akan menyerang kecuali anda 
menjalankannya. Sebuah file yang di-scan setelah di-download, dan ternyata terinfeksi 
virus, dapat dihapus dengan aman sebelum menyerang komputer anda.  

MITOS 2: VIRUS DAPAT BERSEMBUNYI DALAM FILE DATA  

FAKTA: SALAH. Yang dapat menyebarkan virus bukanlah file data melainkan file 
program (executable), yaitu file yang berisi header biner yang dapat dikenali oleh sistem 
operasi sebagai kode yang dapat dijalankan. Tidak ada gunanya sebuah virus menulari 
file data, karena virus harus dapat menggandakan dirinya sendiri, sedangkan file data 
tidak dapat melakukan hal tersebut.  

MITOS 3: VIRUS TIDAK DAPAT MENULARI FILE YANG DIKOMPRES (ZIP)  

FAKTA: SALAH. File yang berada dalam file ZIP dapat terinfeksi. Untuk mengamankan 
sistem anda dari file ZIP yang terinfeksi, mula- mula salinlah file ZIP ke dalam direktori 
tersendiri, lalu bukalah file ZIP ke dalam direktori tersebut dengan program dekompresi. 
Sebelum ada file yang dijalankan, scan terlebih dulu semua file dalam direktori tersebut.  

MITOS 4: VIRUS BOOT-SECTOR MENULAR MELALUI SOFTWARE YANG DI-
DOWNLOAD 
DARI BBS (INTERNET)  

FAKTA: SALAH. Virus boot-sector hanya dapat menyebar melalui kontak langsung dan 
"booting" atau usaha melakukan "booting" dari disket yang terinfeksi. BBS hanya 
berurusan dengan file program dan tidak menyimpan salinan boot-sector. Pemakai BBS 
kebal terhadap virus boot-sector ketika mereka men-download software.  

MITOS 5: FILE SAYA RUSAK, PASTI KARENA VIRUS  

FAKTA: SALAH. Ini adalah salah pengertian yang paling umum tentang virus. File dapat 
rusak karena banyak hal. File rusak mungkin karena lonjakan atau turunnya tegangan 
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listrik, listrik statik, daya magnetik, komponen hardware yang rusak, bug dalam 
software, debu, sidik jari, kopi tumpah, dan lain-lain. Listrik mati dan tumpahan kopi 
lebih banyak merusak data daripada virus manapun.  

MITOS 6: VIRUS DAPAT MENYEBAR KE SEGALA JENIS KOMPUTER  

FAKTA: SALAH. Virus terbatas hanya pada beberapa keluarga komputer. Virus yang 
dirancang untuk IBM PC tidak dapat menyerang mainframe seri IBM 4300, atau 
Commodore C64, atau Apple Macintosh; dan sebaliknya. Virus Word Macro adalah 
kekecualian, karena dapat menyerang semua platform yang dapat menjalankan 
Microsoft Word.  

MITOS 7: BACKUP SAYA TIDAK BERGUNA JIKA DI DALAMNYA ADA VIRUS  

FAKTA: SALAH. Seandainya dalam backup anda terdapat virus, pasti bukan virus boot-
sector, karena software backup tidak dapat mem- backup boot-sector. Jika virus 
tersebut adalah virus yang menyerang file, anda dapat me-restore dokumen, database, 
dan data penting tanpa me-restore program yang terinfeksi. Ingat mitos 2, virus tidak 
dapat bersembunyi dalam file data, melainkan dalam file program. Anda dapat 
menginstalasi kembali program anda dari master- disk. Memang pekerjaan yang 
membosankan, tapi tidak sesulit yang dibayangkan sebagian orang.  

MITOS 8: FILE READ-ONLY AMAN DARI SERANGAN VIRUS  

FAKTA: SALAH. Beberapa pemakai komputer percaya bahwa anda dapat melindungi 
diri sendiri dengan menggunakan perintah ATTRIB dari DOS untuk mengeset atribut 
read-only pada sebuah file program. Kenyataannya, ATTRIB adalah sebuah software, 
dan apa yang dapat dilakukan oleh software, juga dapat dilakukan oleh virus. Perintah 
ATTRIB jarang sekali terbukti menghambat penularan virus.  

MITOS 9: VIRUS DAPAT MENGINFEKSI DISKET YANG TERPROTEKSI 
(WRITE-PROTECTED)  

FAKTA: SALAH. Karena virus dapat menyerang file read-only, banyak orang percaya 
bahwa virus juga dapat menyerang disket yang ter- proteksi (write-protected). 
Sebenarnya, disk-drive akan mendeteksi disket yang terproteksi dan menolak menulis 
ke disket tersebut; hal ini diatur dengan perangkat keras. Anda dapat secara fisik 
mengatur sensor pada drive tersebut sehingga melakukan yang sebaliknya, tapi anda 
tidak dapat mengaturnya dengan perintah software.  

MITOS 10: SOFTWARE ANTIVIRUS DAPAT MELINDUNGI SAYA DARI SEMUA 
VIRUS, SETIAP SAAT  

FAKTA: SALAH. Tidak ada yang namanya program perlindungan virus anti-gagal. 
Virus-virus baru yang dirancang untuk menggagalkannya setiap saat bermunculan. 
Produk antivirus terus-menerus diperbarui untuk melindungi dari ancaman virus-virus 
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terbaru. Perlindungan terbaik adalah dengan kebijakan dan sistem pengamanan yang 
baik untuk melindungi diri sendiri dari ancaman virus. Gunakan program backup yang 
baik sebagai garis depan pertahanan, dan software antivirus di garis belakang.  

Dari berbagai sumber [internet] /db  

Stop Press 

MASALAH DALAM SISTEM LYRIS MINGGU LALU 
Pada minggu yang lalu sistem Lyris di XC yang digunakan oleh I-KAN mengalami 
gangguan internal saat mendistribusikan ICW. Gangguan tersebut menyebabkan 
program lyris mengirimkan ICW secara berulang- ulang sehingga anggota ICW 
menerima posting ICW Edisi 23 lebih dari satu sekali. Kesalahan (Error) dalam sistem 
ini masih sementara dianalisa dan dicari pemecahannya baik oleh admin XC maupun I-
KAN.  

Redaksi ICW beserta seluruh staf meminta maaf sebesar-besarnya atas terjadinya 
kesalahan di dalam sistem tersebut. Kesalahan seperti terjadi ini diluar kontrol para 
admin. Mudah-mudahan kejadian yang sama tidak terulang lagi.  

Surat Anda 

Dari: Djoko Santoso  
>I would like to thank you, Fokus : anak & internet in this edition  
>(23) give me more information to provide activity for my children  
>and very helpfull for christian children bulletin that we distribute  
>in our church  

Redaksi : 
Kami berharap edisi-edisi mendatang, akan kami tampilkan hal-hal lain yang berguna 
bagi perkembangan generasi muda kita. Untuk para pembaca ICW yang punya 
informasi berguna, silakan mengirimkan ke redaksi ICW, mudah-mudahan dapat 
menjadi berkat bagi banyak pembaca lainnya.  

Dari: Naomi Setyawati  
>saya mohon informasi tentang hal-hal sbb:  
>Bagaimana caranya untuk berlangganan Renungan Harian lewat email?  
>Saya ingin berlangganan RH lewat email ?  

Redaksi : 
Untuk berlangganan e-RH, silakan mengirimkan e-mail kosong ke alamat: 
<subscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org>  
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Dari : Riswan Jani Ginting  
>saya ingin mengetahui alamat milis yang berfokus pada internet  
>tolong dikirim  

Redaksi : 
Sistem I-KAN memiliki 2 milis aktif yang memiliki topik dan fokus pada komputer dan 
internet. Milis-milis tersebut adalah e-Software dan e-WebAuthor. Untuk berlangganan 
milis-milis tersebut, silakan mengirimkan e-mail kosong ke alamat: 
<subscribe-i-kan-software@xc.org> untuk e-Software; dan 
<subscribe-i-kan-webauthor@xc.org> untuk e-WebAuthor  

Info Terbaru 

• 1 TAHUN PELAYANAN RTM-Net 

Tanpa terasa pelayanan "Revival Total Ministry" melalui media internet sudah berjalan 
setahun lamanya. Untuk itu, kami Staf Redaksi ICW ingin mengucapkan 'Selamat Ulang 
tahun', disertai doa dan harapan semoga pelayanan RTM semakin optimal dalam 
membangun manusia-manusia rohani baru, yang dewasa rohani, menjadi berkat yang 
benar-benar bisa memberkati orang lain. Tuhan memberkati. Jika anda tertarik dengan 
pelayanan ini, silakan mengunjungi situs web RTM di:  
http://rtm.cjb.net/ 
atau menghubungi moderator/admin dari milis RTM, yakni:  
Henky <owner-i-kan-untuk-revival@xc.org>  

  

http://rtm.cjb.net/
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ICW 025/Juli/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

ICW Edisi 25 ini akan memberikan FOKUS pada Gerakan Penginjilan dan Internet. 
Selain anda akan mendapatkan daftar alamat Situs-situs Web yang didedikasikan untuk 
menyebarkan Injil, anda juga akan menerima beberapa ulasan Situs PI dalam kolom 
SELINTAS SITUS WEB, misalnya WhyChrist, FollowUp, Impact Evangelism, Power to 
Change dan SOON Org.  

Sedangkan Seputar Milis akan membawa anda untuk bergabung dengan FORUM 
DISKUSI e-Navigator, dan MILIS PUBLIKASI yang kami akan perkenalkan adalah dari 
CC Bulletin.  

Supaya surat-surat anda tidak lagi berceceran di mana-mana LIPUTAN DUNIA 
INTERNET kali ini akan menolong anda untuk dapat mengatur dan mengelola E-mail 
dengan Eudora. Tengok juga rubrik STOP PRESS dan SELINGAN. Dan Hey ! ... 
Jangan lupa, untuk menyimak tips khusus dari kami di kolom TIPS.  

Mulai edisi ini, urutan kolom-kolom dalam ICW telah kami rubah demi memperoleh 
urutan penyajian informasi yang lebih baik. Kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET kini 
telah berganti posisi dengan kolom FOKUS.  

Akhir kata, silakan menikmati informasi-informasi ICW Edisi 25 ini. Salam kami 
menyertai anda semua.  

Staf Redaksi.  
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Selintas Situs Web 

• WHYCHRIST [bhs. Inggris] 

WhyChrist adalah satu Situs Penginjilan yang memiliki jangkauan yang cukup besar. 
Selain menerbitkan newsletter secara berkala, bagi mereka yang ingin berlangganan, 
WhyChrist juga menyediakan program koordinasi follow-up yang sangat bagus. 
Tersedia juga halaman link, di mana terdapat alamat-alamat Situs lain yang dapat 
dikunjungi. Bagi anda yang tertarik untuk mengetahui program dan rencana Penginjilan 
mereka di masa mendatang silakan kunjungi Situs ini di alamat:  
http://www.whychrist.com/admin/  

• FOLLOWUP [bhs. Inggris] 

FollowUp adalah Situs Penginjilan yang menyediakan berbagai macam informasi untuk 
bahan follow-up. Salah satunya adalah halaman New Christian Life (tapi kemungkinan 
masih dalam taraf pembenahan). fokus utama pelayanan Situs ini adalah dalam hal 
penyediaan bahan- bahan literatur yang cocok untuk para petobat baru. Selain itu Situs 
ini juga menyediakan link-link ke Situs Web Penginjilan yang lain. Silakan kunjungi Situs 
ini di:  
http://www.webauthors.org/guide/webcounsel.html  

• IMPACT EVANGELISM (IE) [bhs. Inggris] 

IE menyediakan berbagai bahan-bahan/alat-alat pelayanan untuk menyebarkan 
kekristenan di tengah-tengah masyarakat masa kini. Secara khusus IE juga 
membangun hubungan dengan gereja-gereja setempat untuk menjangkau orang-orang 
yang belum percaya. Juga tersedia informasi tentang bahan literatur yang mereka 
terbitkan. Misalnya, mereka merancang traktat terbaru yang diberi judul "Christianity - A 
Pocket Guide", di mana di dalamnya berisi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang 
timbul di kalangan para skeptist. Dan di sana ditampilkan berita Injil dengan cara yang 
lebih kontemporer. Para petobat baru dimungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-
pertanyaan, atau mengikuti kursus yang mereka tawarkan atau juga dapat meminta 
bahan-bahan bacaan, bahkan tersedia pula konsultasi secara individu. Untuk 
mengetahui lebih banyak silakan menghubungi:  
http://www.impact.au.nu/  

• POWER TO CHANGE [bhs. Inggris] 

Dilaporkan, setiap hari ada 5 sampai dengan 6 orang yang menerima Kristus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat mereka setelah mengunjungi Situs "Power To Change". Situs 
ini merupakan bagian utama dari pelayanan penginjilan yang terkoordinasi dan sangat 
pro-aktif di BC Kanada dan negara bagian Washington, US. Power To Change 
merupakan satu paket utuh, yang memiliki kualitas yang tinggi, yang terdiri dari 
kesaksian, berita Injil, dan juga bahan-bahan follow-up. Untuk informasi lebih lanjut 

http://www.whychrist.com/admin/
http://www.webauthors.org/guide/webcounsel.html
http://www.impact.au.nu/
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segera kunjungi Situs ini di alamat:  
http://www.powertochange.com/  

• SOON ORG 

Salah satu bagian dari Situs asing SOON.org ini terdapat halaman khusus Indonesia 
yang ditujukan untuk penginjilan. Pada bagian halaman Indonesia ini sebagian besar 
dipakai bahasa Indonesia. Sangat menarik, karena bagian ini berisi juga informasi 
tentang travel dan turisme di Indonesia, bagaimana belajar Indonesia dan Inggris, 
bahkan ada search engine untuk Indonesia. Tapi yang paling menarik adalah bagian 
yang didedikasikan khusus untuk menolong orang non-Kristen mengenal siapakah 
Kristus. Di dalamnya terdapat tampilan bahan seperti Alkitab dalam bahasa Indonesia, 
traktat Empat Hukum Rohani (dalam beberapa bahasa daerah), bahan yang diberi judul 
"Does Christ have answers to your questions", dan juga informasi tentang Situs yang 
menyediakan forum untuk debat agama (tapi dalam bhs. Inggris), dan masih banyak 
lagi informasi lain. Saran kami, silakan mengunjungi Situs ini di alamat:  
http://www.soon.org.uk/country/indonesia.htm  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• e-NAVIGATOR 

Para Navigator adalah salah satu organisasi "para church" yang cukup terkenal di 
Indonesia. Kegiatan-kegiatan dari organisasi pelayanan ini berkembang cukup pesat di 
lingkungan kampus. Tidak heran banyak sekali mahasiswa yang menjadi motor 
penggerak dalam pelayanan organisasi ini. Forum e-Navigator adalah forum komunikasi 
dan diskusi antar anggota tim pelayanan Para Navigator Indonesia. Forum komunikasi 
ini telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Anggota forum diskusi ini didorong 
untuk saling berbagi kesaksian dan pengalaman dalam bertumbuh di lingkungan tempat 
tinggal masing- masing dan ataupun pengalaman dalam pelayanan. Jika anda adalah 
anggota Para Navigator atau simpatisan dari organisasi pelayanan ini, milis e-Navigator 
mungkin cocok untuk anda. Silakan mendaftar ke alamat:  
<subscribe-i-kan-untuk-navigator@xc.org>  

Untuk keterangan lain, Anda dapat mengirimkan e-mail ke admin milis ini di:  
Setyabudi <owner-i-kan-untuk-navigator@xc.org>  

Publikasi Elektronik 

• CC BULLETIN 

Saat ini CyberChurch Ministry mengembangkan bidang pelayanan mereka melalui CC 
MINISTRY MAP, dan salah satu kegiatan dari pelayanan ini adalah melalui CC Bulletin. 
Program mereka adalah mengirimkan Newsletter, Renungan, Bacaan Alkitab, Tafsiran 

http://www.powertochange.com/
http://www.soon.org.uk/country/indonesia.htm
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Ayat, dan beberapa artikel rohani yang membangun khusus dari Admin/TeamWork. 
Posting/ pengiriman tiap hari Senin sampai Jumat dengan jumlah kiriman sekitar 1-5 
artikel per hari. Karena Kuota CC Bulletin sangat terbatas anda tidak bisa posting di 
alamat ini. Untuk itu, bila anda tertarik berlangganan, kirimkan e-mail kosong ke alamat:  
<cyberchurch-subscribe@egroups.com>  

atau silakan berkunjung ke Situs Web CC MINISTRY MAP di alamat:  
http://come.to/cc-family/  

  

http://come.to/cc-family/
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Liputan Dunia Internet: Mengelola E-Mail Dengan Eudora 

Mengelola e-mail sekarang bukan lagi menjadi hal yang menyulitkan. Bila dulu kita 
sering direpotkan dengan kesulitan mengatur setting program e-mail atau dalam 
mengorganisir e-mail maka sekarang kita 'agak' bisa bernafas lega. Kehadiran Eudora, 
program e-mail buatan Qualcomm Inc, rupa-rupanya telah memperkecil segala 
kerumitan di atas yang tentu saja hal ini membuat banyak orang terpikat padanya. 
Berikut ada beberapa petunjuk praktis untuk mengorganisi e-mail anda dengan 
menggunakan Eudora.  

1. Kelompokkan e-mail dalam Folder-Folder 
Buatlah Folder dan mailboxes baru guna mempermudah anda mengelola e-mail 
yang masuk. Eudora mengijinkan anda untuk memisahkan semua e-mail yang 
masuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda. Caranya :  

1. pada Windows NT/95, Klik kanan sembarang folder. Lantas pilih 
New dari menu pop-up  

2. pada Windows 3.x, pilih Tool/View Mailboxes, lantas klik  
tombol "New". Beri nama folder tersebut jika anda ingin  
membuat folder, beri tanda centang pada kotak "Make it a  
Folder" lantas ketikkan nama folder tersebut.  

3. jika komputer anda Mac, pilih Special/Mailboxes, lantas klik 
tombol New Mailbox atau tombol New folder, kemudian ketikkan 
namanya.  

2. Urutkan Pesan 
Eudora secara otomatis akan mengurutkan e-mail berdasarkan tanggal, dengan 
e-mail baru diletakkan dibawah. Pengurutan ini bisa diganti sesuai dengan yang 
anda inginkan, apakah berdasarkan Who <nama pengirim>, atau Subject, anda 
tinggal meng-klik judul kolom tersebut. Untuk membalik urutan, tinggal tekan 
tombol Shift <Windows) atau Option (Mac) bersamaan saat anda mengklik judul 
kolom.  

3. Melindungi Mailboxes 
Eudora memiliki mailbox In, Out, dan Trash dalam memori, jadi sangat penting 
untuk memperhatikan ukuran e-mail karena sistem yang bekerja dalam Eudora 
dibatasi oleh RAM, Qualcomm menyarankan bahwa space mailbox In dan Out 
kurang dari 1 MB. Anda yang sering menerima e-mail dalama kapasitas besar 
jangan lupa untuk membuat filter yang secara otomatis akan memilah dan 
menyimpan e-mail yang datang ke mailbox anda sehingga tidak masuk kedalam 
RAM. Jika anda mengirim e-mail dalam kapasitas besar, perlu anda ingat untuk 
menghilangkan tanda centang pada kotak Keep Copies pada bagian Sending 
Mail di bawah Tools/Option (Windows atau Special (Mac).  

4. Membuat Filter Sederhana 
1. Pada Windows 

Pilih Tools/Filters pada menu utama, lantas klik tombol New. 
Beri tanda centang pada kotak Incoming.  

2. Pada Macintosh 
Pilih Special/Filters pada menu utama, lantas klik tombol 
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New. Beri tanda centang pada kotak Outgoing dan Manual.  
Lantas pilih Form pada daftar Header, kemudian pilih Nickname dari daftar 
selanjutnya. Masukkan nama julukan atau alamat e-mail pada field teks 
sebelah kanan, dan tinggalkan default Ignore pada daftar berikutnya. Di 
bawah Action, pilih Make Label lantas klik kotak sebelah kanan, kemudian 
pilih salah satu label yang tersedia setelah itu tutup kotak dialog Filter 
dengan Yes saat ditanyakan apakah anda ingin menyimpan perubahan.  

5. Dokumentasikan e-mail yang akan anda kirim. 
Eudora secara otomatis akan menyimpan pesan-pesan yang keluar sehingga 
Anda memiliki rekaman apa,dimana dan kapan e-mail anda kirim. (Salinan 
tersebut berada pada kotak Out). Cukup menarik untuk pemula, tetapi tidak untuk 
semuanya. Anda dapat membuat Eudora secara otomatis menyalin file-file e-mail 
penting yang anda kirimkan pada folder khusus sehingga memudahkan anda 
melacaknya jika suatu saat anda membutuhkan salinan data e-mail yang telah 
anda kirimkan. Caranya: Buat beberapa mailboxes baru, pilih misalkan satu 
untuk menerima e-mail penting atau satu unutk setiap perusahaan atau klien 
yang secara teratur mengirim surat. Lantas buallah filter untuk masing-masing 
penerima. Pilih Tools/Folder (Windows) atau Special/Filter (Mac) dari Menu 
Utama, kemudian klik tombol New, beri tanda centang pada kotak Outgoing, pilih 
To pada kotak yang ditunjukkan. Tinggalkan default Ignore untuk masuk ke layar 
berikutnya. Di bawah Action, pilih Transfer To, lantas pilih mailbox yang anda 
kehendaki pada kotak sebelah kanan. Tutup jendela Filters, kemudian klik save 
pada kotak dialog yang ditunjukkan.  

Sumber: Komputek Edisi 120, Juli '99  

Catatan:  

1. Kelompokkan e-mail dalam Folder-Folder 
Buatlah Folder dan mailboxes baru guna mempermudah anda mengelola e-mail 
yang masuk. Eudora mengijinkan anda untuk memisahkan semua e-mail yang 
masuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda. Caranya :  

1. pada Windows NT/95, Klik kanan sembarang folder. Lantas pilih 
New dari menu pop-up  

2. pada Windows 3.x, pilih Tool/View Mailboxes, lantas klik  
tombol "New". Beri nama folder tersebut jika anda ingin  
membuat folder, beri tanda centang pada kotak "Make it a  
Folder" lantas ketikkan nama folder tersebut.  

3. jika komputer anda Mac, pilih Special/Mailboxes, lantas klik 
tombol New Mailbox atau tombol New folder, kemudian ketikkan 
namanya.  

2. Urutkan Pesan 
Eudora secara otomatis akan mengurutkan e-mail berdasarkan tanggal, dengan 
e-mail baru diletakkan dibawah. Pengurutan ini bisa diganti sesuai dengan yang 
anda inginkan, apakah berdasarkan Who <nama pengirim>, atau Subject, anda 
tinggal meng-klik judul kolom tersebut. Untuk membalik urutan, tinggal tekan 
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tombol Shift <Windows) atau Option (Mac) bersamaan saat anda mengklik judul 
kolom.  

3. Melindungi Mailboxes 
Eudora memiliki mailbox In, Out, dan Trash dalam memori, jadi sangat penting 
untuk memperhatikan ukuran e-mail karena sistem yang bekerja dalam Eudora 
dibatasi oleh RAM, Qualcomm menyarankan bahwa space mailbox In dan Out 
kurang dari 1 MB. Anda yang sering menerima e-mail dalama kapasitas besar 
jangan lupa untuk membuat filter yang secara otomatis akan memilah dan 
menyimpan e-mail yang datang ke mailbox anda sehingga tidak masuk kedalam 
RAM. Jika anda mengirim e-mail dalam kapasitas besar, perlu anda ingat untuk 
menghilangkan tanda centang pada kotak Keep Copies pada bagian Sending 
Mail di bawah Tools/Option (Windows atau Special (Mac).  

4. Membuat Filter Sederhana 
1. Pada Windows 

Pilih Tools/Filters pada menu utama, lantas klik tombol New. 
Beri tanda centang pada kotak Incoming.  

2. Pada Macintosh 
Pilih Special/Filters pada menu utama, lantas klik tombol 
New. Beri tanda centang pada kotak Outgoing dan Manual.  
Lantas pilih Form pada daftar Header, kemudian pilih Nickname dari daftar 
selanjutnya. Masukkan nama julukan atau alamat e-mail pada field teks 
sebelah kanan, dan tinggalkan default Ignore pada daftar berikutnya. Di 
bawah Action, pilih Make Label lantas klik kotak sebelah kanan, kemudian 
pilih salah satu label yang tersedia setelah itu tutup kotak dialog Filter 
dengan Yes saat ditanyakan apakah anda ingin menyimpan perubahan.  

5. Dokumentasikan e-mail yang akan anda kirim. 
Eudora secara otomatis akan menyimpan pesan-pesan yang keluar sehingga 
Anda memiliki rekaman apa,dimana dan kapan e-mail anda kirim. (Salinan 
tersebut berada pada kotak Out). Cukup menarik untuk pemula, tetapi tidak untuk 
semuanya. Anda dapat membuat Eudora secara otomatis menyalin file-file e-mail 
penting yang anda kirimkan pada folder khusus sehingga memudahkan anda 
melacaknya jika suatu saat anda membutuhkan salinan data e-mail yang telah 
anda kirimkan. Caranya: Buat beberapa mailboxes baru, pilih misalkan satu 
untuk menerima e-mail penting atau satu unutk setiap perusahaan atau klien 
yang secara teratur mengirim surat. Lantas buallah filter untuk masing-masing 
penerima. Pilih Tools/Folder (Windows) atau Special/Filter (Mac) dari Menu 
Utama, kemudian klik tombol New, beri tanda centang pada kotak Outgoing, pilih 
To pada kotak yang ditunjukkan. Tinggalkan default Ignore untuk masuk ke layar 
berikutnya. Di bawah Action, pilih Transfer To, lantas pilih mailbox yang anda 
kehendaki pada kotak sebelah kanan. Tutup jendela Filters, kemudian klik save 
pada kotak dialog yang ditunjukkan.  

Sebagian besar fungsi-fungsi (seperti pengelompokkan e-mail, peng- urutan pesan, 
filter, dan lain-lain) yang dijelaskan di atas dapat juga dioperasikan pada program-
program e-mail yang lain.  
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Stop Press 

KIRIMKAN ARTIKEL ANDA Jika anda memiliki artikel-artikel yang menarik dan 
bermanfaat seputar dunia internet dalam hubungannya dengan Kekristenan, 
kirimkanlah kepada ICW melalui alamat:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Kriteria artikel harus memenuhi minimal tiga aspek dari empat aspek berikut ini, masing-
masing: Kristen, Komputer, Internet, dan Indonesia. Dengan panjang artikel kurang 
lebih 600 kata.  

Jika memenuhi syarat, maka artikel tersebut akan kami muat dalam edisi-edisi ICW 
mendatang. Ayo, tunggu apa lagi? ... Tuangkan ide dan tulisan anda bersama ICW.  

 

Tips:Tips Membuka dan Menjelajahi Folder dan URL 

Jika tangan anda terasa kejang karena menjelajahi Web dengan mouse, sudah 
waktunya Anda mempelajari beberapa ketukan tombol yang berguna, misalnya (untuk 
Internet Explorer 4):  

1. Tekan <Alt> A : Untuk membuka folder Favorites menggunakan keyboard  
2. Gunakan panah ke atas dan ke bawah untuk menjelajahi folder dan URL  
3. Untuk membuka folder atau URL, pilih folder atau URL yang anda inginkan dan 

tekan Enter.  
4. Tekan <Ctrl> B : Untuk membuka jendela Organize Favorites secara langsung.  

Surat Anda 

Dari: Erwin  
>Salam sejahtera dalam kasih Kristus  
>Saya mau menanyakan sekiranya ICW bisa mencarikan suatu 'pelayanan  
>rohani' .... mengenai 'konseling'. Adakah situs Indonesia yang  
>memberikan pelayanan ini?  
>Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada ICW.  

Redaksi: 
Sampai sejauh ini, situs Indonesia dengan tema seperti itu belum kami temukan. Jika 
ada di antara pembaca yang mengetahuinya, silakan kirim informasinya kepada kami. 
Selanjutnya jika ada di antara para pembaca yang berniat membuat situs web seperti 
ini, maka kami bersedia untuk membantu dengan menyediakan materi-materi yang 
cocok untuk situs ini.  
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Dari: Noes Souisa  
>Hi all,  
>Yang berminat, di URL --> http://www.bga.nl/nl/  
>bisa baca artikel2 tentang 'Alkitab dan Arkeologi'  
>dalam bahasa Enggeris dan bahasa Belanda.  

Redaksi : 
Kami berterima kasih sekali atas informasi yang anda kirim, dan kami akan menunggu 
informasi-informasi anda yang lain.  

  

http://www.bga.nl/nl/
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ICW 026/Juli/1999:  
Salam Kasih  

Salam Damai dalam Tuhan Yesus Kristus,  

Puji syukur kepada Allah Bapa, karena kasih-Nya yang telah menyertai pekerjaan-
pekerjaan Misi di seluruh dunia. Dan untuk lebih membuka wawasan kita mengenai 
penyebaran Misi di dunia ini, maka ICW edisi 26 kali ini akan membawa kita melihat 
informasi-informasi internet yang berhubungan dengan dunia Misi tersebut.  

Pada SELINTAS SITUS WEB kita akan menjelajahi Situs dari beberapa Badan Misi di 
dunia, seperti: AD2000 and Beyond Movement, Caleb Project, dan MAF. Disamping itu 
anda akan mendapat informasi lebih jelas lagi mengenai kegiatan Misi melalui FOKUS, 
"Misi Allah Bagi Dunia". Sedangkan Seputar Milis akan memperkenalkan Milis Forum 
Diskusi JNET Ministry dan juga Milis Publikasi Yayasan Obar Damai Indonesia yang 
bergerak dalam pelayanan Misi.  

Kabar baik bagi anda yang komputernya sering "bermasalah" karena LIPUTAN DUNIA 
INTERNET kali ini akan berbicara tentang seputar cara mengatasi masalah-masalah 
pada PC anda disertai link-link ke beberapa alamat yang pasti berguna untuk 
dikunjungi. Kegemaran menjelajahi Web ada kalanya menyulitkan, baik dari segi teknis 
maupun kenyamanan, bagaimana mengatasinya? Simak Tips. Jangan lewatkan juga 
informasi dalam STOP PRESS dari kami. Sebagai penutup, kami sajikan juga 
SELINGAN yang mungkin berguna bagi kita.  

Akhirnya kata, selamat membaca!  

Salam damai, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• AD2000 AND BEYOND MOVEMENT 

Situs ini merupakan milik dari Gerakan AD2000 (AD2000 & Beyond Movement) yaitu 
sebuah jaringan informal berskala global dari pusat- pusat misi Kristen, baik antar 
denominasi, gereja atau pribadi yang memiliki komitmen untuk penginjilan dunia dengan 
motto "Gereja Untuk Semua Orang dan Injil Untuk Semua Pribadi pada tahun 2000". Di 
dalam Situs ini terdapat juga informasi tentang Proyek Yosua 2000 (Joshua Project 
2000). Halaman-halaman yang anda jumpai dalam Situs berbahasa Inggris ini akan 
mengantar anda mengenal lebih jauh tentang Gerakan AD2000 ini, rencana 
kegiatannya di beberapa kota yang strategis, pokok-pokok doa bagi rencana "The 10/40 
Window region" (kelompok masyarakat di dunia yang paling sedikit dijangkau oleh injil, 
sebagian besar berada di antara rentang garis lintang 10 dan 40 dari Afrika utara, timur 
sampai Asia), dan lain-lain. Simak juga kabar terbaru dari pelayanan misi yang terdapat 
dalam Situs ini. Jika anda ingin mendapatkan informasi-informasi ini, silakan berkunjung 
ke alamat Situs AD2000 di:  
http://www.ad2000.org/ 
http://www.strategicnetwork.org/  

• CALEB PROJECT 

Caleb Project melayani gereja-gereja, perwakilan-perwakilan misi, dan juga pelayanan 
kampus di seluruh Amerika Serikat untuk pelayanan misi ke seluruh dunia. Kegiatan 
mereka meliputi pengajaran, pemberian bantuan, dan promosi agar para anggotanya 
mengambil bagian dalam mencapai tujuan Caleb Project yaitu menyebarkan Injil ke 
seluruh dunia. Pelayanan mereka meliputi memberikan presentasi misi termasuk 
kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk membuka wawasan dan kesadaran misi 
khususnya tentang pelayanan misi ke suku-suku yang belum terjangkau Injil, mengirim 
tim peneliti untuk jangka waktu pendek, membagikan buletin doa, mengkoordinasi 
Kursus "the Perspectives on the World Christian Movement" agar semakin banyak 
orang mengerti pentingnya misi. Sama seperti Gerakan 2000, Caleb Project juga 
memfokuskan diri pada daerah "Jendela 10/40" (lihat situs web Gerakan AD2000). 
Untuk lebih jelasnya, kami ajak anda untuk berkunjung ke Situs Web:  
http://www.calebproject.org/  

• MAF (MISSION AVIATION FELLOWSHIP) 

Situs MAF (Mission Aviation Fellowship) ini memberikan informasi lengkap tentang 
pelayanan penerbangan bagi para misionaris di seluruh dunia ke seluruh dunia. 
Pelayanan MAF dicetuskan pada tahun 1933 oleh seorang Amerika yang bernama Jim 
Truxton, yang memiliki komitmen yang besar sekali untuk memberitakan Injil kepada 
suku-suku pedalaman di seluruh dunia yang belum mendengar kabar keselamatan. 
Salah satu pelayanan mereka adalah MAFnet. Pelayanan dari MAFnet ini antara lain: 
membuat jaringan email pribadi untuk pekerja-pekerja gereja dan pekerjaan misi, 
membuka pintu gerbang komunikasi bagi daerah-daerah terpencil, dan menyediakan 

http://www.ad2000.org/
http://www.strategicnetwork.org/
http://www.calebproject.org/
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link-link ke seluruh 'informasi superhighway'; link-link tersebut diantaranya adalah 
MAFlink, MAFxc (sistem yang digunakan oleh I-KAN saat ini), dan MAFtel. Informasi 
selengkapnya dapat anda simak di alamat berikut:  
http://www.maf.org/ 
http://hub.xc.org/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• JNET MINISTRY 

Milis ini merupakan sarana bagi umat Kristiani untuk berdiskusi tentang hal-hal 
kekristenan yang bersifat non-denominasi baik itu inisiatif dari pihak anggota maupun 
dari pihak pengurus. Tujuan Milis ini adalah untuk menciptakan kerinduan anggotanya 
akan pengenalan kepada Allah, dan juga untuk mempertinggi motivasi pelayanan bagi 
anggotanya, terutama lewat program-program yang diperkenalkan oleh pengurus. Milis 
ini dimoderatori oleh Pdt. Ir. Jozua Richard Latupeirissa, S.Th. Untuk bisa bergabung, 
silakan menulis ke alamat:  
<jesus-net@egroups.com>  

Atau jika anda ingin mengunjungi Situs Web nya, silakan berkunjung ke alamat :  
http://jesus-net.findhere.com/  

Publikasi Elektronik 

• e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi) 

e-JEMMi adalah suatu Jurnal Elektronik yang dipublikasikan seminggu sekali setiap hari 
Jumat. Jurnal ini memuat berita mengenai karya- karya Tuhan sehubungan dengan 
kemajuan misi di dunia dan/atau berita-berita lain sehubungan dengan pelayanan misi 
dan mobilisasi misi, termasuk keterangan mengenai sumber-sumber misi. Setiap 
anggota penerima jurnal ini dihimbau untuk turut berperan menyumbangkan berita-
berita yang berhubungan dengan misi di daerah sekitarnya, namun demikian, sebagian 
besar isi dari Jurnal ini merupakan kumpulan & terjemahan dari sumber-sumber yang 
serupa dalam bahasa Inggris. Untuk berlangganan, silakan mengirimkan e-mail kosong 
ke:  
<subscribe-i-kan-misi@xc.org>  

Informasi selengkapnya tentang e-JEMMi dapat anda temukan dalam Situs Web-nya di 
alamat:  
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/  

Sumber-sumber lain (Non-Elektronik)  

• VIP - VISI & PRAKARSA oleh LINK dan Jaringan Doa Nasional  

http://www.maf.org/
http://hub.xc.org/
http://jesus-net.findhere.com/
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
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Buletin doa misi Indonesia dan dunia bulanan dengan motto: "Gerakan Doa, Gerakan 
Riset & Gerakan Misi Melalui Jaringan Kebersamaan". e-mail: <owner-i-kan-untuk-
kjdn@xc.org> atau <linkage@ub.net.id>  

• TERANG LINTAS BUDAYA oleh Yayasan Persekutuan Injili International  

Buletin yang berisi laporan informasi misi dari YPII dan WEC. e-mail: 
<indosb@rad.net.id>  

• POKOK-POKOK DOA PENGINJILAN SEDUNIA oleh Persekutuan Doa Timotius  

Buletin yang berisi pokok doa penginjilan dan misi di dunia. Buletin ini diterbitkan 
sebulan sekali. e-mail: <indosb@rad.net.id>  

• PINTU TERBUKA oleh Yayasan Obor Damai Indonesia  

Buletin yang diterbitkan dua bulan sekali. Di dalamnya berisi beberapa artikel dan 
pokok-pokok doa. Slogan dari buletin ini adalah: "Menambah Wawasan Global - 
Menumbuhkan Kasih Persaudaraan Keluarga Besar Kristus". e-mail: 
<odindo@mega.net.id>  
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Liputan Dunia Internet: Mengatasi Masalah-Masalah PC 
Anda 

Pernahkah anda disibukkan dengan masalah-masalah seperti BIOS-update tidak 
berhasil, komputer berjalan semakin lambat, sleep port tidak dimanfaatkan, timbul 
parity-error, munculnya pesan "Error code 2" atau "Divide by zero", dan lebih banyak 
lagi? Jangan buru-buru kesal dan frustasi pada komputer anda. Dengan sedikit 
kesabaran dan beberapa 'trik' maka masalah-masalah di atas dapat diatasi, hasilnya? 
Hmmm .... coba saja !  

DALAM WINDOWS 95 MUNCUL PESAN "DIVIDE BY ZERO" SEHINGGA SISTEM 
OPERASINYA TIDAK DAPAT DIINSTALASIKAN LAGI Kemungkinan yang menjadi 
penyebabnya adalah tidak mencukupinya pendingin yang dimiliki oleh prossesor. 
Elemen pendingin tersebut terlalu kecil ukurannya atau pendingin prossesor yang kecil 
ini terjepit. Gejala-gejala lain yang timbul akibat dari hal ini antara lain : WINDOWS 
PROTECTION ERROR, EXECPTION ERROR, atau Aplikasi- aplikasi menjadi hang. 
Yang dapat membantu adalah sebuah elemen pendingin yang dilengkapi dengan 
THERMAL-CONDUCTION PASTE yang didimensikan dengan cukup. Selain itu sebuah 
pendingin (kipas) yang berkualitas tinggi juga dapat mengatasi masalah ini.  

SERING TERJADI CRASH YANG BESAR, DISK-SETTINGS DI CMOS-SETUP 
TERHAPUS, KOMPUTER NAMPAK BERJALAN LEBIH LAMBAT Dalam kondisi yang 
tidak menguntungkan, crash yang terjadi pada komputer dapat mengubah entri-entri 
CMOS-RAM. Dan tentu saja yang terkena bukan entri driver saja, periksa sekali lagi 
semua setting yang ada dalam ADVANCED SETUP, terutama setting untuk EXTERNAL 
CACHE MEMORY dan INTERNAL CACHE MEMORY. Ini penting karena keduanya 
akan menghidupkan FIRST-LEVEL atau SECOND-LEVEL CACHE dan untuk itu 
konfigurasinya harus ditetapkan menjadi ENABLED.  

NETWORK CARD PCI TIDAK DAPAT DIDETEKSI. CONTROL PANEL DALAM WIN95 
MENUNJUKKAN ADANYA 'ERROR CODE 2' Win95 tidak dapat mendeteksi card itu 
atau deteksinya tidak lengkap. Kemungkinan penyebabnya adalah aksi PnP (Plug and 
Play). Apabila telah diketahui bahwa card dan setting PnP bermasalah, maka 
kemungkinan lain adalah bahwa card tersebut bekerja dengan PCI- Busmastering, 
artinya bahwa card ini mencoba (dalam mentransfer data) untuk memisahkan CPU dari 
Bus dan melakukan kontrol sendiri. Namun pada beberapa motherboard tidak semua 
tempat PCI-plug-in mendukung Busmaster. Jadi cobalah untuk memasukkan card itu ke 
slot PCI yang lain.  

MUNCUL 'PARITY CHECK ERROR' DENGAN TIBA-TIBA Tiga dari empat 
kemungkinan, berikut ini adalah yang terburuk :  

1. Salah satu RAM rusak. Apabila anda mempunyai sebuah SIMM RAM cadangan, 
maka anda dapat mencobanya. Mereparasi sebuah SIMM tidaklah ekonomis, 
mengingat harga RAM saat ini yang lumayan tinggi.  
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2. Apabila pesan kesalahannya tampil tidak lebih dari satu kali dalam setahun, 
maka berarti ATOM ALPHA telah mengenai sel DRAM dan bahkan merusak 
informasinya (bukan selnya). Ini adalah suatu kasus yang jarang sekali terjadi, 
tetapi secara statistik kasus ini mungkin saja terjadi.  

3. Salah satu proses DMA tidak berjalan lancar. Carilah penyebabnya pada floppy 
atau SCSI-Controller.  

4. Ada virus PARITY-BOOT di dalam harddisk anda. Semua antivirus aktual yang 
ada saat ini dapat mendeteksi dan menghapus jenis virus ini.  

BAGAIMANA MEMANFAATKAN PORT YANG BERNAMA 'SLEEP' PADA 
MOTHERBOARD PENTIUM  
Fungsi STAND-BY dan fungsi SLEEP diaktifkan melalui port ini. Sayangnya, casing 
komputer yang ada dewasa ini tidak mempunyai PUSH-BUTTON yang sesuai untuk 
mengaktifkan fungsi-fungsi ini. Tetapi, ada juga motherboard-motherboard modern yang 
seringkali tidak menunjang fasilitas TURBO-SWITCH yang ada di casing PC untuk 
mengaktifkan fungsi SLEEP. Perhatikan agar SLEEP-PORT dipasang untuk sebuah 
PUSH-BUTTON dan bukan untuk sebuah SWITCH. Bagaimana efeknya, ini tergantung 
pada motherboard yang digunakan. Mungkin untuk mengaktifkannya Anda harus 
menekan TURBO-SWITCH itu dua kali. Tekan kedalam dan tekan keluar kembali. Atau 
jika portnya dikendalikan secara EDGE-TRIGGERED, maka cukup dengan menekan 
sekali saja maka fasilitas tersebut dapat diaktifkan. Di dalam kasus pertama anda masih 
dapat mencoba mengubah SWITCH menjadi PUSH-BUTTON dengan menggunakan 
penjepit (tang). Tetapi itu bisa dicoba bila anda sudah mahir melakukannya. Hati-hati, 
bila SWITCH itu rusak, biasanya penggantinya sulit diperoleh.  

Untuk tahu cara mengatasi masalah pada PC anda lebih lanjut atau sekedar 
mendiskusikan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah pada PC anda, 
silakan berkunjung ke Situs-situs di bawah ini :  

Web Site mengenai motherboard, CPU, Chipset, dan lain-lain : 
http://www.tomshardware.com/ 
http://www.motherboard.org/ 
http://www.sysdoc.pair.com/  

Asus-Newsgroup 
news://alt.com.periphs.mainboard.asus  

Site BIOS-Update yang besar : 
http://www.winfiles.com/drivers/bios.html  

Sumber: CHIP, November 98 /vi  

Stop Press 

• INFORMASI ICW EDISI 27 

http://www.tomshardware.com/
http://www.motherboard.org/
http://www.sysdoc.pair.com/
news://alt.com.periphs.mainboard.asus/
http://www.winfiles.com/drivers/bios.html
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Anda ingin mengetahui perkembangan teknologi Web akhir-akhir ini? atau Anda ingin 
tahu tentang Web Authoring, Web Mastering, dan hal-hal seputar Web Development? 
Ikuti ICW edisi mendatang (27). Kami akan mengulas hal-hal di atas bagi para pembaca 
setia ICW. Karena itu, nantikan dan dapatkan informasinya di ICW edisi 27. Anda dapat 
pula berpartisipasi dalam ICW edisi 27 ini dengan cara mengirimkan artikel-artikel atau 
informasi-informasi yang sesuai dengan topik Web Development. Kirimkan informasi-
informasi tersebut ke alamat redaksi:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Kami tunggu partisipasi anda sampai tgl. 24 Juli 1999. Silakan bergegaslah ... !!! 
/W2000  

Tips:Menata "History" (Pada Netscape Communicator) 

Jika anda banyak melakukan penjelajahan Web, tanpa sadar anda dengan cepat 
menghasilkan daftar History yang sangat kacau. Untuk membantu anda mengelola hal 
ini dengan lebih baik, Communicator membuka jalan bagi anda untuk menyusun daftar 
dalam cara yang bervariasi. Tekan Ctrl-H untuk membuka daftar History. Kemudian pilih 
View dari menu, dan pilih kriteria untuk mengurutkan daftar item tersebut (berdasarkan 
Title, Location, dan seterusnya). Anda juga bisa memilih mengurutkan item-item ini 
dalam urutan ke bawah (asending) atau ke atas (desending).  

Sumber: InfoKomputer Internet Vol I No.2  

Surat Anda 

Dari: Somba Oloan Sitorus  
>Berikut ini saya berikan alamat dimana saya telah mendapatkan  
>informasi dari saudara-saudara kita yang ada di pedalaman  
>Kalimantan Timur, semoga hal ini dapat memberkati saudara-saudara  
>kita yang lainnya.  
> http://meltingpot.fortunecity.com/dakota/7/pedalaman.html  

Dari: Jarot Wijanarko (Yayasan Pulihkan Indonesia - YPI) ...  
>Mari Gereja-2 yg maju di kota-2 besar, khususkan pen-Training  
>khususkan pendoa, khususkan dana untuk desa-2.... toh 65 %  
>penduduk Indonesia ada di desa-2 ??? Bagaimana kita  
>menangkan Indonesia kalau kita terlalu betah di kota ?? ...  
>Homepage YPI http://welcome.to/indorest  
>Profile Suku-suku http://www.bethany.com  
>Partner dalam Misi http:///www.worldserve.org  
>"Save The Country Through The Local Church"  

Dari: Steven Winata  
>Ada satu website yang cukup menarik buat saya, mungkin juga rekan-  

http://meltingpot.fortunecity.com/dakota/7/pedalaman.html
http://welcome.to/indorest
http://www.bethany.com/
http://www.worldserve.org/
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>rekan yang lain. Website ini kepunyaan Chick Publications (mungkin  
>sudah ada yang tahu) yang mencetak traktat-traktat penginjilan.  
>Selain ada info mengenai traktat terbaru, kita juga dapat membaca  
>sekilas mengenai buku-buku terbitan mereka, misi dari pendirinya  
>(Jack Chick), juga ada pengetahuan mengenai berbagai gerakan/  
>kepercayaan yang muncul pada akhir jaman ini. ...  
>Website: http://www.chick.com  
>Mengenai list traktat-traktat yang tersedia:  
> http://www.chick.com/catalog/tractlist.asp --cut--  

Dari: Raymond Pardede (Staf PONDOK DOA)  
>Syalom, pada ICW terbaru (25), saya menemukan surat dengan pertanyaan  
>"... mengenai 'konseling'. Adakah situs Indonesia yang memberikan  
>pelayanan ini ?"  
>Kami memperkenalkan situs kami yang menitikberatkan pada konseling,  
>yaitu situs PONDOK DOA. Sudah hampir 2 bulan berdiri, dengan alamat:  
> http://pondokdoa.tsx.org/ atau  
> http://pondokdoa.8m.com/  
>Silahkan kunjung situs kami dan tolong beritahukan kepada penanya  
>akan situs kami tersebut. Terima kasih, Tuhan berkati....  

Dari: Yeffry Handoko  
>Saya mengelola sebuah situs konseling dengan nama  
>Bethesda Conseling sejak 1997  
>Alamatnya di :  
> http://www.geocities.com/Vienna/5385/bethesda.html atau  
> http://mysiteinc.com/bethesda/ (Khusus bahasa Indonesia)  
>Saya sangat senang sekali bila Pengasuh dan rekan-rekan ICW  
>bersedia membantu saya.  

Redaksi: 
Terima kasih banyak atas informasi yang anda-anda kirimkan. Kami bersyukur karena 
info ini melengkapi ulasan kami pada edisi kali ini dan edisi sebelumnya. Apabila ada 
informasi yang lain, jangan segan- segan mengirimkan kepada kami. Tuhan 
memberkati.  

  

http://www.chick.com/
http://www.chick.com/catalog/tractlist.asp
http://pondokdoa.tsx.org/
http://pondokdoa.8m.com/
http://www.geocities.com/Vienna/5385/bethesda.html
http://mysiteinc.com/bethesda/
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ICW 027/Juli/1999:  
Salam Kasih  

Salam Damai dari Tuhan Yesus Kristus,  

Seperti janji kami pada edisi yang lalu, kali ini kami akan hadir dengan suguhan 
informasi menarik seputar perkembangan teknologi dan perancangan halaman Web. 
Fakta yang kita dengar dan lihat sekarang ini, telah banyak bidang-bidang pelayanan 
Kristen yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari 
pelayanan mereka. Harapan kami Edisi ini dapat membuka dan memperluas wawasan 
para pembaca setia ICW mengenai perkembangan teknologi dan teknik perancangan 
Web, serta dapat memanfaatkan semaksimal mungkin untuk pekerjaan pelayanan-Nya 
di negeri kita Indonesia.  

Dalam SELINTAS SITUS WEB anda akan kami ajak berkunjung ke Situs-situs yang 
memuat informasi tentang perancangan Situs Web, yakni W2000, YBØAH Web 
Resources, Toekang Web, dan Panduan Ringkas HTML. FOKUS kali ini akan 
membawa kita pada ulasan seputar "Web Development". Sedangkan melalui LIPUTAN 
DUNIA INTERNET anda akan disuguhkan artikel "Web Authoring Tools" mengenai alat-
alat yang digunakan dalam proses pembuatan suatu halaman web.  

Milis Webauthor, e-WebAuthor dan WebAuthorProject akan kami sajikan kepada anda 
di kolom SEPUTAR MILIS. Kolom INFO TERBARU berisi berita hangat tentang 
peluncuran Situs Web WebServant-2000 oleh YLSA bekerja sama dengan milis e-
WebAuthor dan I-KAN. Informasi terbaru lainnya dari Redaksi dapat anda temukan di 
kolom STOP PRESS. Jangan lewatkan TIPS dari kami dan SELINGAN yang pasti akan 
menghibur anda semua.  

Selamat menikmati.  

Teriring salam dan doa kami.  

Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• WEBSERVANT-2000 Grand Opening!!  

Situs WebServant-2000 atau w2000 dibangun untuk mengantisipasi kekurangan 
sumber daya dan informasi tentang teknik perancangan web bagi para perancang web 
Indonesia Kristen/Katolik. Selain berfungsi sebagai sumber informasi, situs ini berfungsi 
juga sebagai katalisator dan pendorong bagi peningkatan kualitas dan kuantitas Situs 
Web Kristen/Katolik maupun web author/desainer Kristen/Katolik Indonesia.  

Situs yang baru saja diluncurkan saat ini ke publik memiliki lima kategori utama, 
masing-masing adalah: Tutorial, Referensi, Tools, Tips & Trik, dan Links. Lewat situs 
web ini, anda dapat juga mendaftar pada beberapa forum diskusi yang relevan dengan 
tema web authoring/designing. Di antaranya adalah: e-WebAuthor, e-WebMaster, dan 
lain-lain. Dalam Situs ini, anda juga akan menemukan daftar URL dari Situs-situs 
buatan para anggota milis tersebut.  

Baik anda seorang pemula maupun pakar di bidang web, Situs ini cocok untuk anda 
kunjungi.  
http://www.sabda.org/w2000/  

• YBØAH WEB RESOURCES 

Situs ini menyediakan halaman "HTML-Tutorial" yang merupakan Panduan HTML untuk 
Pemula. Di dalamnya anda dapat mengikuti semacam "Kursus singkat" menyunting 
sebuah Homepage seperti layaknya kita membuat tampilan surat dengan program 
pengolah kata biasa. Situs ini juga menyediakan link-link ke Situs WEB yang tentang 
HTML Tutorial, Java dan Perl Programming course (lihat daftar referensinya), dan lain-
lain. Panduan sederhana ini dimulai dari uraian tentang "Apakah HTML itu?" sampai 
pada Daftar Sandi Huruf Alternate. Penjelasan yang singkat disertai contoh-contoh 
praktis membuat Situs ini baik untuk dikunjungi.  

Ingin belajar membuat suatu homepage? Segera arahkan browser anda ke alamat Situs 
ini di:  
http://me.internet.co.id/web_resources/  

• TOEKANG WEB 

Apakah anda seorang yang gemar mendesain Web? Situs Toekang Web ini akan 
menolong anda untuk lebih mengembangkan hobi anda. Situs ini oleh pembuatnya 
disebut sebagai majalah web yang dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi para 
web desainer Indonesia. Karena itu Situs ini menyediakan informasi-informasi yang 
diperlukan oleh web desainer Indonesia untuk mengejar laju perkembangan dunia web 
design global sekaligus menunjukkan pada dunia potensi dari para Web Desainer 
Indonesia. Halaman-halaman yang ada dalam Situs ini antara lain: HOME, TIPS & 
GUIDE, OBAT MATA, KARIER, dan F.A.Q. Tidak lengkap rasanya jika anda 

http://www.sabda.org/w2000/
http://me.internet.co.id/web_resources/
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(khususnya para web desainer Indonesia) tidak berkunjung ke Situs ini. Untuk itu 
segera arahkan browser anda ke alamat:  
http://doniy.cakraweb.com/  

• PANDUAN RINGKAS HTML 

Situs ini merupakan versi bahasa Indonesia dari Situs yang berjudul "THE 
BAREBONES GUIDE TO HTML" yang dialih bahasakan oleh Kristianto Jahja. Situs ini 
berisi penjelasan mengenai tag-tag HTML versi 3.0 dan cara penggunaannya di dalam 
dokumen HTML. Singkat kata, situs web ini adalah situs web referensi bagi para web 
desainer untuk membuat halaman web dengan menggunakan tag-tag HTML versi 3.0.  

Pada halaman WWW Help Page memiliki acuan ke berbagai tempat yang menyediakan 
informasi tentang HTML dan rancangan lembar halaman Web. Tempat-tempat acuan di 
atas merupakan tempat yang baik bagi pemula terutama bila anda memiliki pertanyaan 
tertentu yang lebih luas daripada sekedar informasi yang terdapat pada "Panduan 
Ringkas" dalam Situs ini. Untuk informasi lebih lengkap, silakan berkunjung ke Situs 
Web berikut di alamat :  
http://werbach.com/barebones/barebone_id.html  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• WEBAUTHOR INDOGLOBAL 

Milis yang dijalankan dari server Indoglobal (salah satu perusahaan internet di 
Indonesia) merupakan ajang diskusi mengenai teknik- teknik pembuatan suatu Situs 
Web serta informasi-informasi mengenai internet lainnya. Lewat milis ini anda akan 
diajak untuk berdiskusi dan saling membagi pengalaman dan pengetahuan tentang 
web-authoring maupun web-mastering. Selain itu, anda akan berkenalan pula dengan 
para web designer dan webmaster Indonesia yang ikut meramaikan milis ini. Walaupun 
milis ini bukan berlatar belakang Kristen, namun ada banyak hal bermanfaat yang dapat 
anda temukan melalui milis ini.  

Jika tertarik, gunakan alamat e-mail di bawah ini untuk mendaftar ke milis Webauthor 
tersebut:  
<webauthor-subscribe@indoglobal.com>  

Catatan: 
Jika anda memiliki informasi lainnya mengenai milis-milis berbahasa Indonesia dengan 
tema web/internet atau software, silakan kirimkan informasi tersebut kepada Redaksi 
untuk edisi-edisi ICW berikutnya.  

• e-WEBAUTHOR 

http://doniy.cakraweb.com/
http://werbach.com/barebones/barebone_id.html
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Bagi anda yang baru berkenalan dengan internet, pernahkah terbayang dalam benak 
anda tentang cara bagaimana sih cara membuat suatu Situs Web? Bila anda penasaran 
dan ingin tahu lebih banyak tentang Situs Web, apakah fungsinya, bagaimana 
merancang dan membuatnya, dan lain- lain? Mari bergabunglah dengan perbincangan 
seputar hal tersebut melalui Milis e-WebAuthor ini. Disini anda akan bertemu dengan 
banyak rekan-rekan seiman mulai dari pemula sampai berpengalaman di bidang "web 
authoring".  

Satu hal yang menarik dari diskusi milis ini adalah diskusi berjalan dalam nuansa dan 
semangat Kristiani. Hal ini sejalan dengan prinsip dari milis e-WebAuthor yakni diskusi 
membangun dalam semangat kasih dan persaudaraan. Salah satu tujuan dari milis e-
WebAuthor yang utama adalah: meningkatkan kualitas dan kuantitas dari para 
webauthor/webmaster Kristen/Katolik Indonesia maupun Situs Web Kristen/Katolik 
Indonesia.  

Untuk bergabung, silakan mengirimkan e-mail kosong ke alamat :  
<subscribe-i-kan-webauthor@xc.org>  

Publikasi Elektronik 

• WEBAUTHOR PROJECT 

Milis publikasi elektronik ini lahir sebagai akibat dari tuntutan perkembangan yang 
terjadi di milis e-WebAuthor. Menjadi anggota milis ini, anda akan mendapat tutorial dan 
informasi (tips & tricks) yang beragam tentang cara pembuatan atau pembangunan 
suatu situs web. Tutorial dikirimkan secara berkala oleh moderator milis ini. Anggota 
milis ini tidak dapat memberikan komentar ke dalam milis secara langsung karena sifat 
milis ini yang satu arah. Komentar dan pertanyaan akan langsung diarahkan ke milis e-
WebAuthor sebagai sarana ajang diskusi dengan topik yang identik (lihat info mengenai 
milis e-WebAuthor)  

Jika anda ingin tahu dan ingin belajar teknik pembuatan suatu situs web namun tidak 
ingin terlibat dalam diskusi mengenai hal ini, milis ini mungkin adalah jawaban untuk 
anda. Untuk bergabung, silakan mengirimkan e-mail kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-webauthor-project@xc.org>  
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Liputan Dunia Internet: WEB Authoring Tools 

Pekerjaan mendesain suatu Situs Web bagi sebagian orang dianggap seperti suatu 
karya seni. Sebagaimana layaknya seorang seniman bekerja merancang dan 
membangun suatu karya seni, begitu pula halnya dengan seorang web designer yang 
bekerja menghasilkan suatu situs web. Beraneka ragam gambar menarik yang 
dikombinasikan dengan teks- teks informasi dan program-program sederhana maupun 
rumit akan menghasilkan suatu Situs Web menarik dan layak untuk dinikmati atau 
dikunjungi.  

Saat kita berkunjung ke suatu Situs Web yang mempunyai halaman- halaman yang 
menarik (penuh dengan hiasan gambar-gambar menarik serta "script" yang memikat) 
kadangkala membuat kita penasaran tentang bagaimana cara para pembuat halaman 
web tersebut dapat menghasilkan halaman-halaman seperti demikian. Memang, 
keahlian dan cita rasa seni dibutuhkan untuk menghasilkan tampilan halaman web yang 
menarik dan memikat. Namun ada pula faktor pendukung (atau mungkin juga utama) 
yang memungkinkan suatu halaman web itu dapat dihasilkan. Faktor tersebut adalah 
tersedianya alat-alat atau program yang membantu web designer menghasilkan 
halaman web yang spektakuler, baik dari isi maupun tampilannya.  

Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini telah beredar begitu banyak program 
(disebut "tools") dengan fungsi dan kegunaan yang bermacam-macam. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa keberadaan program- program ini mempunyai andil yang cukup besar 
dalam proses membangun suatu Situs Web. Hanya dengan berbekal sedikit saja 
pengetahuan tentang seni dan pemrograman yang kemudian dikombinasikan dengan 
pengetahuan tentang cara menggunakan program-program ini, maka seorang pemula 
dapat berubah sedikit demi sedikit menjadi seorang perancang halaman web yang 
handal. Tentu saja usaha ini harus pula dibarengi dengan sedikit kerja keras, kemauan 
belajar dan latihan yang teratur.  

Berikut ini adalah tool-tool (dalam beberapa kategori) yang dapat digunakan saat anda 
mencoba belajar membangun suatu Situs Web.  

PROGRAM EDITOR UNTUK HTML  

• UltraEdit-32  
http://wwww.ultraedit.com  

• Netscape Composer 
http://home.netscape.com/home/  

• Microsoft Frontpage 
http://www.microsoft.com  

• Macromedia Dreamweaver 
http://www.macromedia.com/software/  

PROGRAM GRAFIK DAN MENGGAMBAR  

http://wwww.ultraedit.com/
http://home.netscape.com/home/
http://www.microsoft.com/
http://www.macromedia.com/software/


ICW 1999 
 

206 
 

• GNU Image Manipulation Program (GIMP) 
http://www.gimp.org  

• Fractal Design Painter 
http://www.metacreations.com/products/painter/  

• Adobe Photoshop 
http://www.adobe.com  

SCRIPT DAN PEMROGRAMAN  

• Matt's Script (kumpulan script-script) 
http://www.worldwidemart.com/scripts/  

• Symantec Cafe 
http://www.symantec.com  

• Java Development Kit (JDK)  
http://www.sun.com  

PROGRAM MULTIMEDIA & PLUGINS  

• Macromedia Shockwave 
http://www.macromedia.com  

• Apple Quicktime  
http://quicktime.apple.com  

• Real Audio 
http://www.realaudio.com  

BROWSER  

• Netscape Communicator 
http://home.netscape.com/comprod/products/communicator/  

• Internet Explorer 
http://www.microsoft.com/ie/  

• Opera 
http://www.operasoftware.com  

Demikianlah beberapa link untuk program-program yang menarik anda gunakan saat 
membangun Situs Web. Tentu saja daftar di atas tidak mencakup semua program yang 
beredar. Daftar tersebut hanyalah contoh dari beberapa program yang sering digunakan 
orang. Silakan anda menggunakan program-program ini atau program yang lainnya. 
Tujuannya hanyalah satu, anda berhasil membuat Situs Web yang indah dan menarik. 
Ingat bahwa, "ada banyak jalan menuju Roma ... " 
/an  

Stop Press 

• PEMBUATAN SITUS WEB DOMBA KECIL 

http://www.gimp.org/
http://www.metacreations.com/products/painter/
http://www.adobe.com/
http://www.worldwidemart.com/scripts/
http://www.symantec.com/
http://www.sun.com/
http://www.macromedia.com/
http://quicktime.apple.com/
http://www.realaudio.com/
http://home.netscape.com/comprod/products/communicator/
http://www.microsoft.com/ie/
http://www.operasoftware.com/
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Kami informasikan kepada anda bahwa Yayasan Domba Kecil saat ini sedang 
merancang Situs Web Domba Kecil. Yayasan ini bergerak seputar pelayanan Sekolah 
Minggu. Dalam kegiatannya mereka menyediakan buku-buku panduan mengajar bagi 
guru Sekolah Minggu, alat-alat peraga, dan masih banyak lagi yang berhubungan 
dengan pengajaran di Sekolah Minggu. Untuk itu kami membuka kesempatan bagi 
siapa saja pembaca ICW yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam proses pembuatan 
ini dengan mengirimkan usulan, ide, ataupun masukan (untuk tampilan, bentuk, 
gambar, dll).  

Silakan kirimkan ide, komentar, bahan, atau informasi yang anda yang cocok digunakan 
untuk pembangunan situs web ini melalui alamat e-mail:  
<redaksi-ICW@sabda.org>  

Tips:Memperkecil Ukuran Dokumen HTML 

Jika anda biasa membuat program, maka anda pula akan mengerti tentang 
penggunaan indentasi (whitespace) dalam merancang suatu program. Hal yang sama 
berlaku juga dalam membuat suatu dokumen HTML. Namun disadari atau tidak, 
penggunaan indentasi membuat dokumen HTML akan bertambah ukurannya dan 
akibatnya proses download halaman tersebut akan pula bertambah. Untuk mencegah 
hal itu, sebelum anda meng-upload dokumen HTML ini, hapuslah bagian-bagian 
whitespace yang tidak perlu kemudian simpanlah dokumen ini dalam format UNIX. 
Dengan format ini, maka karakter CR (Carriage Return) dan LF (Line Feed) yang 
membantuk kode ENTER akan direduksi menjadi satu karakter yakni CR saja. 
Tampilannya pun sama sekali tidak berubah. Hal seperti ini akan menghemat jumlah 
karakter dalam dokumen HTML anda sekaligus akan memudahkan orang men-
download dokumen tersebut secara cepat.  

Surat Anda 

Dari: Robert Supriadi  
>Hallo ICW Admin  
>Ini ada URL yang berisi segudang informasi Kristiani. Mungkin  
>bermanfaat untuk semua.  
>Salam ...  
> Awesome Christian Sites is an excellent Christian voting directory.  
> http://www.awesome-sites.com  
> All In One has all the Christian search engines and indices in one  
> place.  
> http://www.allinone.org  
> Christian MetaSearch where you can search 4 Christian Search Engines  
> at once.  
> http://www.allinone.org/meta ...  
> Bible Search for keywords or specific passages.  
> http://www.allinone.org/bible  

http://www.awesome-sites.com/
http://www.allinone.org/
http://www.allinone.org/meta
http://www.allinone.org/bible
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> You can also submit your website to 100+ Christian indices.  
> http://www.allinone.org/submitall  
> http://members.aol.com/Psalm684/faith.html --cut--  

Redaksi: 
Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang anda kirimkan. Kiranya dapat 
berguna bagi para pembaca ICW lainnya. Untuk itu, jangan segan-segan mengirimkan 
informasi baru yang lainnya kepada kami. Tuhan memberkati.  

Info Terbaru 

• PELUNCURAN PROYEK WEBSERVANT-2000 DAN SITUS WEB-NYA  

Situs Web WebServant-2000 baru-baru ini diluncurkan oleh YLSA/I-KAN bekerja sama 
dengan milis e-WebAuthor. Situs yang ditujukan untuk membantu para perancang web 
Kristen Indonesia ini (lihat ulasan mengenai Situs WebServant-2000) sudah cukup lama 
dipersiapkan namun baru saat ini dipublikasikan secara luas.  

Situs Web WebServant-2000 merupakan salah satu dari rangkaian proyek web lainnya 
seperti e-WebAuthor, e-WebMaster, e-WebAuthor-Project, dan ICW di bawah 
koordinasi dari I-KAN dan Yayasan Lembaga SABDA.  

Diharapkan kehadiran Proyek WebServant-2000 ini akan melahirkan banyak 
perancang-perancang web Kristen Indonesia baru yang bukan saja memiliki keahlian 
serta pengetahuan yang tinggi di bidang web authoring/designing; namun juga memiliki 
visi dan motivasi tinggi bagi pengembangan pelayanan elektronik Kristen di Indonesia.  

Silakan berkunjung ke Situs Web ini pada alamat:  
http://www.sabda.org/w2000/  

Sampaikan komentar serta ide-ide anda guna pengembangan Situs Web ini selanjutnya 
kepada webmaster melalui e-mail ke:  
<webmaster@sabda.org>  

  

http://www.allinone.org/submitall
http://members.aol.com/Psalm684/faith.html
http://www.sabda.org/w2000/
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ICW 028/Agustus/1999:  
Salam Kasih  

Salam damai selalu,  

Tanpa terasa satu semester sudah terlalui. Bagi anda yang kuliah mungkin ini saatnya 
untuk bersantai sejenak dari segala kesibukan kegiatan kampus. Untuk itu, ICW Edisi ini 
akan mencoba menghadirkan sejumlah hal yang mungkin bermanfaat untuk mengisi 
liburan anda.  

SELINTAS SITUS WEB edisi-28 ini akan mengulas empat Situs Web, yaitu: Situs 
Gereja Kasih Kristus (GKK), GBII-Kopo, Gereja Indonesian Praise Center (GIPC) dan 
Situs Muara Informasi Kristen (MIK-Sumber Kristen). FORUM DISKUSI pada kolom  
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Selintas Situs Web 

• GEREJA KASIH KRISTUS (GKK) 

Tahun 1991 yang lalu Pdt. Benny Hinn (Amerika) meneguhkan visi Gereja Kasih Kristus 
(GKK) yang berlokasi di Uiterwaard 1 Zoetermeer (wijk 15), Nederland. GKK yang 
berdiri 9 tahun yang lalu ini memberikan dirinya sebagai tempat persekutuan orang-
orang Indonesia di Negeri Belanda untuk berbakti, menemukan ikatan keluarga yang 
indah, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Situs GKK yang menarik ini menyertakan 
beberapa foto kegiatan mereka, jadwal Aktivitas GKK, link ke beberapa sumber 
Informasi Kristen, dan juga undangan untuk bargabung bersama Milis GKK. Jika anda 
adalah orang Indonesia yang tinggal di Belanda atau tertarik dengan persekutuan 
Indonesia di Belanda, Situs ini mungkin perlu untuk anda simak.  
http://www.gerejakasihkristus.org  

• GEREJA BAPTIS INDEPENDENT KOPO 

Seperti halnya Situs 'GBII-Shallom' yang pernah kami tayangkan dulu, Situs inipun 
mengulas tentang Gereja Baptis Independent yang ada di Kopo, Bandung Jawa Barat. 
Informasi yang ditampilkan oleh selembar halaman Situs ini adalah Jadwal kegiatan dan 
Info tentang Gembala/ Pastor GBII-KOPO, Bp. Gunawan Wangsa. Disediakan juga link 
ke beberapa Situs menarik untuk dikunjungi, seperti, 'ChurchSurf Church Directory', 
'ChurchSurf Christian Resources', dan 'Churches of the World'. Apakah anda tertarik 
dengan informasi-informasi ini? Segera kunjungi Situs Web GBII Kopo yang berada di 
alamat:  
http://www.churchsurf.com/host/world/gbii_kopo/  

• GEREJA INDONESIAN PRAISE CENTER (GIPC) 

Situs Web yang cukup besar ini mengulas tuntas Gereja Indonesian Praise Center. 
Kehadiran gereja IPC di Melbourne, Australia adalah untuk memuliakan dan 
menyatakan kepribadian Allah Tritunggal yang hidup, dalam Yesus Kristus. Informasi 
yang dapat Anda baca di Situs Web IPC ini antara lain adalah: sejarah gereja, visi/misi, 
jadwal ibadah, profil Gembala, dan bidang pelayanan IPC. Selain itu ada pula kumpulan 
renungan, kumpulan foto, juga ajakan untuk bergabung dengan Milis mereka. Ingin 
mengirim kesaksian, pengumuman, atau permintaan doa? Mudah, dapatkan semua 
informasi ini saat anda berkunjung ke Situs Web GIPC di alamat:  
http://yoyo.cc.monash.edu.au/~shaddai/  

• MIK - SUMBER KRISTEN  

Pernahkah anda bingung mencari Sumber-sumber Informasi mengenai kekristenan di 
Indonesia? Bila belum ketemu jawabnya, silakan anda berkunjung ke Situs Muara 
Informasi Kristen (MIK), salah satu Situs Indonesia yang merupakan direktori bagi 
sumber-sumber Kristen. Bila anda Klik halaman Sumber Kristen, maka disana akan 
anda temui banyak link ke berbagai Situs yang mengulas tentang Alkitab, Gereja, Lagu-

http://www.gerejakasihkristus.org/
http://www.churchsurf.com/host/world/gbii_kopo/
http://yoyo.cc.monash.edu.au/~shaddai/
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lagu Rohani, Pokok Doa, Kegiatan Misi, bahkan daftar Software Kristen. Selain itu anda 
juga dapat memilih antara Situs yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing. 
Untuk lebih jelasnya silakan Anda berkunjung ke Situs MIK dengan alamat:  
http://www.sabda.org/sumber/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• CYBERCHURCH FAMILY ROOM 

CC Family Room adalah wadah persekutuan di antara saudara seiman. Anda dapat 
berkomunikasi, berdiskusi, tanya-jawab, mengirimkan artikel, kirim salam, dan lain-lain 
melalui forum diskusi ini. Jadikan CC Family Room sebagai wadah untuk menggalang 
kebersamaan yang indah di antara saudara-saudara seiman. Untuk ikut serta 
berpartisipasi di dalam Milis yang berada di server eGroups ini, kirimkan e-mail kosong 
anda ke alamat:  
<familyroom-subscribe@egroups.com>  

Publikasi Elektronik 

• SERAFIM ONLINE 

Serafim Online adalah salah satu Situs Buletin online yang dikelola oleh BPK Gerakan 
Pemuda GPIB. Dalam menyongsong HUT Emas (15 Juli 2000) BPK Gerakan Pemuda 
GPIB MUPEL DKI-Jakarta, dibentuklah GP2000 (Gerakan Pemuda 2000). Buletin ini 
adalah salah satu sarana bagi para tim kerja pra HUT Emas yang memberikan segala 
informasi kegiatan/aktivitas mereka dalam rangka menyambut HUT tersebut. Buletin 
versi internet ini disusun sejak tanggal 16 Juli 1999 yang lalu. Untuk menyimak apa saja 
yang dipersiapkan oleh GP2000 silakan berkunjung ke Situs Web Serafim Online ini di 
alamat berikut:  
http://serafim99.cjb.net  

  

http://www.sabda.org/sumber/
http://serafim99.cjb.net/
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Liputan Dunia Internet: Bercakap-Cakap Menggunakan 
Keyboard 

Ingin ngobrol dengan seseorang yang jauh di seberang lautan? Kini dengan teknologi 
internet hal tersebut tidaklah sulit dilakukan. Berbeda jarak walaupun jauh tidak menjadi 
halangan bagi orang untuk berbincang-bincang. Bahkan anda dapat berbincang-
bincang dengan lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Istilah keren dari 
bincang-bincang ini adalah "chatting". Istilah ini pasti sudah populer bagi anda. Untuk 
ber-chatting anda harus bergabung dalam forum chatting (Internet Relay Chat/IRC) 
karena diperlukan sebuah program khusus di mana anda harus tahu bagaimana cara 
menggunakan program tersebut dengan benar. Beberapa program yang bisa 
membantu anda antara lain mIRC (paling sering digunakan), Pirch, Microsoft Comic 
Chat serta Visual IRCprogram. Kali ini, kami akan mengulas beberapa perintah yang 
sering dipakai saat anda melakukan chatting sehingga anda dapat bernavigasi dengan 
benar melalui perintah- perintah yang dimaksud. Tinggal mengetikkan perintah dalam 
baris "prompt" yang tersedia dan nantikan respon dari lawan bicara anda.  

Untuk menampilkan semua channel aktif yang ada di server gunakan perintah /LIST. 
Untuk mempersingkat waktu (karena jumlah channel yang aktif dapat mencapai ribuan) 
anda dapat membatasi daftar channel yang ditampilkan. Misal dengan perintah /LIST -
MIN 20, maka yang dicantumkan adalah channel-channel yang mempunyai kurang 
lebih 20 peserta, atau anda dapat menggunakan perintah -MAX untuk mendapat 
tampilan sebaliknya. Perintah /LIST <channel> akan menampilkan informasi mengenai 
channel tertentu.  

Perintah /JOIN <channel> akan membuka dan masuk ke channel yang diinginkan. 
Untuk channel yang ber-password, ketikkan /JOIN <channel><password>. Bila anda 
ingin membuka beberapa channel sekaligus, maka ketikkan semua nama channel 
dipisahkan dengan tanda koma seperti berikut /JOIN <channel1>,<channel2>, 
<channel3>, ... Sedangkan bila anda ingin keluar dari sebuah channel, maka gunakan 
perintah /LEAVE  

Untuk mendeskripsikan diri anda, perintah /NICK akan menampilkan nickname yang 
anda pakai, /NICK <new name> akan mengubah nick anda yang sekarang. Perintah 
/WHO akan menampilkan informasi mengenai channel ataupun mengenai pengguna 
lainnya. Perintah /WHO <channel> akan mencantumkan nickname semua pengguna 
IRC di channel yang bersangkutan dan /WHO <nickname> akan menampilkan informasi 
tentang seorang pengguna tertentu.  

Ingin berbincang-bincang secara privat atau mengirim pesan rahasia? mudah, dengan 
perintah /QUERY <nickname> untuk perbincangan yang privat dengan peserta tertentu 
yang telah dipilih dengan <nickname> dan /MSG <nickname><teks> untuk mengirimkan 
pesan kepada pengguna IRC lainnya tanpa diketahui orang lain.  
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Untuk mengetahui apakah teman anda atau lawan ngobrol anda masih ada 
ditempatnya, anda dapat memeriksanya melalui perintah /NOTIFY <nickname>. 
Perintah ini berguna pula untuk untuk memberi- tahukan bahwa pengguna tertentu telah 
berada di server IRC. Apabila anda menempatkan sebuah tanda minus di depan 
nickname, maka nama pesertanya akan dihapus dari dalam daftar notify.  

Selain ngobrol, andapun dapat sharing dan berbagi kesaksian dengan saudara-saudara 
seiman maupun dengan hamba Tuhan melalui chatting. Di bawah ini adalah alamat-
alamat menyediakan channel chat kristen:  

Channel gp2000 di Undernet (khusus IRC) dan GP2000 Chat Room  

http://www.youthspecialties.com/forum 
http://www.gki.org/chat.htm 
http://www.glministry.com/ 
http://www.geocities.com/rainforest/vines/7944/ 
http://www.ilovejesus.com/  

Untuk beberapa informasi penting mengenai IRC anda dapat berkunjung ke alamat-
alamat berikut :  

• mIRC Homepage : 
http://www.mirc.com  

• IRCHelp : 
http://www.irchelp.org  

• Chat Circuit: 
http://chatcircuit.com/webzine  

• DALNet IRC : 
http://www.dal.net  

• mIRC Script : 
http://www.mircscripts.com  

Dari berbagai sumber /vi  

Stop Press 

• INFO DARI SITUS W2000 

Peluncuran Situs WebServant-2000 lewat ICW edisi 27 yang baru lalu telah mendapat 
sambutan yang sangat antusias. Hal ini terbukti dengan masuknya sejumlah besar 
formulir pendaftaran ke beberapa milis maupun e-mail respons yang dikirimkan oleh 
para pengunjung Situs Web ini. Bagi anda yang masih ketinggalan berita, silakan 
mengunjungi Situs Web WebServant-2000 yang baru saja diluncurkan pada minggu 
lalu.  
http://www.sabda.org/w2000/  

http://www.youthspecialties.com/forum
http://www.gki.org/chat.htm
http://www.glministry.com/
http://www.geocities.com/rainforest/vines/7944/
http://www.ilovejesus.com/
http://www.mirc.com/
http://www.irchelp.org/
http://chatcircuit.com/webzine
http://www.dal.net/
http://www.mircscripts.com/
http://www.sabda.org/w2000/
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Kunjungi Situs Web ini untuk mendapatkan informasi serta bimbingan tentang teknik-
teknik membangun suatu Situs Web.  

Tips:Netiket Untuk Chatting 

Kalau anda sedang Chatting, meskipun anda tidak berhadapan langsung dengan lawan 
bicara anda, anda tetap harus memperhatikan sopan-santun (dalam bahasa "internet" 
nya disebut Netiket). Beberapa netiket tersebut antara lain:  

1. Gunakan bahasa yang baik, tidak harus baku, tetapi sopan. Bahasa yang sopan 
mencerminkan kepribadian seseorang.  

2. Gunakan emoticon untuk mempersingkat kalimat dan memperjelas arti kalimat.  
3. Hindari penulisan kalimat dengan menggunakan huruf-huruf besar. Kalimat yang 

ditulis dengan huruf besar mempunyai konotasi bahwa anda sedang berteriak.  

Surat Anda 

Dari: myrne tehubijuluw  
>Shaloom dalam Kasih Kristus,  
>Terima Kasih atas layanan Kasih Saudara-Saudara.  
> ... FYI berita ini saya sebarkan juga kepada teman seiman, --cut--  

Redaksi: 
Kamipun turut bersukacita apabila pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi semuanya. 
Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda. GBU.  

Dari: Reuben D Budiardja  
>Ada radio-radio di Indonesia yang sudah menyiarkan siarannya  
>lewat internet, melalui Real Player. Anda bisa dengarkan secara  
>online hanya lewat internet saja (Real Player bisa di download  
>freely). Berikut links yang ada untuk bisa dengarin radio-radio  
>di Indonesia.  
>http://www.qsl.net/yb0rmi/link.ht  
> ... klik yang punya Real Player aja. Kalo gagal, coba lainnya, ...  
>Semoga membantu  

Redaksi: 
Terima kasih untuk informasi yang anda kirimkan. Ini dapat menjadi bahan ICW pada 
edisi-edisi mendatang. Dan jangan segan- segan mengirimkan informasi yang lainnya 
kepada kami.  

  

http://www.qsl.net/yb0rmi/link.ht
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ICW 029/Agustus/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Kemerdekaan adalah kata yang sederhana tetapi sulit untuk meraihnya. Kemerdekaan 
yang kita nikmati sekarang ini adalah anugerah Allah saja melalui perjuangan para 
pahlawan kita. Tanpa memikirkan kepentingan pribadi, mereka memberikan hidupnya 
untuk bangsa Indonesia. Untuk itu, secara konsekuen kita harus mempertahankan dan 
memberi arti pada kemerdekaan ini. Tanggung jawab kita adalah mendukung 
perkembangan Bangsa dan mengobarkan semangat reformasi dan pembaharuan untuk 
menjamin bahwa generasi penerus kita masih akan dapat menikmati suasana 
kemerdekaan di negeri sendiri.  

Untuk menyambut hari raya Kemerdekaan RI ke-54 tanggal 17 Agustus 99, ICW hadir 
dengan edisi Kemerdekaan. SELINTAS SITUS WEB akan membawa anda pada 
beberapa Situs menarik yakni Situs Gilbert Lumoindong Ministry, FICA.Net, IndoMisi, 
dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. FOKUS ICW kali ini akan berbicara tentang 
kekayaan budaya yang ada di negeri Indonesia disertai dengan link-link ke Situs Web 
yang memiliki informasi yang relevan. Disamping itu, pada kolom FORUM DISKUSI 
ELEKTRONIK kami juga akan memperkenalkan salah satu Milis yang berisi informasi 
seputar perkembangan bangsa Indonesia dan masa depannya, yakni Milis IndoChaos.  

54 tahun kita merdeka dan kemerdekaan ini mempengaruhi perkembangan proses 
demokrasi di Indonesia. Pada akhir dekade ini, proses untuk mendemokratisasikan 
bangsa secara penuh mulai dirintis melalui jaringan Internet. LIPUTAN DUNIA 
INTERNET kali ini akan mengulas hal tersebut bagi anda. Tidak lupa kami juga 
menayangkan TIPS tentang beberapa akses internet alternatif di Indonesia yang pasti 
bermanfaat bagi anda. Kolom SELINGAN berisi sebuah puisi untuk anda nikmati dan 
renungkan. Simak juga kolom INFO TERBARU dan STOP PRESS untuk mengetahui 
informasi yang terbaru dari kami.  

Salam reformasi..., sekali merdeka, tetap merdeka!!  

Salam kami, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• FICA.NET REPORT ON CHURCH AND HUMAN RIGHTS  

Situs ini dapat menjadi alternatif bagi anda yang ingin mengenal Indonesia dari sudut 
pandang yang lain. Di halaman "Report on Church and Human Rights" banyak didaftar 
dan disebutkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Tentu saja bukan untuk 
mengulas kekayaan alam maupun budayanya melainkan penjabaran beberapa 
peristiwa kerusuhan, tragedi, penyerangan, bahkan pembantaian yang dialami oleh 
masyarakat Kristen yang tersebar di daerah-daerah tersebut. Secara lengkap, FICA.Net 
(Fellowship of Indonesian Christian Abroad) menyertakan pula foto-foto dari peristiwa-
persitiwa ini. Untuk anda yang ingin memantau setiap peristiwa sambil berjalan-jalan 
mengelilingi Indonesia, maka Situs ini menyediakan beberapa peta sebagai penunjuk 
lokasi, antara lain Peta Indonesia, Peta Pulau Jawa, Peta Kerusuhan di Indonesia sejak 
November 1998, juga Peta Kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya. Untuk lebih banyak 
berdoa bagi saudara-saudara kita yang mengalami beban berat di seluruh penjuru 
tanah air, maka Situs ini layak untuk dikunjungi. Arahkan browser anda ke alamat: 
 
http://www.fica.org/hr/  

• GILBERT LUMOINDONG MINISTRY (GL MINISTRY) 

Situs GL MINISTRY diasuh oleh Pdt. Gilbert Lumoindong, S.Th. Informasi terbaru dari 
Situs ini adalah diadakannya program "Family Day". Program ini istimewa karena 
diadakan dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI yang ke-54 (17 Agustus 
1999 mendatang). Program ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga kristen Indonesia 
sebagai sarana untuk mempererat tali kasih dan saling mendoakan antar sesama 
anggota keluarga. GL MINISTRY berpendapat bahwa kesejahteraan keluarga adalah 
salah satu dasar dari Bangsa yang kokoh. Selain itu dalam Situs ini anda akan 
mendapatkan informasi tentang konseling, pelayanan radio, televisi, chatting dengan 
hamba Tuhan, dan bahkan kaset, buku, atau produk GL MINISTRY. Untuk mengetahui 
dengan jelas program tsb, silakan berkunjung ke Situs Web ini di alamat:  
http://www.glministry.com  

• GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI) 

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) telah memperluas bentuk pelayanan 
mereka melalui jalur elektronik. Di dalam Situs Web GMKI anda dapat mengenal lebih 
dekat organisasi ini. GMKI atau dalam bahasa Inggrisnya disebut ISCM (Indonesian 
Student Christian Movement) merupakan organisasi yang bercirikan kemahasiswaan, 
kekristenan, dan ke-Indonesian. Dalam menjalankan aktifitasnya, mereka selalu 
bergumul pada dua arah, yang keduanya memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. 
Pada satu sisi mereka bergumul tentang dirinya (pembentukkan kader-kader bangsa), 
sementara pada sisi yang lain mereka bergerak melakukan tugas-tugas pelayanannya 
bagi Gereja, Masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Informasi yang disampaikan oleh Situs 
ini antara lain, Tentang GMKI, Kepengurusan, dan Agenda kegiatan organisasi ini. 

http://www.fica.org/hr/
http://www.glministry.com/
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Informasi selengkapnya dapat anda peroleh dengan berkunjung ke Situs Web GMKI 
pada alamat:  
http://www.geocities.com/capitolhill/8766/  

• INDOMISI 

Revival Mission Ministry (Pelayanan Misi Kebangkitan Rohani) mengembangkan 
pelayanan mereka melalui Situs Web INDOMISI. Disamping meningkatkan Pemuridan 
dan Persekutuan Doa, Revival Mission Ministry dari Australia ini juga berusaha 
mengembangkan sayap pelayanannya ke dalam dan ke luar negeri. Indonesia termasuk 
dalam jangkauan negara yang menerima pelayanan ini. Halaman "Bagimu Indonesia" 
akan mengantar anda melihat keprihatinan mereka terhadap situasi pelayanan di desa-
desa dan beberapa daerah yang terbengkalai akibat adanya krisis rohani dan 
perpecahan di mana-mana. Lantas apakah tindakan mereka? Silakan berkunjung ke 
Situs Web INDOMISI ini untuk mendapatkan jawabannya. Informasi lain seputar 
playanan ini dapat anda lihat pada halaman Bagimu Australia, Pengurus, Pendukung, 
dan Tentang Kami. Untuk anda, Situs ini pun menyediakan bahan renungan yang 
diperbarui tiap bulannya.  
http://members.xoom.com/indomisi/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• INDOCHAOS 

Milis berbahasa Indonesia yang di-moderatori oleh Soekarno Chenata 
<soekarno@yahoo.com> ini membuka kesempatan bagi anda untuk saling bertukar 
artikel, pendapat, ide, maupun informasi lainnya seputar krisis yang sekarang terjadi di 
Indonesia. Opini tentang masa depan Indonesia merupakan hal yang paling digemari 
dalam forum ini. Selain itu, Milis ini juga membuka peluang bagi anda untuk mempererat 
tali persahabatan dan berkenalan lebih dekat dengan sesama anggota. Sifat 
keanggotaannya bebas tapi sopan (tidak diperkenankan bicara kotor). Walaupun milis 
ini bukan milis Kristen, namun cocok juga bagi orang- orang Kristen Indonesia untuk 
terlibat dalam upaya membangun bangsa dan negara. Apabila anda senang berdiskusi 
tentang Indonesia, silakan bergabung dengan Milis ini melalui e-mail ke alamat:  
<indo_chaos-subscribe@egroups.com>  

Atau anda dapat berkunjung ke Situs Web mereka di alamat:  
http://www.geocities.com/pentagon/3233/  

  

http://www.geocities.com/capitolhill/8766/
http://members.xoom.com/indomisi/
http://www.geocities.com/pentagon/3233/
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Liputan Dunia Internet: Proses Demokrasi Melalui Internet 

54 tahun Indonesia merdeka, namun sifat negara yang demokratis baru saja mulai 
terasa ketika kata "reformasi" mulai di dengungkan dan diperjuangkan oleh para 
mahasiswa dua tahun lalu. Dulu, untuk mengekspresikan keinginan dan aspirasinya 
rakyat kecil harus bersusah payah mengemis bahkan harus berhadapan dengan laras 
senjata untuk menghadap wakilnya di DPR/MPR. Tapi pada kondisi sekarang ini, 
keadaan sudah "agak" berbeda, rakyat kini mulai dapat menyalurkan aspirasinya secara 
bebas dan leluasa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk 
perwujudan aspirasi yang mulai marak berkembang saat ini adalah penggunaan 
bantuan teknologi informasi dan internet. Secara perlahan telah dikembangkan 
Komunikasi Internet e-mail dengan DPR/MPR di mana tiap rakyat Indonesia dapat 
secara langsung mengirimkan aspirasinya, harapannya, dan mengekspresikan 
sikapnya tanpa melalui proses yang panjang dan berbelit-belit melalui e-mail kepada 
wakil rakyat di DPR/MPR.  

Selain berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu melalui Milis, dua 
ISP di Indonesia, Wasantara.Net dan Telkom.Net berinisiatif menyediakan fasilitas e-
mail gratis yang dapat diakses melalui Web. Dalam Web tersebut anda dapat 
melakukan registrasi untuk memperoleh e-mail gratis. Teknisnya hampir mirip dengan 
fasilitas e-mail gratis yang disediakan oleh HotMail, NetAddress, dan lain-lain. Khusus 
dalam Situs Web keluaran WasantaraNet anda akan menemui misi-misi mulia untuk 
membuat dasar terbentuknya masyarakat informasi yang saling berinteraksi dan 
mempunyai rasa memiliki. Hal tersebut diwujudkan melalui diskusi di berbagai Milis, 
sarana-sarana komunikasi baik melalui telepon, fax, e-mail, maupun chatting. Dengan 
fasilitas-fasilitas komunikasi seperti ini, maka diharapkan dialog antara rakyat dengan 
para wakil rakyat dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  

Untuk mencapai satu tujuan yang mulia pasti selalu ada kendala dan tantangan. 
Hambatan yang paling besar dirasakan sekarang ini adalah mahalnya biaya akses 
melalui internet. Krisis ekonomi yang pahit telah membuat ekonomi Indonesia menjadi 
amburadul dan masalah ini pun mengimbas perkembangan akses di Indonesia. Untuk 
itu kita harus pandai-pandai memilih jasa layanan yang paling efektif supaya aspirasi 
kita tetap tersalur tanpa terlalu banyak mengeluarkan biaya (silakan baca kolom TIPS 
EDISI INI).  

• Situs Web MASIF Wasantara.Net 
http://masif.wasantara.net.id  

• Telkom-Net 
http://mail.telkom.net.id 
http://www.telkom.net.id 
http://divre.telkom.co.id 

Dari berbagai sumber /vi  

http://masif.wasantara.net.id/
http://mail.telkom.net.id/
http://www.telkom.net.id/
http://divre.telkom.co.id/
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Stop Press 

KARYAWAN DAN PERALATAN BARU UNTUK KANTOR YLSA  

Puji Tuhan!! Baru-baru ini YLSA sebagai penyelenggara ICW mendapat sumbangan 
dua buah monitor komputer baru dari seorang donatur. Monitor-monitor ini akan 
digunakan untuk mengganti beberapa buah monitor yang rusak demi kelancaran tugas 
pelayanan yang dilakukan oleh YLSA saat ini dan masa mendatang. Selain peralatan 
baru, hal yang sangat mengembirakan adalah YLSA kini memiliki tambahan seorang 
karyawan baru untuk melayani bersama YLSA serta membantu kegiatan- kegiatan 
pelayanan yang dilakukan oleh YLSA. Tolong doakan pelayanan ini.  

Tips:Akses Internet Alternatif di Indonesia 

Untuk meng-efektifkan waktu dan biaya saat anda "menjelajahi" dunia melalui Web, 
kami akan mengulas beberapa informasi khusus yang patut untuk anda simak.  

1. AKSES MELALUI JASA LAYANAN INSTAN INTERNET DARI TELKOMNET 
Bagi anda yang terhitung "jarang" menggunakan internet tapi mempunyai 
fasilitas akses lengkap (komputer, telepon dan modem), maka akan lebih efektif 
dan hemat bila menggunakan jasa layanan ini. Biaya aksesnya dilakukan melalui 
abonemen telepon dengan perhitungan Rp 150/menit (Rp 9.000/jam). Cara ini 
lebih hemat daripada anda menggunakan ISP biasa karena anda hanya betul- 
betul membayar waktu penggunaan Internet setiap menitnya. Informasi tentang 
cara berlangganan dapat anda temui di alamat Situs Web:  
http://www.telkom.net.id 
http://mail.telkom.net.id 
http://divre.telkom.co.id  
Sayangnya, jasa layanan ini baru berlaku di wilayah sekitar Jabotabek, Surabaya 
dan Malang saja. Namun pada bulan ini pihak Divre Telkom sedang membuka 
jalur baru untuk akses di wilayah Jawa Tengah dan beberapa daerah lain.  

2. MELALUI JASA LAYANAN ISP BIASA 
Untuk anda yang mempunyai fasilitas akses lengkap dan "sangat sering" 
menggunakan internet, maka akan lebih efektif dan lebih murah apabila anda 
menggunakan jasa layanan ISP biasa yang berada di kota anda.  

3. MELALUI WARUNG INTERNET MAUPUN CYBERCAFE 
Bagi anda, para penjelajah dunia internet yang tidak memiliki fasilitas lengkap, 
anda dapat mengakses internet melalui berbagai Warnet maupun CyberCafe 
yang saat ini sudah mulai menjamur di banyak kota besar di Indonesia.  

4. AKSES INTERNET MELALUI RADIO 
Bila di daerah anda tidak dilalui jaringan telepon anda tetap dapat mengakses 
internet secara efektif melalui Internet radio. Walaupun cara ini masih terbilang 
lambat dibandingkan internet melalui telepon, tetapi teknologi ini sudah cukup 
memadai apalagi jika anda hanya menggunakan layanan e-mail saja. Di 

http://www.telkom.net.id/
http://mail.telkom.net.id/
http://divre.telkom.co.id/
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Bandung akses dapat anda coba dengan mencari-cari di frekwensi 7.030 MHz. 
Kecepatan sistem ini kurang lebih 1200bps.  

Sumber: InfoKomputer-Internet  

Surat Anda 

Dari: Sabar P.S. --cut--  
>Jika Anda juga tidak keberatan, tolong beritahu saya milis yang  
>berisi informasi penting bagi saya seorang mahasiswa Kristen...  
>Terima kasih banyak.  

Redaksi: 
Silakan bergabung dengan milis e-Mahasiswa dengan mengirimkan e-mail kosong ke 
alamat:  
<subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@xc.org>  

Dari: The Reminder  
>dh,  
>bersama ini kami beritahukan bahwa homepage GKRI Exodus telah  
>pindah ke: http://www.members.tripod.com/gkri_exodus  
>terima kasih!  

Redaksi: 
Terima kasih atas informasi dan pemberitahuan anda.  

Dari: Lia  
>Baru selasai dengan NRC/NYC 99 (National Reformed/Youth Conference)  
>dan berkatnya besar. Saya ingin tanya kalau ICW know of any Situs  
>Web yang Reformed ??  

Redaksi: 
Berikut ini adalah Situs Web tentang Reformed yang kami miliki:  
http://www.lrii.or.id  

Jika para pembaca mempunyai informasi yang lainnya, silakan kirim kepada kami untuk 
bahan ICW edisi-edisi mendatang.  

Info Terbaru 

• CROSSWALK.COM DAN GOSHEN.NET BERGABUNG 

CROSSWALK.COM, Situs Web Kristen paling populer di internet dengan jumlah rata-
rata 6.5 juta kali akses pengunjung ke Situs mereka setiap bulannya akan bergabung 
dengan GOSHEN.NET, Situs Web Kristen kedua terbesar dengan rata-rata akses 3.5 

http://www.members.tripod.com/gkri_exodus
http://www.lrii.or.id/
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juta kali perbulannya. Dua organisasi dengan target berbeda, masing-masing 
CROSSWALK.COM dengan target orang Kristen awam dan keluarga Kristen, 
sedangkan GOSHEN.NET mempunyai target kepada para pemimpin-pemimpin Kristen 
akan bergabung secara resmi pada tanggal 13 Agustus demi perluasan dan 
peningkatan jangkauan pelayanan yang mereka lakukan. Kedua Situs Web ini memiliki 
sejumlah besar informasi, sumber daya, dan sumber-sumber Kristen dalam bahasa 
Inggris.  

Gabungan kedua organisasi ini diharapkan dapat melayani lebih jauh dan lebih baik lagi 
untuk Kerajaan Allah dibandingkan apabila kedua organisasi ini berjalan sendiri-sendiri 
saja.  

CROSSWALK.COM 
http://www.crosswalk.com  

GOSHEN.NET 
http://www.goshen.net  

• UPDATE TERBARU SITUS MISSION FRONTIERS 

Baru-baru ini tim webmaster dari Situs Web Mission Frontiers telah menambah 
sejumlah informasi baru dalam Situs Web mereka. Situs Web Mission Frontiers dikenal 
sebagai salah satu Situs Web terbaik yang berisi informasi-informasi seputar dunia 
kekristenan dan misi dalam bahasa Inggris. Bahan-bahan baru yang ditambahkan 
adalah sejumlah besar koleksi terbaru link-link ke Situs Web terbaik dari Misi, Kristen, 
berita dunia dan lain-lain. Silakan dapatkan informasi- informasi ini melalui akses ke 
Situs Web Mission Frontiers ke alamat: 
http://www.missionfrontiers.org  

  

http://www.crosswalk.com/
http://www.goshen.net/
http://www.missionfrontiers.org/
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ICW 030/Agustus/1999:  
Salam Kasih  

Salam damai dalam Kristus,  

Pengaruh pornografi yang ditayangkan oleh berbagai media massa banyak 
mengundang keprihatinan kita semua. Selain pengaruh psikologis yang tidak sehat, kita 
sebagai orang Kristen mengetahui bahwa dosa pencabulan mudah sekali masuk 
melalui hal-hal seperti itu. Bagaimana kita, sebagai orang tua atau pendidik, 
menyelamatkan generasi muda dari pornografi? ICW Edisi 30 ingin memberikan 
sumbangsih dalam meningkatkan kewaspadaan orang tua terhadap bahaya pornografi 
bagi anak-anak khususnya yang suka berselancar di internet.  

SELINTAS SITUS WEB akan memperkenalkan Situs-situs yang pantas dikunjungi oleh 
orang tua yang memiliki anak yang suka bermain dengan internet, misalnya Situs Web 
KidShield, SafeKids, Persekutuan Doa Karismatik Katolik Bandung, dan JNet Ministry. 
Dengan tujuan yang sama SeputarMilis akan membawa kita mengenal Milis FORUM 
DISKUSI "KID-MISSIONFRIENDS", dan Milis PUBLIKASI Komik K!DZweb dan Cerita 
untuk Anak.  

"Mencegah lebih baik daripada menyembuhkan", demikian slogan yang menjadi dasar 
digalakkannya proteksi terhadap Situs-situs yang bisa berdampak negatif. FOKUS kali 
ini akan memberikan panduan singkat untuk orang tua yang memiliki anak yang suka 
ber-internet. Juga untuk melengkapi hal tersebut LIPUTAN DUNIA INTERNET akan 
memberikan bahasan beberapa perangkat lunak yang berfungsi untuk menyaring dan 
merekam kegiatan-kegiatan selama berselancar di internet. Dan tak lupa simak sajian 
tips dari kami beserta pengumuman di kolom STOP PRESS.  

Akhir kata, semoga kehadiran ICW kali ini dapat membawa berkat bagi anda, para 
pembaca.  

Salam kami, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• KIDSHIELD 

KidShield, yang dibuat oleh Zachary Britton, menawarkan seperangkat alat dan 
informasi menarik untuk orang tua yang prihatin mengenai "keamanan" bagi anak saat 
bermain-main dengan internet. Di dalamnya, dapat dijumpai langkah-langkah 'aman' 
untuk menjelajahi Situs-situs Web, review software yang berisi tentang "parental 
control", politik di internet, ISP, daftar istilah-istilah seputar internet dan juga berita 
terbaru. Orang tua dan anak-anak pasti akan menyukai "Links 4 Kids" (daftar Situs-situs 
Web yang menarik dan mendidik bagi anak- anak). Selain itu, anda juga dapat 
memesan "SafetyNet" (buku karya Britton yang mengulas tentang pedoman dan 
perlindungan bagi anak- anak saat bermain internet) secara online. Situs KidShield 
yang berbahasa Inggris ini dapat anda temukan di alamat:  
http://www.kidshield.com/  

• SAFEKIDS 

Situs berbahasa Inggris "SafeKids" ini dibuat oleh Lawrence Magid sebagai penelitian 
lanjutan dari tulisannya "Child Safety On the Information Highway" untuk sebuah 
lembaga yang menangani anak-anak (National Center for Missing and Exploited 
Children). Magid merasa perlu memunculkan Situs ini dengan maksud membantu para 
orang tua dan pengajar mempelajari cara-cara "aman" menjelajahi Web sehingga 
mereka dapat memandu putra-putrinya saat berselancar di Internet. Di samping itu, 
Situs ini juga menggambarkan resikonya Internet bagi anak-anak dan remaja. Link ke 
Situs-situs lain yang menangani masalah keamanan dan Link ke search engine yang 
memiliki feature khusus untuk orang muda tersedia dalam Situs ini. Tunggu apalagi? 
Segera arahkan browser anda ke Situs SafeKids ini di alamat:  
http://www.SafeKids.com  

• PERSEKUTUAN DOA KARISMATIK KATOLIK (PDKK) BANDUNG 

Situs ini dibuat khusus untuk mengumumkan kegiatan Kebaktian Rohani Katolik (KRK) 
dan Misa Penyembuhan dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik (PDKK) sekeuskupan 
Bandung. Berlatar belakang lawatan dan kasih Allah pada KRK I dan KRK II yang lalu, 
maka tahun ini PDKK akan mengadakan KRK yang ke tiga. Kegiatan dengan tema "Aku 
Diukir di Telapak Tangan Bapa" ini mempunyai satu tujuan khusus yakni melaksanakan 
misi agung Kristus dalam Matius 28:19-20. Menurut informasi yang ada dalam Situs ini, 
KRK tahun 1999 akan diadakan tanggal 19-20 November 1999 yang akan datang, dan 
informasi lain yang dapat anda peroleh melalui Situs ini antara lain: Bentuk dan Sasaran 
Kegiatan, Susunan Kepanitiaan, Anggaran, Sponsor/Tawaran kerjasama, juga Contact 
Us. Untuk informasi selengkapnya, segera kunjungi Situs PDKK ini di alamat:  
http://www.geocities.com/Heartland/Pines/9729/  

• JNET MINISTRY 

http://www.kidshield.com/
http://www.safekids.com/
http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A19-20
http://www.geocities.com/Heartland/Pines/9729/
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JNet Ministry adalah sebuah gereja yang di sebut sebagai "Gereja Hasil Teknologi" 
karena gereja ini melayani anggotanya secara virtual. Dengan tetap berpegang teguh 
pada komitmen menyebarluaskan Injil Tuhan, gereja ini berusaha memberikan 
pelayanan yang senyaman mungkin bagi jemaatnya yang beribadah secara virtual. Titik 
berat dari pelayanan JNet Ministry adalah melalui Milis yang diposting tiap hari (dalam 
jumlah kecil) kepada para anggotanya. Melalui Milis ini pula mereka mengadakan 
pendataan para anggota secara berkala, melakukan konseling, dsb. Banyak orang 
menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi adalah salah satu harapan mereka 
melalui pelayanan ini. Dan untuk berkunjung silakan ke alamat: 
http://jesus-net.findhere.com/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• "KID-MISSIONFRIENDS" EMAIL DISCUSSION LIST 

Ada satu Milis khusus dari dan untuk anak (kecuali moderatornya). Biasanya, disukai 
oleh anak-anak yang kebanyakan menerima pelajaran di rumah (misalnya anak para 
misionaris). Melalui Milis ini anak-anak dapat belajar geografi, bahasa, sejarah dan juga 
budaya. Bahasa pengantar dari Milis ini adalah bahasa Inggris. Untuk info yg lebih 
lengkap, silakan mengirim e-mail kosong ke:  
<kid-missionfriends-subscribe@associate.com>  

Publikasi Elektronik 

• KOMIK "K!DZweb" DAN CERITA UNTUK ANAK 

Situs ini sangat cocok untuk mengisi saat liburan bagi anak-anak yang hobi main 
komputer. Mereka dapat membaca komik dan cerita menarik yg didasarkan pada 
karakter-karakter dalam Alkitab.  
http://www.kidzweb.org  

Liputan Dunia Internet: Perangkat Lunak Filter 

Anda sangat ingin mendampingi anak anda saat berinternet, tapi banyak tugas dan 
kegiatan yang menanti anda setiap hari. Kondisi ini mendorong beberapa perusahaan 
software mengeluarkan suatu Perangkat Lunak Filter yang berfungsi sebagai 
"pengaman" bagi anak-anak yang berselancar di internet tanpa didampingi oleh orang 
tua maupun pengajar mereka. Meskipun diproduksi secara komersil perangkat ini 
sangat membantu kita dalam mengawasi dan membatasi mereka saat ber-internet.  

Cara kerja dari masing-masing perangkat berbeda-beda, tapi pada dasarnya semua 
perangkat berfungsi sama. Cyber Snoop dari Pearl Software dengan otomatis bekerja 
bila komputer terkoneksi dengan internet. Cyber Snoop bekerja dengan memonitor 

http://jesus-net.findhere.com/
http://www.kidzweb.org/
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setiap aktifitas yang dikerjakan anak saat mereka menjawab e-mail, mengunjungi Situs, 
ataupun melakukan chatting. Cyber Snoop akan melacak tempat-tempat mana saja 
yang sedang dikunjungi. Hasil pelacakan ini oleh Cyber Snoop disusun pada suatu 
list/daftar sehingga orang tua maupun pengajar dapat mengevaluasi/memeriksa apa 
saja yang dikerjakan anak-anak selama ber-internet. Cyber Snoop juga membantu 
orang tua dan pengajar untuk memilah atau memisahkan alamat-alamat yang tidak 
tepat untuk anak-anak. Selanjutnya Cyber Snoop dapat diprogram untuk menyeleksi 
atau bahkan membatasi semua kemampuan Internet untuk akses di tempat-tempat tsb.  

Selain Cyber Snoop, Net Nanny juga merupakan perangkat lunak alternatif untuk 
filtering. Di samping menerima "bad list" dari orang tua, Net Nanny juga memiliki list 
sendiri dan list itu di perbarui secara berkala. Anda tinggal men-download list dari Situs 
Web Net Nanny, lalu mengimportnya ke Net Nanny anda. Berbeda lagi dengan Cyber 
Patrol. Perangkat ini bekerja melalui beberapa cara seperti membatasi waktu akses 
anak-anak, membatasi situs yang dikunjungi dengan memeriksa keyword, dan 
mencegah anak-anak memberikan terlalu banyak informasi.  

Bagaimanapun istimewanya, perangkat-perangkat diatas juga tidak dapat lepas dari 
keterbatasan. Tapi paling tidak perangkat- perangkat ini dapat menghindarkan anak-
anak berkunjung ke Situs- situs yang negatif/keras, mengawasi aktifitas chatting anak-
anak, memperkecil kemungkinan masuknya "Cyber Stranger" maupun "Cyber Criminal", 
dan banyak hal negatif lainnya. Setiap usaha maupun jerih payah dari sang 
pembuatnya tentu tidak akan sia-sia. Anda dapat mengunjungi beberapa Situs Web 
yang mengulas perangkat- perangkat ini dengan lengkap di alamat-alamat berikut:  

Cyber Snoop 
http://pearlsw.com/csnoop3/snoop.htm  

Net Nanny 
http://www.netnanny.com  

Cyber Patrol 
http://www.cyberpatrol.com  

Child Protection Net Tools 
http://www.livjm.ac.uk/~mccscubi/student98a/mccaobee6.html 
/vi  

Stop Press 

• INFORMASI UNTUK ICW EDISI 32  

Kami informasikan pada para pembaca setia ICW bahwa pada Edisi 32 mendatang 
kami akan memberikan tema "Sekte/ajaran sesat dalam operasinya di dunia internet". 
Karena itu kami mengundang anda untuk berpartisipasi dengan mengirimkan informasi 
apa saja tentang Sekte/ajaran sesat yang punya Situs/Milis/Publikasi berbahasa 

http://pearlsw.com/csnoop3/snoop.htm
http://www.netnanny.com/
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.livjm.ac.uk/~mccscubi/student98a/mccaobee6.html


ICW 1999 
 

226 
 

Indonesia, atau artikel tentang Sekte tertentu, atau hal lain yang berhubungan dengan 
topik tersebut. Partisipasi anda tentu akan berguna sekali bagi kami dan pasti akan 
menjadi berkat buat semua pembaca ICW yang lain. Segera kirimkan informasi anda ke 
alamat: 
Redaksi ICW <info-ICW@Sabda.Org>  

Tips:Mendidik Anak Ber-Internet 

Berikut ini ada beberapa langkah praktis mendidik anak-anak saat berinternet:  

1. Sebaiknya anda berdiskusi dengan anak anda untuk menyusun beberapa aturan 
berinternet seperti: jadwal kapan boleh menggunakan internet, berapa lama, dan 
Situs-situs apa saja yang boleh dikunjungi. Jangan lupa untuk selalu 
mendampingi mereka pada waktu-waktu tersebut.  

2. Jelaskan secara praktis pada anak tentang manfaat ber-internet dan tujuan-
tujuan penting apa yang dapat dicapai melalui internet. Biasakan untuk lebih 
sering mengajak anak berkunjung ke Situs-situs yang bermanfaat, seperti Situs 
ilmu pengetahuan, sejarah, geografi, biografi para penemu, dll.  

3. Berikan reward atau komentar-komentar yang mendorong seperti: "Kalau kamu 
sering berkunjung ke Situs IPTEK ini maka tidak percuma Ayah/Ibu membayar 
mahal rekening telepon dan internetnya" , atau "jangan habiskan waktu dan uang 
untuk berkunjung ke Situs-situs yang tidak perlu atau merusak", dll.  

4. Bagi anda yang mengakses internet dari rumah, anda dapat memanfaatkan 
beberapa perangkat lunak filter seperti Cyber- Patrol, Cyber Snoop, Net Nanny, 
atau filter-filter lainnya. Perangkat-perangkat ini bermanfaat sekali dalam 
"menghalangi/ membatasi" akses putra-putri anda ke Situs "tertentu" di Internet 
(simak ulasannya di kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET kali ini).  

5. Memanfaatkan Situs-situs yang berisi pelajaran untuk orang tua dan pengajar 
tentang cara-cara "aman" menjelajahi internet. Dengan begitu anda dapat 
memandu anak-anak anda saat berinternet (FOKUS).  

6. Berikan teladan yang baik pada anak-anak anda dengan tidak mengakses Situs-
situs yang negatif. Karena mendidik dan memberi contoh yang baik pada anak 
dirasa lebih bermanfaat daripada melarangnya belajar internet.  

Surat Anda 

Dari: julianti widhiastuti  
>Salam dalam kasih Kristus,  
>Saya ingin membantu Sdri. Lia yang ingin mendapatkan website  
>Reformed, dan saya punya situs web dari GRII Andhika Surabaya, yaitu  
> http://members.tripod.com/GRIIS/  
>Teriring salam dan doa,  

Redaksi: 
Terima kasih atas informasi yang anda kirimkan kepada kami, semoga dapat menjadi 

http://members.tripod.com/GRIIS/
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berkat bagi Sdri. Lia dan seluruh pembaca. Jangan segan-segan mengirimkan informasi 
yang lain kepada kami.  

Dari: Michael Bhe  
>Shalom dalam Kasih Kristus,  
>Terima kasih atas info-info yang sudah saya terima dari ICW...  
>Apakah ada lagu lagu pujian (praise and Worship) yang bisa  
>download dari Internet untuk dipakai MP3 player?  
>Terima kasih sebelumnya. Have a blessed day  

Redaksi: 
Informasi mengenai musik dapat anda lihat dalam ICW edisi 17 yang lalu ( 
http://www.sabda.org/icw/99-017.htm ). Informasi selanjutnya mengenai musik Kristen 
dapat anda simak dalam ICW edisi 34 mendatang.  

Dari: "PERMAIE/PERMATASARI"  
>Teman saya rindu sekali untuk bisa berlangganan Renungan Harian  
>lewat email. Bagaimana caranya agar saya dapat mengajukan aplikasi  
>berlangganan e RH untuk teman saya itu. Mohon informasinya.  
>Tks & Rgds//ie..  

Redaksi: 
Untuk berlangganan Renungan Harian melalui email, anda tinggal mengirimkan 
permohonan berlangganan ke alamat berikut ini:  
<subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org>  

Untuk e-SH (Santapan Harian oleh PPA) anda bisa menggunakan alamat:  
<subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org>  

Dari: S-SWJAK-VIK (Viking Karwur)  
>Salam dalam kasih Yesus Kristus,  
>Bersama ini saya mengundang rekan-rekan pemuda/jemaat G.P.I.B  
>dimana saja berada, untuk bergabung dengan Milis GP2000 (Mailing  
>List Gerakan Pemuda GPIB) di http://egroups.com (gp2000)  
>atau melalui homepage Talenta Lembar Informasi Online di:  
>http://talenta.cjb.net  
>Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Memberkati.  

Redaksi: 
Terima kasih atas informasinya, dan salah satu Buletin anda "Serafim Online", sudah 
dimuat di ICW edisi 28 yang lalu. Untuk informasi yang lain, kami pasti akan memuatnya 
di Edisi y.a.d. Dan jangan segan-segan mengirimkan informasi lain kepada kami. 
Terima kasih.  

Info Terbaru 

http://www.sabda.org/icw/99-017.htm
http://egroups.com/
http://talenta.cjb.net/
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BERDOA BAGI GEREJA-GEREJA DI AMBON 
Ada seorang pembaca ICW (Kj) yang ingin mengajak kita =berdoa= bagi Gereja-gereja 
di Ambon, Maluku dan Halmahera. Berikut ini adalah kutipan surat tsb.:  

 
>This church was the church we attended in our neighborhood of  
>Galala when we lived in Ambon and Halmahera. Please pray for the  
>island of Ambon. Pray these struggles do not spread to the outer  
>islands of the Malukus where the T..... people live. Pray for the  
>country of Indonesia in all its struggles and unrest, politically  
>and economically. Pray that God's Spirit is poured out and that  
>HEARTS are changed by JESUS the Prince of Peace...that is the only  
>groups, and even beginning of the healing that is needed here  
>between religious economiccaly and politically!  
>Thank you for being our prayer partners. ...  
>>-----Original Message-----  
>>Subject: Galala Church  
>>Do any of you know the truth or otherwise of this report I found  
>>in the Straits Times  
>> http://straitstimes.asia1.com.sg/reuters/as9908121.html  

Situasi di Ambon (Aceh, dan lain-lain) masih sangat kritis; Mari kita bersama-sama 
mendoakan Tanah Air yang tercinta ... !!  

  

http://straitstimes.asia1.com.sg/reuters/as9908121.html
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ICW 031/Agustus/1999:  
Salam Kasih  

SHALLOM,  

Puji Tuhan! Atas kemurahan-Nya kita bertemu lagi di ICW Edisi 31! Dalam edisi ini kami 
akan menyajikan informasi-informasi baru yang pasti bermanfaat untuk anda. Kolom 
SELINTAS SITUS WEB akan membawa anda berkunjung ke Situs Pondok Doa, Gereja 
Sidang Jemaat Allah Cendrawasih, dan Talenta Lembar Informasi Online. Pada 
SEPUTAR MILIS anda akan berjumpa dengan Milis Forum Diskusi yang dibuat khusus 
bagi jemaat GKI Surya Utama Jakarta.  

Untuk anda yang berpredikat mahasiswa, jangan lupa untuk menyimak FOKUS kali ini, 
karena kami akan menyuguhkan beberapa kiat untuk belajar efektif dan bertanggung 
jawab. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlalui, sambil belajar andapun dapat 
"bereksperimen" dengan teknologi yang sekarang baru "beken", teknologi akses 
internet melalui Radio Paket. Anda dapat menyimak sekilas ulasan kami mengenai hal 
ini di kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET.  

Sehangat salam kami kepada anda, maka INFO TERBARU dan STOP PRESS kali ini 
akan menyajikan informasi baru dan hangat dari redaksi. Bagaimana mempercepat ftp? 
Jawabannya akan kami bagikan khusus bagi para pembaca pada kolom TIPS EDISI 
INI. Untuk bersantai sembari mengasah otak, silakan mengintip SELINGAN dari kami. 
Akhirnya, selamat membaca .  

Tuhan memberkati, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• PONDOK DOA 

Takut berdoa karena beban menindih? Silakan berkunjung ke Situs Web ini karena 
Situs "Pondok Doa" merupakan salah satu Situs konseling di mana kita dapat 
membagikan beban kita, saling mendoakan sesama kita, serta bersekutu bersama Tim 
Pondok Doa. Selain itu, Tim Pondok Doa juga bersedia melayani anda dengan cuma-
cuma bila anda memerlukan pelayanan rohani secara pribadi atau bila anda perlu 
seseorang untuk mendengarkan dan berdoa bagi anda. Hal lain yang dapat anda simak 
dalam Situs ber-motto "If you work, you work..but if you pray, God works" ini antara lain 
jawaban-jawaban beberapa pertanyaan, kesaksian-kesaksian, pokok doa saat ini, 
artikel tentang kekristenan, link ke Situs musik rohani, dan layanan pasang iklan murah 
melalui Situs ini. Untuk informasi selengkapnya, segera kunjungi Situs Pondok Doa di 
alamat:  
http://pondokdoa.tsx.org 
http://pondokdoa.8m.com  

• GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH - CENDRAWASIH 

Situs ini memuat informasi tentang GSJA jemaat Cendrawasih yang berlokasi di daerah 
Jakarta Barat, Indonesia. Dalam Situs ini anda dapat menemukan alamat gereja, para 
staf pelayan gereja dari pendeta senior sampai pelayan musik, dan jadwal kegiatan 
pelayanan mereka. Selain itu, sejarah singkat dan beberapa pergumulan mereka juga 
dapat anda simak melalui Situs ini. Untuk itu, jika anda rindu untuk berkenalan dan 
berdoa bagi beban GSJA jemaat Cendrawasih ini, silakan berkunjung ke Situs Web 
mereka di alamat:  
http://www.jesus-connect.net/world/jesus/charls/  

• TALENTA LEMBAR INFORMASI ONLINE 

Situs ini merupakan salah satu buletin online yang dikeluarkan oleh Gerakan Pemuda 
GPIB Gloria di Bekasi. Mereka mendedikasikan buletin ini untuk ulang tahun ke-50 
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan dan ke-15 GPIB Gloria Buletin yang 
dahulu bernama TALENTA ini mengalami reformasi besar-besaran hingga berubah 
nama menjadi Talenta Lembar Informasi, selain itu mereka juga telah merampingkan 
staf redaksi dan kali ini Situs Talenta Lembar Informasi dirancang dengan 
menggunakan program Adobe Pagemaker 6.5. Buletin yang bagus untuk anda disimak 
ini tidak saja meliput hal- hal yang berhubungan dengan kekristenan melainkan juga 
hal-hal praktis seputar dunia internet. Untuk menyimak isi buletin ini secara lengkap, 
segera arahkan browser anda ke Situs Web mereka ke alamat:  
http://talenta.cjb.net  

Seputar Milis 

http://pondokdoa.tsx.org/
http://pondokdoa.8m.com/
http://www.jesus-connect.net/world/jesus/charls/
http://talenta.cjb.net/
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Forum Diskusi Elektronik 

• Milis Khusus Jemaat GKI Surya Utama, Jakarta  

Milis yang dimoderatori oleh Purwanto Suseno, Pdt. Adijanto Suryadi, dan Pdt. Samuel 
Lie ini lahir pada tanggal 15 Januari 1999. Dengan motto "Kami ada untuk Saudara, 
Saudara ikut serta untuk Kita, Kita ada untuk Kristus, Kepala Gereja". Milis ini melayani 
anggota jemaat GKI Surya Utama baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. 
Oleh karena itu bagi jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama, silakan rame-rame 
nimbrung menjadi anggota Milis ini dengan menulis e-mail langsung ke moderatornya di 
alamat:  
<owner-gkisu@egroups.com>  

Atau langsung berkunjung ke situs web mereka di  
http://www.gki.or.id/suryautama/ 
http://hello.to/gkisu/  

  

http://www.gki.or.id/suryautama/
http://hello.to/gkisu/
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Liputan Dunia Internet: Koneksi Internet Via Radio 

Mungkin anda hobi berlama-lama di depan komputer untuk akses ke internet, tapi tanpa 
sadar anda sudah mengeluarkan biaya yang... membuat kita terkejut. Lalu, adakah 
alternatif baru untuk sedikit menghemat biaya saat kita akses di internet?  

Jika anda ingin akses internet dengan biaya relatif murah anda dapat mencoba salah 
satu teknologi koneksi baru, yakni teknologi Radio Paket. Teknologi ini setara dengan 
koneksi internet via telepon, sama-sama menggunakan ISP (ISP khusus untuk Radio 
yang berfungsi sebagai penghubung/gateway ke internet), modem dan transceiver. 
Bedanya adalah Radio Paket memakai modem (dengan kecepatan 300bps, 1200bps 
atau 9600 ke atas) yang menggunakan media udara dan tranceiver yang mudah 
didapat dan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan modem biasa. Tranceiver-nya 
bisa memakai Radio HT (Handy Talky) biasa. Melalui Radio Paket anda dapat 
menjalankan beberapa aplikasi antara lain: electronic mail, news, transfer file dan telnet. 
Kemampuan masing-masing aplikasi tergantung dari kecepatan transfer data dari 
modem dan radio yang digunakan. Ada beberapa keuntungan bila anda akses dengan 
cara ini, diantaranya adalah:  

1. Jika anda sudah menjadi anggota Radio Amatir (ORARI) tentu saja jalur 
komunikasi yang anda gunakan untuk berkomunikasi Radio Paket ini adalah jalur 
yang selama ini anda gunakan di ORARI. Jadi tidak ada biaya per pulsa atau 
semacamnya. Tentu saja dengan teknologi ini anda akan memperoleh 
keuntungan karena biayanya jauh lebih murah daripada interlokal telepon.  

2. Tidak ada keharusan untuk tergantung pada perusahaan jasa telekomunikasi 
yang ada di Indonesia  

3. Biaya operasional yang jauh lebih murah daripada menyewa leased line telepon 
24 jam,  

4. Hardware, software, dan dokumentasi praktis terbuka dan sebagian bahkan 
dapat diperoleh cuma-cuma.  

5. Secara teknologi, Radio Paket memungkinkan untuk bekerja pada kecepatan 
tinggi sekali (beberapa Mbps) dengan biaya yang sangat murah.  

6. Jarak jangkauan sangat relatif, sebagai gambarannya frekuensi 100 MHz-400 
MHz bisa menjangkau jarak sampai dengan 100-200 km (dipermukaan bumi), 3-
30 MHz bisa menjangkau jarak ribuan Km. Salah satu teknik yang digunakan 
untuk memperpanjang jarak adalah memanfaatkan satelit PALAPA atau 
menggunakan node Radio Paket sebagai relay.  

7. Radio Paket dapat berdampingan dengan hampir semua jenis media komunikasi. 
Radio Paket bisa bekerja sama dengan ISDN, Ethernet (10 Mbps), telepon (s/d 
19,2 Kbps), satelit, kabel serial dan Novell Netware. Untuk komputer sementara 
ini sebatas PC. Sebenarnya UNIX lebih bagus karena menggunakan TCP/IP. 
Untuk PC-LAN yang menggunakan Novell Netware versi 3.xx ke atas 
mempunyai fasilitas untuk berbicara dengan jaringan komputer TCP/IP.  

Radio Paket di Indonesia masih terus berkembang dan jaringan Radio Paket ini akan 
terus berkembang dengan bertambahnya paket radio- Internet gateway di setiap kota di 
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Indonesia. Apabila makin banyak orang menyediakan gateway seperti ini maka makin 
banyak orang mendapatkan koneksi yang murah, dan makin banyak orang yang 
belajar, dan jaringan radio paket akan lebih berkembang lagi. Salah satu perkembangan 
jaringan Radio Paket adalah penggunaan kartu suara sebagai modem radio. Hanya 
dengan menjalankan program yang diperlukan, kartu suara yang ada pada komputer 
anda dapat dijadikan modem Radio Paket dengan dua kecepatan, yaitu 1200bps dan 
9600bps. Penggunaan modem kartu ini diperkirakan akan memacu perkembangan dan 
popularitas jaringan Radio Paket. Di bawah ini ada beberapa alamat yang dapat anda 
kunjungi bila anda memerlukan informasi lebih jauh lagi tentang perkembangan Radio 
Paket di Indonesia.  

INFORMASI AKSES INTERNET VIA RADIO PAKET 
http://www.lp.itb.ac.id/~ycldav/ham/ybnet.htm 
http://www.tapr.org 

VENDOR PENYEDIA MODEM RADIO 
http://www.paccomm.com 
http://www.katronics.com 
http://hydra.carleton.ca 

Dari berbagai sumber. /vi  

Stop Press 

• LOWONGAN WEBAUTHOR UNTUK YLSA (SITUS MIK DAN ICW) 

Muara Informasi Kristen dan Indonesian Christian Webwatch sebagai bagian pelayanan 
dari Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) kini membuka kesempatan baru bagi anda yang 
memiliki keahlian dan pengalaman dalam merancang situs web (webauthor) untuk 
bersama-sama melayani YLSA sebagai webauthor bagi Situs-situs Web MIK/ICW/dll. 
Kebutuhan yang mendesak untuk posisi webauthor yang baru ini adalah sebagai 
langkah antisipasi untuk menghadapi perkembangan yang sangat pesat dari pelayanan 
ini.  

Jika anda berminat melayani bersama kami, silakan kirimkan resume anda ke alamat:  
<lowongan@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: Alex@nder Budiman  
>Shalom I-kan-untuk-stmaria,  
>Pernah dengan berbaris utk JEsus :), nah silahkan kunjungi ini,  
> http://www.mfj.org/mfjorg2.htm -cut-  
>God Bless  

http://www.lp.itb.ac.id/~ycldav/ham/ybnet.htm
http://www.tapr.org/
http://www.paccomm.com/
http://www.katronics.com/
http://hydra.carleton.ca/
http://www.mfj.org/mfjorg2.htm
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Redaksi: 
Terima kasih atas informasi yang anda kirimkan kepada kami.  

Dari: Purwanto Suseno  
>Cari Berita Terhangat, dari detik-ke-detik, Online, Real-Time....?  
>Dapatkan di SitusWeb GKI Surya Utama  
> http://www.gki.or.id/suryautama  

Redaksi: 
Situs Web dan Milis Forum Diskusi anda sedang kami tampilkan pada Edisi ini. Terima 
kasih atas partisipasinya, dan kami menunggu kiriman informasi-informasi baru lainnya. 
GBU  

Info Terbaru 

• INFO DARI FICA-NET 

FICA-Net, mailing list Kristen Indonesia yang terbesar baru-baru ini telah mengadakan 
upgrade besar-besaran terhadap komputer yang mereka gunakan untuk menambah 
performa serta meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat Kristen Indonesia.  

Berikut ini adalah cuplikan e-mail tentang upgrade dari Rinto Dasuki, salah satu admin 
sekaligus moderator dari milis FICA:  

 
>We know a few problems with our server:  
>1. Y2K bug (the bios cannot handle it, old motherboard)  
>2. Memory leak problem (this occurred since last software  
> upgrade).  
>We have to reboot the server every week or so.  
>Besides, it is time to upgrade to a faster processor and a newer  
>motherboard. ...  
>This Friday, August 20, we will be taking down the FICA.ORG server  
>for 1-2 days while we upgrade our computer system. During this  
>downtime, we will be replacing the CPU and upgrading the Operating  
>System. We hope to correct some known problems and enhance the  
>performance of the server. ...  
>All services (including mailing lists, user accounts, and web  
>pages) at FICA.ORG will be down during this time. ...  
>Mailing list fica-net@fica.org will be temporarily moved to  
>i-kan-untuk-fica@XC.Org. Thank you for your patience. ...  
>We apologize for any inconvenience this may cause.  

Akibat upgrade ini, milis FICA untuk sementara dialihkan ke server I-KAN pada alamat < 
i-kan-untuk-fica@xc.org > . Saat informasi ini diturunkan, milis FICA telah kembali ke 

http://www.gki.or.id/suryautama
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beroperasi dengan sistem dan alat-alat yang baru. Terima kasih kepada semua orang 
yang telah mendukung dalam doa !! Selamat untuk FICA !!  

• CJY-Net (sijiwae net) 

Kabar baru bagi anda yang tinggal di daerah Jateng-DIY karena Divisi Multimedia PT 
TELKOM bekerja sama dengan Divisi Regional IV Jawa Tengah-DIY memunculkan 
pelayanan Internet Publik baru yang merupakan penerapan dari konsep Internet Instan 
yang sudah lebih dulu ada di wilayah Jabotabek.  

Melalui pelayanan ini anda dapat:  

1. langsung terhubung ke Internet begitu diperlukan tanpa melakukan registrasi ke 
ISP yang ada.  

2. Perhitungan waktu akses menggunakan hitungan per menit (bukan perjam), 
yakni Rp 160 per menit (untuk pulsa dan biaya akses).  

Layanan CJY-net ini dapat diakses dengan men-dial nomor akses CJY-net dengan tarif 
pulsa akses "flat rate" dari seluruh lokasi pelanggan TELKOM se-Jawa Tengah dan 
DIY, melalui komputer dilengkapi modem menggunakan jaringan telepon ke:  

Nomor  : 0.8098.9999 (tanpa kode area) User  
Name  : telkomnet@instan  
Password  : telkom  

Informasi selanjutnya dapat diperoleh dengan meng-akses ke alamat:  
http://www.sijiwae.net  

  

http://www.sijiwae.net/
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ICW 032/September/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Kami senang dapat berjumpa kembali dengan para pembaca ICW yang setia. Seperti 
janji kami bahwa pada edisi kali ini kami akan menyajikan topik tentang 
"Bidat/sekte/ajaran sesat". Pembahasan akan dimulai dengan kolom SELINTAS WEB 
yang mengulas Situs Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir 
(Mormon), Recovery from Mormonism, Bentara Christian Science, dan Watchtower 
Bible And Tract Society (Saksi Yehova).  

Dalam kolom MILIS FORUM DISKUSI, kami akan mengulas Milis AR-Talk dan Nurel-L. 
Sesuai tema di atas, FOKUS kita kali ini akan menguraikan beberapa hal yang perlu 
anda waspadai tentang ajaran-ajaran sesat yang mencoba menyerang gereja dari 
dalam. Sedangkan Kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET akan membicarakan tentang 
topik "Koneksi Serial Bus".  

Jawaban Kuis edisi ICW yang lalu pasti sudah anda tunggu-tunggu. Silakan simak 
jawabannya dalam kolom STOP PRESS. INFO TERBARU akan menyajikan bagi anda 
berita yang paling baru dari redaksi tentang "Jajak pendapat di Timor Timur". Dan untuk 
bersantai sejenak, baca SELINGAN dari kami. Jangan lupa, kami juga menyediakan 
TIPS yang dijamin pas buat anda. Akhirnya, selamat menikmati suguhan-suguhan ICW.  

Salam sejahtera, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

Situs-situs yang diulas di bawah ini jelas bukan Situs Kristen, tapi ulasan ini ditujukan 
bagi anda yang ingin tahu isi Situs-situs mereka untuk menjadi bahan perbandingan.  

• GEREJA YESUS KRISTUS DARI ORANG-ORANG SUCI ZAMAN AKHIR 

Gereja yang sering disebut dengan gereja Mormon ini juga memperluas jaringan 
"pelayanan" mereka melalui internet. Sekte yang menerima Yesus hanya sebagai "nabi" 
(tapi bukan Tuhan) ini mengulas berbagai konferensi dan seminar yang mereka adakan 
tiap tahun. Isinya berupa kotbah, renungan, maupun artikel dari para penatua dan 
pembicara- pembicara yang melayani di gereja tsb. Bagi anda yang belum mengerti 
benar ajaran mereka sebaiknya mencari informasi yang jelas kepada hamba-hamba 
Tuhan yang dapat dipercaya sebelum anda berkunjung ke Situs ini, karena jika tidak 
maka anda akan sulit mengetahui letak kesalahan ajaran ini. 
http://lds.org/in/  

• RECOVERY FROM MORMONISM (EX-MORMON) 

Situs ini sebagian besar berisi kumpulan kesaksian dan pengalaman menarik dari 
mantan orang-orang Mormon. Walaupun bukan Situs Kristen tetapi didalamnya terdapat 
kesaksian tentang alasan mengapa mantan orang-orang Mormon tsb. keluar dari 
gerakan bidat ini. Sejumlah link-link ke berbagai Situs Web Mormon dapat anda jumpai 
di sini. Jika anda tertarik untuk mempelajari alasan orang yang murtad dari Mormon, 
silakan mengunjungi di:  
http://www.exmormon.org  

• BENTARA CHRISTIAN SCIENCE 

Ajaran Christian Science ternyata telah merasuki Indonesia. Mereka menerbitkan 
majalah elektronik triwulanan yang diberi judul "Bentara Christian Science". Majalah ini 
memuat artikel dan kesaksian yang di tulis oleh para ahli Ilmu Pengetahuan yang 
katanya "Kristen". Di dalam Situs ini juga terdapat link ke beberapa majalah mereka 
yang lain yang beredar di luar Indonesia antara lain seperti Christian Science Quarterly-
Bible Lesson, The Christian Science Journal, Christian Science Sentinel, The Herald of 
Christian Science, The Christian Science Monitor, dll. Banyak orang Kristen Indonesia 
yang berlangganan majalah-majalah tsb. karena mengira bahwa ini adalah majalah 
Kristen, apalagi kalau diberikan secara gratis. Oleh karena itu berhati-hatilah.  
http://www.tfccs.com/GV/CSPS/HERALD/indonesian/indonesian.html  

• WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY 

Situs yang satu ini adalah Situs milik ajaran sesat Saksi Yehova. Situs berbahasa 
Inggris ini mengulas tentang kepercayaan, pengajaran dan aktivitas mereka. Dan Watch 
Tower (Menara Pengawal) adalah salah satu majalah yang disebarkan dengan cuma-
cuma. Semua itu dimaksudkan untuk menarik orang-orang baru menjadi pengikut aliran 

http://lds.org/in/
http://www.exmormon.org/
http://www.tfccs.com/GV/CSPS/HERALD/indonesian/indonesian.html
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mereka. Halaman-halaman yang dapat ditemui melalui Situs ini antara lain: Adalah 
Current Topics, What Does God Require of Us, When Someone You Love Dies, dan 
Jehovah's Witnesses in the Twentieth Century. Silakan kunjungi Situs ini dan temukan 
prinsip-prinsip mereka yang menyimpang dari kebenaran Alkitabiah. 
http://www.watchtower.org/current_topics.htm  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

Beberapa Milis Diskusi yang akan kami sajikan berikut ini adalah Milis Diskusi bahasa 
Inggris karena kami belum menemukan Milis bahasa Indonesia yang secara khusus 
membahas tentang masalah teologia yang diarahkan khususnya untuk mendiskusikan 
tentang ajaran-ajaran sesat.  

• CULTWATCH 

CULTWATCH adalah sebuah MILIS Forum Diskusi Kristen yang mendiskusikan tentang 
bidat-bidat dari sudut pandang Kristen. Sangat menolong bagi anda yang terbeban 
untuk menginjili mereka yang telah terlibat dalam kepercayaan bidat-bidat itu.  

Kalau anda tertarik, silakan anda dapat menulis surat:  
To: listproc@associate.com  
Subject: none/kosong  
Body: SUBSCRIBE CULTWATCH" diisi nama depan anda dan nama keluarga.  

• AR-TALK  

AR-TALK adalah Milis yang khusus mendiskusikan tentang Apologetika Kristen 
khususnya sehubungan dengan hal-hal yang dimuat dalam terbitan "Apologia Report". 
Milis ini kadang mendiskusikan masalah pembelaan Kristen terhadap ajaran-ajaran 
sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan kalau anda tertarik untuk 
menemukan informasi sumber-sumber apologetika Kristen, Milis ini pasti cocok untuk 
anda.  

Untuk mendaftar, anda bisa mengirim e-mail kosong ke alamat: 
<subscribe-ar-talk@xc.org>  

• NUREL-L 

NUREL-L adalah sebuah Milis diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok akademis 
yang membahas tentang ajaran sesat, bidat atau dari gerakan-gerakan sejenis yang 
baru dan kontemporer. Tetapi tujuan utama diskusi ini hanyalah sekedar tukar menukar 
informasi dan pendapat dan tidak memandangnya dari sudut pembelaan (apologetika) 
Kristen.  

http://www.watchtower.org/current_topics.htm
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Untuk mendaftar, anda bisa menulis ke alamat: <listserv@listserv.ucalgary.ca> dengan 
pesan "subscribe nurel-l".  
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Liputan Dunia Internet: Koneksi Serial Bus 

Anda pasti setuju pada pendapat "Sebuah PC akan semakin 'berarti' apabila makin 
banyak berkoneksi dengan perangkat yang lain seperti printer, modem, scanner, mouse 
dll". Nah, untuk itu diperlukan pengetahuan ttg cara 'berkoneksi' yang efisien. Cara 
koneksi yang lama dirasakan tidak efisien dan memiliki beberapa kekurangan. 
Katakanlah anda ingin memasang printer, scanner, dan modem sekaligus, maka paling 
tidak anda butuh 1 kabel konektor paralel, satu kabel konektor serial, 1 kabel konektor 
SCSI dan yang paling menyesakkan adalah ... anda butuh 3 adaptor AC/DC sekaligus! 
Untuk itu, sebuah teknologi berkoneksi baru telah dikembangkan. Teknik Universal 
Serial Bus atau biasa disebut USB ini adalah sebuah protokol komunikasi yang 
mendukung transfer data secara serial antara PC (yang mendukung USB) dan 
perangkat lain (yang mendukung USB juga). USB memiliki kemampuan untuk 
menangani 127 perangkat sekaligus dengan SATU kabel konektor saja. Selain daripada 
itu, kelebihannya yang lain adalah :  

1. Kemudahan cara koneksi. Konektor USB hanya perlu satu soket dalam PC anda 
sehinga anda tidak perlu menghafal bentuk konektor untuk masing-masing 
perangkat.  

2. Kemampuan hot-swaping Plug 'n Play dan Host Insertion and Removal, adalah 
kemampuan yang memungkinkan memasang ataupun melepas peralatan, 
seperti scanner, tanpa harus terlebih dahulu mematikan sistemnya. Hal ini 
membuat perangkat USB jauh dari masalah dan konflik yang disebabkan oleh 
kesulitan konfigurasi manual seperti DIP switch, jumper, IRQ, DMA, dan I/O.  

3. Dual Speed USB mendukung dua kecepatan transfer, 12 Mbps untuk komunikasi 
dengan perangkat yang butuh kecepatan transfer data tinggi, dan 1,5 Mbps untuk 
yang tidak terlalu mementingkan kecepatan.  

4. Power Suply Konektor USB menyertakan line tersendiri untuk mengalirkan listrik 
bertegangan +-5 volt. Sehingga dengan demikian beberapa perangkat yang 
memerlukan daya listrik tidak perlu lagi menggunakan adaptor untuk 
mengkonversi listrik AC menjadi DC. Jadi bisa menghemat ruang dan uang.  

Singkat kata, dengan teknologi USB ini PC tidak hanya 'mengenal' printer, modem, 
mouse, keyboard dan semacamnya tapi juga dapat berkenalan dengan perangkat lain 
seperti kamera digital, ID card Reader, telepon dan lain-lain atau hampir semua 
perangkat yang ada sekarang dapat dihubungkan dengan PC jika menggunakan USB. 
Jadi berdoalah sehingga teknologi ini tidak terhambat untuk masuk ke Indonesia.  

Apabila anda tertarik untuk memahami materi ini lebih jauh, maka anda dapat 
berkunjung ke alamat-alamat berikut (catatan: semua Situs dalam bahasa Inggris):  

Universal Serial Bus White Paper 
http://www.eg3.com/indev/indcusb.htm 
 
Intel Universal Serial Bus (USB) Components 
http://www.intel.com/design/usb/pr430iib.htm 

http://www.eg3.com/indev/indcusb.htm
http://www.intel.com/design/usb/pr430iib.htm
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Universal Serial Bus (peripherals) 
http://www.sterlinginfo.com/usb.html 
 
Universal Serial Bus (connectors) 
http://www.dkkconnectors.com/usb.htm 
 
Universal Serial Bus Presentation 
http://www.ti.com/sc/docs/msp/usb/foils.htm 
 
USBGear, adapters, USB-Universal Serial Bus Connector System 
http://www.captainkidd.com/oem products.html 
 
Frequently Asked Question and Answers About USB 
http://amij.com/usbfaq.html 
 
What Is...USB (a definition) 
http://www.whatis.com/usb.htm 

Dari berbagai sumber. /vi  

Stop Press 

• JAWABAN KUIS ICW EDISI 31  

Selamat! bagi anda yang menebak dengan benar. Jawaban dari kuis yang lalu adalah:  
S=4 E=9 A=7 M=3 T=8  

Berikut ini adalah anda-anda yang menjawab dengan benar !! :)  

Fredy Purnomo, SaInt SaInt, Santosa S, Fredrik O. Wollah, easy@,  
Gioklena Endrayani, Tjang Daniel Chandra, Johan Mustika Kartiwa,  
Verawati Tedjakusuma, Willy Budiman Winata, dan Samuel Beta  

REDAKSI: 
Terima kasih atas pertisipasi anda ... nantikan kuis kami berikutnya dengan porsi yang 
lebih "ehmm" ... :-)  

Tips:Menjadi Anggota Milis Dengan Tipe Digest (Untuk 
Program Lyris) 

Jika anda suka mengikuti dan terdaftar pada banyak Milis, satu hal yang sering kali 
menjadi masalah adalah anda menerima banyak sekali surat, apalagi jika anda 
mengikuti Milis-Milis yang "rame". Biasanya, program-program Milis seperti Lyris, 
Majordomo, dan lain- lain menyediakan fasilitas "digest" bagi para anggota untuk 

http://www.sterlinginfo.com/usb.html
http://www.dkkconnectors.com/usb.htm
http://www.ti.com/sc/docs/msp/usb/foils.htm
http://www.captainkidd.com/oem
http://amij.com/usbfaq.html
http://www.whatis.com/usb.htm
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mengeliminasi masalah ini. Tipe "digest' adalah tipe di mana anggota hanya akan 
menerima SATU buah e-mail dalam satu hari (tergantung dari setting Milis) yang berisi 
semua surat yang masuk ke Milis pada hari itu. Berikut ini adalah instruksi yang 
digunakan untuk mengubah type keanggotaan menjadi "digest" dalam program Lyris, 
program Milis yang digunakan oleh sistem I-KAN.  
To: nama-server 
Subject: [dapat dikosongkan] 
Isi/Body:  
set nama-milis digest 
end  

Keterangan:  

• "nama-server" diganti dengan alamat server yang mengolah Milis, 
misalnya: hub@xc.org  

• "nama-milis" diganti dengan nama Milis yang bersangkutan, 
misalnya: i-kan-icw, i-kan-software, dan lain-lain  

Untuk mengembalikan tipe keanggotaan ke bentuk normal, gunakan instruksi berikut ini:  
set nama-milis mail 
end  

Atau, gunakan instruksi berikut ini untuk berhenti sementara dari milis:  
set nama-milis nomail 
end ]  

Selamat ber-milis ria!!  

Surat Anda 

Dari: S-SWJAK-VIK (Viking Karwur)  
> Syaloom,  
> Hai rekan-rekan di Milis ini saya minta kritik & saran dan  
> pendapat/masukan untuk Websites yang saya buat :  
> Personal Homepage : http://vikingvhsk.cjb.net  
> Talenta Lembar Informasi Online : http://talenta.cjb.net  
> Serafim Online : http://serafim99.cjb.net  
> The Indonesian Friends Webring :  
> http://www.geocities.com/SiliconValley/Vista/1925/ring.html  
> Terima Kasih,  

Redaksi: 
Situs-situs ini sangat baik dan bermanfaat. Sebagian sudah kami ulas dan tampilkan di 
beberapa edisi ICW sebelumnya. Selamat buat anda dan terus tingkatkan pelayanan 
melalui media internet ini.  

http://vikingvhsk.cjb.net/
http://talenta.cjb.net/
http://serafim99.cjb.net/
http://www.geocities.com/SiliconValley/Vista/1925/ring.html


ICW 1999 
 

243 
 

Dari: Henky  
>Dalam beberapa hari ini Homepage Revival akan pindah lokasi  
>dari server Xoom, ke server yang baru, -cut-  
>untuk beberapa hari ini alamat revival di http://rtm.cjb.net masih  
>bisa diakses namun mungkin akan menghadapi beberapa kendala teknis -cut-  
>Terima kasih atas perhatiannya.  

Redaksi: 
Kami berterima kasih atas pemberitahuan anda. Staf kami telah memeriksa dan 
menemukan bahwa Situs ini telah berfungsi. Silakan bagi anda para anggota ICW untuk 
berkunjung ke Situs baru mereka.  
http://www.revivaltotalministry.or.id/  

Info Terbaru 

JAJAK PENDAPAT TIMOR-TIMUR Masyarakat Timor Timur telah selesai memberikan 
suaranya pada jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 lalu. Peristiwa ini diharapkan 
akan menentukan nasib Tim-tim selanjutnya ke arah masa depan yang lebih cerah.  

Mari kita doakan masyarakat Timor-timur agar apapun hasil yang mereka peroleh dari 
jajak pendapat tersebut dapat diterima dengan besar hati oleh semua orang. Dan pihak-
pihak yang bertikai dapat mencapai persetujuan perdamaian dan kerja sama yang 
positif bagi seluruh rakyat Timor Timur.  

Informasi tentang jajak pendapat dapat anda peroleh melalui alamat- alamat URL 
berikut ini:  

United Nation Mission in East Timor (UNAMET) 
http://www.un.org/peace/etimor/etimor.htm  

Tempo Interaktif 
http://www.tempo.co.id  

Suara Pembaruan Online 
http://www.suarapembaruan.com  

Kompas Cyber Mediav http://www.kompas.com/kompas-cetak/timtim/  

  

http://rtm.cjb.net/
http://www.revivaltotalministry.or.id/
http://www.un.org/peace/etimor/etimor.htm
http://www.tempo.co.id/
http://www.suarapembaruan.com/
http://www.kompas.com/kompas-cetak/timtim/
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ICW 033/September/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Karena itu, ICW edisi kali ini akan 
menyuguhkan beberapa informasi seputar "kesehatan" yang pasti berguna untuk anda. 
Situs Web Ikatan Dokter Indonesia, Departemen Kesehatan Indonesia, Doctor's Guide 
dan Yayasan Sumber Sejahtera akan mengisi kolom SELINTAS SITUS WEB. 
Sedangkan Milis YPII dan PAAZ, adalah Milis FORUM DISKUSI ELEKTRONIK yang 
akan kami ulas. Publikasi Elektronik akan diisi dengan Buletin Serafim Online.  

Apakah anda sering mengeluh karena merasa kurang fit dalam bekerja? Hati-hati, 
jangan anggap ringan setiap keluhan! Untuk lebih jelasnya, simaklah ulasan kami dalam 
kolom FOKUS kali ini. Bagi anda yang ingin tahu apa hubungan antara dunia kesehatan 
dengan Internet, silakan baca di kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET. TIPS kami minggu 
ini akan menyuguhkan beberapa "jurus" supaya anda tetap segar di depan komputer. 
Tidak percaya..? silakan coba!  

Informasi lain yang akan anda nikmati dapat dijumpai di kolom STOP PRESS. Akhirnya, 
selamat menikmati. Kami berdoa semoga anda sehat selalu!  

Salam, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• IKATAN DOKTER INDONESIA 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan perhimpunan profesi yang menyatukan dokter-
dokter Indonesia dalam satu wadah organisasi. Situs IDI ini dibangun pada tanggal 10 
Juni 1996. Pembuatan Situs IDI ini merupakan salah satu usaha mereka untuk 
membantu dalam peningkatan kesejahteraan bangsa melalui peningkatan mutu layanan 
kesehatan oleh dokter. Informasi tentang Sejarah berdirinya IDI, Profil redaksi Situs IDI, 
Berita terbaru IDI, Info Sehat, juga informasi tentang Milis IDI dapat anda temukan 
dalam Situs ini. Dan yang pasti menarik bagi anda, IDI juga mengeluarkan Majalah, 
Berita dan Klinik secara Online! Untuk itu, segera kunjungi Situs Web IDI ini di:  
http://www.idi.or.id  

• DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

Dunia kesehatan Indonesia sekarang ini tidak lagi berputar pada kegiatan dokter dan 
pasien di Rumah Sakit, konsultasi di klinik- klinik, atau obat-obatan di Apotik. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya Situs Web Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
(Depkes) yang tidak hanya menjadi konsumsi bagi warga negara Indonesia melainkan 
juga dapat berguna bagi orang-orang di seluruh dunia karena Situs ini menggunakan 
dua bahasa pengantar, Indonesia dan Inggris. Informasi tentang organisasi, program-
program, Rumah Sakit, Apotik, Puskesmas, penyakit, obat, dan beberapa hal lain yang 
berhubungan dengan dunia kesehatan Indonesia dapat ditemui dalam Situs ini. Selain 
itu ada pula halaman-halaman yang berisi informasi aktual yang rajin di-update seperti 
Berita Kesehatan, Paradigma Sehat, Indonesia Sehat 2010, Pengamanan dioxin, 
bahkan Y2K link! Untuk mendapatkan info selengkapnya, segera kunjungi Situs Web 
Depkes ini di alamat:  
http://www.depkes.go.id/  

• DOCTOR'S GUIDE 

PSL Consulting Group Inc, sebuah organisasi yang berdedikasi menyediakan segala 
informasi (dari ahli medis profesional) tentang bagaimana menggunakan obat-obatan 
secara tepat, dan untuk tujuan tersebut mereka membuat Situs Doctor's Guide ini. 
Halaman-halaman dalam Situs ini antara lain: Medical News, The Literatures, 
newswires and the'net, dan masih banyak lagi. Selain itu Situs ini pun menampilak 
daftar penyakit mulai dari jerawat sampai kanker yang tentu saja disertai usaha 
pengobatannya. Untuk mendapat manfaat lebih banyak, silakan berkunjung ke Situs ini.  
http://www.pslgroup.com/docguide.htm  

Berikut ini adalah Situs Web di luar dunia kesehatan:  

• YAYASAN KRISTEN SUMBER SEJAHTERA (YASUMA) 

http://www.idi.or.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.pslgroup.com/docguide.htm
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YASUMA adalah salah satu Yayasan Kristen interdenominasi yang didirikan untuk 
mengemban Amanat Agung Tuhan Yesus. Tujuan utama mereka adalah membantu 
semua denominasi Gereja, Yayasan, dan Orang Kristen dalam program penginjilan dan 
pemuridan yang berkelanjutan melalui pelajaran Alkitab tertulis. Dalam Situs ini anda 
dapat melihat sejumlah Program Proyek yang diadakan oleh YASUMA, beberapa 
diantaranya yakni: Program Proyek Filipus, Program Church Planting Training/Pelatihan 
Penanaman Gereja, dan Proyek Filipus Yunior. Khusus untuk Proyek Filipus Yunior, 
YASUMA bekerja sama dengan KIDS33 menyediakan Alkitab anak-anak bergambar 
lengkap dengan bahan- bahan pelajarannya. Anda juga dapat membaca daftar buku 
yang diterbitkan oleh YASUMA lengkap dengan daftar harganya. Untuk informasi lebih 
lanjut, segera berkunjung ke Situs ini di alamat:  
http://talenta.cjb.net/yasuma/  

Seputar Milis 

Publikasi Elektronik 

• SERAFIM ONLINE 

Buletin ini adalah buletin versi internet milik dari Gerakan Pemuda GPIB MUPEL DKI. 
Pada penayangan edisi perdana dari buletin ini (bulan Juli - Agustus 1999), mereka 
mengulas segala informasi yang berhubungan dengan persiapan kegiatan-kegiatan Pra 
HUT Emas GPIB Mupel DKI Jakarta. Kolom-kolom yang disediakan dalam buletin ini 
antara lain adalah: Editorial, Religius, Pemuda, Feature, dan Basa- basi. Melalui setiap 
kolom Anda dapat menyimak aktifitas terbaru mereka menjelang perayaan ulang tahun 
tersebut. Situs web ini bermutu dan memiliki cita rasa tinggi !!  
http://www.geocities.com/Athens/Atrium/9398  

  

http://talenta.cjb.net/yasuma/
http://www.geocities.com/Athens/Atrium/9398
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Liputan Dunia Internet: Sehat Lewat Internet 

Mungkin beberapa di antara anda menghabiskan waktu seharian di depan komputer 
atau selalu sibuk menjelajah internet, jadi ketika anda merasakan ada bagian tubuh 
yang sakit anda tidak punya waktu untuk konsultasi dengan dokter pribadi maupun ahli 
kesehatan, akibatnya, anda terlambat mengetahui penyakit anda dan kemungkinan 
yang paling buruk, penyakit anda terlanjur parah dan sulit dicari obatnya. Tapi anda 
tidak perlu kuatir, kini dengan duduk di depan komputer pun, anda dapat pula 
"berkonsultasi" seputar masalah gizi dan kesehatan, macam-macam penyakit, dan hal-
hal lain yang berhubungan dengan kesehatan.  

Beberapa Situs yang berbicara tentang kesehatan sudah banyak muncul di dunia 
Cyber. Mulai dari yang membahas tentang kesehatan anak, pemuda, sampai orang tua; 
baik untuk pria maupun wanita semuanya tersedia. Ada pula beberapa Situs yang 
dirancang supaya berfungsi layaknya seperti seorang dokter. Situs tersebut mencoba 
mendaftar gejala-gejala rasa sakit dan memunculkan diagnosa tentang penyakit apa 
yang di derita si Pasien berikut cara-cara menyembuhkan penyakit tersebut. Beberapa 
Situs bahkan mengadakan program Online Chat Events, dan Join A Community, di 
mana anda bisa bergabung dalam diskusi tentang kesehatan dengan orang-orang di 
seluruh dunia, baik dokter maupun orang awam.  

Silakan memanfaatkan informasi-informasi yang dapat diperoleh dari Situs-situs Web 
tersebut dengan berkunjung ke alamat-alamat berikut:  

• NetWellness 
http://www.netwellness.org  

• Ask An Expert  
http://www.askanexpert.com  

• Health Scout 
http://www.healthscout.com  

• Nutrition Navigator 
http://www.navigator.tufts.edu  

• Internet Mental Health  
http://www.mentalhealth.com  

• Sapient Health Network  
http://my.webmd.com  

• Health 4 HER (Khusus Kesehatan Wanita) 
http://www.health4her.com  

Beberapa Situs Kristen tentang Kesehatan  

• Health and Wellness Channel 
http://health.crosswalk.com  

• FAQs About Healing and Wellness 
http://www.eatgoodfood.com/faq.html  

http://www.netwellness.org/
http://www.askanexpert.com/
http://www.healthscout.com/
http://www.navigator.tufts.edu/
http://www.mentalhealth.com/
http://my.webmd.com/
http://www.health4her.com/
http://health.crosswalk.com/
http://www.eatgoodfood.com/faq.html
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• Grief and Loss Centre 
http://www.rockies.net/~spirit/grief/grief.html  

• Crumbs Youth Suicide Index 
http://www.crumbs.org.nz/live/youthsuicideidx.htm  

• The DocTor's Index 
http://www.li.net/~eurzi/docindx.html  

• Hope for the Handicapped 
http://www.hopeforthehandicapped.com  

• Rest Ministries 
http://www.ixpres.com/jlcopen/  

• Family Resource Center 
http://www.frc.org  

Dari berbagai sumber /vi  

Stop Press 

• INFORMASI TENTANG PROGRAM SOLUSI  

Berikut ini adalah cuplikan surat yang masuk ke redaksi ICW mengenai program 
SOLUSI:  

 
>Shalom rekan-2 hamba Tuhan/ gembala  
>Kami baru saja meeting dengan CBNi, yang mempunyai program SOLUSI,  
>yang selama ini ditayangkan di TPI dan minggu depan akan  
>ditayangkan di SCTV. ...  
>Program ini mendapat respons dari ribuan jiwa dan banyak yang dari  
>seberang/non kristen/jiwa-2 baru yang memerlukan follow up dari  
>Gereja Lokal. YPI akan membantu CBNi dalam follow up ini dengan  
>merekomendasikan gereja-2 lokal yang selama ini terlibat dalam  
>pelayanan/jaringan YPI, namun karena luasnya cakupan tayangan SCTV,  
>kami masih memerlukan partner lagi.  
>Kami mengundang di setiap kota 1 - 3 gereja lokal untuk menangani  
>follow up dari jiwa-2 tersebut. ...  
>Kami akan pilih gereja terutama/prioritas:  
> 1. Missioner  
> 2. Ada perhatian buat jiwa-2 baru  
> 3. Ada program Pemuridan/Cell Group/Family Altar/Komsel  
>Gereja yang terlibat dalam program ini kami akan bekali dengan buku  
>bahan pemuridan, makalah pemulihan gereja, kaset-2 kotbah terbitan  
>YPI, yang semuanya akan kami kirim secara cuma-cuma. ...  
>Data lengkap mengenai jiwa-2 yang perlu di follow up akan  
>disampaikan langsung oleh CBNi kepada Gereja Lokal tsb. Karena itu  
>yang terbeban ikut dalam penuaian bersama ini, silahkan berikan  
>data gereja, nama gembala, alamat lengkap, nomor telp, fax dan  

http://www.rockies.net/~spirit/grief/grief.html
http://www.crumbs.org.nz/live/youthsuicideidx.htm
http://www.li.net/~eurzi/docindx.html
http://www.hopeforthehandicapped.com/
http://www.ixpres.com/jlcopen/
http://www.frc.org/
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>email (jika ada) ke kami segera. ...  
>Kota target kami adalah: Surabaya, Malang, Kediri, Jember,  
>Semarang, Tegal, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, Garut,  
>Bandung, Jakarta, Cilegon, Batam, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi,  
>Palembang, Lampung, Denpasar, Ampenan, Dili, Pontianak,  
>Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Ujungpandang, Manado, Ambon  
>dan Bontang. Balasan bisa ke:  
> jarotwj@ibm.net  
> jala@bit.net.id  
> followup@bit.net.id  

 
>Pdm. Ir. Jarot Wijanarko  
>Yayasan Pulihkan Indonesia  

Mari melayani bersama menuai jiwa-2 yg mengalir. Tuhan memberkati!  

Tips:Jurus Sehat di Depan Komputer 

Seharian di depan komputer? Bukan masalah lagi, bila anda tahu "jurus" pengusir 
pegal, mata lelah, otot tegang, dll. Hasilnya? Ehmm...coba dulu, baru ketahuan 
hasilnya, ok!!  

1. Bila lengan bawah anda terasa tegang, coba rileks-kan sebentar lengan bawah 
anda. Caranya, berdirilah di tepi meja, tekanlah telapak tangan anda sekuat 
tenaga ke atas meja dan gerakkan tubuh bagian atas anda secara perlahan ke 
arah belakang sampai anda merasakan regangan otot-otot tangan. Tahanlah 
ketegangan ini beberapa detik.  

2. Bila tengkuk anda terasa sakit, maka coba atur ulang posisi monitor dengan 
benar. Ukur ketinggian meja yang optimal dan tempatkan monitor sedemikian 
rupa sehingga mata anda dan sudut atas monitor dapat membentuk garis lurus. 
Kepala tidak boleh menengadah atau menunduk pada saat tubuh membentuk 
garis lurus.  

3. Pada saat duduk, janganlah merentangkan kaki anda terlalu jauh ke depan, 
melainkan cobalah untuk membentuk sebuah sudut 90 derajat, karena jika tidak, 
maka otot-otot pada punggung anda akan menjadi tegang. Kaki yang disilangkan 
di atas kaki lainnya akan mengakibatkan: pertama, akan meningkatkan tekanan 
otot pinggul dan paha; kedua, posisi duduk semacam ini akan menghambat 
sirkulasi darah ke kaki  

4. Yang paling penting, supaya anda "enjoy" dengan pekerjaan anda dan tidak 
merasa terbebani, usahakanlah untuk mengambil waktu istirahat sejenak secara 
periodik. Anda akan mendapat pengalaman bahwa istirahat dalam waktu singkat 
dan sering jauh lebih bermanfaat dari pada istirahat yang lama tapi jarang.  

Surat Anda 
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Dari: Pinondang L. Simanungkalit  
>Syalom,  
>Kiranya Tuhan memberkati Team ICW yang telah bekerja keras dan  
>menjadi berkat bagi banyak orang --cut--  
>Dimana saya bisa mendapatkan software Alkitab berbahasa Indonesia ??  

Redaksi: 
Terima kasih atas doa anda. Situs web tentang software Alkitab berbahasa Indonesia 
dapat anda temukan di alamat:  
http://www.sabda.org/sabda/  

Staf ICW dengar Divisi Software SABDA(c) dalam tahap terakhir untuk siapkan satu 
CD-ROM dalam Bahasa Indonesia yang luar biasa !! Mari kita berdoa bersama untuk 
penyelesaiannya :-)  

Dari: Santosa S.  
>Salam Kasih,  
>sudah beberapa hari ini saya mencoba masuk ke situs Muara Informasi  
>Kristen tetapi selalu gagal dengan message tidak ada file yg akan  
>dibaca/diakses. Apakah sedang dalam perbaikan ?  

Redaksi: 
Situs Web MIK (Muara Informasi Kristen) memang saat ini dalam tahap perbaikan, 
namun versi lama MIK tetap bisa anda temukan dan akses seperti biasa di alamat:  
http://www.sabda.org  

Masalah yang anda temukan mungkin berhubungan erat dengan ISP atau program 
browser yang anda gunakan untuk mengakses MIK pada saat itu. Tetapi bisa juga 
masalah di homepage MIK sendiri. Kami akan coba cek.  

Dari: Theresia Rita W.  
>God Bless Us...  
>Good Morning  
>I need your information about "Renungan Harian".  
>I am waiting your information. Indonesian language.  

Redaksi: 
Informasi tentang Renungan Harian versi elekronik (e-RH) dapat anda temukan dalam 
arsip ICW dengan alamat:  
http://www.sabda.org/icw/99-001.htm  

atau dengan bertanya secara langsung ke pengelolanya dengan melalui alamat e-mail 
kepada Ika:  
Staf e-RH <GLORIA@xc.org>  

http://www.sabda.org/sabda/
http://www.sabda.org/
http://www.sabda.org/icw/99-001.htm
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ICW 034/September/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

"... dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian 
dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." 
adalah Firman Tuhan dalam Efesus 5:19. Mengikuti arus perkembangan teknologi 
sekarang ini, kita pun dapat memuji dan menyembah Dia melalui Internet, bagaimana 
caranya? Simak ulasan-ulasan kami pada ICW edisi berikut ini.  

Situs Web Indonesian Christian Midi Songs, Kumpulan Lagu FICA-Net, Revival Total 
Ministry-Kidung pujian, Gospel Music, dan Highest Praise Production akan mengisi 
ruang SELINTAS SITUS WEB kami kali ini. Milis The Christian Midi List dan Milis baru 
Indonesian Praise Warriors akan diulas dalam kolom Seputar Milis. Dia Layak 
Disembah, mengapa? Baca ulasan kami dalam artikel yang ada dalam kolom FOKUS. 
Bagi anda yang gemar utak-atik komputer dan sekaligus senang mendengarkan musik 
tentu tidak asing dengan istilah "MP3". Ulasan secara singkat tentang topik ini akan 
anda jumpai di kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET.  

TIPS, dan SELINGAN seperti biasa hadir menyemarakkan hari-hari anda. Informasi 
terbaru dari kami di kolom INFO TERBARU sebaiknya jangan anda lewatkan. Dan 
masih ada lagi! Simak juga STOP PRESS dari kami.  

Mari memuji Tuhan selalu, melalui internet sekalipun, mari kita puji dan sembah Dia!!  

Salam, 
Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A19


ICW 1999 
 

253 
 

Selintas Situs Web 

• INDONESIAN CHRISTIAN MIDI SONGS (ICMS) 

ICMS, bukan organisasi atau Situs komersial. ICMS memiliki tujuan utama yaitu untuk 
"Memberitakan Injil Melalui Musik". Selagi anda menelusuri halaman-halaman Situs 
yang cukup menarik ini, anda dapat mendengarkan alunan lagu pujian yang telah 
disediakan oleh mereka. Selain itu alunan pujian yang lain pun dapat anda nikmati 
dengan meng-klik salah satu lagu dari daftar lagu yang ada dalam Situs ini. Hal yang 
menarik adalah, anda juga dapat men-download lagu-lagu tersebut untuk keperluan 
Praise and Worship Gereja anda secara cuma- cuma, tetapi dengan catatan: Apabila 
anda hendak menggunakannya untuk keperluan komersial, anda harus menghormati 
hak cipta pengarang lagu-lagu tersebut. Sebaliknya jika anda punya koleksi lagu-lagu 
pujian yang ingin anda sharing-kan dengan mereka ICMS akan menerimanya dengan 
senang hati. Tunggu apa lagi, mari puji dan tinggikan nama-Nya bersama Situs Web ini 
di alamat:  
http://icms.cjb.net/  

• REVIVAL TOTAL MINISTRY-KIDUNG PUJIAN 

Situs yang cukup besar ini memiliki satu halaman khusus untuk Kidung Pujian. Bila 
anda berkunjung ke Situs Web ini anda akan disambut dengan isi salah satu ayat dalam 
Mazmur 150. Bila fasilitas Komputer anda memungkinkan, anda dapat menikmati lagu-
lagu dalam Situs tersebut dengan meng-klik langsung lagu mana yang anda kehendaki. 
Untuk segera melihat koleksi lagu-lagu dari RTM, silakan anda berkunjung ke alamat 
berikut:  
http://members.xoom.com/revivaltm/midi/  

• KUMPULAN LAGU FICA-Net 

Bila anda gemar mengkoleksi "lirik" lagu-lagu pujian, tidak salah jika anda berkunjung 
ke Situs Web FICA-Net ini. FICA-Net menyediakan beberapa halaman kategori mulai 
dari daftar lagu sampai kumpulan lagu "Praise and Worship", koleksi lagu baru, dan 
juga kumpulan lagu-lagu rohani lainnya yang dari FICA-Net. Untuk lebih jelasnya, 
silakan anda berkunjung ke alamat-alamat berikut ini:  

• Daftar lagu Praise & Worship. 
http://www.fica.org/lagu/alphabet.html  

• Koleksi Lagu Baru. 
http://www.fica.org/lagu/newsongs.html  

• Kumpulan lagu Praise & Worship. 
http://www.fica.org/lagu/lyrics.html  

• Lagu-lagu Praise & Worship. 
http://www.fica.org/lagu/lagu.html  

• GOSPEL MUSIC 

http://icms.cjb.net/
http://members.xoom.com/revivaltm/midi/
http://www.fica.org/lagu/alphabet.html
http://www.fica.org/lagu/newsongs.html
http://www.fica.org/lagu/lyrics.html
http://www.fica.org/lagu/lagu.html
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Situs Web pribadi ini kepunyaan dari seorang penyanyi Southern: Judy Houck. Setelah 
dia disembuhkan Tuhan dari kanker yang dideritanya selama 15 tahun, kini dia 
melayani Tuhan dengan talentanya. Selain menyanyi, Judy juga banyak menuliskan 
sendiri lirik lagu-lagu pujian yang sering dilantunkannya. Dia juga memproduksi sendiri 
kaset dan CD pujian di bawah Wings of Healing Music. Anda dapat menikmati lagu-lagu 
tersebut melalui Situs yang cukup cantik ini, dan sekaligus mendownloadnya. Tunggu 
apa lagi? Segera kunjungi Situs Web Judy Houck ini di alamat:  
http://blueridge.net  

• "HIGHEST PRAISE" PRODUCTION (HPP) 

Situs HPP ini muncul dari kerinduan seorang hamba Tuhan asal Atlanta, GA yang 
melayani sebagai Chief Musician/Worship Leader di gerejanya. Kerinduan mereka 
adalah mempersembahkan musik yang terbaik bagi Tuhan sehingga dapat menolong 
jemaat untuk lebih sunguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan hal itu terwujud dengan 
disediakannya kursus-kursus gratis bagi worship leader maupun timm musik, yang 
dilengkapi leadsheets, MIDI files, maupun overheads masters melalui Situs ini. Bukan 
hanya itu saja, dalam Situs ini juga disediakan link ke beberapa Situs Kristen. Silakan 
berkunjung ke Situs HPP ini di alamat:  
http://highestpraise.com  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• INDONESIAN PRAISE WARRIORS 

Sebuah Milis diskusi berpengantar bahasa Indonesia yang diadakan sejak tanggal 1 
September 1999 yang lalu. Milis yang di moderatori oleh Sdr. Santo ditujukan khusus 
untuk para pelayan Tuhan di bidang musik. Melalui Milis ini kita dapat berbagi 
pengalaman, saling membangun, khususnya seputar soal musik. Sampai saat ini, 
anggotanya ada 21 orang. Milis ini terbuka bagi anda yang tertarik untuk bergabung, 
terlebih bagi anda yang melayani di bidang musik. Untuk bergabung, layangkan email 
anda ke alamat:  
<ipw-subscribe@egroups.com>  

Dan Milis mereka pun dapat anda simak di alamat:  
http://come.to/worship-Him  

• THE CHRISTIAN MIDI LIST 

Milis berbahasa pengantar bahasa Inggris ini merupakan tempat para komposer/penulis 
lirik lagu rohani, pelayanan-pelayanan, dan jemaat-jemaat Kristen untuk mempelajari 
lebih dalam bagaimana menggunakan perlengkapan MIDI serta berbagi strategi, teknik, 
dan rekomendasi penggunaan MIDI untuk kemuliaan Tuhan. Milis ini sangat bermanfaat 
bagi para musisi Kristen, seperti pemain gitar bass, drum, piano, keyboard, saxophone, 

http://blueridge.net/
http://highestpraise.com/
http://come.to/worship-Him
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trumpet, atau juga para singernya. Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat 
mengunjungi alamat Situs mereka di:  
http://www.tnlis.com/mailinglist  

Sedangkan alamat dari Milis Christian Midi List ini adalah:  
<1Christian_MIDI-subscribe@onelist.com>  

Liputan Dunia Internet: Mengenal Mp3 

Mungkin anda sering mendengar istilah ini, dan umumnya mereka yang sering surfing di 
internet pasti sudah kenal dengannya. Mendengarkan musik sambil menjelajahi dunia 
memang hal yang menyenangkan, yang jelas hal itu pasti menghibur dan 
menghilangkan rasa bosan. MP3 adalah salah satu format musik yang populer di dunia 
cyberspace, ditambah dengan kemampuannya untuk men-download musik yang 
mengalahkan format-format saingannya seperti a2b Music dari AT&T dan Liquid Audio.  

MP3 adalah teknologi yang mampu memampatkan file-file suara berkualitas tinggi 
sedemikian rupa sehingga file-file tersebut bisa dengan cepat di download ke harddisk 
sebuah PC. Dengan teknologi ini Anda yang hobi mendengarkan musik dalam format 
CD tidak perlu repot lagi membeli CD di toko musik, atau meminjam CD teman. Semua 
nya sudah tersedia gratis sebagai file MP3 di Internet. Siapkan saja koneksi Internet 
anda, lalu kunjungi Situs-situs tertentu, kemudian downoad file-file MP3 tersebut ke 
harddisk komputer anda. Dalam waktu kurang dari 15 menit, anda sudah mendapatkan 
lagu-lagu tersebut dan bisa menikmatinya dari speaker komputer anda. Bahkan anda 
dengan mudah dapat mengubah sendiri file audio CD menjadi file- file MP3. Yang 
dibutuhkan hanyalah sebuah software encoder/decoder. Software-software ini juga bisa 
diperoleh gratis atau dengan harga murah di Internet. Setiap PC baru yang dilengkapi 
dengan CD-ROM drive bisa digunakan untuk mengkonversi lagu-lagu ke dalam format 
MP3. Jika mau dengan bantuan CD-R, file-file MP3 tersebut kemudian bisa dengan 
mudah dijadikan sebuah audio CD pribadi.  

Di antara keuntungan dan kemudahan yang di tawarkan oleh teknologi ini, terselip 
protes dari beberapa industri rekaman yang merasa bahwa teknologi ini mengancam 
"hak cipta" sebuah lagu dan akan menjembatani usaha ilegal para pembajak. Karena 
itu, bila anda men-download beberapa lagu dan kemudian tertarik untuk menyebarkan 
nya secara komersil kami sarankan untuk "minta ijin" dulu pada sang pengarang lagu 
dengan maksud menghormati "hak cipta" mereka.  

• MP3.Com (Koleksi lagu-lagu dalam format MP3) 
http://www.mp3.com  

• Search Engine untuk lagu-lagu MP3 
http://mp3.box.sk  

• MP3 Shareware Player 
http://www.winamp.com  

http://www.tnlis.com/mailinglist
http://www.mp3.com/
http://mp3.box.sk/
http://www.winamp.com/
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• MP3 Freeware Converter 
http://www.audiograbber.com-us.net 
http://www.dezines.com/audio  

Sumber: Info Komputer  

Stop Press 

RALAT DAN INFORMASI 
Pada ICW edisi 33 yang lalu, kami salah menuliskan alamat dari Situs Web YASUMA 
(Yayasan Sumber Sejahtera). Untuk itu kami mohon maaf, dan alamat yang benar dari 
Situs Web yayasan ini adalah sbb:  
http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/yasuma.htm  

Dengan ini, kesalahan telah diperbaiki. Terima kasih.  

Tips:Kiat Memilih Speaker 

Untuk memilih speaker yang baik, coba lakukan langkah-langkah berikut:  

1. Pengontrol tone 
Cari sistem yang menawarkan pengontrol tone-nya terpisah untuk bass dan 
treble maupun kemampuan lain.  

2. Pengontrol volume dan catu daya di satu tempat 
Sebuah sistem yang ergonomis seharusnya menempatkan semua pengontrol 
yang vital pada satu satelit sehingga semua operasi bisa dengan mudah 
dikerjakan sampil tetap duduk di meja.  

3. Watt yang besar 
Daya watt yang besar dalam sistem speaker bukanlah segala- galanya. Power 
yang bersihlah yang anda perlukan. Jadi jangan terkecoh dengan sistem berdaya 
besar.  

4. Suara 3D belum tentu merupakan bonus 
Kebanyakan sistem speaker multimedia menawarkan efek spasial yang diklaim 
mampu memberikan suara 3D. Jangan terlalu berharap! Karena kebanyakan 
teknologi 3D saat ini memanfaatkan pemrosesan spektral dan penyesuaian fasa 
untuk memperlebar panggung suara secara horisontal. Ini bisa memberikan efek 
yang bagus, tetapi bukanlah 3D.  

5. Dengan mendengarkan sendiri 
Sistem speaker harus diuji oleh telinga, jadi usahakan anda tidak terkelabui oleh 
spesifikasi. Dengarkan sendiri suara yang dihasilkan maka anda dapat 
memastikan bahwa suara tersebut sesuai dengan keinginan anda.  

Surat Anda 

http://www.audiograbber.com-us.net/
http://www.dezines.com/audio
http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/yasuma.htm
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Dari: Dimyati Dahlan  
>Shallom..  
>Saya adalah anggota baru dalam majalah ini, yang saya tanyakan  
>apakah dengan sendirinya saya akan memperoleh semua edisi baik  
>dari nomer 1 sampai nomer 32 seperti yang sudah tertera di website  
>nya? Terima kasih  

Redaksi: 
Anda dapat memperoleh semua edisi ICW dengan mengakses hompage ICW di alamat:  
http://www.sabda.org/icw/  

Dari: ARNOLD STEVE NGGEBU  
>Syaloom,  
>Saya mau minta tolong kalo sekiranya anda masih memiliki situs-2x  
>mengenai update BIOS untuk bisa mengirimkannya kepada saya. Karena  
>kebetulan daftar yg dahulu pernah anda berikan (melalui milis ICW)  
>sudah hilang waktu H/D saya rusak. Kebetulan saya perlu sekali  
>untuk dapat mengupdate BIOS PC saya. Termia kasih.  

Redaksi: 
Pertanyaan anda ini lebih cocok untuk ditanyakan langsung ke milis e-Software yang 
khusus membahas masalah komputer/internet. Silakan mendafar ke milis ini di alamat:  
<subscribe-i-kan-software@xc.org>  

Dari: Tjang Daniel Chandra  
>Untuk Bp/Ibu Admin,  
>Saya menerima e-mail dari teman yang menanyakan apakah  
>ada program untuk mencegah membuka website porno.  
>Karena saya tidak tahu, saya coba tanya kepada Bp/Ibu admin.  
>Terima kasih sebelumnya. Salam  

Redaksi: 
Terima kasih atas suratnya dan sebagai informasi, kami telah mengulas beberapa cara 
pencegahan dan proteksi terhadap Situs berlabel "x" (termasuk Situs porno) di ICW 
edisi 30 yang lalu. Untuk itu kami persilakan anda membaca kembali edisi 30 tersebut di 
alamat:  
http://www.sabda.org/icw/99-030.htm  

Info Terbaru 

• SITUS MUARA INFORMASI KRISTEN (MIK) AKTIF KEMBALI  

Berikut ini adalah kutipan surat dari seorang pembaca ICW mengenai Situs Web MIK 
(Muara Informasi Kristen):  

http://www.sabda.org/icw/
http://www.sabda.org/icw/99-030.htm
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Dari: Santosa S.  
>Salam Kasih,  
>sudah beberapa hari ini saya mencoba masuk ke situs Muara Informasi  
>Kristen tetapi selalu gagal dengan message tidak ada file yg akan  
>dibaca/diakses. Apakah sedang dalam perbaikan?  

Penjelasan: 
Situs Web MIK kini telah mengalami update pada bagian halaman depan (home page) 
dan beberapa bagian di dalam script-nya. Kesalahan pada halaman depan dan script ini 
telah mengakibatkan orang-orang yang mencoba memasuki atau mengkases script 
dalam MIK akan menerima pesan kesalahan yang seharusnya tidak perlu. Situs Web 
MIK kini dalam tahap perbaikan secara besar-besaran. Namun anda masih dapat 
berkunjung ke Situs Web ini di alamat:  
http://www.sabda.org  

Sekaligus pada kesempatan ini kami ingin memohon bantuan doa para pembaca 
sekalian, bahwa saat ini sedang direncanakan untuk membuat versi baru dari Situs MIK. 
Diharapkan pada masa yang akan datang Situs MIK ini akan menjadi sumber informasi 
Kristen Indonesia elektronik yang terbesar dan terlengkap guna membantu pelayanan 
Kristen di Indonesia.  

Terima kasih atas partisipasi doa anda. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus sajalah 
yang ditinggikan. Amin!  

  

http://www.sabda.org/
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ICW 035/September/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

"... dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian 
dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." 
adalah Firman Tuhan dalam Efesus 5:19. Mengikuti arus perkembangan teknologi 
sekarang ini, kita pun dapat memuji dan menyembah Dia melalui Internet, bagaimana 
caranya? Simak ulasan-ulasan kami pada ICW edisi berikut ini.  

Situs Web Indonesian Christian Midi Songs, Kumpulan Lagu FICA-Net, Revival Total 
Ministry-Kidung pujian, Gospel Music, dan Highest Praise Production akan mengisi 
ruang SELINTAS SITUS WEB kami kali ini. Milis The Christian Midi List dan Milis baru 
Indonesian Praise Warriors akan diulas dalam kolom Seputar Milis. Dia Layak 
Disembah, mengapa? Baca ulasan kami dalam artikel yang ada dalam kolom FOKUS. 
Bagi anda yang gemar utak-atik komputer dan sekaligus senang mendengarkan musik 
tentu tidak asing dengan istilah "MP3". Ulasan secara singkat tentang topik ini akan 
anda jumpai di kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET.  

TIPS, dan SELINGAN seperti biasa hadir menyemarakkan hari-hari anda. Informasi 
terbaru dari kami di kolom INFO TERBARU sebaiknya jangan anda lewatkan. Dan 
masih ada lagi! Simak juga STOP PRESS dari kami.  

Mari memuji Tuhan selalu, melalui internet sekalipun, mari kita puji dan sembah Dia!!  

Salam, 
Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A19
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Selintas Situs Web 

• INDONESIAN CHRISTIAN MIDI SONGS (ICMS) 

ICMS, bukan organisasi atau Situs komersial. ICMS memiliki tujuan utama yaitu untuk 
"Memberitakan Injil Melalui Musik". Selagi anda menelusuri halaman-halaman Situs 
yang cukup menarik ini, anda dapat mendengarkan alunan lagu pujian yang telah 
disediakan oleh mereka. Selain itu alunan pujian yang lain pun dapat anda nikmati 
dengan meng-klik salah satu lagu dari daftar lagu yang ada dalam Situs ini. Hal yang 
menarik adalah, anda juga dapat men-download lagu-lagu tersebut untuk keperluan 
Praise and Worship Gereja anda secara cuma- cuma, tetapi dengan catatan: Apabila 
anda hendak menggunakannya untuk keperluan komersial, anda harus menghormati 
hak cipta pengarang lagu-lagu tersebut. Sebaliknya jika anda punya koleksi lagu-lagu 
pujian yang ingin anda sharing-kan dengan mereka ICMS akan menerimanya dengan 
senang hati. Tunggu apa lagi, mari puji dan tinggikan nama-Nya bersama Situs Web ini 
di alamat:  
http://icms.cjb.net/  

• REVIVAL TOTAL MINISTRY-KIDUNG PUJIAN 

Situs yang cukup besar ini memiliki satu halaman khusus untuk Kidung Pujian. Bila 
anda berkunjung ke Situs Web ini anda akan disambut dengan isi salah satu ayat dalam 
Mazmur 150. Bila fasilitas Komputer anda memungkinkan, anda dapat menikmati lagu-
lagu dalam Situs tersebut dengan meng-klik langsung lagu mana yang anda kehendaki. 
Untuk segera melihat koleksi lagu-lagu dari RTM, silakan anda berkunjung ke alamat 
berikut:  
http://members.xoom.com/revivaltm/midi/  

• KUMPULAN LAGU FICA-Net 

Bila anda gemar mengkoleksi "lirik" lagu-lagu pujian, tidak salah jika anda berkunjung 
ke Situs Web FICA-Net ini. FICA-Net menyediakan beberapa halaman kategori mulai 
dari daftar lagu sampai kumpulan lagu "Praise and Worship", koleksi lagu baru, dan 
juga kumpulan lagu-lagu rohani lainnya yang dari FICA-Net. Untuk lebih jelasnya, 
silakan anda berkunjung ke alamat-alamat berikut ini:  

• Daftar lagu Praise & Worship. 
http://www.fica.org/lagu/alphabet.html  

• Koleksi Lagu Baru. 
http://www.fica.org/lagu/newsongs.html  

• Kumpulan lagu Praise & Worship. 
http://www.fica.org/lagu/lyrics.html  

• Lagu-lagu Praise & Worship. 
http://www.fica.org/lagu/lagu.html  

 

http://icms.cjb.net/
http://members.xoom.com/revivaltm/midi/
http://www.fica.org/lagu/alphabet.html
http://www.fica.org/lagu/newsongs.html
http://www.fica.org/lagu/lyrics.html
http://www.fica.org/lagu/lagu.html
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• GOSPEL MUSIC 

Situs Web pribadi ini kepunyaan dari seorang penyanyi Southern: Judy Houck. Setelah 
dia disembuhkan Tuhan dari kanker yang dideritanya selama 15 tahun, kini dia 
melayani Tuhan dengan talentanya. Selain menyanyi, Judy juga banyak menuliskan 
sendiri lirik lagu-lagu pujian yang sering dilantunkannya. Dia juga memproduksi sendiri 
kaset dan CD pujian di bawah Wings of Healing Music. Anda dapat menikmati lagu-lagu 
tersebut melalui Situs yang cukup cantik ini, dan sekaligus mendownloadnya. Tunggu 
apa lagi? Segera kunjungi Situs Web Judy Houck ini di alamat:  
http://blueridge.net  

• "HIGHEST PRAISE" PRODUCTION (HPP) 

Situs HPP ini muncul dari kerinduan seorang hamba Tuhan asal Atlanta, GA yang 
melayani sebagai Chief Musician/Worship Leader di gerejanya. Kerinduan mereka 
adalah mempersembahkan musik yang terbaik bagi Tuhan sehingga dapat menolong 
jemaat untuk lebih sunguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan hal itu terwujud dengan 
disediakannya kursus-kursus gratis bagi worship leader maupun timm musik, yang 
dilengkapi leadsheets, MIDI files, maupun overheads masters melalui Situs ini. Bukan 
hanya itu saja, dalam Situs ini juga disediakan link ke beberapa Situs Kristen. Silakan 
berkunjung ke Situs HPP ini di alamat:  
http://highestpraise.com  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• INDONESIAN PRAISE WARRIORS 

Sebuah Milis diskusi berpengantar bahasa Indonesia yang diadakan sejak tanggal 1 
September 1999 yang lalu. Milis yang di moderatori oleh Sdr. Santo ditujukan khusus 
untuk para pelayan Tuhan di bidang musik. Melalui Milis ini kita dapat berbagi 
pengalaman, saling membangun, khususnya seputar soal musik. Sampai saat ini, 
anggotanya ada 21 orang. Milis ini terbuka bagi anda yang tertarik untuk bergabung, 
terlebih bagi anda yang melayani di bidang musik. Untuk bergabung, layangkan email 
anda ke alamat:  
<ipw-subscribe@egroups.com>  

Dan Milis mereka pun dapat anda simak di alamat:  
http://come.to/worship-Him  

• THE CHRISTIAN MIDI LIST 

Milis berbahasa pengantar bahasa Inggris ini merupakan tempat para komposer/penulis 
lirik lagu rohani, pelayanan-pelayanan, dan jemaat-jemaat Kristen untuk mempelajari 
lebih dalam bagaimana menggunakan perlengkapan MIDI serta berbagi strategi, teknik, 

http://blueridge.net/
http://highestpraise.com/
http://come.to/worship-Him
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dan rekomendasi penggunaan MIDI untuk kemuliaan Tuhan. Milis ini sangat bermanfaat 
bagi para musisi Kristen, seperti pemain gitar bass, drum, piano, keyboard, saxophone, 
trumpet, atau juga para singernya. Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat 
mengunjungi alamat Situs mereka di:  
http://www.tnlis.com/mailinglist  

Sedangkan alamat dari Milis Christian Midi List ini adalah:  
<1Christian_MIDI-subscribe@onelist.com>  

  

http://www.tnlis.com/mailinglist
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Liputan Dunia Internet: Mengenal Mp3 

Mungkin anda sering mendengar istilah ini, dan umumnya mereka yang sering surfing di 
internet pasti sudah kenal dengannya. Mendengarkan musik sambil menjelajahi dunia 
memang hal yang menyenangkan, yang jelas hal itu pasti menghibur dan 
menghilangkan rasa bosan. MP3 adalah salah satu format musik yang populer di dunia 
cyberspace, ditambah dengan kemampuannya untuk men-download musik yang 
mengalahkan format-format saingannya seperti a2b Music dari AT&T dan Liquid Audio.  

MP3 adalah teknologi yang mampu memampatkan file-file suara berkualitas tinggi 
sedemikian rupa sehingga file-file tersebut bisa dengan cepat di download ke harddisk 
sebuah PC. Dengan teknologi ini Anda yang hobi mendengarkan musik dalam format 
CD tidak perlu repot lagi membeli CD di toko musik, atau meminjam CD teman. Semua 
nya sudah tersedia gratis sebagai file MP3 di Internet. Siapkan saja koneksi Internet 
anda, lalu kunjungi Situs-situs tertentu, kemudian downoad file-file MP3 tersebut ke 
harddisk komputer anda. Dalam waktu kurang dari 15 menit, anda sudah mendapatkan 
lagu-lagu tersebut dan bisa menikmatinya dari speaker komputer anda. Bahkan anda 
dengan mudah dapat mengubah sendiri file audio CD menjadi file- file MP3. Yang 
dibutuhkan hanyalah sebuah software encoder/decoder. Software-software ini juga bisa 
diperoleh gratis atau dengan harga murah di Internet. Setiap PC baru yang dilengkapi 
dengan CD-ROM drive bisa digunakan untuk mengkonversi lagu-lagu ke dalam format 
MP3. Jika mau dengan bantuan CD-R, file-file MP3 tersebut kemudian bisa dengan 
mudah dijadikan sebuah audio CD pribadi.  

Di antara keuntungan dan kemudahan yang di tawarkan oleh teknologi ini, terselip 
protes dari beberapa industri rekaman yang merasa bahwa teknologi ini mengancam 
"hak cipta" sebuah lagu dan akan menjembatani usaha ilegal para pembajak. Karena 
itu, bila anda men-download beberapa lagu dan kemudian tertarik untuk menyebarkan 
nya secara komersil kami sarankan untuk "minta ijin" dulu pada sang pengarang lagu 
dengan maksud menghormati "hak cipta" mereka.  

• MP3.Com (Koleksi lagu-lagu dalam format MP3) 
http://www.mp3.com  

• Search Engine untuk lagu-lagu MP3 
http://mp3.box.sk  

• MP3 Shareware Player 
http://www.winamp.com  

• MP3 Freeware Converter 
http://www.audiograbber.com-us.net 
http://www.dezines.com/audio  

Sumber: Info Komputer  

Stop Press 

http://www.mp3.com/
http://mp3.box.sk/
http://www.winamp.com/
http://www.audiograbber.com-us.net/
http://www.dezines.com/audio
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RALAT DAN INFORMASI 
Pada ICW edisi 33 yang lalu, kami salah menuliskan alamat dari Situs Web YASUMA 
(Yayasan Sumber Sejahtera). Untuk itu kami mohon maaf, dan alamat yang benar dari 
Situs Web yayasan ini adalah sbb:  
http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/yasuma.htm  

Dengan ini, kesalahan telah diperbaiki. Terima kasih.  

Tips:Kiat Memilih Speaker 

Untuk memilih speaker yang baik, coba lakukan langkah-langkah berikut:  

1. Pengontrol tone 
Cari sistem yang menawarkan pengontrol tone-nya terpisah untuk bass dan 
treble maupun kemampuan lain.  

2. Pengontrol volume dan catu daya di satu tempat 
Sebuah sistem yang ergonomis seharusnya menempatkan semua pengontrol 
yang vital pada satu satelit sehingga semua operasi bisa dengan mudah 
dikerjakan sampil tetap duduk di meja.  

3. Watt yang besar 
Daya watt yang besar dalam sistem speaker bukanlah segala- galanya. Power 
yang bersihlah yang anda perlukan. Jadi jangan terkecoh dengan sistem berdaya 
besar.  

4. Suara 3D belum tentu merupakan bonus 
Kebanyakan sistem speaker multimedia menawarkan efek spasial yang diklaim 
mampu memberikan suara 3D. Jangan terlalu berharap! Karena kebanyakan 
teknologi 3D saat ini memanfaatkan pemrosesan spektral dan penyesuaian fasa 
untuk memperlebar panggung suara secara horisontal. Ini bisa memberikan efek 
yang bagus, tetapi bukanlah 3D.  

5. Dengan mendengarkan sendiri 
Sistem speaker harus diuji oleh telinga, jadi usahakan anda tidak terkelabui oleh 
spesifikasi. Dengarkan sendiri suara yang dihasilkan maka anda dapat 
memastikan bahwa suara tersebut sesuai dengan keinginan anda.  

Surat Anda 

Dari: Dimyati Dahlan  
>Shallom..  
>Saya adalah anggota baru dalam majalah ini, yang saya tanyakan  
>apakah dengan sendirinya saya akan memperoleh semua edisi baik  
>dari nomer 1 sampai nomer 32 seperti yang sudah tertera di website  
>nya? Terima kasih  

http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/yasuma.htm
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Redaksi: 
Anda dapat memperoleh semua edisi ICW dengan mengakses hompage ICW di alamat:  
http://www.sabda.org/icw/  

Dari: ARNOLD STEVE NGGEBU  
>Syaloom,  
>Saya mau minta tolong kalo sekiranya anda masih memiliki situs-2x  
>mengenai update BIOS untuk bisa mengirimkannya kepada saya. Karena  
>kebetulan daftar yg dahulu pernah anda berikan (melalui milis ICW)  
>sudah hilang waktu H/D saya rusak. Kebetulan saya perlu sekali  
>untuk dapat mengupdate BIOS PC saya. Termia kasih.  

Redaksi: 
Pertanyaan anda ini lebih cocok untuk ditanyakan langsung ke milis e-Software yang 
khusus membahas masalah komputer/internet. Silakan mendafar ke milis ini di alamat:  
<subscribe-i-kan-software@xc.org>  

Dari: Tjang Daniel Chandra  
>Untuk Bp/Ibu Admin,  
>Saya menerima e-mail dari teman yang menanyakan apakah  
>ada program untuk mencegah membuka website porno.  
>Karena saya tidak tahu, saya coba tanya kepada Bp/Ibu admin.  
>Terima kasih sebelumnya. Salam  

Redaksi: 
Terima kasih atas suratnya dan sebagai informasi, kami telah mengulas beberapa cara 
pencegahan dan proteksi terhadap Situs berlabel "x" (termasuk Situs porno) di ICW 
edisi 30 yang lalu. Untuk itu kami persilakan anda membaca kembali edisi 30 tersebut di 
alamat:  
http://www.sabda.org/icw/99-030.htm  

Info Terbaru 

• SITUS MUARA INFORMASI KRISTEN (MIK) AKTIF KEMBALI  

Berikut ini adalah kutipan surat dari seorang pembaca ICW mengenai Situs Web MIK 
(Muara Informasi Kristen):  

Dari: Santosa S.  
>Salam Kasih,  
>sudah beberapa hari ini saya mencoba masuk ke situs Muara Informasi  
>Kristen tetapi selalu gagal dengan message tidak ada file yg akan  
>dibaca/diakses. Apakah sedang dalam perbaikan?  

Penjelasan: 
Situs Web MIK kini telah mengalami update pada bagian halaman depan (home page) 

http://www.sabda.org/icw/
http://www.sabda.org/icw/99-030.htm
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dan beberapa bagian di dalam script-nya. Kesalahan pada halaman depan dan script ini 
telah mengakibatkan orang-orang yang mencoba memasuki atau mengkases script 
dalam MIK akan menerima pesan kesalahan yang seharusnya tidak perlu. Situs Web 
MIK kini dalam tahap perbaikan secara besar-besaran. Namun anda masih dapat 
berkunjung ke Situs Web ini di alamat:  
http://www.sabda.org  

Sekaligus pada kesempatan ini kami ingin memohon bantuan doa para pembaca 
sekalian, bahwa saat ini sedang direncanakan untuk membuat versi baru dari Situs MIK. 
Diharapkan pada masa yang akan datang Situs MIK ini akan menjadi sumber informasi 
Kristen Indonesia elektronik yang terbesar dan terlengkap guna membantu pelayanan 
Kristen di Indonesia.  

Terima kasih atas partisipasi doa anda. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus sajalah 
yang ditinggikan. Amin!  

  

http://www.sabda.org/
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ICW 036/Oktober/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Perjumpaan kita di ICW Edisi 36 ini akan kita beri tema "Pelayanan Kampus" (Campus 
Ministry). Sajian kami selengkapnya adalah sbb.:  

Kolom SELINTAS SITUS WEB akan mengulas beberapa Situs tentang seputar 
pelayanan mahasiswa seperti Dian Kampus, Campus Life, dan Keluarga Mahasiswa 
Katholik Bina Nusantara. Masih berkisar Campus Ministry, SEPUTAR MILIS akan 
mengulas Milis Forum Diskusi dari Persekutuan Mahasiswa Kristen STT Telkom dan 
Milis KMK Bina Nusantara. Bagaimana melayani Tuhan dan tetap setia belajar? Anda 
akan dapatkan beberapa petunjuk praktis tentang hal tersebut pada kolom FOKUS.  

LIPUTAN DUNIA INTERNET kali ini akan membahas Istilah-istilah seputar "Sekuriti" 
yang penting untuk anda ketahui, sedangkan trik bagaimana mengakses WEB dengan 
efisien dapat anda simak pada TIPS kami minggu ini. STOP PRESS dan INFO 
TERBARU masih akan menambah semaraknya sajian kami. Demikian sajian ICW edisi 
36 dan selamat menikmati!  

Teriring salam kami, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• DIAN KAMPUS 

Dian Kampus adalah bahan renungan harian "berbahasa Inggris" yang terbit untuk 
siswa/mahasiswa di Indonesia. Pelayanan ini memiliki misi untuk menolong 
siswa/mahasiswa menyediakan bahan bersekutu secara pribadi dengan Tuhan 
sekaligus belajar bahasa Inggris. Selain bahan bacaan Alkitab dan renungannya, 
terdapat juga kesaksian- kesaksian yang menguatkan. Dian Kampus pertama muncul 
dalam bentuk buku saku, tetapi kini juga telah terbit dalam dunia virtual. Untuk itu 
segeralah mengunjunginya di Situs Web Renungan Harian dengan alamat:  
http://www.inasia-ol.com/rh/inf_dian.htm  

• CAMPUS LIFE 

Situs Buletin berbahasa Inggris ini sangat bagus buat mahasiswa dan para pelayan 
mahasiswa, sebab didalamnya dapat anda temui nasihat dan jawaban praktis seputar 
masalah teman hidup, kepercayaan diri, popularitas, kesepian, dan masalah-masalah 
mahasiswa lainnya. Tetapi di samping itu, didalamnya terdapat juga kesaksian dan 
pengalaman indah dari beberapa mahasiswa yang hidupnya telah diubah oleh 
pengenalannya akan Tuhan. Bukan hanya itu saja! Bagi anda yang gemar memainkan 
musik lagu-lagu rohani, Buletin ini juga dapat dipakai sebagai referensi atau menambah 
koleksi lagu-lagu rohani anda. Untuk berkunjung ke Situs ini, silakan arahkan browser 
anda ke alamat berikut ini:  
http://www.christianity.net/campuslife/  

• KELUARGA MAHASISWA KATOLIK (KMK) - BINA NUSANTARA 

KMK Bina Nusantara adalah tempat anggota mahasiswa Katolik dari Universitas Bina 
Nusantara melayani, mengembangkan iman dan menggalang persaudaraan antar 
mahasiswa Katolik baik dari dalam maupun luar Universitas ini. Salah satu sarana untuk 
mewujudkan tujuan di atas adalah melalui Situs Web KMK Binus ini. Sarana lain yang 
sedang dijajagi adalah membuka Milis Forum Diskusi (Simak dalam Kolom  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI 
TELKOM -  

BANDUNG 
Milis milik PMK STT Telkom Bandung ini lahir tgl. 21 Oktober yaitu tepatnya setahun 
yang lalu. Topik-topik yang dibahas dalam Milis ini a.l. masalah-masalah sekitar 
Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), alumni, isu-isu politik, pertumbuhan rohani, 

http://www.inasia-ol.com/rh/inf_dian.htm
http://www.christianity.net/campuslife/
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pengumuman, bertukar informasi akademis, dll. Milis ini juga bertujuan untuk para 
alumni STT Telkom tersebar di seluruh cabang PT Telkom di Indonesia (bahkan juga 
yang di luar Indonesia) untuk mengikat tali persaudaraan diantara mereka. Untuk 
mahasiswa dan alumni PMK STT Telkom yang "care" terhadap pmk STT Telkom, 
silakan menghubungi Moderator MILIS ini di alamat:  
<owner-pmkstttelkom@onelist.com>  

Situs Web mereka (masih dalam taraf pengembangan dan mohon saran serta 
masukkan) dapat anda temui di alamat:  
http://www.angelfire.com/id/pmkstttelkom/  

• MILIS KELUARGA MAHASISWA KATHOLIK - BINA NUSANTARA 

Apakah anda alumni Universitas Bina Nusantara? Akhirnya anda dapat berjumpa 
kembali dengan teman-teman alumni yang lain untuk saling bernostalgia, berdiskusi 
mengenai iman Katholik, melemparkan pertanyaan, pengalaman pribadi, dan cerita-
cerita menarik lainnya. Untuk anda yang masih belajar di Universitas tsb, tentu saja 
anda juga dapat bergabung dengan Milis ini karena Milis ini juga dipakai sebagai sarana 
untuk menyampaikan berita dan berkomunikasi antara aktifis KMK dengan mahasiswa 
dan para alumni Bina Nusantara.  

Untuk bergabung, anda tinggal mengirimkan email ke alamat berikut ini:  
<subscribe-kmk@egroups.com>  

Stop Press 

AJAKAN BERPARTISIPASI 

Redaksi ICW kali ini kembali mengajak anda para pembaca setia ICW untuk 
berpartisipasi dan bekerja sama dengan pelayanan kami dalam ICW melalui pengiriman 
artikel/informasi/bahan-bahan seputar komputer, internet dan ke-Kristenan, khususnya 
yang ada di Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk informasi dari luar 
Indonesia. Kirimkan segera ke alamat:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Kiriman anda akan kami terima dengan sukacita dan kami berterima kasih atas 
partisipasi dan kerja sama yang anda berikan. Tuhan memberkati pelayanan anda ...:-)  

Tips:Tips Cepat Mengakses Web 

Surfing di internet memang menyenangkan, tapi tanpa terasa kita menghabiskan 
banyak waktu dan tentu saja banyak biaya! Tapi anda tidak perlu kuatir, kali ini kami 
akan mengulas beberapa tips supaya anda bisa surfing dengan nyaman dan biaya 
lumayan terkendali...  

http://www.angelfire.com/id/pmkstttelkom/
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1. Kemampuan Window untuk bekerja melalui banyak jendela hendaknya anda 
manfaatkan secara maksimal. Anda tidak perlu membuka satu jendela dan 
menunggu suatu Situs selesai dimuat untuk membuka jendela lagi. Anda dapat 
membuka beberapa jendela sekaligus tanpa harus menanti salah satu. Tetapi 
perlu diingat, jangan sampai kita kelewat semangat membuka banyak jendela 
sehingga Situs yang kita akses juga sangat banyak. Mengapa, karena semakin 
banyak jendela anda gunakan, maka akses akan semakin lambat. Jadi bila 
sekiranya sudah tidak diperlukan, tutup saja beberapa jendela yang tidak perlu.  

2. Dengan me-non aktifkan Auto Load Image atau Auto Load Multimedia bila anda 
hanya memerlukan berita/informasi tertulis yang ada pada sebuah Situs. Karena 
banyaknya grafik dalam suatu Situs pasti akan memperlambat akses internet 
anda.  

3. Sekiranya bisa, usahakan untuk mengakses saat malam maupun pagi-pagi 
sekali, karena akses komputer pada jam-jam tertentu seperti siang hari pasti 
akan melalui jalur komunikasi telepon yang cukup sibuk.  

4. Jangan segan-segan me-reload kembali browser anda bila indikator terlihat 
macet atau tidak bertambah angka kecepatannya. Bisa saja waktu itu jalur 
komunikasi telah penuh, atau data yang diterima telah hilang ditengah jalan.  

Surat Anda 

Dari: SK Suhendi  
>apakah ada forum untuk berkonsultasi tentang  
>masalah agama?  
>Kalau ada bagaimana caranya?  
>thank's, salam damai  

Redaksi: 
Ada beberapa Milis Kristen dan Katolik yang dapat anda ikuti untuk berdiskusi tentang 
masalah agama, diantaranya adalah:  

FICA-Net <owner-fica-net@fica.org> Paroki-Net <admin@parokinet.org>  

Info Terbaru 

PENGUMUMAN KURSUS BARU PESTA  

Berikut ini adalah kutipan surat pengumuman dari owner/admin PESTA (Pendidikan 
Elektronik Studi Teologia Awam)  

Kabar gembira!  

Kami mengundang anda yang rindu belajar Alkitab lebih banyak untuk mengikuti Kursus 
baru dari Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA). Nama Kursus adalah: 
"PENGANTAR SINGKAT PERJANJIAN LAMA" (PPL). Tujuannya adalah untuk 
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menolong jemaat awam mengenal secara singkat dunia Perjanjian Lama yang ada 
dalam Alkitab. Kursus PPL ini terdiri dari 6 Pelajaran dan akan berlangsung selama 6 
minggu. Kursus dibagi menjadi dua jenis: Kursus Tertulis dan Kursus Virtual (dengan 
Diskusi).  

Untuk anda yang SUDAH menjadi peserta PESTA sebelumnya dalam Kursus Dasar-
dasar Iman Kristen, atau anda yang PERNAH mendaftarkan diri mengikuti Kursus 
PESTA, anda dapat mengirim surat ke Staf PESTA:  
<Staf-PESTA@sabda.org>.  

Bagi anda yang BELUM PERNAH mendaftar sebelumnya dan baru pertama kali ini 
tertarik mengikuti Kursus PESTA anda dapat mengirimkan surat ke:  
<info-PESTA@sabda.org>.  

Kursus Pengantar Singkat Perjanjian Lama jenis KELAS VIRTUAL (dengan diskusi) 
akan dimulai tgl. 13 Oktober 1999. Jumlah peserta KV ini akan dibatasi, oleh karena itu 
bagi anda yang tertarik harap mendaftar sebelum tgl. 10 Oktober 1999. Mohon 
mendaftar secepatnya! Untuk mengikuti Kursus PESTA peserta TIDAK akan dipungut 
biaya, tetapi yang dituntut adalah kesungguhannya.  

Pengurus PESTA  
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ICW 037/Oktober/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam Kristus,  

Untuk edisi 37 kali ini kami akan mengajak anda berkunjung ke beberapa Penerbit, 
Toko Buku maupun Buku Kristen yang beredar secara Online!!  

Pertama-tama dalam kolom SELINTAS SITUS WEB kami akan mengulas Situs Balita 
Anda, CHICK Publication, Pacific Link dan Worthy Books. SEPUTAR MILIS akan 
memperkenalkan Milis Forum Diskusi Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia 
dan Persekutuan Anak-anak Zebaoth, dan juga sebuah Milis Publikasi Elektronik dari 
CC Ministry yakni CC Library.  

Artikel tentang "Berawal dari Membaca" akan mengisi kolom FOKUS pada minggu ini. 
Sesuai dengan janji kami pada edisi yang lalu, LIPUTAN DUNIA INTERNET kali ini 
akan membahas cara mengatasi SPAM atau COOKIES yang keberadaannya seringkali 
menjengkelkan kita. TIPS akan berbicara tentang cara bijak memilih suatu Password, 
dan jangan lupa untuk menengok INFO TERBARU dan STOP PRESS untuk 
mendapatkan berita terbaru dari kami.  

Selamat menikmati sajian kami dalam ICW Edisi ke 37. God Bless...!!  

Salam, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• BALITA ANDA  

Apakah anda terlalu repot dengan pekerjaan, tak punya waktu untuk meninggalkan 
kantor atau malas pergi ke toko buku untuk mencari bahan bacaan anak-anak? Anda 
tak perlu cemas. Internet yang Anda hadapi sekarang, menyajikan berbagai sumber 
bacaan yang menarik hati. Praktis, tanpa Anda harus meninggalkan tempat duduk untuk 
datang sendiri ke toko buku yang jauh dari rumah anda dan belum lagi harus antri di 
depan loket. Sekarang anda tinggal mengarahkan browser ke Situs Web Balita Anda, 
dan anda akan mendapati link ke toko-toko buku yang menyediakan ratusan bahkan 
ribuan judul buku anak-anak, dongeng untuk anak-anak dan majalah anak-anak 
lainnya. Tunggu apa lagi? Segera meluncur ke Situs Web ini di alamat:  
http://www.balita-anda.indoglobal.com/bacaan.html  

• CHICK PUBLICATION 

Chick merupakan salah satu penerbit traktat penginjilan yang dikemas secara menarik. 
Selain memproduksi buku-buku penginjilan, Chick juga mengeluarkan traktat-traktat 
praktis dalam bentuk komik. Anda dapat membaca daftar komik yang diproduksi oleh 
Chick di halaman "Comics". Hal yang menarik lainnya, dalam Situs ini traktat Chick juga 
dapat dibaca dalam 60 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Selain itu ada beberapa 
produk yang dikeluarkan oleh Chick seperti T-Shirt, Poster, dan Kaset Video yang 
semua isinya mengarah pada Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan, Dialah satu-satunya 
jalan menuju kehidupan kekal. Anda tertarik silakan kunjungi alamat berikut:  
http://www.chick.com  

• PACIFIC LINK 

Satu lagi Situs cerdas yang dapat dikunjungi oleh anak-anak untuk menjelajahi dunia 
dan membuat mereka semakin "pinter" hadir di Internet. Situs Web yang merupakan 
jawaban dari masalah studi, permainan, aktivitas, dan hiburan yang baik bagi anak-
anak ini juga memberikan tempat bagi buku maupun bacaan anak-anak bermutu. Anda 
dapat mengajak anak anda berkunjung ke Situs ini dan anda akan menggali menfaat 
yang besar dari Situs ini. Tunggu apa lagi, segera berkunjung ke Situs Web Pacific Link 
ini di alamat:  
http://www.pacific.net.id/segmen/links_anak.html  

• WORTHY BOOKS 

Situs Web berbahasa Inggris ini merupakan sumber informasi dari beberapa buku 
Kristen, musik Kristen, dan video Kristen. Sebagai salah satu link dari "WorthyNet 
(sebuah Situs tentang sumber-sumber Kristen) Worthy Books menampilkan resensi dan 
informasi dari buku- buku yang dijualnya. Buku-buku menarik seperti "The Power of a 
Praying Wife", "Fresh Faith", dll. disediakan oleh Situs ini. Untuk mendapatkannya, 
anda dapat mengklik buku yang anda inginkan dan memesannya pada Situs Web 

http://www.balita-anda.indoglobal.com/bacaan.html
http://www.chick.com/
http://www.pacific.net.id/segmen/links_anak.html
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beralamat:  
http://www.worthybooks.com  

• PUSTAKA GAPI JAKARTA 

Situs satu halaman ini benar-benar Situs Toko Buku Online. Anda dapat melihat daftar 
buku yang dijual oleh GAPI dilengkapi dengan resensi dari buku yang ditawarkan 
tersebut, yaitu sejumlah buku tentang berwiraswasta dalam nuansa Kristen. Buku-buku 
tersebut diterbitkan oleh pustaka GAPI. Silakan berkunjung ke Situs ini untuk 
mendapatkan penjelasan singkat mengenai isi dari buku-buku yang mereka tawarkan di 
alamat berikut ini:  
http://www.geocities.com/SouthBeach/Sands/5460/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• YPPII dan PAAZ  

Milis YPPII dan PAAZ (Persekutuan Anak-anak Zebaoth) ini adalah Milis baru dari 
Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia, sebuah Yayasan yang berlokasi di 
Batu, Malang. Milis ini dibuat khusus untuk :  

1. Anggota staf YPPII (Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia) di mana 
saja mereka berada di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk didalamnya 
para misionaris maupun dosen yang melanjutkan studi di luar negeri.  

2. Anggota PAAZ (Persekutuan Anak-Anak Zebaoth) baik yang tinggal di Batu dan 
belajar di kota lain maupun di luar negeri.  

3. Relasi dari PAAZ dan YPPII yang ingin mengetahui informasi terakhir di YPPII 
dan PAAZ  

4. Semua orang yang pernah tinggal berhubungan dengan PAAZ dan YPPII.  

Melalui Milis YPPII dan PAAZ ini diharapkan orang-orang yang tergabung di dalamnya 
dapat terus menjalin komunikasi, sharing, diskusi, kesaksian, membagi pokok doa atau 
apa saja untuk saling menguatkan iman satu sama lain. Apabila anda termasuk salah 
satu kategori kelompok di atas, silakan bergabung dengan Milis ini melalui alamat:  
<paaz_yppii-subscribe@egroups.com>  

Publikasi Elektronik 

• CC LIBRARY  

CC Library adalah salah satu Milis dari CyberChurch Ministry untuk perpustakaan 
majalah-majalah Kristen (khususnya yang berbahasa Inggris). Publikasi elektronik ini 
memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk mengirimkan informasi tentang 
buku/majalah Kristen online kepada moderator untuk selanjutnya diteruskan kepada 

http://www.worthybooks.com/
http://www.geocities.com/SouthBeach/Sands/5460/
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seluruh anggota lainnya melalui jalur milis. Posting dari Milis ini adalah antara 1-2 hari 
sekali dengan jumlah kiriman 5-10 posting berukuran kira-kira 10-20 Kb.  

Untuk mendaftar, kirimkan e-mail kosong anda ke alamat berikut ini:  
<arsip-subscribe@egroups.com>  

Dan untuk informasi lebih lengkap silakan berkunjung ke Situs Web CyberChurch di 
alamat :  
http://come.to/cc-family  

  

http://come.to/cc-family
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Liputan Dunia Internet: Amankah Data Anda? 

Seberapa penting sebuah data pribadi (seperti nomor rekening di bank, password untuk 
mailbox, daftar gaji pegawai dll) bagi anda? Bagaimana perasaan anda bila suatu saat 
data pribadi anda tsb. diketahui oleh orang lain dan dimanfaatkan untuk tujuan yang 
salah? Ternyata bahwa melindungi data pribadi bukan lagi merupakan suatu pilihan 
melainkan suatu keharusan bagi kita. Masalah sekuritas kini mulai dibicarakan bukan 
lagi sebatas mengatasi para "hacker" melainkan juga mengatasi para pengguna internet 
pemula!! Selain itu, masih ada beberapa masalah keamanan lain yang perlu diatasi 
seperti:  

1. DI KANTOR 
Tingkat pengamanan data di komputer Kantor memiliki resiko yang sangat tinggi. 
Bisa dibayangkan, bila anda tidak berada di tempat, maka siapa saja yang 
melewati meja kerja anda dapat membaca data- data anda, tidak hanya rekan 
kerja, bahkan atasan. Selain itu biasanya komputer-komputer kantor (termasuk 
komputer anda) telah terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah LAN 
perusahaan, sehingga makin besar kemungkinan seseorang yang tidak 
diinginkan membaca atau bahkan mengambil data-data penting dan pribadi 
anda. Bahkan adakalanya jaringan perusahaan anda pun mungkin memiliki 
akses ke internet. Maka secara teoritis PC anda terbuka bagi siapa saja, selama 
anda online!!  

2. DI RUMAH 
Masalah pengamanan data di rumah jauh lebih mudah/tidak serumit masalah di 
kantor. Dalam beberapa kasus, keluarga atau rekan serumah dapat lebih 
dipercaya dalam menghargai data-data pribadi anda. Tetapi bukannya di rumah 
tidak ada masalah? Hati-hati dengan bahaya yang datang dari Internet seperti 
ancaman virus yang sering disebut "Trojan Horse" yang sering digunakan untuk 
mencuri file password yang tersimpan dalam bentuk hardisk. Lalu, dimana lagi 
tempat yang aman dan dapat dipercaya menyimpan data-data pribadi kita? 
Sebaiknya anda tidak buru-buru keluar dari pekerjaan anda atau tergesa-gesa 
menjual komputer anda karena keamanan anda tidak terjaga! Sebagai solusi, 
ada cara khusus yang dapat anda terapkan dalam melindungi data pribadi anda 
seperti:  

1. Mencoba mengganti nama file anda dari dalam windows explore (untuk 
komputer di perusahaan), mengembangkan sistem backup, dapat juga 
dengan mengenskripsi email, sebuah program enskripsi email 
menyembunyikan pesan anda dari pengintai dengan mengacak teks 
sederhana menjadi susah dibaca, yang hanya bisa dibaca oleh penerima 
email tersebut. Untuk yang lebih banyak mengeluar- kan biaya, anda 
mungkin harus menandatangani email anda dengan tanda tangan digital. 
Sebuah tanda tangan digital akan meyakinkan penerima bahwa pesan 
tersebut berasal dari anda, dan tentu saja mengurangi kemungkinan 
adanya orang yang iseng mengaku dirinya sebagai anda dengan 
menggunakan alamat email anda. Sebuah email yang ditandatangani 
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secara digital secara hukum setara dengan kontrak tertulis yang 
ditandatangani oleh tangan.  

2. Untuk anda yang sering menerima spam/cookies karena lupa memberi 
tanda cek pada kotak yang berkaitan dengan iklan gratis saat melakukan 
registrasi, maka perangilah!! Banyak software anti cookies maupun filter 
penolak spam yang dapat anda temukan. (lihat dalam daftar alamat Situs)  

3. Mengunjungi Situs-situs penting yang berisi informasi tentang 
perlindungan/pengamanan data dan peringatan tentang aman tidaknya 
produk tertentu.  

Daftar Situs-situs penting dengan tema perlindungan dan keamanan data:  

• PGP International 
http://www.pgpi.com  

• Microsoft Corp 
http://www.microsoft.com/security/  

• East Technology 
http://www.east-tec.com  

• Symantec Corp 
http://www.symantec.com  

• NMRC.Org 
http://www.nmrc.org/compute/intrude.html  

• Acces Data 
http://www.accesdata.com  

• NT Security System 
http://www.ntbugtraq.com  

• Insecure 
http://www.insecure.org  

• RSA 
http://www.rsa.com  

• CyberSafe 
http://www.cybersafe.com  

Daftar Situs anti Cookies dan penolak Spam:  

• http://www.thelimitsoft.com  
• http://www.kburra.com  
• http://www.contactplus.com  
• http://www.luckman.com  
• http://www.nsclean.com  
• http://webster-image.com  
• http://www.mailjail.com  

Dari berbagai sumber. /vi  

Stop Press 

http://www.pgpi.com/
http://www.microsoft.com/security/
http://www.east-tec.com/
http://www.symantec.com/
http://www.nmrc.org/compute/intrude.html
http://www.accesdata.com/
http://www.ntbugtraq.com/
http://www.insecure.org/
http://www.rsa.com/
http://www.cybersafe.com/
http://www.thelimitsoft.com/
http://www.kburra.com/
http://www.contactplus.com/
http://www.luckman.com/
http://www.nsclean.com/
http://webster-image.com/
http://www.mailjail.com/
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UNDANGAN SEMINAR -- PELAYANAN ELEKTRONIK 
Bagi anda yang rindu melihat kemajuan teknologi (komputer dan internet) dipakai untuk 
mengembangkan pekerjaan Tuhan; dan bagi anda yang sudah lama rindu untuk 
melayani Tuhan melalui media eklektronik; dan bagi anda yang rindu dipakai Tuhan 
untuk menjadi hamba Tuhan secara elektronik..... inilah kesempatan emas bagi anda 
untuk berbincang-bincang membagikan visi pelayanan elektronik di Indonesia dalam 
sebuah pertemuan:  
"MEDIA DI INTERNET MENJELANG MILLENIUM III"  
Sabtu, 16 Oktober 1999 - 13.00 s/d 16.00 WIB Hall Serbaguna ICDS (Institute of 
Community dan Develoment Studies) 
Jl. Grenville Maizonette 
Blok D no. 2-3 Jakarta Barat  

Kami mengundang anda para ahli dan semua kaum profesional di dunia komputer dan 
internet, termasuk yang terlibat dalam bidang jurnalistik dan grafik design, untuk 
memiliki visi dan beban melayani Tuhan dan bersama-sama mewujudkan Amanat 
Agung Tuhan dengan mengembangkan pelayanan Kristen elektronik di Indonesia.  

ACARA: 
Visi/Misi: Pelayanan Elektronik di Indonesia Diskusi dgn BrainStorming Ide-ide Laporan 
dan Studi-studi Kasus Tantangan dan membuat Working/Proyek Groups  

Saat ini telah terdaftar kurang lebih 40 orang yang tertarik dan tertantang untuk ikut 
serta di dalamnya. Bagaimana dengan anda ? Untuk pendaftaran dan informasi lengkap 
hubungi :  
Sdr.Ipin Susanto  
e-mail : <Ipin@indonet.id> 
Telp.(021)-6262310-12  

• RALAT ICW 36  

Pada ICW 36 yang lalu, kami menuliskan informasi sebagai berikut:  
PMK FAKULTAS HUKUM UNIVERISTAS AIRLANGGA 
http://members.spree.com/college/pdoa_hukum/  

Seharusnya informasi yang benar adalah sebagai berikut:  

UKM Kerohanian Kristen Universitas Airlangga di Fakultas Hukum 
http://members.spree.com/college/pdoa_hukum/  

Kami mohon maaf atas kesalahan dari penulisan nama Situs tersebut, dan kami 
berterima kasih kepada anda yang telah mengirimkan informasi untuk mengoreksi 
kesalahan ini. Tuhan memberkati.  

  

http://members.spree.com/college/pdoa_hukum/
http://members.spree.com/college/pdoa_hukum/
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Tips:Cara Bijak Memilih Password 

Anda mungkin sering tidak memperhatikan/tidak berhati-hati dengan hal ini, atau anda 
kadang kesulitan menentukan Password yang akan anda pakai karena anda sudah 
membuat begitu banyak password, mis. untuk login ke server, PC, Situs Web, Email, 
dll? Untuk sedikit membantu anda, simak tips kami berikut ini...  

1. Sebaiknya anda tidak menggunakan nama/istilah umum menyangkut diri anda, 
seperti nama anda, tanggal lahir, nomor KTP, nama hewan peliharaan, atau data 
apapun yang berasal dari dunia nyata anda.  

2. Jangan menyamakan Password anda dengan ID login atau username!!  
3. Usahakan mencari komposisi yang 'aneh' tetapi mudah anda ingat.  
4. Mencoba membuat komposisi dari lusinan Password alfanumerik yang unik. Satu 

trik khusus untuk anda, untuk membuat password unik dari password yang telah 
anda gunakan, gerakan jari anda ke kiri atau ke kanan di atas papan ketik.  

5. Mengganti Password secara periodik dalam jangka waktu dua atau tiga bulan 
sekali untuk meningkatkan keamanan.  

6. Dengan anda melakukan langkah-langkah di atas, maka Web server, dan 
account mail anda akan terproteksi dengan sendirinya. Namun ingat, anda harus 
selalu ingat Password yang anda buat. Untuk menghindari 'lupa', catatlah 
Password anda pada kertas dan simpanlah di tempat aman. Atau, anda juga bisa 
mencoba menggunakan software penyimpan Password seperti Pasword 
Memorizer atau Password Keeper.  
http://www.pcworld.com/sep98/defenders  

7. Yang terpenting, Sssttt..!?!? Diamlah,Password harus anda simpan sebagai 
rahasia, jangan membicarakannya bahkan meneriakkannya keras-keras!!  

Sumber: InfoKomputer  

Surat Anda 

Dari:"Hendri"  
>Hi....  
>maksudnya kirim artikel itu seperti apa ??  
>apa berupa cerita ?? GBU  

Redaksi: 
Terima kasih atas perhatian Saudara Hendri, Artikel yang kami maksud adalah artikel 
singkat (4-5 paragraf) yang mengulas hal-hal teknis dan praktis seputar dunia Komputer 
maupun Internet dan (kalau dapat) berhubungan dengan iman Kristen. Apakah anda 
sudah siap mengirimkan nya? Jangan lama-lama, kami menunggu artikel anda!!  

Dari: "jonny"  
>Bung Admin,  
>apakah saya bisa memperoleh posting ICW dari edisi awal  

http://www.pcworld.com/sep98/defenders
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>(no1 s/d 35), karena satu dan lain hal server tempat saya  
>mengalami problem and...blank data in my computer.  
>please help...karena posting tersebut sangat menjadi berkat  
>buat saya...  

Redaksi: 
Kami turut prihatin atas problem yang anda alami, dan sebaiknya anda tidak perlu kuatir 
kehilangan 35 edisi ICW karena anda dapat memperolehnya lagi dengan mengunjungi 
Situs Web ICW (meskipun masih dalam taraf pengembangan) di alamat: 
http://www.sabda.org/icw/  

Jika anda mendapatkan kesulitan, silakan menghubungi kami lagi.  

Info Terbaru 

INFO DARI e-HUMOR 
Halo sobat-sobat setia e-Humor, ada info baru dari kami bahwa mulai Bulan September 
yang lalu, Milis e-Humor punya Admin baru, namanya mbak Natalia, dan sekarang e-
Humor sudah aktif lagi!! Jadi buruan kirim humor lagi sebanyak-banyaknya, tapi jangan 
lupa, humornya harus bersih dan pasti lucu, ok!!  

Alamat Moderator milis e-Humor:  
Natalia <lia@sabda.org>  

Untuk bergabung dan berlangganan e-Humor silakan kirim e-mail kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-Humor@XC.Org>  

  

http://www.sabda.org/icw/
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ICW 038/Oktober/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Halo pemuda Indonesia! Bulan ini adalah bulan yang bersejarah bagi anda! Satu tanah 
air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia adalah janji kita 
kepada ibu pertiwi. Apakah janji itu tetap dipegang sampai saat ini? Apakah kondisi 
pemuda Indonesia sekarang ini sesuai dengan janji tersebut? ICW akan menjadikan 
momen yang berharga ini sebagai fokus edisi kali ini. Dan seperti biasanya kami akan 
mengawali edisi kami dengan kolom SELINTAS WEB dari beberapa Situs yang menarik 
untuk dikunjungi, yakni Situs Remaja dari GKI, Youth News, Yayasan Bina Awam (YBA) 
dan Situs Web GBIA Graphe.  

Seputar Milis akan mengulas Milis dari Yayasan Bina Awam (YBA). Sesuai dengan 
ulasan kami di atas, topik "Anak atau Dewasa" akan mengisi kolom FOKUS edisi ini. 
Pada Edisi yang lalu kita telah berbicara tentang keamanan data. Saat ini dalam 
LIPUTAN DUNIA INTERNET kami akan mengupas cara menyelamatkan data yang 
"terhilang", dan bila kehilangan itu terjadi karena PC anda "crash", tunggu dulu...jangan 
panik! Coba tengok beberapa tip kami dalam kolom TIPS. Untuk informasi terbaru dan 
berita terhangat dari kami, jangan lewatkan kolom STOP PRESS dan INFO TERBARU.  

Demikian sekilas isi dari ICW edisi 38 kali ini, semoga bermanfaat bagi anda semuanya, 
dan Tuhan memberkati...  

Salam, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• HOMEPAGE REMAJA - GKI JAWA TENGAH 

Situs yang menarik dan lucu ini merupakan Situs Pembinaan Remaja oleh Gereja-
gereja Kristen Indonesia di wilayah Jawa Tengah. Dibuat oleh Pdt. Joas Adiprasetyo, 
M.Th dan beberapa rekannya untuk menampung bahan dan informasi seputar 
pelayanan remaja, oleh karena itu Situs ini sangat layak dan menarik untuk dikunjungi 
oleh para remaja dan pembina remaja. Halaman-halaman yang dapat anda temui dalam 
Situs ini antara lain Galeri Metode, Galeri Makalah, Tip Bina Remaja, Persekutuan 
Remaja GKI, Kumpulan lagu-lagu, Derap Remaja, Cool Link, dan masih banyak lagi. 
Untuk informasi selengkapnya, segera kunjungi Situs Remaja ini di alamat:  
http://come.to/remaja  

• YOUTHNEWS 

Situs Buletin (berbahasa Indonesia) yang cukup unik ini berisi seputar kegiatan anak 
muda pada umumnya namun tetap dalam kerangka ke-Kristenan. Dengan bahasa yang 
ringan dan sederhana Situs ini sangat pas dan cocok untuk konsumsi anak-anak usia 
remaja dan pemuda. Ada halaman fokus, abbkadym, tips, edisi lalu, ngobrol, spotlight, 
dll, Disediakan juga Milis dan link ke beberapa sumber Kristen. Apakah anda seorang 
muda? Bila "ya" maka kami sarankan anda segera meluncur ke Situs ini dan rasakan 
berkat Tuhan melalui Situs Buletin YouthNews ini di alamat:  
http://www.youth.id.org  

• YAYASAN BINA AWAM (YBA) 

Yayasan ini adalah sebuah badan sosial dan kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, 
mereka melayani kaum awam dan profesional Kristen dalam menyiapkan diri untuk 
terjun dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari dimasyarakat. Situs Web ini 
merupakan salah satu bentuk pelayanan mereka melalui internet disamping Kursus 
Alkitab dan Teologi Tertulis (KATT) dan seminar-seminar pelatihan dan keterampilan 
profesional yang mereka adakan. Halaman-halaman yang anda temui dalam Situs ini 
akan memberikan anda informasi lengkap tentang Pelayanan YBA, seperti Kursus 
Alkitab, Pelayanan Internet, Pelayanan Kasih, dll. Selain itu disediakan juga Galeri Buku 
sekaligus prosedur pemesanannya dan ada juga Makalah Sahabat Awam (MSA), dan 
masih banyak lagi. Informasi akan lebih jelas jika anda berkunjung ke Situs Web YBA ini 
di alamat: 
http://www.melsa.net.id/~yba/ 
http://www.in-christ.net/yba/  

• GEREJA BAPTIS INDEPENDENT ALKITABIAH (GBIA) GRAPHE 

Kerinduan mengajak setiap orang Kristen lahir baru bekerja sama memenangkan 
orang-orang Indonesia dari hukuman kekal mendorong GBIA Graphe mengembangkan 
pelayanannya melalui Situs Web ini. Dalam Situs Gereja yang cukup besar ini anda 

http://come.to/remaja
http://www.youth.id.org/
http://www.melsa.net.id/~yba/
http://www.in-christ.net/yba/
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akan memperoleh informasi seputar sejarah berdirinya Gereja ini, Kegiatan pelayanan 
mereka, dan juga Sekolah Tinggi Teologi Graphe dan Panti asuhan yang mereka 
adakan. Selain itu, GBIA Graphe juga menjual beberapa buku tulisan Dr. Liauw, anda 
dapat membaca review dan harga dari buku-buku tersebut dalam Situs ini. Tunggu 
apalagi, segera berkunjung ke Situs Web GBIA Graphe ini untuk mendapatkan banyak 
berkat di alamat:  
http://jupiter.centrin.net.id/~morzo/  

Seputar Milis 

Publikasi Elektronik 

• e-YBA 

e-YBA adalah publikasi elektronik berkala yang dikeluarkan oleh Yayasan Bina Awam 
setiap dua minggu sekali. Isi Publikasi tersebut berupa bahan renungan dan diskusi 
yang keduanya dikirimkan melalui email. Secara umum, isi dari buletin e-YBA adalah 
Renungan Singkat, Pengumuman tentang YBA, Update Situs YBA dan hal lainnya. 
Untuk bergabung anda tinggal mengirimkan email kosong ke alamat berikut ini: 
<subscribe-i-kan-untuk-yba@xc.org>  

Untuk info lebih lanjut tentang YBA, kirim email kosong alamat: 
<info-i-kan-untuk-yba@xc.org>  

Atau langsung ke Admin e-YBA di alamat: 
<owner-i-kan-untuk-yba@xc.org>  

  

http://jupiter.centrin.net.id/~morzo/
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Liputan Dunia Internet: Menyelamatkan Data Yang Hilang 

"Aduh..sial..!!! Kini semuanya hilang!" Perkataan ini sering dengan spontan terucap dari 
mulut kita saat tidak sengaja menghapus data yang kita butuhkan. Tetapi sebenarnya 
anda tidak perlu kuatir! Data yang terhapus sebenarnya tidak benar-benar hilang dari 
hardisk anda. Data-data tersebut dapat dipanggil kembali dengan mudah (bila anda 
mengetahui caranya). Bagaimana caranya? Coba ikuti langkah-langkah berikut ini:  

1. Untuk program-program email seperti Outlook Express dan Eudora biasanya 
menempatkan pesan email (message) yang dihapus ke dalam folder "Deleted 
items" atau "Trash". Bila anda telah membaca lalu menghapus sebuah email, 
maka seorang masih dapat menemukan pesan email tersebut melalui kedua 
jenis folder ini. Cara sederhana untuk menghindari hal ini adalah dengan 
mengaktifkan fungsi pengosongan folder-folder ini secara otomatis oleh program 
yang bersangkutan. Jika anda menggunakan Outlook Express 5, klik lah 
"ToolsOptionsMaintenance". Di sini anda dapat melakukan beberapa pengaturan 
untuk penyimpanan data atau message email yang sudah tidak dibutuhkan atau 
dihapus. Atau anda dapat melakukan pengosongan folder secara manual.  

2. Pada sistem operasi Windows, bila anda menghapus file dari Windows Explorer, 
maka file tersebut tidak langsung disingkirkan dari hardisk, melainkan hanya 
akan dipindahkan ke dalam folder "Recycle Bin" (keranjang sampah). Pada 
Windows 98 anda harus menggunakan program Norton Utilities yang 
memungkinkan proses penyelamatan data melalui fungsi "Unerase Wizard".  

3. Bila anda tidak sengaja mem-format hardisk anda sebaiknya jangan terburu 
panik! Gunakan utility unformat dari Norton Utlities, maka anda dapat 
mengembalikan kondisi hardisk hampir seperti semula.  

4. Saat anda mengerjakan sesuatu dengan okmputer anda dan tiba-tiba saja lampu 
mati, tentu hal itu sangat menjengkelkan, tapi yang paling mengkuatirkan adalah: 
apakah data yang terputus tadi dapat diselamatkan? Windows akan segera 
mengaktifkan fungsi ScanDisk pada saat komputer kembali dinyalakan. Dalam 
proses scan, Windows akan mendeteksi adanya "Cross Linked" File" dan 
memberi pilihan, apakah file tsb akan dibackup (pilih save) atau langsung di 
hapus (pilih skip). Bila tidak dihapus, anda kemudian dapat membuka file tsb 
dengan program utility misalnya Hex Editor atau Norton DiskEditor dan 
menyusun kembali data yang rusak tadi.  

Di atas adalah 4 cara diantara banyak sekali cara menyelamatkan data anda yang 
"terhilang". Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah daftar alamat Situs Web yang 
menarik yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan data.  

Symantec Norton Utilities 
http://www.symantec.com 
CyberSafe Corporation 
http://www.cybersafe.com 
Access Data Corporation 
http://www.accesdata.com 

http://www.symantec.com/
http://www.cybersafe.com/
http://www.accesdata.com/


ICW 1999 
 

285 
 

Hex Workshop 
http://www.bpsoft.com 
Microsoft Corp. 
http://www.microsoft.com 

Sumber: CHIP /vi  

Stop Press 

• EDISI KHUSUS REFORMED  

Tanggal 31 Oktober adalah hari reformasi gereja. Dan pada kesempatan tsb ICW akan 
hadir dengan suguhan edisi khusus:  
"GERAKAN REFORMED INJILI"  

Anda rindu mengetahui seluk-beluk Gerakan Reformed Injili khususnya yang di 
Indonesia? Jangan lewatkan edisi yang menarik ini karena kami akan mengulas 
gerakan ini mulai dari Sejarah sampai perkembangannya hingga sekarang. Dan bila 
anda memiliki informasi seputar Gerakan Reformed Injili di Indonesia, jangan segan-
segan mengirimkannya kepada kami, kami berterima kasih untuk itu. Shallom...:-)  

• HASIL PERTEMUAN/SEMINAR TGL 16 OKTOBER  

Pertemuan/Seminar di Jakarta pada tanggal 16 Oktober yang telah diumumkan oleh 
ICW edisi ke-37 lalu telah berjalan dengan baik. Acara yang bertema "Media di Internet" 
dengan salah satu pokok penyampaian yakni "Pelayanan Kristen dalam bidang 
Elektronik di Indonesia" dihadiri oleh sekitar 50 orang. Para peserta memberi respon 
yang sangat positif terhadap pelaksanaan acara ini.  

• PERMOHONAN MAAF 

Dengan sangat menyesal kami menginformasikan bahwa Edisi Khusus Alkitab yang 
sekiranya terbit di Bulan Oktober ini ternyata belum dapat kami terbitkan sesuai jadwal 
karena sesuatu hal. Untuk itu, Kami mohon maaf sebesar-besarnya pada segenap 
pembaca ICW yang telah dengan setia menantikan kemunculan edisi khusus Alkitab 
tsb, dan kami berterima kasih atas pengertian anda semuanya, Tuhan memberkati.  

  

http://www.bpsoft.com/
http://www.microsoft.com/


ICW 1999 
 

286 
 

Tips:Bila PC Anda "Crash" 

Hal yang paling menjengkelkan ketika anda menyalakan PC dan menda- patinya tanpa 
reaksi atau respon apapun, tetapi jangan terburu- buru panik, anda dapat mencoba tip 
berikut ini untuk "menggoyang" kembali komputer anda, nah selamat mencoba...  

1. Pertama, check dulu kondisinya, apakah semua kabel sudah ter- hubung dan 
terpasang dengan baik.  

2. Lalu nyalakan PC anda dan perhatikan baik-baik segala petunjuk kesalahan 
yang ada pada hardware anda. Ketika komponen dikenali dengan baik, sebuah 
pesan konfirmasi biasanya muncul pada layar. Jika ada bagian yang tidak 
bekerja, PC anda akan menampilkan pesan kesalahan yang berguna terhadap 
masalah tersebut.  

3. Tekan kunci F8 sesaat sebelum Windows mem-boot, pilih safe Mode dari 
Windows Starup Menu untuk me-load sistem operasi secara lengkap tanpa driver 
ataupun program Startup.  

4. Kemudian jika PC di-boot lagi dalam Safe Mode maka boot-lah lagi dan 
kembalilah ke Windows Startup Menu, lalu pilih Step-by-step confirmation. 
Langkah ini akan me-load driver satu persatu. Dengan keberuntungan, ini akan 
bisa mengidentifikasi driver atau komponen mana yang mengganggu.  

5. Dan jika PC masih bermasalah, lakukan boot lagi, lalu pergilah ke Windows 
Startup Menu dan pilih "Logged" (bootlog.txt) pada folder root yang akan 
merekam setiap langkah dari proses boot, dan mengkonfirmasikan apakah 
sukses atau gagal.  

6. Jika dengan semua langkah diatas si-PC masih tak bergeming juga, dukungan 
teknisi akan sangat berharga.  

Sumber: InfoKomputer  

Surat Anda 

Dari: LAV@  
>Saya mau minta tolong nih, bisakah saya mendapatkan Seri Mutiara  
>Iman Membangun Keluarga Kristen, yang baru berakhir beberapa waktu  
>yang lalu. Saya ingin menge-print-nya secara lengkap,...  
>Terima kasih sebelumnya.  

Redaksi: 
Seri Mutiara Iman diterbitkan oleh Yayasan Gloria. Jika anda butuh informasi mengenai 
seri ini, silakan menghubungi Yayasan Gloria pada alamat e-mail: <gloria@inasia-
ol.com> atau <gloria@xc.org>  

Dari: Jeanny Judo  
>shallom,  
>saya memerlukan info ttg Yasuma yg katanya ada ralatnya di  
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>edisi 034, saya mencoba klik langsung dari www.sabda.org/icw  
>tapi messagenya "file not found" - mohon bantuannya.  
>...terima kasih - Tuhan Memberkati!  

Redaksi: 
Mohon maaf atas kesalahan dalam Situs Web sementara dari ICW. Error tersebut kini 
telah diperbaiki. Informasi tentang YASUMA dapat anda temukan secara langsung 
dalam Situs Web Sahabat Surgawi di alamat: http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/  

Dari: Yusak  
>Sekarang isi e-mail dari ICW lebih komplit dan ngak monoton...  
>Ngak perlu buka2 beberapa site untuk cari-cari info terbaru... :-) -cut-  
>Mungkin saat ini ada kurangan yang mana untuk artikel bahan  
>renungannya belon ada...  
>Terima kasih atas perhatiannya...  

Redaksi: 
Terima kasih atas perhatian dan saran anda pada ICW, untuk itu bila anda mempunyai 
artikel yang berupa bahan renungan, jangan segan-segan mengirimkannya kepada 
kami, Ok!  

Info Terbaru 

• UCAPAN SELAMAT ATAS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE-4 YANG 
BARU  

Seluruh redaksi dan staf ICW mengucapkan selamat atas terpilihnya  
K.H. Abdurrahman "Gus Dur" Wahid  

sebagai Presiden R.I. ke-4 pada tanggal 20 Oktober 1999. Semoga dengan 
kepemimpinan beliau, bangsa dan negara Indonesia dapat memasuki lembaran sejarah 
baru, yakni demokrasi dan kedaulatan rakyat serta pemulihan kembali seluruh aspek-
aspek tatanan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia.  

• PROGRAM PELAYANAN PENGUNGSI 

Saat ini di Indonesia masalah pengungsi ada di beberapa daerah diantaranya, kasus 
Ambon, Aceh dan terakhir Timor-Timur, ratusan ribu pengungsi menununggu uluran 
tangan, pelayanan baik jasmani maupun rohani. Ratusan ribu jiwa terbuka peluang 
untuk menerima kabar baik, kabar keselamatan jiwa mereka.  

Untuk itu Yayasan Pulihkan Indonesia (Save The Country Through The Local Church) 
mengadakan Program Pelayanan Pengungsi yang meliputi:  

1. Kegiatan  : Pelayanan pengungsi  

http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/
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2. Waktu & tempat : 15-27 November’99 Zoe, Atambua, Timor 
Februari 2000 Ambon  

3. Pelayanan  
1. Pemberian makan sederhana  
2. Kebaktian setiap selesai makan pagi dan siang  
3. Pemutaran Film Rohani selesai makan malam  
4. Tiap kota dilakukan selama 7 hari berturut turut  
5. Target yang dilayani; makan 2000 orang, pelayanan Film 

5000 orang  
4. Bekerjasama dengan gereja lokal di Zoe dan Atambua (Timor)  

Kami mohon dukungan doa dari anda untuk terlaksananya program ini. Dan bagi anda 
yang tergerak memberikan dukungan dana, bantuan dana bisa disalurkan melalui:  
Bank : Lippo Bank, Bintaro Jaya Sektor IX 
Atas nama : Yayasan Pulihkan Indonesia 
No rekening : 792 - 30 - 90009 - 0  

Shallom,  
Yayasan Pulihkan Indonesia - Pdm. Ir. Jarot Wijanarko  
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ICW 039/Oktober/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus, 
Puji syukur kepada Allah sebab karena kebaikann-Nya saja ICW masih dapat berjumpa 
dengan anda dalam edisi minggu ini. Seperti telah kami informasikan, ICW edisi ini 
akan menerbitkan EDISI KHUSUS dalam rangka ikut merayakan "Hari Reformasi 
Gereja", tgl. 31 Oktober 1999.  

Untuk itu akan kami memperkenalkan beberapa Situs dari Gereja Reformed dan dari 
yayasan/lembaga Reformed yang ada di Indonesia, yaitu diantaranya Situs Gereja 
Reformed Injili Indonesia Surabaya, Gereja Kristen Reformed Injili Exodus, Lembaga 
Reformed Injili Indonesia di Surabaya, dan Studi Korespondensi Reformed Injili 
Internasional.  

Kolom SEPUTAR MILIS akan berisi Milis FORUM DISKUSI Reformed Study Informal 
(RSI). Dan bagi anda yang ingin mengetahui lebih dekat tentang Hari Reformasi dan 
dampaknya bagi gereja sekarang, maka FOKUS akan menyajikan pembahasannya 
untuk anda.  

Tahukah anda bahwa ada strategi khusus saat menggunakan mesin pencari Situs 
Web? Dan juga, tahukah anda bahwa lain mesin lain pula strategi- nya? Untuk tahu 
jawabannya, silakan simak kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET edisi ini. TIPS akan 
membawa anda pada 6 kunci keberhasilan Situs Web, dan seperti biasa, simak juga 
informasi kami yang lain di kolom INFO TERBARU, STOP PRESS, dan humor segar di 
kolom SELINGAN. Selamat menikmati, Tuhan memberkati.  

Salam, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• GEREJA REFORMED INJILI INDONESIA SURABAYA-ANDHIKA  

Gereja ini adalah salah satu dari Gereja Reformed Injili Indonesia yang didirikan oleh 
Pdt. Dr.Stephen Tong. Lokasi mereka ada di Surabaya. Salah satu misi dari GRIIS ini 
adalah menjadikan mimbar gereja sebagai tempat pemberitaan Firman Tuhan yang 
bertanggungjawab dan sungguh-sungguh berdasar pada eksposisi Firman Tuhan 
secara cermat. Dalam Situs Gereja Reformed yang bersemangat Injili ini anda juga 
dapat menemui beberapa informasi mulai dari visi GRIIS, bentuk- bentuk pelayanan 
GRIIS, koneksi ke sumber-sumber Kristen baik yang di dalam maupun yang di luar 
negeri, juga info-info penting seputar GRIIS, STRIS-A, Toko buku Momentum, dll. Untuk 
mengenal gereja ini lebih dekat, akan lebih baik bila anda berkunjung ke Situs Web 
GRIIS ini di alamat: 
http://members.tripod.com/GRIIS  

• GEREJA KRISTEN REFORMED INJILI - EXODUS 

Gereja ini adalah salah satu gereja aliran Reformed/Calvinistic yang ada di Indonesia. 
Tidak seperti Situs Web Gereja pada umumnya, Situs GKRI Exodus ini tidak begitu 
banyak mengulas kegiatan gereja mereka tetapi cenderung berperan sebagai direktori 
bagi beberapa sumber- sumber Kristen. Informasi seperti Search engines dan Other 
Christian Sites dapat anda jumpai disini, selain itu, Situs ini memberikan satu halaman 
khusus direktori artikel-artikel terbitan GKRI Exodus (Exodus Paper) yang sebagian 
besar berupa renungan/khotbah hamba- hamba Tuhan yang melayani di sana. Untuk 
selengkapnya, anda dapat berkunjung langsung ke Situs Web mereka di alamat: 
http://members.tripod.com/gkri_exodus  

• LEMBAGA REFORMED INJILI INDONESIA SURABAYA 

Situs LRII ini adalah Situs yang cukup besar dan dirancang cukup baik, dibuat untuk 
memenuhi kerinduan Lembaga ini dalam menyajikan berbagai informasi, baik seputar 
kegiatan intern-ekstern LRII Surabaya maupun tentang berbagai tulisan Kristiani. 
Halaman 'tentang LRII dan kegiatan', akan membawa anda lebih mengenal lembaga ini, 
ada juga informasi lengkap seputar STRIS (Sekolah Teologi Reformed Injili Surabaya) 
dan kumpulan artikel Teologi, Biblika, dan Kekristenan umum. Selain itu anda juga akan 
dapati halaman 'Kumpulan Renungan' untuk menolong anda mendapatkan bahan 
perenungan Firman Tuhan. Bagi yang ingin berdiskusi disediakan juga arena untuk 
berdiskusi bagi para anggotanya. Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya? 
Segera kunjungi Situs Web LRII ini di alamat: 
http://www.lrii.org  

• STUDI KORESPONDEN REFORMED INJILI INTERNASIONAL 

Situs yang juga memakai nama International Reformed Evangelical Correspondence 
Study (IRECS) ini, adalah Situs pembinaan teologis jarak jauh (koresponden) yang 

http://members.tripod.com/GRIIS
http://members.tripod.com/gkri_exodus
http://www.lrii.org/
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berbasiskan teologi Reformed dengan semangat injili. Sasaran utama adalah untuk 
menjangkau, baik mereka yang di luar negeri maupun dalam negeri yang membutuhkan 
studi pengajaran Kristen untuk menopang iman mereka. Sebagaimana sistem 
perkuliahan pada umumnya, calon mahasiswa IRECS juga harus melewati prosedur 
registrasi seperti yang diinformasikan dalam Situs ini. Para mahasiswa akan 
menyelesaikan kuliahnya sesuai dengan kecepatan mereka memahami dan 
mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan di setiap modul. Sistem korespodensi yang 
ditawarkan adalah via email atau pos. Apabila anda tertarik maka segera arahkan 
browser anda ke alamat: 
http://griis.tripod.com/strisx.htm  

Seputar Milis 

Milis Forum Diskusi 

• RSI (REFORMED STUDY INFORMAL) 

Milis ini dikoordinir/dimoderatori oleh Sdr. Ichwan anggota Gereja Reformed Injili 
Indonesia, Jakarta. Para anggotanya adalah kelompok orang awam (kebanyakan masih 
muda usia) yang memiliki kerinduan besar untuk belajar kebenaran Firman Tuhan dan 
mendiskusikan topik- topik teologis ditinjau dari sudut pandang teologia Reformed, 
dengan kepercayaan bahwa teologia Reformed adalah teologia yang paling konsisten 
dalam memberikan penjelasan pokok-pokok iman Kristen berdasar kebenaran Alkitab. 
Jika anda ingin tahu lebih banyak tentang Milis RSI silakan menghubungi alamat Milis 
di:  
<owner-reformed@egroups.com>  

• FORUM DISKUSI DAN ===Publikasi Elektronik=== REFORMED LAIN  

Milis e-Reformed akan kembali diaktifkan, lihat "Info Terbaru" untuk keterangan 
lengkap. Jika anda ingin bergabung di beberapa Forum Diskusi Reformed dalam 
bahasa Inggris, silakan anda mencoba alamat-alamat dibawah di:  
http://www.reformed.org/org/email_lists.html  
http://members.aol.com/mariostz/christian/message_reformed.html  
http://www.gospelcom.net/thehighway/discuss.html  
http://www.gospelcom.net/rec/forum/index.html  

  

http://griis.tripod.com/strisx.htm
http://www.reformed.org/org/email_lists.html
http://members.aol.com/mariostz/christian/message_reformed.html
http://www.gospelcom.net/thehighway/discuss.html
http://www.gospelcom.net/rec/forum/index.html
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Liputan Dunia Internet: Strategi Mencari Dalam Web 

Menjelajahi dunia informasi global melalui fasilitas search engine (mesin pencari) 
memang gampang-gampang susah. Ada kalanya kita dengan mudah mendapatkan 
informasi yang kita inginkan. Namun sering juga kita merasa frustasi karena sudah 
menghabiskan waktu berjam-jam tetapi tidak mendapat hasil seperti yang kita 
harapkan. Memang tiap- tiap mesin pencari mempunyai kelemahan dan kelebihan 
tersendiri, kita yang harus pandai-pandai memilih mesin pencari mana yang akan kita 
pakai, atau bila tidak, kita harus tahu efektifitas masing- masing mesin, sehingga 
pencarian kita bisa optimal saat memakai mesin pencari tersebut.  

Berikut ini adalah daftar yang berisi penjelasan dari beberapa search engine yang 
paling terkenal.  

ALTA VISTA 
http://www.altavista.com 
Merupakan mesin pencari untuk tujuan umum yang handal. Alta Vista menawarkan 
beberapa perangkat unik. Untuk mencari Situs tertentu, anda coba ketik host:domain 
kata-kunci, misal jika hendak mencari berita dari CNN tentang Bosnia, maka ketikkan 
host:cnn.com bosnia. Untuk informasi tentang negara-negara tertentu, ketikkan 
domain:country kata-kunci, misalnya, domain:id christian akan mem- bawa anda pada 
Situs-situs Kristen di Indonesia.  

DOGPILE 
http://www.dogpile.com 
'Metasearch' Situs dari Dogpile mempunyai kelebihan tersendiri dalam kiat-kiatnya. 
Saat menggunakan mesin pencari ini, gunakan banyak- banyak istilah Boolean pada 
pencarian Dogpile. Tempatkan frasa dalam tanda kutip atau gunakan tanda minus untuk 
menyisihkan sebuah kata yang dapat membuat perbedaan.  

EXCITE 
http://www.excite.com 
Pencarian tunggal Excite memberikan segala macam hasil, bukan sekedar link halaman 
Situsnya saja. Dalam hal pandangan sekilas tentang suatu subyek, hasil berdasarkan 
kategori pada Excite merupakan yang terhebat. Selain itu Excite juga mempunyai 
perangkat unik untuk membuat penyesuaian ketika mesin pencarian pertama 
menghasilkan beberapa hasil yang relevan. Contohnya, carilah untuk Rolling Stones, 
dan anda akan mendapatkan berita, jadwal acara, ensiklopedia, artikel, dan klip suara.  

HOTBOT 
http://www.hotbot.com 
Situs ini termasuk ampuh dalam hal mencari halaman Web bahkan sangat bermanfaat 
bagi Situs-situs yang tidak memilikki perangkat pencari yang bagus, dan bila HotBot 
gagal menghasilkan sesuatu, ada tombol yang akan mengoper pencarian kepada 
Lycos. Yang perlu diperhatikan, jangan membuat string Boolean yang terlalu panjang 
untuk mempersempit pencarian. Setelah dua atau tiga pernyataan NOT, HotBot akan 

http://www.altavista.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.excite.com/
http://www.hotbot.com/
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menyerah dan tidak menghasilkan apapun, bahkan walau ada ratusan Situs yang bisa 
menerima 'query' rinci semacam itu.  

INFOSEEK 
http://infoseek.go.com 
InfoSeek adalah sebuah komponen mesin pencari dari Go Network, sebuah gugus Situs 
Web content yang berafiliasi dengan Disney dan ABC. Seperti mesin pencari lainnya, 
InfoSeek menggunakan formulir pencarian satu kotak yang sederhana: Cukup ketik 
'query' anda dan tekan <Enter> atau klik search. Gunakan kotak 'drop down'untuk 
menentukan apakah anda ingin mencari halaman Web, berita, pesan newsgroup atau 
yang lain. Ada juga filter yang bermanfaat untuk menyaring content yang tidak sesuai 
dengan anak-anak; disebut 'GoGuardian' yang diaktifkan dengan satu klik. Untuk 
mencari, gunakan karakter pipa (), misalnya, ketik Christianuniversity untuk mencari 
kata Christian dalam kategory University.  

Bersambung Minggu Depan ...  

Stop Press 

SELAMAT KEPADA WAKIL PRESIDEN RI TERPILIH 
Minggu yang lalu redaksi telah menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden RI 
yang ke-4 (saat itu wakil presden belum terpilih). Pada kesempatan ini, segenap staf 
redaksi ICW juga ingin mengucapkan selamat kepada:  
"IBU MEGAWATI SOEKARNO PUTRI"  

Atas terpilihnya beliau sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami berharap 
kerjasama antara Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru ini akan memberi nuansa 
baru bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Lebih dari itu, semoga pemerintah yang baru 
nanti semakin disiplin, berintegritas tinggi, dan mampu menampung serta mewujudkan 
cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia. Selamat berjuang !!  

  

http://infoseek.go.com/
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Tips:Situs Yang "Berhasil" 

Anda ingin Situs anda mendapat "lirikan" lebih banyak dari para pengunjung? Jangan 
salah strategi! Situs yang indah dan artistik belum tentu banyak diminati pengunjung, 
lantas Situs yang bagaimana yang banyak diminati? Untuk itu ada 6 strategi yang harus 
anda diperhatikan,  

1. KESEDERHANAAN 
Pastikan dalam Situs anda tidak terlalu banyak animated gif, teks bergerak, 
apalagi java applet. Namun bila anda rasa perlu menggunakannya, maka 
gunakan seperlunya saja. Kesederhanaan lain yang perlu diperhatikan adalah 
dalam hal memilih latar belakang, jenis huruf maupun warna huruf karena 
mungkin hal ini akan membingungkan dan menambah jumlah waktu yang 
dibutuhkan untuk men-download Situs anda.  

2. KONSEKUENSI 
Gunakan bentuk yang kompak/konsekuen antara satu halaman dengan halaman 
lain. Hal ini perlu karena mungkin pengunjung akan bingung bila halaman yang 
dikunjunginya mempunyai bentuk, huruf, dan warna yang sangat berbeda dari 
halaman sebelumnya, sehingga seolah-olah pengunjung telah pindah ke Situs 
milik orang lain. Selain itu, bila halaman demi halaman tidak konsekuen maka 
pengunjung akan memerlukan lebih banyak waktu lagi untuk men-download 
kembali bentuk, gambar, huruf, dll yang tidak terdapat di halaman Situs 
sebelumnya.  

3. IDENTITAS 
Kebanyakan pengunjung menganggap bahwa Situs yang dikunjunginya adalah 
suatu tempat nyata dimana si pengunjung berada. Misalnya saat mereka 
berkunjung ke Situs Amazon yang menjual jutaan buku, maka si pengunjung 
akan serasa berada di toko buku yang amat besar dengan berbagai macam 
pilihan yang tidak terbatas. Dia 'mungkin' tidak merasa bahwa sedang duduk di 
depan komputer. Sebab itu penting bagi anda untuk memikirkan tujuan 
pembuatan Situs anda sekaligus gambaran apa yang akan muncul dalam benak 
pengunjung saat mereka berkunjung ke Situs anda. Jadi sebuah Situs sudah 
seharusnyalah dirancang sesuai dengan filosofi dan identitas dari pada usaha 
dan organisasi yang dimaksud.  

4. ISI 
Pernahkah anda berkunjung ke suatu Situs, menunggunya halamannya di 
download sampai selesai 100 % dan kemudian anda tidak mendapat apa yang 
anda harapkan dari Situs tersebut? Dijamin anda pasti tidak akan lagi 
mengunjungi Situs tsb yang kedua kali. Untuk itu dalam membuat suatu Situs, 
usahakan untuk menampung sebanyak dan sejelas mungkin informasi atas 
usaha/organisasi anda.  

5. NAVIGASI 
Navigasi adalah suatu elemen yang penting dalam perancangan Situs anda. 
Jangan lupa 'konsekuensi' dari antara navigasi di satu halaman dengan halaman 
lainnya. Tanyakan kepada teman anda, apakah mereka harus menggunakan 
tombol panah kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya karena sudah mentok 
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dan tidak tahu harus pergi kemana. Dan jangan lupa untuk memberikan alternatif 
navigasi teks sehingga mereka yang menjelajah menggunakan 'text only mode' 
tetap dapat menavigasi Situs anda.  

6. KOMPATIBILITAS 
Buat Situs anda kompatibel dengan beberapa macam sistem operasi, resolusi, 
dan browser yang paling banyak digunakan orang. Jika Situs Web anda tidak 
kompatibel terhadap seluruh pengunjung, pertimbangkan untuk membuat Situs 
alternatif lainnya, sehingga mereka yang tidak dapat melihat versi 'canggih dan 
mutakhir' nya tetap dapat mengerti apa yang terdapat dalam Situs anda.  

Sumber: Komputek  

Surat Anda 

Dari: "Ovie"  
>Salam, saya berlangganan ICW mulai dari edisi 1 sampai sekarang. -- cut --  
>Banyak berkat yang saya dapatkan melalui ICW, dapatkah saya  
>mengambil/meng-copy artikel yang ada di ICW karena informasi-  
>informasi yang ada di dalamnya sangat membantu studi dan  
>pelayanan saya? Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati ICW.  

Redaksi: 
Salam kembali, kami bersyukur apabila ICW dapat menjadi berkat bagi anda dan bagi 
semua yang membacanya. Kami juga senang bila ternyata ICW juga bisa mendukung 
studi dan pelayanan anda, dan untuk itu anda bisa meng-copy bahan dari ICW bahkan 
membagi-bagikan pada teman-teman anda, tapi dengan catatan anda tetap 
menyertakan asal/sumber dari mana bahan tersebut diambil.  

Dari:"Kiky"  
>Halo redaksi ICW yang saya kasihi, bolehkah saya usul,  
>akhir-akhir ini Narkoba kembali ramai dibicarakan,  
>bagaimana kalo ICW mengulas tentang hal tersebut -- cut --  
>terima kasih, Tuhan memberkati  

Redaksi: 
Usul yang bagus sekali, kami berterima kasih untuk itu. Tapi sebenarnya, masalah 
tentang Narkotik dan obat-obat terlarang sudah pernah kami ulas, tepatnya di ICW edisi 
24 yang lalu, coba anda lihat di:  

http://www.sabda.org/icw/99-024.htm  

Info Terbaru 

INFO DARI <e-REFORMED> 
Bagi anda yang telah bergabung atau ingin bergabung dalam Milis <e-Reformed>, 

http://www.sabda.org/icw/99-024.htm
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diinformasikan bahwa mulai bulan Oktober 1999 ini Milis Forum Diskusi <e-Reformed> 
akan diubah menjadi Milis 'Publikasi' <e-Reformed>.  

Milis Publikasi ini akan mengirimkan artikel/tulisan-tulisan yang berisi tentang teologia 
Kristen dengan nuansa teologi Reformed yang Injili. Posting artikel/tulisan akan 
dikirimkan pada setiap anggota sebulan sekali.  

Untuk berlangganan, kirimkan email kosong anda ke alamat:  
<subscribe-i-kan-untuk-reformed@xc.org>  
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ICW 040/November/1999:  
Salam Kasih  

Shallom, 
"Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak 
berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, 
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang 
dan malam" adalah Firman Tuhan dari Mazmur 1:2. Dan untuk kerinduan itulah ICW 
edisi 40 ini akan mengang- kat tema "Renungan dan Khotbah Elektronik" bagi para 
pembaca semua.  

Di awal perjumpaan, seperti biasa kami akan ulas beberapa Situs di kolom SELINTAS 
WEB. Situs-situs Renungan dan Situs Kotbah yang akan kami sajikan adalah Situs GKI 
Lake Avenue Pasadena, Renungan Mingguan (Situs GKRI Karmel), Situs Kumpulan 
Renungan, dan Exodus Paper (Situs GKRI Exodus) dan Kumpulan Khotbah (Situs GBI 
Bethany). Untuk SEPUTAR MILIS akan diperkenalkan dua Milis FORUM DISKUSI, 
yaitu Milis Forum Pembinaan GKI Manyar dan Ecclesia Mailing List.  

Untuk mengetahui kehendak Allah tentu saja seseorang harus bergaul akrab dengan 
Allah. Bagaimanakah hidup bergaul dengan Allah itu? Jawabannya dapat anda simak 
pada kolom FOKUS kita kali ini.  

Pembaca setia ICW, sebagai lanjutan dari liputan kami Minggu yang lalu Minggu ini 
LIPUTAN DUNIA INTERNET akan meneruskan ulasan "Strategi Pencarian Web <2>", 
sangat disayangkan bila anda melewatkannya! Dalam kolom TIPS minggu ini kami coba 
memberikan solusi kepada anda yang sering menerima "junk-mail" dan iklan yang tidak 
anda inginkan. Dan Seperti biasa, STOPP PRESS akan hadir dengan berita terhangat 
dari kami. Akhir kata, selamat menikmati sajian-sajian dari kami, Tuhan memberkati!!  

Salam,  
Staf Redaksi  

  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+1%3A2
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Selintas Situs Web 

• GEREJA KRISTEN INDONESIA - LAKE AVENUE PASADENA 

Situs GKI Lake ini benar-benar Situs yang didedikasikan untuk renungan dan artikel 
seputar Kekristenan, khususnya naskah-naskah yang pernah dimuat dalam Newsletter 
dari Gereja mereka (GKILake) dari sejak Januari 1987 sampai sekarang. Kerinduan 
mereka adalah untuk membuat Situs ini menjadi berkat bagi banyak pembacanya. Hal 
yang menarik lainnya, selama anda merenungkan Firman Tuhan, anda dapat pula 
mendengarkan musik-musik hymnal melalui komputer anda (tentu saja komputer anda 
harus dilengkapi terlebih dulu dengan fasilitas sound card). Dan anda juga 
diperbolehkan menggandakan bahan-bahan dalam Situs ini untuk dibagi-bagikan 
kepada saudara yang lain asal anda mencantumkan sumbernya. Tunggu apalagi, 
segera kunjungi Situs GKI Lake ini dan dapatkan banyak berkat di alamat:  
http://www.gki.org  

• RENUNGAN MINGGUAN (GKRI KARMEL) 

Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Karmel yang berlokasi di Jakarta ini juga 
memiliki sederet koleksi renungan. Renungan tsb. adalah Renungan Mingguan dari 
GKRI Karmel. Pada halaman depan anda akan dituntun untuk dapat mengklik salah 
satu tema renungan yang tersedia di Situs tersebut. Selain itu, Situs ini juga 
menyediakan artikel-artikel yang dapat anda baca dengan anda klik halaman "majalah 
Karmel" maka anda akan mendapatkan beberapa tema menarik seperti "Mengapa 
Harus Aborsi?", "Apapun Alasannya", "Suap atau Sogok itu Dosa!", dan tema-tema 
lainnya. Untuk itu, segera arahkan browser anda ke Situs GKRI Karmel ini di alamat:  
http://www.fica.org/gkri-karmel/renungan/renungan_index.html  

• EXODUS PAPER (GKRI EXODUS) 

Situs dari GKRI (Gereja Kristen Reformed Indonesia) Exodus ternyata juga 
menyediakan halaman khusus yang berisi kumpulan renungan. Pada halaman depan 
anda dapat melihat beberapa pokok renungan, misalnya: Perbandingan Aliran, Doktrin 
Dasar, dan Eksposisi, dan di dalam pokok-pokok tersebut muncul beberapa tema, 
seperti: "Orang Kristen KTP", "Benar atau Sesat", "Saksi Yehovah", dll. Dan tidak hanya 
itu saja, bila anda klik tema-tema tertentu, anda akan mendapati 'sub tema'nya lagi. 
Dengan pertolongan ini anda akan dituntun untuk mencari tema-tema yang khusus 
sekaligus naskah keseluruhannya. Untuk lebih jelasnya, anda dapat berkunjung 
langsung ke Situs GKRI Exodus ini di halaman: 
http://www.members.tripod.com/gkri_exodus/  

• KUMPULAN KHOTBAH (GBI BETHANY) 

Bila anda berkunjung ke alamat Situs kepunyaan GBI Bethany ini, maka anda akan 
menemukan daftar isi khotbah koleksi GBI Bethany. Kumpulan khotbah tersebut 
dikelompokkan dalam 6 sub halaman, antara lain Keselamatan, Kesembuhan 

http://www.gki.org/
http://www.fica.org/gkri-karmel/renungan/renungan_index.html
http://www.members.tripod.com/gkri_exodus/
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Ilahi/Berkat, Roh Kudus, Kedatangan Tuhan, Kumpulan Artikel, dan Kesaksian. Pada 
masing-masing sub halaman tersebut, anda dapat membaca bahan-bahan renungan 
yang tersedia di sana dan tentu saja kumpulan khotbah ini dimiliki oleh Gereja Bethel 
Indonesia "Bethany" yang telah dikhotbahkan di kebaktian gereja. Silakan berkunjung 
ke Situs Kumpulan Khotbah GBI Bethany ini di alamat: 
http://www.bethany.or.id/kotbah.htm  

• SITUS RENUNGAN 

Situs dengan halaman muka yang menarik ini merupakan Situs kumpulan renungan 
harian dan juga dilengkapi dengan kumpulan sajak yang ditulis oleh beberapa tokoh 
Kristen dunia. Sebagian tulisan menggunakan bahasa Inggris, sesuai dengan aslinya. 
Menu "Judul Renungan" akan memudahkan kita untuk memilih bahan yang akan kita 
baca. Yang menarik adalah Situs ini membuka kesempatan buat anda (pengunjung) 
untuk mengirimkan renungan-renungan baru. Untuk itu, bila anda rindu merenungkan 
Firman Tuhan atau memiliki renungan untuk dibagikan akan sangat tepat kalau anda 
berkunjung ke Situs Web Our Family ini di alamat: 
http://renungan.ourfamily.com  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• FORUM PEMBINAAN 

Milis ini merupakan jalur khusus untuk pembinaan yang berhubungan dengan 
kerohanian, teologia, dsb. yang lebih serius dan terarah. Milis yang lahir tahun 1998 ini 
diasuh oleh Team Informasi GKI Manyar dan dimoderatori oleh Sdr. Paul Tjahjaputra. 
Keanggotaan Milis ini bebas tetapi perlu approval dari moderator Milis. Salah satu 
alasan mengapa Milis ini dimunculkan adalah karena Team Informasi GKI Manyar 
melihat begitu banyak anggota Milis umum yang kurang begitu mengikuti diskusi-diskusi 
yang lebih mendalam dan berat. Apabila diantara anda mengalami hal tersebut, coba 
bergabung dengan Milis Forum Pembinaan ini, siapa tahu anda akan memperoleh 
berkat yang lebih banyak di sana.  
<gkimyr-forum-pembinaan@egroups.com>  

atau berkunjung ke Situs Web GKI Manyar di alamat:  
http://home.mitra.net.id/~gkimyr/  

• ECCLESIA MAILING LIST 

Ecclesia-Net adalah sebuah Mailing List informal dari abbalove Ministries. Diperuntukan 
bagi jemaat di abbalove ministries atau jemaat abbalove Ministries yang oleh karena 
pekerjaan dan studi harus berjemaat di Gereja Lokal lain yang tergabung dalam 
Jaringan Network dengan abbalove Ministries. Milis ini bersifat semi- moderated dan 
merupakan tempat para anggota saling membagi Berita Kesaksian, Permohonan Doa, 

http://www.bethany.or.id/kotbah.htm
http://renungan.ourfamily.com/
http://home.mitra.net.id/~gkimyr/
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Bible Studi, Penginjilan, humor yang sehat dan membangun, masalah sosial yang 
tengah terjadi atas bangsa kita, Program-program dari Jemaat, dan informasi-informasi 
seperti info lowongan pekerjaan. Bila anda adalah anggota jemaat Abbalove Ministries 
atau simpatisannya, silakan bergabung dengan Mailing List ini di alamat:  
<owner-ecclesia@egroups.com>  
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Liputan Dunia Internet: Strategi "Mencari Dalam Web" (2) 

LYCOS 
http://www.lycos.com  
Situs ini adalah Situs pencarian yang atraktif dan nyaman. Lycos memandukan berita, 
penawaran produk dan berbagai hal lain yang menyenangkan konsumen dalam hasil 
pencarian halaman Web-nya. Halaman Pro Search dalam Lycos memungkinkan anda 
mencari conten- content spesifik, seperti gambar, file MP3, uku atau newsgroup. Dan 
ternyata Lycos juga menyediakan fasilitas Search Guard yang berfungsi menyaring 
content yang porno maupun bahasa kasar. Menggu- nakannya berarti dapat membatasi 
akses anda ke ruang chat dan ruang bulletin board melalui Lycos.  

YAHOO 
http://www.yahoo.com 
Disamping menjadi mesin pencari kelas atas dan portal yang populer di Web, Yahoo 
adalah katalog subyek di Web yang dibangun dengan teliti dan dikelola dengan 
sepenuh hati. Ini merupakan alat yang ideal. Yahoo memungkinkan anda menemukan 
keseluruhan Situs dan halaman indeksnya sekaligus. Taktik ini bermanfaat sekali jika 
anda jika anda tertarik untuk mencari halaman tertentu tetapi anda tidak tahu dengan 
tepat apa yang sedang anda cari. Karena Yahoo memungkinkan anda mencari 
perkategori atau per Situs, hasilnya cenderung lebih dapat dikelola daripada yang 
diperoleh dari Situs lain. Untuk mempersempit pencarian, pertama anda harus mencari 
kategori umum yang anda inginkan lalu masukkan query dan tentukan bahwa Yahoo 
harus membatasi pencariannya hanya pada kategori tersebut.  

WEBFORIA ORGANIZER 
http://www.webforia.com 
Dapat bertindak sebagai Web browser sekaligus mesin pencari, tetapi kekuatan 
utamanya terletak pada fasilitas indeks Situs-situs tertentu dan menyimpan hasilnya 
secara offline untuk pencarian disaat lain. Jika anda klik perangkat bookmark dari 
Organizer saat melakukan pencarian akan membuatnya menyimpan bukan hanya 
URLK dan judul halaman Situs ini, melainkan juga indeks kata-kata kunci untuk 
diperiksa secara offline.  

FREEWARE ALEXA 
http://www.alexa.com 
Menampilkan Situs tambahan untuk anda kunjungi pada saat melakukan penjelajahan. 
Daftar Situs ini terlihat pada dekstop sebagai toolbar kecil yang berada di salah satu 
sisi. Jadi Alexa menampilkan sederet daftar link yang berkaitan dengan Situs yang 
sedang anda kunjungi.  

Selain mesin-mesin pencari Web di atas, anda juga dapat mengandalkan 'browser' 
sebagai perangkat pencarian. Untuk itu perlu beberapa strategi khusus,  

INTERNET EXPLORER 5 
Pada saat klik tombol Search, sebuah panel di kiri atas membuka, menjajarkan 

http://www.lycos.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.webforia.com/
http://www.alexa.com/
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beberapa pilihan pencarian: Find a Web Page, Find a Person, Find a Map, Find in 
Encyclopedia, dan seterusnya. Klik Costumize untuk mengatur pilihan-pilihan tersebut 
agar sesuai dengan harapan anda. Anda akan dibawa ke halaman Web di mana anda 
bisa me- nentukan Situs pencarian yang anda sukai dan urutan ke mana saja perangkat 
Search harus mencarinya. Untuk pencarian cepat, ketikkan tanda tanya dalam buku 
alamat, langsung diikuti dengan query anda : misal? Universitas Kristen.  

NAVIGATOR 4.5 
Sementara anda membaca dengan teliti suatu Situs, anda mungkin ingin membaca 
topik lain yang terkait dengan Situs tsb. Menu "What's related" dari Navigator 4.5 
menawarkan link ke subyek-subyek yang sama dengan yang sedang anda jelajahi. 
Seperti dalam IE 5, anda tinggal mengetikkan tanda tanya ke dalam bar alamat 
langsung diikuti dengan query anda.  

Sumber: InfoKomputer  

Stop Press 

• UCAPAN SELAMAT UNTUK KABINET PERSATUAN NASIONAL  

Seluruh Staf Redaksi ICW mengucapkan selamat atas dilantiknya para menteri yang 
baru dalam  
"KABINET PERSATUAN NASIONAL"  

Selamat bertugas dan selamat berjuang demi kepentingan bangsa dan negara Republik 
Indonesia dalam memasuki Indonesia Baru.  
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Tips:Menghindari Kiriman Junk Mail 

Pernahkah anda merasa bahwa alamat email anda jatuh ke tangan yang salah, dan 
akibat dari hal tsb anda terus menerus menerima kiriman iklan dan junk mail? 
Sebaiknya, bila hal tsb menimpa anda coba kerjakan beberapa langkah berikut ini:  

Beberapa program email mempunyai fasilitas untuk memblokir (filtering) email. Mis. 
Outlook Express 5.0 mempunyai fungsi untuk memblokir email yang tidak diinginkan. 
Fasilitas ini sama dengan yang dipunyai Netscape Messenger dan AOL.  

• Pada Netscape messenger, fasilitas ini diakses melalui "Edit Message Filter", 
maka anda bisa langsung menghapus email yang tak diinginkan tsb berdasarkan 
nama pengirim, subjek, juga isi beritanya.  

• Pada Outlook Express 5, tandai dulu salah satu mailnya. Setelah itu pilih 
"MessageBlock Sender". Lewat Menu "ToolsMessage Rules Blocked Senders 
List" anda dapat melihat daftar pengirim yang diblokir. Anda dapat langsung 
menambahkan pengirim lainnya. Bila anda kemudian ingin menerima kembali 
berita dari salah satu pengirim yang diblokir tsb, hapus saja alamat email yang 
bersang- kutan dari dalam daftar.  

Selamat mencoba...!!  

Surat Anda 

Dari: Ronald Kuwawi  
>Sebaiknya ICW lebih berhati-hati dalam menulis tentang perjuangan  
>mahasiswa. Saya tidak memungkiri bahwa ada mahasiswa yang memang  
>memulai melempari aparat dengan batu, ada mahasiswa yang menjadi  
>provokator. -cut-  
>.. harap dijelaskan tentang tulisan tsb ...  

Redaksi: 
Terima kasih atas saran anda tentang artikel ICW pada edisi 38 yang lalu, dan bila anda 
memerlukan penjelasan yang lebih dalam, anda dapat menyimak ICW edisi minggu 
depan (41) yang mengangkat Hari Pahlawan sebagai tema. Tuhan memberkati  

Dari: MASLAN LAMRIA  
>Siapa yang tahu "e-mail address" "Christ for Nations"?  
>Terima Kasih.  

Redaksi: 
Kamipun belum tahu alamat e-mail dari Christ for Nations, sebab itu bila di antara para 
pembaca mengetahuinya, tolong informasikan kepada kami, terima kasih.  
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Dari: TOPSON SIAGIAN (moderator dari milis GKIMY)  
>Khusus untuk yang belum tahu saja, saya forwardkan petunjuk ini.  

 
>1. Bagaimana subscribe ke milis ini?  
> Kirim mail kosong ke: subscribe-i-kan-untuk-gkimy@xc.org 
----------  
>2. Bagaimana keluar dari milis ini?  
> Kirim mail kosong ke: unsubscribe-i-kan-untuk-gkimy@xc.org 
------------  
>3. Bagaimana saya berhenti sementara?  
> Kirim mail kosong ke: nomail-i-kan-untuk-gkimy@xc.org 
-------  
>4. Bagaimana saya masuk lagi setelah berhenti sementara?  
> Kirim mail kosong ke: mail-i-kan-untuk-gkimy@xc.org 
-----  
>5. Untuk mengetahui Anda Hold atau Unhold dan mengembalikan status  
> Hold menjadi UnHold dari system i-kan.  
> Kirim mail kosong ke: unhold@xc.org 
-------------  
>Selamat menggunakan.  
>  
>NB: Harap ini disimpan baik-baik untuk memudahkan pekerjaan Anda.  
>Moderator: TOPSON SIAGIAN  
>Email  : topson@iptn.co.id  
>Homepage : http://members.tripod.com/~Topson/  

Redaksi: 
Terima kasih untuk surat Anda, termasuk informasi dan petunjuk ini. Cara ini betul-betul 
bisa digunakan untuk semua milis yang ada dalam sistem I-KAN (termasuk ICW). 
Silakan coba dan menikmati !!  
http://www.sabda.org/i-kan/  

  

http://members.tripod.com/~Topson/
http://www.sabda.org/i-kan/
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ICW 041/November/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus, 
Memasuki minggu ke dua bulan November, redaksi ICW ingin mengangkat hari 
Pahlawan 10 November menjadi tema FOKUS edisi 41 ini, yaitu dengan 
mengetengahkan artikel "Siapakah dan bagaimanakah pahlawan sejati itu?" Menjadi 
pahlawan tentu bukan harus berperang dalam medan laga bukan?  

Tapi sebelum itu seperti biasa, kami akan memulai penyajian kami dengan menyajikan 
kolom SELINTAS SITUS WEB. Situs yang akan kita kunjungi kali ini adalah Situs 
Literatur Teologia dalam Bahasa Indonesia (LITINDO), Gereja Anugerah Pembaharuan 
Indonesia, Pusat Pelatihan Kristen Betsaida, dan Billy Graham. Kolom SEPUTAR MILIS 
akan membawa kita berkenalan dengan Milis Utama GKI Manyar Surabaya dan salah 
satu Milis turunannya, yaitu GRACIA.  

Masih berhubungan dengan LIPUTAN DUNIA INTERNET dari edisi yang lalu yaitu 
tentang mesin pencari Web, maka kali ini kita akan belajar mengoptimalkan pencarian 
kita dengan mesin-mesin pencari tsb. TIPS kita kali ini adalah strategi lanjutan 
bagaimana Situs Web anda menjadi semakin oke dan semakin banyak diminati 
pengunjung.  

INFO TERBARU akan memuat laporan dari hasil Seminar Yayasan Pulihkan Indonesia 
tentang Suku-suku terabaikan di Indonesia. Juga jangan lupa kolom SELINGAN dan 
STOP PRESS yang kami hadirkan khusus bagi anda.  

Selamat menikmati, dan Tuhan memberkati. 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• LITERATUR TEOLOGIA DALAM BAHASA INDONESIA (LITINDO) 

Proyek LITINDO merupakan proyek bantuan hasil permintaan Gereja Gereja Reformasi 
Indonesia (GGRI) kepada Gereja Gereja Reformasi Belanda (GGRB). Dengan Proyek 
LITINDO ini ditampung penerbitan literatur Alkitabiah-Reformasi dalam Bahasa 
Indonesia, yakni buku- buku studi Teologi bagi para pendeta, bahan penataran bagi 
pembinaan jemaat-jemaat, dan buku-buku pelajaran bagi muda-mudi Kristen. Situs 
yang menggunakan tiga bahasa pengantar; Indonesia, Inggris dan Belanda ini, 
mempunyai beberapa halaman, seperti Current Cooperation Structure, Books, Projects, 
Indonesia, News, dll. Untuk lebih jelas anda dapat berkunjung langsung ke Situs Web 
LITINDO ini di alamat:  
http://www.litindo.org  

• GEREJA ANUGERAH PEMBAHARUAN INDONESIA (JEMAAT GENERASI 
ANAK PANAH  

BANDUNG) 
Gereja Anugerah Pembaharuan ini berlokasi di kota Bandung. Situs Gereja ini disusun 
sebagai sarana penggunaan teknologi cyber bagi kemuliaan Allah untuk menjangkau 
orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dalam Situs ini disediakan bahan/materi 
yang dapat dipakai untuk menumbuhkan iman jemaat, tapi selain itu Situs ini juga 
dipakai juga untuk saling bertukar informasi. Halaman-halaman utama yang ada dalam 
Situs ini a.l.: Visi, Staff, Ministries, Sermons, Eternity '99, Photo Gallery. Masih ada 
beberapa halaman lain seperti Pelayanan, Keluarga Prospek, Youth, Sekolah Minggu, 
dll. Agar lebih jelas silakan anda langsung mengarahkan browser anda ke Situs ini di 
alamat:  
http://www.gap.id.org/bandung.htm  

• PUSAT PELATIHAN KRISTEN BETSAIDA 

Pusat Pelatihan Kristen Betsaida ini terletak 4 kilometer dari pusat kota Ambarawa, 
salah satu kota yang juga memiliki kenangan historis bagi bangsa Indonesia. Namun 
kita tidak akan membahas pertempuran Ambarawa, melainkan sebuah bukit doa dan 
lokasi pelatihan baru yang sedang dipersiapkan oleh Pdt. Yakub Sulistyo dan rekan-
rekannya bagi jemaat GBI 'Yerikho' Ambarawa. Situs ini memuat foto lokasi tempat 
pelatihan tsb dan juga daftar "Panitia Pembangunan". Sedang halaman lain yang dapat 
ditemui dalam Situs ini yakni Renungan, Pendeta, Gereja, Email, Bank, dan Link. Untuk 
melihat lebih dekat Pusat Latihan Kristen Betsaida cukup klik di alamat berikut ini: 
http://members.xoom.com/yerikho/ind.htm  

• BILLY GRAHAM 

Tentu nama Billy Graham sudah tidak asing lagi di telinga anda. Seorang hamba Tuhan 
yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk Tuhan dan Tuhan memakai 

http://www.litindo.org/
http://www.gap.id.org/bandung.htm
http://members.xoom.com/yerikho/ind.htm
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hidupnya secara luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Situs Billy 
Graham ini selain menyediakan sarana di mana orang-orang Kristen dapat melakukan 
interaksi dengan bertanya seluas-luasnya tentang masalah kekristenan, situs ini juga 
telah menyusun daftar tema-tema pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh 
pengujung, mis. suffering, addiction, Halloween, prayer, depression, dan pornography 
dll. Tersedia juga halaman khusus renungan yang dikemas dalam bentuk "Bible Study". 
Hal yang menarik dari Situs ini adalah disediakannya Quick Links, sehingga anda dapat 
langsung melompat ke halaman yang anda kehendaki dalam Situs ini. Jika anda cukup 
mengerti bahasa Inggris silakan langsung berkunjung ke alamat berikut ini: 
http://www.theway.billygraham.org  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• MILIS UTAMA GKI MANYAR SURABAYA 

Setelah minggu lalu kita berkenalan dengan Milis Forum Pembinaan dari GKI Manyar 
Surabaya, maka minggu ini kita akan berjumpa dengan Milis Utama mereka. Milis ini 
lahir tahun 1997 yang lalu dan dimoderatori oleh Martianus Zega, S.Th. Keanggotaan 
Milis ini terbatas bagi anggota/mantan anggota/kenalan baik anggota GKI Manyar. Bila 
anda termasuk kategori di atas, maka anda dapat bergabung dengan Milis ini. Untuk itu 
silakan anda mengirimkan email anda ke alamat berikut ini: 
<owner-gkimyr@onelist.com>  

atau, anda juga dapat berkunjung ke Situs mereka di alamat: 
http://home.mitra.net.id/~gkimyr/  

• GRACIA 

Milis Gracia adalah salah satu Milis turunan dari Milis Utama GKI Manyar. Milis yang 
lahir tahun 1998 ini dibangun sebagai ajang berkomunikasi para redaksi Buletin 
'GRACIA', dan tentu saja anggota Milis ini hanya terbatas untuk anggota redaksi Buletin 
GRACIA tersebut. Topik yang dibicarakan juga berupa informasi seputar buletin 
GRACIA. Apabila anda termasuk salah satu redaksi buletin ini anda dapat bergabung 
dengan menulis ke: 
<owner-gkimyr-gracia@egroups.com>  

  

http://www.theway.billygraham.org/
http://home.mitra.net.id/~gkimyr/
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Liputan Dunia Internet: Optimalkan Pencarian Anda ! 

Dalam dua edisi yang lalu, secara berturut-turut kami mengulas macam-macam strategi 
dari beberapa mesin pencari. Dari artikel tsb anda dapat mengerti kelebihan dari 
beberapa mesin pencari. Dan tentu saja, setelah kita tahu "strategi" dari masing-masing 
mesin pencari kita perlu mengoptimalkan pemakaian mesin pencari pilihan kita. Mesin-
mesin pencari seperti Yahoo, Alta Vista, Lycos, Infoseek, Excite, HotBot, dll adalah 
sekedar mesin yang berfungsi biasa-biasa saja apabila kita tidak mengoptimalkan 
penggunaannya, dengan kata lain, tidaklah cukup mengetahui strategi, tips dan trik 
suatu mesin pencari saja, melainkan kita juga harus pandai memilih dan mengguna- 
kan mesin pencari tsb. Mengapa? Karena ada beberapa mesin pencari yang hasilnya 
tidak se'terkenal' namanya. Untuk itu, ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan 
supaya pencarian kita bisa efektif dan optimal. Perhatikan petunjuk dan saran berikut 
ini:  

• Bila mencari Situs tentang Ensiklopedia, coba gunakan mesin pencari: Please 
Almanac, Entertainment Almanac, Random House College Dictionary.  

• Bila mencari Situs berkualitas berikut refensinya, gunakan MathSearch.  
• Untuk mencari Situs tentang Matematika dan Statistik, gunakan mesin pencari: 

Magellan, Lycos, WebCrawler.  
• Untuk Situs yang memuat segala sesuatu yang ilmiah, gunakan Alta Vista.  
• Mencari Situs berisi Bahasa-bahasa pemrograman (mis: Java Script, 

ShockWave, dll) gunakan mesin pencari HotBot.  
• Sedangkan mencari Situs yang berisi informasi tentang suatu nama tempat, 

orang, obyek, (mis: Billy Graham, Indonesia, dll) gunakan Alta Vista, InfoSeek, 
HotBot.  

• Untuk mencari Situs informasi geografis suatu tempat dapat anda gunakan mesin 
pencari MetaCrawler.  

• Mencari Situs yang berisi gambar dan suara (foto, desain, logo, video, musik, dll), 
Komputer dan Internet, Multimedia, dan Picture coba gunakan mesin pencari: 
WebSeek (Colombia University), Alta Vista Photo Seek, Lycos Media, Yahoo! 
HotBot, SuperSearch, The Amazing Picture Machine, Arriba Vista.  

• Untuk Situs yang berisi kutipan dapat dicari dengan Quotations Page, dan Bart.  
• Bila anda punya tanggal suatu peristiwa dan ingin mengetahui lebih detail, 

gunakan mesin pencari HotBot SuperSearch.  
• Anda perlu Situs yang berisi nasihat atau pendapat pakar, anda dapat 

mencarinya dengan mesin pencari Reference.Com, atau DejaNews.  
• Anda punya gagasan umum (tentang satu topik yang luas) dan ingin 

mempersempit gagasan tersebut, anda dapat cari Situs-nya dengan mesin 
pencari Yahoo! atau Northern Lights.  

• Perlu Situs untuk Anak-anak? Gunakan Yahooligans!  
• Ingin tahu daftar nama dan alamat lebih dari 16 juta perusahaan di Amerika? 

Mudah, anda akan mendapatkan Situsnya dengan mesin pencari BigBook.  

Sumber: Komputek  
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Stop Press 

PENJELASAN DAN KLARIFIKASI ICW EDISI 38 Kami redaksi ICW berterima kasih 
atas beberapa kritik sehubungan dengan artikel pada FOKUS edisi 38 yang lalu. Kami 
sangat menghargai masukan-masukan anda. Dan dengan segala kerendahan hati kami 
mohon maaf apabila dalam penguraian tsb. kami tidak memberikan pandangan yang 
objektif dan seimbang.  

Jadi pada dasarnya kami setuju dengan gerakan-gerakan mahasiswa spt "demo", 
sejauh gerakan tersebut tidak mengandung unsur-unsur kekerasan dan merugikan, 
apalagi merugikan bangsa sendiri, terutama bila sering diakhiri dengan tindakan 
pengrusakan dan pembakaran fasilitas-fasilitas umum, penjarahan, perampokan dan 
saling melukai. Reformasi adalah baik, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara. Itu 
saja yang sebenarnya ingin kami soroti.  

Tapi sebaliknya jika dilakukan dengan benar aksi mahasiswa ini bisa berfungsi sebagai 
kontrol masyarakat terhadap penguasa. Dan hal ini bisa memberi dampak yang baik. 
Aksi mahasiswa bisa menjadi ungkapan aspirasi suara hati rakyat. Dan kami bersyukur, 
bahwa di tengah suka-duka dan kerusuhan yang terjadi kita masih bisa melihat  

secercah harapan bahwa kita sedang manuju ke sana asal kita tetap senantiasa melihat 
kepada Tuhan dan meminta bimbingan-Nya. Kita suatu hari akan melihat mahasiswa 
berjuang untuk orang-orang yang kehilangan harapan, terabaikan, tersisihkan, dan 
yang terbelenggu dengan rasa salah dan dosa...  

-Staf Redaksi-  
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Tips:Situs yang Berhasil 

Dalam kolom TIPS edisi 39 yang lalu kita telah mendapati 6 kunci keberhasilan suatu 
Situs. Dan ternyata selain ke-6 kunci tsb, ada dua hal penting lain yang juga menjadi 
penentu supaya Situs anda makin 'ramai' dikunjungi. Anda ingin tahu kedua hal 
tersebut? Simak ulasan berikut ini:  

Interaktivitas 

Situs Web yang 'berhasil' adalah Situs yang mampu berkomunikasi secara timbal balik 
dengan pengunjungnya, hal itu disebut interakti- vitas. Bentuk interaktivitas pada suatu 
Situs dapat berupa penyedia- an email, mailing list, forum-forum diskusi, ruang obrolan 
real time (chat room), dll. Tentu saja suatu Situs tidak perlu menyediakan keseluruhan 
feature di atas, melainkan pembuatan Situs interaktif dapat disesuaikan dengan 
kegiatan organisasi yang dimaksud. Dan yang penting, sebuah Situs interaktivitas harus 
konsekuen dengan setiap informasi/surat yang masuk. Sifat mengabaikan, tidak 
memprioritaskan, atau terlambat mengirim tanggapan, dapat membuat pengunjung 
'enggan' mampir lagi di Situs anda.  

Penampilan 

Situs yang berhasil adalah Situs yang berpenampilan baik. Penampilan yang dimaksud 
di sini bukan berarti harus memiliki banyak file Gif Animation, Shockwave, Liquid 
motion, dll. Hal-hal tsb akan memboros- kan bandwidth. Penampilan menarik suatu 
Situs tergantung pada tiga faktor, yaitu organisasi dari isi (informasi), navigasi halaman, 
dan faktor grafis. Organisasi isi yang baik akan mempermudah pengunjung  

menemukan info yang mereka perlukan secara cepat. Navigasi halaman yang efektif 
akan mudahkan pengunjung melompat ke halaman-halaman tertentu yang mereka 
inginkan, dan tampilan grafis tidak selalu harus menampilkan gambar-gambar besar 
yang rumit, cukup dengan gambar yang berkaitan dengan identitas 
organisasi/perusahaan yang dimaksud. Ada satu panduan sederhana dari para disainer 
terkemuka "Keep it Simple Stupid". Jadi buatlah segala sesuatunya sesederhana 
mungkin, fungsional, menarik, dan mencapai sasaran.  

Surat Anda 

Dari: "Elvin Gunawan"  
>halo,  
>saya mau menginformasikan bahwa di Surabaya ada satu milis kristen  
>lagi yaitu KPR-netz ( subscribe-kpr-netz@egroups.com ).  
>Milis yang dimoderatori oleh 3 serangkai yaitu: sdr Leopold,  
>Sdr Daniel Artifiyanto dan saya sendiri ini berdiri pada bulan  
>Maret 1999, dengan sasaran untuk memberikan sarana berkomunikasi dan  
>berdiskusi bagi para anggota KPR GKI se-Jawa Timur (tapi baru  
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>terealisasi se-Surabaya). Tema yang dilemparkan cukup bervariatif  
>mulai dari pre-destinasi sampai masalah muda-mudi dan politik.  
>Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan reply ke mail ini.  
>Imanuel,  

Redaksi: 
Silakan jika ada di antara pembaca yang berminat!  

Dari: Alex_S_Tjiputra  
>Saya ingin berlanggangan eRH lewat email.  
>BAgaimana cara untuk subscribe nya  
>Thanks  

Redaksi: 
Sdr. Alex, bila anda hendak berlangganan RH (Renungan Harian) melalui email, anda 
dapat mengirimkan email kosong ke alamat berikut: 
<subscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org>  

Info Terbaru 

SUKU-SUKU TERABAIKAN - YAYASAN PULIHKAN INDONESIA 

Berikut ini adalah hasil laporan dari seminar yang diadakan oleh Yayasan Pulihkan 
Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh Sdr. Jarot Wijanarko.  

 
kutipan mulai---------- 

Shallooom, 
Beberapa dasawarsa missionaris Kristen tidak bisa masuk ke beberapa suku tertentu, 
sehingga sampai saat ini suku tersebut belum ada yang terwakili diselamatkan, atau 
ada sangat sedikit dibawah 1 % dan masuk dalam kategori "Suku Terabaikan".  

Salah satu suku yang terabaikan, saat ini dalam kerusuhan sosial, bergejolak dan ingin 
merdeka sehingga ribuan pengungsi keluar dari propinsi paling barat di Indonesia 
tersebut. Kesulitan hidup melilit mereka dan beberapa anak kehilangan orang tua.  

Kemarin, 21 Okt. 99, di Medan kami baru saja mengadakan pertemuan konsultasi 
dengan Gereja-gereja yang mau mengadopsi suku-suku terabaikan yang ada di Sumut 
dan Aceh, dan mereka memberi kabar bahwa berhadapan dengan pengungsi yang mau 
menyerahkan anak-anak yg mereka bawa, krn sudah yatim piatu, dan sebagai tebusan 
'pembelian' atau 'pengadopsian' cukup dengan Rp.10.000,-  

Yang besar justru biaya perawatannya, pemeliharaan setelah mereka di adopsi, namun 
ketika jiwa-jiwa dari suku yang terabaikan bukannya kita cari, tetapi disodorkan kepada 
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kita krn goncangan yang diijinkan Tuhan terjadi, maka jelas kita harus menerima dan 
mengambil kesempatan karena Kasih mengadopsi mereka.  

Dalam pertemuan kami, akhirnya kami menemukan lebih kurang 20 keluarga hamba 
Tuhan yang akan komitment menjadi Bapak Panti Asuhan Keluarga/ Bapak Asuh/ 
Bapak Asuh bagi anak-anak dari suku-suku terabaikan yang terlantar diantara 
pengungsi tsb. Tiap Bapak Asuh, akan disubsidi Rp.250.000,- per bulan untuk 
pelayanan mereka.  

Catatan: Seminar diikuti lebih kurang 1000 peserta, ketika dibagi kelas; 70 % memilih 
thema lain, 30% memilih kelas misi ke suku-suku, dari 300-an peserta hanya 20 yg 
ambil komitment untuk tahap mengutus orang menjangkau langsung, selebihnya tahap 
komitment mendoakan. Bisa dimengerti mengapa banyak suku terabaikan, memang 
mayoritas gereja tidak mengarahkan pandangannya ke suku-suku. Seminar Suku-suku 
banyak diikuti, tetapi sedikit yang mau pergi. Ladang luas, penuai yang kurang. Yang 
melihat ladang banyak, yang menuai kurang. Visi harus terus disuarakan hingga ladang 
dituai !!!  

• Sudah ada yang diutus  
• Ada yang mau mendoakan ?  
• Ada yang mau mensponsori ?  

 
kutipan selesai---------- 

YAYASAN PULIHKAN INDONESIA 
http://welcome.to/indorest 
http://www.worldserve.org  

  

http://welcome.to/indorest
http://www.worldserve.org/
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ICW 042/November/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus, 
Syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita bisa berjumpa lagi di ICW Edisi 42. 
Perjumpaan kita akan kita awali dengan memperkenalkan Situs-situs pada kolom 
SELINTAS WEB, yaitu Situs Web dari Gospelcom Resources, Bethesda - Ruang Doa 
dan Renungan, Homepage GKI Lake Avenue Pasadena, dan Antioch Network. Kolom 
SEPUTAR MILIS akan menghadirkan Milis PD STIKOM Surabaya.  

Bulan Nopember adalah bulan Thanksgiving bagi masyarakat Amerika. Sekalipun di 
Indonesia kita tidak merayakan Hari raya Thanksgiving, mungkin tidak ada salahnya 
kalau kita mencoba mengerti makna hari itu. Untuk itu ICW edisi 42 ini akan mengambil 
tema Thanksgiving sebagai FOKUS kita kali ini. Sehubungan dengan hari raya 
Thanksgiving ini ada banyak orang yang senang membuat sendiri kartu ucapan 
selamat. Tapi tak jarang kita mengalami masalah dengan printernya, bagaimana 
memecahkan masalah ini? Jangan keburu kecewa, LIPUTAN DUNIA INTERNET dan 
TIPS kali ini akan mengulas cara dan trik khusus menghadapi printer (dot matrik) yang 
rewel, karena itu jangan lewatkan!  

Masih dalam suasana hari thanksgiving anda dapat menikmati dan merenungkan lagu 
indah yang tertuang di kolom SELINGAN. Dan seperti biasa, INFORMASI TERBARU 
akan menyajikan berita hangat bagi anda. Akhir kata, selamat menikmati sajian kami 
ICW 42!  

Tuhan memberkati, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• A TIME TO GIVE THANKS (Gospelcom resources): 

Khusus untuk hari "Thanksgiving" ada banyak URLs yang bisa didapat!! Gospelcom.net 
menyediakan sumber-sumber online yang dapat menolong anda dan keluarga anda 
merenungkan dan bersyukur pada Tuhan atas berkat-berkat yang telah dicurahkanNya 
dalam bulan thanksgiving ini. Sumber-suber ini disediakan oleh sekelompok anggota 
Gospelcom dan 1-800GospelDirect, termasuk program-program radio, artikel-artikel, 
renungan-renungan, dongeng, cartoons, traktat dan video -- Semuanya terfokus pada 
pentingnya sebuah ucapan syukur bagi orang percaya. Untuk itu, segera arahkan 
browser anda ke Situs tentang thanksgiving ini di alamat: 
http://www.gospelcom.net/gci/mc/thanksgiving.html/?ifc  

• BETHESDA - RUANG DOA DAN RENUNGAN KRISTIANI 

"Masalah dan pencobaan yang kita hadapi seringkali bertambah sulit karena kita 
kehilangan ketenangan dan kesabaran. Kita mendapati semuanya sangat 
membingungkan termasuk hal-hal yang sepele sekalipun, karena kita belum 
mengembangkan sikap iman yang penuh rasa syukur. Itulah tema yang disampaikan 
oleh seorang profesor di suatu sekolah teologi ketia ia berkotbah tentang kolose 3:15 
pada Thanksgiving Day (hari pengucapan syukur) tahun 1948..." Paragraf di atas 
adalah sepenggal renungan yang ditulis dalam Situs Bethesda, Situs yang merupakan 
ruang doa dan renungan kristiani. Anda dapat membaca lanjutan dari renungan diatas 
dan juga renungan- renungan yang lain seperti "Bersyukur di dalam Penderitaan karena 
Kristus", "Hitung Kembali BerkatNya", "Pemberian Tulus untuk Tuhan", dll. Untuk 
mendapat banyak berkat melalui membaca renungan-renungan tersebut, anda cukup 
klik alamat berikut ini: 
http://mysiteinc.com/bethesda/vol1.html  

• RENUNGAN THANKSGIVING - GKI LAKE AVENUE PASADENA 

Satu lagi Situs khusus renungan yang memiliki koleksi renungan seputar "Thanksgiving" 
untuk anda, yaitu Situs GKI Lake Avenue Pasadena. Di sini anda akan diajak untuk 
merenungkan makna hari pengucapan syukur. Di antaranya diulas tentang perayaan 
Thanksgiving di negara-negara Eropa tapi juga kaitannya dengan kondisi bangsa 
Indonesia. Renungan-renungan tsb. sebagian besar disampaikan oleh Pdt. Bob 
Jokiman, gembala sidang dari GKI Lake Avenue. Dengan mengklik judul yang tertera di 
bagian kiri halaman pertama Situs ini, yaitu "Thanks To God", "Give Thanks", atau 
"Mengucap Syukur Setiap Pagi" dan anda akan menjumpai renungan Thanksgiving 
yang anda inginkan. Di samping itu masih terdapat renungan-renungan lain yang dapat 
menjadi berkat bagi anda seperti "Enough is Enough", "Apa yang Baru Saudara 
Katakan?", dll. Tunggu apa lagi, anda dapat segera mengarahkan browser anda ke 
Situs Web GKI Lake ini di alamat: 
http://www.gki.org/main.htm  

http://www.gospelcom.net/gci/mc/thanksgiving.html/?ifc
http://mysiteinc.com/bethesda/vol1.html
http://www.gki.org/main.htm
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• ANTIOCH NETWORK - TRUE LIFE STORIES 

Situs ANTIOCH NETWORK ini merupakan Situs tempat pertemuan elektronik di mana 
badan-badan Kristen dapat bertemu, berkomunikasi dan bersekutu. Visi untuk menjadi 
"virtual city" rupanya mendorong Situs ini menjadi pusat informasi untuk berbagai 
pelayanan Kristen elektronik dan sekaligus menjadi host bagi organisasi, gereja, 
maupun badan-badan misi yang ada di Singapura maupun di Asia Pasifik. "True Life 
Stories" adalah salah satu halaman yang ada dalam Situs ini. Halaman ini berisi 
kumpulan kesaksian kiriman pengunjung. Kesaksian-kesaksian yang dikirim sebagian 
besar adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah atas perbuatan-Nya yang ajaib atas 
hidup sang pengirim, seperti "The True Meaning of Thanksgiving", "From Death to Life - 
A True Story about Laura Costa", "By His Grace I am Alive, Sheraton McCarter", dan 
masih banyak lagi kesaksian yang lain. Anda dapat membacanya langsung melalui 
Situs Web Antioch Network ini atau jika anda mau anda bisa mengirimkan kesaksian 
anda pribadi. Kunjungi Situs ini segera di alamat: 
http://www.antioch.com.sg/cgi-bin/HN_Open/get/testimony.html  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• PD STIKOM 

Milis ini dibuat khusus bagi anda yang menjadi karyawan Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Teknik Komputer Surabaya. Milis forum diskusi ini dimoderatori Sdr. 
R.Agung W.N dan bersifat internal. Jadi apabila anda [pernah menjadi] atau seorang 
karyawan dari STIKOM Surabaya jangan segan-segan untuk bergabung. Dan untuk 
bergabung, anda tinggal kirim email kosong ke alamat berikut ini: 
<subscribe-pd_stikom@egroups.com>  

  

http://www.antioch.com.sg/cgi-bin/HN_Open/get/testimony.html
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Liputan Dunia Internet: Merawat Printer Dot Matrik 

Jumlah pengguna printer jenis Dot Matrik di Indonesia (untuk keperluan rumah tangga 
maupun perkantoran) menduduki peringkat tertinggi. Selain karena harga printer dan 
pita yang bersahabat, juga karena perawatan printer ini lebih mudah dari printer jenis 
lain, misalnya yang menggunakan tinta. Namun bukan berarti printer ini bisa 
diperlakukan seenaknya, anda harus tetap berhati-hati saat merawatnya. Dibawah ini 
kami akan memberikan beberapa cara khusus merawat printer jenis ini dengan mudah 
dan hasilnya...dapat anda buktikan, selamat mencoba!  

Dalam waktu satu bulan sekali pastikan anda memeriksa printer anda. Perhatikan 
kebersihan komponen-komponen yang didalam maupun diluar chasing. Komponen-
komponen yang perlu diperhatikan sbb:  

Print Head 

Komponen ini merupakan bagian yang vital bagi sebuah printer Dot Matrik. Print head 
sangat rawan terhadap kemungkinan kerusakan yang tentu saja akan mengganggu 
kualitas cetakan. Untuk merawat jarum yang ada diprint head ini anda dapat 
menggunakan kuas yang diolesi spiritus, atau dengan menyemprotkan contact cleaner 
pada lubang jarum yang kelihatan sudah kotor dengan posisi printer terbalik, supaya 
kotoran yang melekat jatuh secara keseluruhan. Namun bila jarum tersebut sudah 
terlihat rusak sebaiknya segera diganti karena dapat mengganggu hasil cetakan.  

Ribbon (Pita) 

Apabila tinta sudah tidak bagus atau tidak jelas sebaiknya segera diganti karena jika 
dibiarkan akan merusak lebih cepat fungsi jarum head anda.  

Spool Head 

Komponen ini adalah bagian dari print head. Apabila terlihat rusak sebaiknya segera 
diganti karena sangat berhubungan erat dengan proses kerja print head.  

Roda-Roda Mekanik Dan Gigi (Gear) 

Antisipasi terhadap karat yang mungkin melekat sehingga berpengaruh terhadap 
proses kerja printer. Membersihkannya cukup dengan larutan tiner atau lap kain bila 
tidak terlalu kotor.  

Paper Sensor 

Apabila rol pemutar kertas tidak berjalan secara otomatis, kemungkinkan paper 
sensornya sudah rusak, atau, coba matikan power pada printer dan pastikan bahwa 
connect antara printer dengan sumber daya sudah tepat atau sudah kencang.  
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Saat anda sudah merawat dan membereskan printer anda, anda ingin segera 
menyelesaikan pekerjaan anda dengan mencetaknya, tetapi opps!! Keluar pesan 'Error 
writing to LPTI' di layar monitor anda. Bila pesan tersebut muncul maka ada dua 
kemungkinan, pertama, printer anda benar-benar rusak, kedua, mungkin ada beberapa 
hal yang perlu anda periksa ulang. Apa saja yang perlu diperiksa? Perhatikan saran-
saran berikut ini:  

Periksa Catu Daya dan Suplay Kertas 

Anda perlu memastikan bahwa printer telah siap dan kertas juga sudah ada di baki 
printer. Bersihkan memori printer dengan mematikan printer sebentar lalu nyalakan 
kembali.  

Periksa Kabel 

Pastikan bahwa kabel printer tertancap dengan benar pada printer maupun komputer. 
Jika kabel sudah tertalu rapuh atau terlalu panjang sehingga (mungkin) sinyalnya tidak 
mampu mencapai tujuan, jangan ragu-ragu untuk menggantinya.  

Periksa Port Anda 

Dengan masuk ke Device Manager melalui klik kanan My Computer, pilih bagian 
"PORTS (COM dan LPT)", klik dua kali pada LPTI setting. Pastikan kotak "Device 
Status" bebas dari konflik IRQ atau DMA.  

Selesaikan Konflik 

Jika anda temukan konflik DMA dengan port paralel anda, coba dilihat apakah 
konfigurasinya memakai ECP. ECP digunakan pada kebanyakan printer baru; teknik ini 
mempercepat pencetakan dengan menggunakan RAM PC anda. Jika printer anda 
memakai ECP dan anda mendapat konflik DMA berikan port paralel anda DMA yang 
tidak terpakai melalui program setup CMOS atau Device Manager. Jika printer anda 
tidak mendukung ECP anda perlu mengkonfigurasikan port paralel ke yang lebih 
lamban, yang merupakan setting yang lebih kompatibel dalam setup CMOS.  

Dari berbagai sumber.  
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Tips:Gunakan Driver Terbaru 

Untuk Printer yang sering ngadat, kemungkinan drivernya terkorupsi atau kadaluwarsa. 
Jika demikian, cobalah masuk ke dalam folder Printers (pilih Start Setting Printers), dan 
hapus icon printer anda. Lalu periksa Situs Web vendor printer anda untuk melihat 
apakah ada driver yang diupdate; jika anda menemukannya, download dan install driver 
tersebut. Jika tidak, install ulang printer yang ada melalui icon "Add Printer".  

Sumber: Info Komputer  

Surat Anda 

Dari: Virgani D  
>Salam,  
>Nama saya Virgani Dirgacahya dan sekarang saya bekerja di Palembang.  
>Belakangan ini saya mulai menyukai lagu - lagu rohani, dan karena  
>kebetulan komputer saya baru dipasang seperangkat multimedia maka  
>saya ingin mendengarkan lagu-2 rohani via komputer saya.  
>Oleh karena itu, bisa kah redaksi memberikan alamat site di mana  
>saya bisa mendown-load lagu-2 rohani yang ukurannya tidak terlalu  
>besar atau mungkin redaksi bisa mengirimkan saya lagu-2 rohani tsb  
>via e-mail dalam bentuk file zip?, karena koneksi internet di  
>Palembang kurang begitu bagus. Atau mungkin ada di antara pembaca  
>yang dapat membantu? Terima kasih, dan tetap maju terus!  

Redaksi: 
Kami pernah memuat alamat-alamat Situs yang berisi musik-musik rohani yang bisa 
anda nikmati, coba lihat ICW edisi 11 dan 34 di alamat:  
http://www.sabda.org/icw/99-011.htm 
http://www.sabda.org/icw/99-034.htm  

Dari: izaac  
>shaloom....  
>Saya seorang guru sekolah minggu memerlukan naskah fragmen/  
>drama natal untuk anak sekolah minggu. Dapatkah saya memperolehnya.  
>Saya mohon bantuannya terima kasih. Imanuel  
>Manado  

Redaksi: 
Maaf sekali kami tidak memiliki bahan yang anda butuhkan, tapi mungkin ada dari 
antara pembaca yang dapat membantu, untuk itu anda dapat dikirimkan ke alamat kami 
untuk kami kirimkan ke Sdr. Izaac:Gunakan Driver Terbaru<info-ICW@Sabda.Org>  

Dari: fony  
>shalom,  

http://www.sabda.org/icw/99-011.htm
http://www.sabda.org/icw/99-034.htm
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>saya udah sering terima news melalui icw dan sangat bagus infonya  
>saya ingin minta persetujuan nih... untuk mengambil beberapa news  
>yg saya terima untuk majalah kristen di gereja kami di surabaya  
>mohon dapat dijawab terima kasih banyak  

Redaksi: 
Tentu saja kami tidak keberatan, tapi mohon dengan sangat untuk mencantumkan 
sumbernya, seperti contoh: Diambil dari Indonesian Christian Webwatch (ICW) -- Edisi 
42 
http://www.sabda.org/icw/99-042.htm <redaksi-ICW@sabda.org>  

Kami selalu berdoa supaya pelayanan publikasi ICW ini menjadi berkat dan dapat 
digunakan oleh pembaca semua :-). Juga, kalau anda bisa, silakan 
mengajak/mengundang teman-teman dan anggota gereja anda untuk ikut berlangganan 
ICW !! <subscribe-i-kan-ICW@XC.Org>  

Dari: G. Joseph  
>Jika tidak berkeberatan, dapatkah alamat situs GIA Jemaat Lengkong  
>Besar Bandung disertakan pada Selintas Situs Web.  
>alamat situs kami  
http://www.centrin.net.id/gia/  
>Terima kasih, Tuhan memberkati.  

Redaksi: 
Terima kasih atas informasinya. Tapi akan lebih tidak keberatan lagi kalau anda 
kirimkan ke kami ulasan singkat tentang Situs yang anda maksud tsb. Pasti akan kami 
muat pada edisi ICW yang akan datang.  

Info Terbaru 

• PEMUTARAN "KISAH YESUS KRISTUS" MELALUI RADIO - BANDUNG  

Berikut ini adalah cuplikan pengumuman tentang pemutaran film Yesus di beberapa 
stasiun radio Bandung. Pengumuman ini berasal dari staf LPMI Bandung.  

Dalam Rangka Menyambut Natal'99 dengarkan KISAH YESUS KRISTUS di Radio di 
kota Bandung:  

FAJAR PENGHARAPAN - SW2 (15,2 Khz) 
Setiap Sabtu 06 Nov s/d 11 Des 99 - Pukul 04.30 & 17.00 WIB  

RAKA - FM (98,8 Mhz) 
Setiap Minggu 07 Nov s/d 12 Des 99 - Pukul 05.30 & 10.30 WIB  

LEIDYA - AM (828 Khz) 
Setiap Hari 07 Nov s/d 12 Nov 99 - Pukul 07.05 WIB  

http://www.sabda.org/icw/99-042.htm
http://www.centrin.net.id/gia/
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BUDAYA SARI - AM (936 Khz)  
Setiap Hari 14 Nov s/d 19 Nov 99 - Pukul 17.00 WIB  

MAESTRO - FM (92,5 Mhz) 
Setiap Hari 14 Nov s/d 19 Nov 99 - Pukul 19.30 WIB  

RH32 - AM (1206 Khz) 
Setiap Hari 21 Nov s/d 26 Nov 99 - Pukul 16.00 WIB  

RRI PRO 1 - AM (555,5 Khz & 93,6 Khz) - FM (102 Mhz & 97,6 Mhz) 
Setiap Hari 25 Nov s/d 30 Nov 99 - Pukul 16.00  

Simak dan jawablah kuiz disetiap akhir episode, kami menyediakan hadiah yang manis 
buat anda berupa 100 KASET AUDIO bagi 100 pengirim pertama dan 25 VCD (Pribadi 
Terbesar Sepanjang Sejarah) yang kami undi.  

Bila anda ingin mendapatkan VCD, VIDEO / AUDIO "Kisah Yesus" Hubungi 5204863 
(Paulus), 217481 (Heri), 008423 (Puji).  

PELAYANAN MULTIMEDIA '99 LPMI 
PO BOX 1711 BANDUNG 40017  
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ICW 043/November/1999:  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus, 
Tanpa terasa kita akan segera melalui bulan November dan menyongsong bulan 
Desember, bulan yang penuh arti bagi umat Kristen di seluruh dunia. Kami yakin, anda 
semua saat ini sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari 
Natal yang akan datang. Apalagi Natal kali ini adalah Natal menjelang tahun terakhir 
sebelum kita memasuki Milenium ketiga. Untuk menolong anda melakukan persiapan 
maka SEPUTAR SITUS WEB akan mengulas tentang Situs-situs yang pasti menarik 
dan perlu untuk dikunjungi yakni Situs Web DRAMATIX, CHRISTIAN DRAMA 
SCRIPTS, WORDSPRING, dan CHRISTIAN SYMBOLS HOME PAGE. Dan searah 
dengan hal tsb, FOKUS akan menyajikan "PERSIAPAN MENJELANG NATAL" yang 
pasti menarik untuk anda renungkan.  

Dalam kolom Seputar Milis anda akan kami perkenalkan Milis yang mungkin baru bagi 
anda, yaitu Milis Tubuh Kristus. Trend kafe gaul rupanya tidak hanya dapat ditemui di 
dunia nyata, di dunia cyberpun anda dapat menjumpai "kafe gaul" yang pas bagi remaja 
dan pemuda Kristen, untuk ulasannya dapat anda baca dalam artikel kami di LIPUTAN 
DUNIA INTERNET.  

Seperti biasa, TIPS akan mengulas hal praktis mengawasi "cookies" yang kadang 
sangat mengganggu anda. STOP PRESS kali ini tampil dengan sejumlah tawaran dan 
permohonan bantuan informasi dari para pembaca setia ICW. Untuk hiburan ringan, 
kami sertakan Humor segar di kolom SELINGAN. Dan tidak lupa INFO TERBARU akan 
hadir dengan berita yang menarik dari kami. Demikian ringkasan berita dari seluruh 
informasi yang ada di ICW edisi 43. Kami mengucapkan selamat menikmati...  

Salam, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

Situs-situs di bawah ini adalah Situs-situs berbahasa Inggris. 

• DRAMATIX 

DRAMATIX adalah Situs kumpulan hasil kerja dari penulis-penulis drama Kristen di 
seluruh dunia. Bila anda klik kategori "Christmas" dalam Situs ini, maka anda akan 
menjumpai daftar naskah drama seputar Natal. Selain menampilkan judul dan tema, 
daftar tersebut juga menyertakan jenis dramanya, durasi waktunya, jumlah pemain, dan 
ringkasan ceritanya. Menarik bukan? Dan apakah anda sedang sibuk mencari-cari 
drama untuk ditampilkan di hari Natal nanti? Situs ini adalah tempat yang tepat untuk 
anda kunjungi. Arahkan browser anda ke alamat ini: 
http://www.carey.ac.nz/drama/Linkpages/Categories.html  

• CHRISTIAN DRAMA SCRIPTS 

Berkotbah bukan merupakan satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan dan makna 
Firman Tuhan. Kadangkala kita harus menyampaikan pesan- pesan tersebut dengan 
cara yang "mengena" dan melibatkan lebih banyak orang. Inilah yang disajikan dalam 
Situs Christian Drama Scripts ini, sebuah Situs dengan koleksi naskah drama Kristen 
yang cukup bagus untuk dibawakan di gereja-gereja, Sekolah Minggu, Camps, dll. Cara 
penyajian berita Natal melalui drama memiliki beberapa keuntungan, misalnya lebih 
banyak orang terlibat dalam pelayanan, juga penonton (bahkan juga pemainnya) akan 
mengingat berita Firman Tuhan itu lebih mudah, karena konsep-konsep Kristen 
disampaikan dengan cara yang tidak kelihatan memaksa. Dan khusus menyambut 
Natal tahun ini, naskah "Christmas Without Jesus" menjadi sorotan utama untuk dapat 
anda pilih, silakan berkunjung ke alamat: 
http://www.nlc.net.au/~jw/scripts/Christmas_without_Jesus.htm 

• WORDSPRING 

Situs ini adalah Situs milik Wedgwood Baptist Church yang berlokasi di Oklahoma City. 
Salah satu halaman dari Situs ini berisi kumpulan Scripts Puisi Berantai (puisi yang 
dibaca lebih dari satu orang). Misi Situs ini adalah memberitakan kebenaran Firman 
Tuhan melalui rangkaian "kata-kata" indah yang dibaca dengan intonasi-intonasi 
berirama. Klik "script spring" untuk menuju halaman tersebut, dan anda akan 
mendapatkan puisi-puisi Kristen yang cukup indah untuk dilantunkan. Tunggu apa lagi? 
Segera kunjungi Situs Web WORDSPRING ini di alamat: 
http://www.wordspring.com/scripts.html  

• CHRISTIAN SYMBOLS HOME PAGE 

Situs ini merupakan Situs kumpulan simbol-simbol Kristen yang ada di dunia. Simbol-
simbol telah digunakan oleh gereja sejak abad permulaan untuk berbagai-bagai 
keperluan diantaranya: (1)Sebagai kode rahasia antar orang Kristen selama masa 

http://www.carey.ac.nz/drama/Linkpages/Categories.html
http://www.nlc.net.au/~jw/scripts/Christmas_without_Jesus.htm
http://www.wordspring.com/scripts.html
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penganiayaan jemaat, (2)Sebagai alat mengajar Firman Tuhan bagi mereka yang tidak 
dapat membaca, (3)Jalan untuk mengingatkan orang-orang Kristen akan kedaulatan 
Tuhan pencipta langit dan bumi, dll. Anda dapat mengetahui arti dan makna simbol-
simbol yang anda inginkan cukup dengan meng-klik kode (A sampai Z) yang tertera di 
halaman pertama Situs ini. Misalnya untuk simbol-simbol Advent, maka anda cukup 
mengklik huruf "A", dst. Selain itu halaman "Seasons" akan mengantar anda 
mengetahui makna sekaligus sejarah hari-hari istimewa orang Kristen. Jadi, mengapa 
sistem Mailing List SABDA menggunakan nama "I-KAN" (Fish)? Anda akan tahu 
jawabnya dengan berkunjung ke Situs ini di alamat: 
http://www.fastlane.net/homepages/wegast/symbols/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• TUBUH KRISTUS 

Milis yang berbicara seputar kesatuan Tubuh Kristus ini dimoderatori oleh Sdr. Pandu E 
Poluan. Milis ini terbuka menerima siapa saja yang ingin bergabung dan berdiskusi 
melalui Milis ini. Anda diperbolehkan membicarakan hal apa saja sehubungan dengan 
kesatuan Tubuh Kristus tetapi perlu diingat, Milis ini tidak mengijinkan adanya 
perdebatan soal pengajaran/doktrin Kristen. Untuk bergabung dengan Milis ini anda 
cukup mengirim email ke alamat: 
<subscribe-tubuh-kristus@egroups.com>  

Liputan Dunia Internet: Kafe Gaul di Internet 

Istilah dan trend kafe untuk gaul sekarang ini sering menjadi "tambatan hati" beberapa 
orang. Ditambah sekarang ini kafe gaul tidak hanya marak di tempat-tempat yang telah 
populer. Di dunia maya pun ada beberapa Situs yang berusaha memberi pelayanan 
bagi para netter yang ingin mencari keramaian. Atau juga untuk mereka yang merasa 
perlu bergaul setelah menghadapi kepenatan aktivitas sehari-hari. Kadangkala pula 
Situs-situs ini menjadi tempat "curhat" bagi sejumlah pengunjung dan pengunjung 
lainnya akan memberi tanggapan tanpa sensor dan bebas beropini. Situs-situs seperti 
ini dirasa lebih interaktif dari pada ruang chat atau saling bertelepon- ria. Kebebasan ini 
menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk sering "mampir" di Situs-situs 
seperti ini.  

Ada Situs Kafe Gaul yang ternyata tidak hanya dibuka untuk bergaul saja, ada pula 
yang terjun di bidang e-commerce. Dengan menawarkan beberapa barang fashion 
seperti sepatu, tas, bunga, VCD, DCD, bahkan sampai menawarkan makanan dengan 
sistem pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit ataupun transfer uang di bank. 
Tampaknya mereka sedang mengembangkan usaha tersebut dan berupaya untuk 
mencari partner usaha yang ingin terlibat. Dengan moto "Cara Gampang Berbelanja 
Aman" mereka ingin menyatakan pada dunia bahwa belanja secara online memiliki 

http://www.fastlane.net/homepages/wegast/symbols/
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keuntungan tersendiri. Keuntungan tersendiri tersebut diantaranya, tidak perlu keluar 
rumah, menghemat waktu, dan mungkin ongkos, dan juga aman karena menghindari 
resiko di jalanan. Keuntungan lainnya adalah "kemudahan", karena pengunjung cukup 
meng-klik item yang diinginkan dan pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit 
maupun transfer uang di bank.  

Ada satu Situs Web menarik yang dapat dipakai sebagai "kafe gaul" bagi remaja dan 
pemuda Kristen. "Homepage Remaja" dari GKI adalah salah satunya. Situs ini berisi 
pernak-pernik kegiatan remaja yang cukup menarik. Pengelolanya berharap bahwa 
Situs ini menjadi ajang gaul bagi kawula muda dan remaja Kristen. Terbukti dengan 
adanya sejumlah Tips mulai dari masalah "gaul" remaja yang sekuler hingga yang 
rohani. Suasana gaul juga dirasakan jika anda klik halaman "Galeri Metode". Di 
dalamnya anda akan menemui sejumlah kegiatan kreatif yang menarik dengan judul 
yang pas dengan selera anak muda. Situs ini juga membuka tawaran bagi pembaca 
untuk mengirimkan masukkan baru seputar metode "bergaul" yang benar dan sehat.  

Di bawah ini adalah daftar Situs khusus untuk kaum muda dan remaja Kristen:  

• Homepage Remaja - GKI 
http://members.tripod.com/~manuelito/remaja.htm  

Dalam bahasa Inggris:  

• What Would Jesus Do? 
http://www.wwjd.com  

• Youth Specialties 
http://www.gospelcom.net/ys/  

• Teen Mania 
http://www.teenmania.org  

• Youth for Christ 
http://www.gospelcom.net/yfc/  

• Youth Unlimited 
http://www.gospelcom.net/yu/  

• Teens4Christ 
http://pathway.net/eaglewings/  

• Hancock Centre for Youth Minitry 
http://www.lasierra.edu/hcym/  

• Ministry Place 
http://www.landmarkci.com/MinistryPlace/home.htm  

• Teen Hope Youth Ministry 
http://www.peaceseeker.org/teenhope/  

• EGAD! Youth Group Ideas 
http://www.castyournet.com/EGAD!/  

• Christian Teens 
http://www.christianteens.net  

http://members.tripod.com/~manuelito/remaja.htm
http://www.wwjd.com/
http://www.gospelcom.net/ys/
http://www.teenmania.org/
http://www.gospelcom.net/yfc/
http://www.gospelcom.net/yu/
http://pathway.net/eaglewings/
http://www.lasierra.edu/hcym/
http://www.landmarkci.com/MinistryPlace/home.htm
http://www.peaceseeker.org/teenhope/
http://www.castyournet.com/EGAD%21/
http://www.christianteens.net/
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• Youth Pastor 
http://youthpastor.com/index2.htm  

• Centre for Parent/Youth Understanding 
http://www.cpyu.org  

Dari berbagai sumber /vi  

Stop Press 

• LOWONGAN PEKERJAAN DAN PELAYANAN 
Sebuah yayasan Kristen non-profit yang bergerak dalam bidang pelayanan 
media elektronik membutuhkan beberapa tenaga Kristen yang profesional untuk 
bekerja full-time sebagai:  

1. Web-desiner dan web-author  
2. Programmer dan sys-admin komputer  

Bagi yang berminat, harap:  

• menulis surat ke Kotak Pos 25/SLONS SURAKARTA 57135 atau  
• menulis e-mail ke <natalia@sabda.org>  

• MODERATOR BARU E-JEMMi 

Diberitahukan bahwa saat ini Milis Publikasi E-JEMMi membutuhkan seorang 
Moderator Baru. Untuk itu, sangat dibutuhkan seorang yang memiliki pengetahuan yang 
dalam dan luas tentang Misi/Penginjilan baik Indonesia maupun dunia, tentu saja 
dengan hati yang terbeban untuk melayani Tuhan.  

Apabila anda berminat, anda dapat menulis surat ke alamat: 
 
<info-moderator@sabda.org>  

Informasi lebih lanjut tentang e-JEMMi dapat mengunjungi situs web: 
 
http://www.sabda.org/misi/  

• SITUS-SITUS LAGU NATAL 

Kami sangat memerlukan masukan informasi seputar MIDI Lagu-lagu Natal, apabila 
diantara pembaca mengetahui sumber-sumber/situs yang menyediakan materi tersebut 
jangan segan-segan mengirimkannya kepada kami dan kami sangat berterima kasih 
untuk itu.  

Apabila anda rindu mengirimkan informasi kepada kami, silakan kirim ke alamat:  
<submit-ICW@sabda.org>  

http://youthpastor.com/index2.htm
http://www.cpyu.org/
http://www.sabda.org/misi/
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• CETAK CD-ROM 

Sebuah Yayasan Kristen hendak memperbanyak CD-ROM sejumlah kurang- lebih 4000 
copy CD. Untuk itu apabila anda mengetahui informasi yang jelas mengenai tempat dan 
harga mencetak CD ROM yang murah, anda dapat mengirimkan informasi tsb kepada 
kami di alamat:  
<iklan-ICW@sabda.org>  

Tips:Mengawasi Cookie (IE 5.0) 

Cookie pada umumnya adalah sekumpulan data yang tidak merusak, yang disimpan 
oleh server Web pada komputer anda. Cookie menyimpan jejak preferensi yang anda 
buat, sejarah perintah, dan informasi lain agar anda tidak perlu memasukkan data 
setiap kali anda beerkunjung ke suatu Situs (dan menyediakan data untuk Situs Web 
tentang siapa si pengunjung). Untuk menghindari kerusakan, periksalah cookie yang 
disimpan pada hardisk anda dan lihat siapa yang telah menjejaki anda. Bukalah folder 
windowscookies pada hard drive anda.  

Sumber: InfoKomputer  

Surat Anda 

Dari: Timotius  
>Salam kasih dalam Kristus.  
>Mohon informasi, bagaimana caranya berlangganan SAAT TEDUH dan  
>WASIAT setiap hari ke email saya seperti Renungan Harian dan  
>Santapan Harian itu.  
>Atas perhatian dan bantuan anda saya ucapkan terima kasih.  
>Tuhan memberkati.  

Redaksi: 
Bahan-bahan renungan yang anda tanyakan di atas oleh penerbitnya belum disediakan 
dalam bentuk e-mail yang dapat didistribusikan setiap hari. Tapi apabila pihak SAAT 
TEDUH dan WASIAT ingin mengembangkan pelayanan elektronik, silakan 
menghubungi:  
<owner@sabda.org>  

Dari: gokil  
>Syalom  
>Saya mo nanya nih,ICW itu apaan sih.Soalnya saya masih baru ngedaftar  
>kesini.Tolong dijelaskan tentang ICW seluruhnya(mendetail)mana tahu  
>saya ternyata bisa ikut ambil bagian. Terima kasih  

Redaksi: 
ICW (Indonesian Christian Webwatch) adalah sebuah newsletter mingguan yang berisi 
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informasi tentang Situs/Milis/hal-hal lain seputar internet dan ke-Kristenan Indonesia, 
tapi tidak menutup kemungkinan untuk informasi dari luar Indonesia. Untuk mengenal 
ICW lebih dekat, silakan berkunjung ke Situs Web ICW di alamat: 
http://www.sabda.org/icw/ 
(Situs tersebut masih dalam tahap perbaikan..) Anda pun bisa ikut ambil bagian dalam 
pelayanan ICW dengan mengirimkan artikel/alamat Situs/Milis seperti yang kami 
jelaskan di atas dan kami sangat berterima kasih untuk itu. Tuhan memberkati.  

  

http://www.sabda.org/icw/
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ICW 044/Desember/1999:  
Salam Kasih  

Selamat berjumpa lagi dengan ICW dalam edisi yang ke ke-44!  

Masa kanak-kanak adalah masa yang berkesan dan masa yang paling banyak 
menyimpan kenang-kenangan, baik itu sedih atau gembira. Bersamaan dengan 
diserukannya hak-hak anak oleh anak-anak sedunia maka ICW akan hadir dengan 
informasi seputar anak-anak dan tantangan untuk ikut ambil bagian memikirkan 
pergumulan anak-anak di sekitar kita. Untuk maksud di atas SELINTAS STUS WEB 
akan hadir dengan Situs Eunike, Panti Asuhan GBIA Graphe, Gereja Kristen Pasundan, 
dan Situs Taman Bermain Anak-anak. Sedangkan kolom SEPUTAR MILIS akan 
memperkenalkan dua Milis Turunan GKI Manyar, yakni Milis Kesaksian dan Milis Joke.  

Mengapa penting membela hak anak-anak? Dan bagaimana caranya? Anda dapat 
menyimaknya di FOKUS ICW edisi ini. Merasa nyaman adalah idaman semua orang, 
karena itu, untuk berselancar dari Situs ke Situs pun perlu rasa nyaman, Trik-trik khusus 
dari IE 5 untuk "nyaman" saat berselancar dapat anda intip di LIPUTAN DUNIA 
INTERNET kali ini. Tips tentang merubah tampilan pada IE 5 akan anda temui pada 
TIPS. SELINGAN segar juga akan meramaikan hari anda kali ini, tidak ketinggalan juga 
berita hangat dari kami di kolom INFO TERBARU. Untuk informasi selengkapnya, 
silakan anda menyimak sajian kami pada minggu ini, Tuhan memberkati.  

Salam, 
Staf Redaksi  

 

  



ICW 1999 
 

329 
 

Selintas Situs Web 

• EUNIKE - HOMEPAGE BULETIN PENDIDIKAN IMAN ANAK 

Melihat anak-anak bertumbuh dalam Tuhan adalah kerinduan setiap orang tua. Lantas 
bagaimanakah caranya mendidik kerohanian mereka? "Eunike", sebuah Situs Buletin 
Pendidikan Iman Anak adalah jawaban bagi anda. Didalamnya terdapat sejumlah 
informasi Alkitabiah yang membantu anda mendidik iman anak-anak. Situs ini cukup 
cantik dan "harus" dikunjungi oleh semua orang tua karena disamping memuat usaha 
mendidik anak-anak, Situs ini juga mendidik orang tua supaya menjadi orang tua yang 
"berhasil". Dari 17 edisi yang telah beredar, anda dapat membaca edisi 11-17 melalui 
Situs Eunike. Pokok-pokok seperti "Mengarahkan Sikap hati anak", "4 Langkah 
Mengendalikan Tingkah Laku", "Membuat Semua Anak Anda Merasa Istimewa", 
"Menjadi Seorang Ayah", dll. akan anda dapati di edisi yang terbaru. Segera arahkan 
browser anda ke alamat Situs ini, kami yakin anda akan mendapatkan banyak artikel 
yang bermanfaat bagi pendidika iman anak. Selain lewat situs, anda juga dapat 
berlangganan edisi cetaknya secara gratis! Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungilah 
alamat:  
http://www.goecities.com/~eunike-net  

• PANTI ASUHAN "KARENA KASIH" GBIA GRAPHE 

Kami mungkin tidak perlu mengulas secara utuh Situs GBIA Graphe ini karena ICW 
sudah pernah memuat ulasannya di ICW edisi yang lalu. Namun ada sebuah halaman 
yang menarik hati kami utk diulas kembali, yaitu halaman yang berisi informasi tentang 
"Panti Asuhan Karena Kasih" yang merupakan salah satu pelayanan gereja ini untuk 
anak- anak yang memerlukan kasih sayang dan masa depan. Di bawah yayasan PEKA 
(Pelaksana Kasih Allah) saat ini ada 21 anak yang tinggal dan dibesarkan di sana. 
Dalam halaman ini, anda dapat membaca daftar nama, umur, dan tingkatan sekolah 
dari masing-masing anak tersebut. Juga anda dapat membaca latar belakang dan 
syarat-syarat penerimaan anak untuk diasuh di panti asuhan ini. Membesarkan 
mendidik mereka menjadi pelayan Tuhan adalah misi dari panti asuhan ini. Jika anda 
tertarik untuk berdoa dan mendukung pelayanan ini silakan berkunjung ke Situs Web: 
http://centrin.net.id/~morzo/inind/panti.htm  

• GEREJA KRISTEN PASUNDAN 

Sesuai dengan namanya Gereja Kristen Pasundan ini berada di Jawa Barat. Ucapan 
Selamat Datang dalam bahasa Sunda, yang menyambut pengunjung Situs ini, sering 
disalah artikan bahwa gereja ini termasuk Gereja Suku. Padahal sebenarnya tidak, GKP 
bukan gereja Suku melainkan Gereja Wilayah yang bercorak Presbiterial Sinodal. Yang 
ingin kita soroti dalam Situs mereka adalah tentang penjelasan adanya kegiatan gereja 
yang ditujukan bagi anak-anak, khususnya untuk mengisi waktu libur anak-anak. Bila 
anda klik halaman "Sekilas GKP" maka anda akan menjumpai daftar kegiatan GKP, 
salah satu di antaranya adalah kegiatan PBALB (Pekan Belajar Alkitab Liburan). 
Sayangnya, Situs ini tidak mengulas kegiatan PBALB ini secara detil. Namun, jika anda 

http://www.goecities.com/~eunike-net
http://centrin.net.id/~morzo/inind/panti.htm
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menulis surat untuk meminta keterangan lebih lanjut, pengurus kegiatan ini pasti tidak 
keberatan. Untuk itu silakan berkunjung terlebih dahulu ke Situs Web GKP di alamat: 
http://www.gkp.or.id  

• TAMAN BERMAIN ANAK-ANAK 

Situs ini adalah salah satu Situs tempat bermain maya anak-anak Indonesia. Kehadiran 
Situs ini patut disambut dengan gembira karena selama ini anak-anak harus puas 
dengan Situs anak-anak berbahasa asing. Selain menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai pengantarnya, Situs ini juga dapat memenuhi harapan anak-anak memiliki cara 
pandang tersendiri tentang dunia anak. Dengan teknologi Shockwave Multimedia, Situs 
ini ini berusaha menghadirkan interaktifitas pada anak-anak. Situs ini tidak hanya dapat 
dipakai sebagai tempat bermain dan bersenang-senang melainkan dapat dipakai 
sebagai wahana hiburan dan belajar. Anak-anak akan mendapatkan petualangan 
menarik di Situs ini, seperti kisah Webby si penjelajah dan Koko Kuya Momon. Untuk 
bergembira bersama dengan anak-anak anda, silakan berkunjung ke Situs Web Taman 
Bermain Anak-anak ini di alamat: 
http://www.unikids.co.id  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• KESAKSIAN 

Anda rindu membagikan kesaksian anda pada saudara-saudara seiman? Atau anda 
rindu mendengar kesaksian dari saudara-saudara anda yang lain? Mudah saja! Anda 
dapat bergabung dengan Milis "Kesaksian". Milis ini adalah Milis Turunan dari GKI 
Manyar Surabaya, yang dimoderatori oleh Richard Oentoro. Milis ini berisi kesaksian- 
kesaksian dan tanggapan-tanggapan tentang kesaksian tersebut. Siapa saja bebas 
bergabung dengan Milis ini tetapi perlu approval dari moderator terlebih dahulu. Untuk 
bergabung tulislah surat ke alamat: 
<subscribe-gkimyr-kesaksian@egroups.com>  

• JOKE 

Satu lagi Milis turunan dari GKI Manyar Surabaya, yaitu Milis Joke. Milis ini merupakan 
Milis humor dan guyonan segar (dan sopan) yang dimoderatori oleh Willy Djainudin. 
Anda dapat bergabung dengan Milis ini dan saling bertukar joke segar dengan sesama 
anggota Milis ini. Ingin tertawa bersama dengan teman-teman anda? Gabung saja 
dengan Milis Joke ini di alamat: 
<subscribe-gkimyr-joke@egroups.com>  

[Red: Dan untuk milis humor kristen yang lain, silakan mendaftar 
ke e-Humor dengan alamat <subscribe-i-kan-humor@xc.org> ]  

http://www.gkp.or.id/
http://www.unikids.co.id/
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Liputan Dunia Internet: "Berselancar Nyaman" Dengan 
Internet Explorer 5.0 -- (1) 

Internet Explorer 5 versi terbaru memungkinkan anda berselancar di Internet lebih cepat 
dan lebih nyaman dari pada menggunakan versi sebelumnya. Dengan menggunakan 
fungsi otomatisasi, Internet Radio, dan fungsi-fungsi baru lainnya. D bawah ini adalah 
beberapa trik khusus menggunakan IE 5 sehingga anda akan merasakan kenyamanan 
berselancar dengannya.  

Trik 1. 

PENGAMANAN PADA PENGOPERASIAN PERTAMA KALI 
Langkah pertama setelah menginstalasikan IE adalah pengamanan. Pada saat anda 
masuk ke suatu Situs Web yang meminta "User Name" dan "Password", IE bisa 
diperintahkan untuk menyimpannya. Bila anda tidak ingin menyimpannya, maka 
nonaktifkanlah dengan cara mengklik checkbox "Save this password in your password 
list". Jika anda mengaktifkan checkbox tersebut maka untuk seterusnya IE akan mengisi 
kan "User Name" dan "Password" secara otomatis saat anda masuk kembali ke Situs 
yang bersangkutan. Cara terakhir memang memudahkan anda tetapi sekaligus beresiko 
kareena pihak lain yang tidak berkepentingan akan bisa menjebol "User Name" dan 
"Password" anda dengan mudah.  

Hal yang sama juga berlaku pada fungsi "Auto Complete" pada saat anda mengisi 
sebuah formulir. Pada dialog box yang muncul, anda dapat memilih untuk menyimpan 
form tsb. Dengan memilih "No", anda akan menonaktifkan fungsi tersebut. Auto 
Complete tersebut juga berfungsi mempermudah anda dalam menuliskan alamat Web. 
Contohnya bila anda pernah masuk ke http://www.sabda.org/ dan anda ingin 
berkunjung kembali ke alamat tersebut kembali maka anda tidak perlu mengetik alamat 
seluruhnya, cukup mengetik "www.s" maka pada bar "Address" maka muncul urutan 
beberapa alamat Sabda dan anda tinggal memilihnya.  

Trik 2 

MENGAKTIFKAN AUTOCOMPLETE SECARA SELEKTIF 
Jika anda terburu dan juga lupa melakukan setting pada "AutoComplete", anda masih 
bisa melakukan setting susulan melalui menu "toolsinternet OptionsContent" Pada 
bagian "Personal information", klik tombol "Auto Complete". Di sini anda akan bisa 
melakukan setting untuk beberapa pilihan seperti "Web addresses" dan dan "forms". 
Anda bisa langsung mengaktifkan kedua pilihan ini. Namun, anda harus lebih berhati-
hati untuk melakukan setting pada pilihan "User names and Password on forms". Bila 
PC anda tidak di- gunakan oleh orang lain, Untuk mencegah kebocoram Pasword, 
nonaktifkan pilihan "Prompt me to save password".  

Trik 3 

http://www.sabda.org/
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MENGANTISIPASI KELEMAHAN CACHE DI INTEERNET 
Di dalam chace, IE akan menyimpan data dari Web secara "temporary" untuk 
mempercepat pembukaan halaman Web pada saat "offline". Namun kadang-kadang 
chache juga bisa menjadi tempat yang membahayakan bagi keamanan PC. File/data 
yang tidak diinginkan mungkin masuk ke komputer anda secara tidak sengaja. Selain itu 
bukan tidak mungkin IE juga menyimpan data SSL (Secure Socket Layer) secara 
prosedural. Untuk mengantisipasi kemmungkinan tersebut, bukalah menu "Tools 
Internet OptionsAdvance". Pada bagian "Browsing" aktifkan pilihan "Close unused 
Folder in History and Favorite". ANda juga bisa menghindari masuknya file yang tidak 
aman ke dalam Cache dengan mengaktifkan pilihan "Empty Temporary Internet Files 
Folder when browser is closed"  

Trik 4 

MEMBUKA JENDELA DENGAN UKURAN TERTENTU 
Jika anda telah mengubah ukuran jendela IE yang kemudian menutupnya, maka pada 
saat anda menjalankan ulang IE, ukuran jendela akan tetap seperti itu. Bila anda ingin 
menetapkan ukuran jendela IE, anda dapat membuat sebuah file VB-Script. Script ini 
nantinya akan di jalankan dengan Windows Scripting Host. Bukalah program teks 
notepad dan masukkan perintah berikut serta simpan dengan nama "ie800x600.vbs" 
pada dekstop:  

Set ie=CreateObject("Internet Explorer.Application")  
ie.height=600  
ie.width=800  
ie.visible=true  

Angka pada perintah "ie.height" dan "ie.width" mewakili resolusi layar monitor dan dapat 
diubah sesuai keinginan.  

Trik 5 

MENGAMANKAN DATA PADA SAAT TIDAK DIPAKAI 
Bila anda ingin mengistirahatkan IE untuk beberapa lama, sebaiknya anda mengatur 
ulang setting pada "AutoComplete". Bukalah menu "Tools Internet OptionsContent". Di 
dalam jendela "AutoComplete Settings" klik tombol "Clear Form" dan "Clear Password" 
untuk menghapus informasi-informasi penting anda.  

Bersambung...  
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Tips:Merubah Tampilan Homepage (IE 5.0) 

Saat anda pertama kali menjalankan IE maka Home PAge yang ditampil kan pertama 
kali secara default adalah Web Microsoft. Mungkin anda Web Site anda yang tampil? 
Anda bisa melakukannya dengan mengetikan alamat Situs Web anda dalam kolom 
Address, lantas klik Apply kemudian klik Ok. Maka akan ada tiga tombol fungsi di sini:  

"Use Current"  : halaman Web yang sedang di buka digunakan sebagai 
homepage  

"Use Default"  : yang digunakan adalah homepage default  
"Use Blank"  : halaman kosong sebagai homepage  

Anda dapat memilih salah satu dari ketiga fungsi di atas, mudah sekali bukan? Selamat 
mencoba...  

Sumber: Komputek  

Surat Anda 

Dari: Sweet Lovely Ning  
>Syalom !  
>Untuk sementara ini saya mau berhenti berlangganan e-RH melalui  
>komputer. Kedua ... bagaimana caranya kalau saya mau berlangganan  
>ODB dalam english ... selama ini saya berlangganan, tapi sekarang  
>saya mau mendaftarkan untuk teman saya. Terima kasih sebelumnya.  
>GOD bless you !  

Redaksi: 
Sampai saat ini ODB dalam format e-mail belum ada, doakan agar tahun depan bisa 
terwujud. Anda dapat membaca ODB langsung dari Situs Web ODB pada alamat:  
http://www.odb.org  

Untuk berhenti dari e-RH, silakan mengirimkan e-mail kosong ke alamat:  
unsubscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org  

Sedangkan untuk mendaftar kembali, silakan mengirimkan e-mail ke:  
subscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org  

Dari: Matius Gunadi Henoch, STh  
>Dear all,  
>Saya mengikuti review anda atas website menarik yang disajikan dalam  
>i-kan software, di bawah tajuk "selintas web". Anda MESTINYA  
>menyajikan pula kesuksesan mereka dalam menarik netters datang  
>berkunjung dalam bentuk hit rate dan page view number.  

http://www.odb.org/
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Redaksi: 
Terima kasih atas perhatian dan saran anda, kami akan menampilkan hit rate maupun 
page view number-nya apabila itu diperlukan. Sebagai informasi bagi anda, kami tidak 
hanya me-review Situs dengan hit rate yang tinggi saja. Banyak Situs yang dulu punya 
hit rate rendah, namun setelah kami menampilkan ulasannya dan memperkenalkan 
Situsnya di ICW, Situs tersebut mulai banyak dikunjungi. Jadi kesimpulannya, ICW akan 
berusaha menampilkan semua Situs Kristen (khususnya Indonesia) yang isinya 
bermanfaat untuk orang Kristen.  

Dari: Henky  
>Shallom All....  
>Situs Web RTM dengan alamat http://rtm.cjb.net saat ini sudah dapat  
>diakses, walaupun pada beberapa bagian masih banyak pembenahan.  
>Real audio pun saat ini sudah dibenahi kembali setelah selama  
>sebulan mengalami kerusakan server. -cut-  
>Sekian informasinya, Tuhan Yesus Kristus Memberkati.  

Redaksi: 
Terima kasih atas informasi yang anda kirimkan kepada kami. Kabar gembira bagi 
pembaca ICW karena kini anda dapat berkunjung lagi ke Situs Web RTM dengan 
alamat tersebut di atas.  

Dari: Yulia  
>Saya dapat ini dari IFC.  
>>** TOP STORIES **  
>>GOSPELCOM SHARES THE SPIRIT OF CHRISTMAS ON THE WEB  
>>Gospel Communications Network (Gospelcom) has numerous Christmas  
>>resources available online--Christmas devotionals, an advent  
>>calendar, games and puzzles and much more. Other highlights include  
>>the Luis Palau Evangelistic Association's "How to Make the Most of  
>>the Holidays for Evangelism" and Back to the Bible's "The Twelve  
>>Voices of Christmas." Let Gospelcom help you get in the spirit of  
>>Christmas now! Gospelcom Christmas Resources:  
>> http://www.gospelcom.net/gci/mc/christmas1999.html?ifc  

Redaksi: 
Terima kasih atas informasi ini ... Siapakah lain punya informasi/URL tentang situs 
"Christmas" yang ICW bisa kumpul untuk "edisi Natal" ??  

Info Terbaru 

30 HARI BERDOA -- RAMADHAN 
Bulan Puasa bagi saudara-saudara kita umat Islam dimulai pada tanggal 9 Desember. 
Selama bulan puasa ini, anda juga kami ajak untuk bersama-sama berdoa untuk 
mendoakan beragam hal yang patut untuk didoakan dalam selang waktu tersebut. Arab 
World Ministries menawarkan daftar doa dalam bahasa Inggris yang dikirimkan setiap 

http://rtm.cjb.net/
http://www.gospelcom.net/gci/mc/christmas1999.html?ifc
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hari melalui e-mail selama bulan Ramadhan berlangsung. Silakan bergabung dengan 
orang-orang Kristen di penjuru dunia untuk berdoa bagi sesama saudara muslim kita. 
Untuk mendaftar, silakan mengirimkan e-mail dengan bentuk:  
To: Majordomo@gospelcom.net 
Subject: [dikosongkan saja] 
Body/Isi: 
subscribe awm-ramadan 
end  

Anda dapat pula berkunjung ke Situs Web dari Arab World Ministries di alamat:  
http://www.gospelcom.net/awm/?ifc  

• INFO DARI SHEKINAH MALANG ONLINE 

Shekinah Malang Online ini adalah sebuah kelompok yang peduli akan kondisi hamba-
hamba Tuhan yang melayani di desa dan hidup di bawah garis kemiskinan. Akibat dari 
hal tsb. beberapa hamba Tuhan terpaksa meninggalkan pelayanan sebab kekurangan 
bahan makanan dan materi, namun banyak pula yang bertahan tapi dalam keadaan 
yang mempriha- tinkan sekali. Shekinah Malang Online baru saja menyaksikan 
keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan di daerah Sumatra 
dan Kalimantan.  

Kita layak bersyukur pada Tuhan atas perkembangan ke-Kristenan di Indonesia. Sekitar 
15.000 gereja tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun kita juga harus 
mendukung dalam doa bagi setiap hamba Tuhan yang telah memberikan dirinya 
melayani di tempat-tempat tsb. Untuk itu, kelompok ini memohon bantuan baik dana, 
makanan kering, pakaian yang layak, dll. untuk disalurkan kepada hamba- hamba 
Tuhan yang melayani di pedesaan dan daerah-daerah sulit tsb.  

Apabila hati anda tergerak untuk menyalurkan bantuan, silakan menghubungi 
alamat/nomor telepon di bawah ini, dan keterangan lebih lanjut juga akan dapat anda 
peroleh:  

telp/fax: (0341) 490290, e-mail : shekinah@mlg.mega.net.id http  : 
http://shekinah.malangonline.com  

  

http://www.gospelcom.net/awm/?ifc
http://shekinah.malangonline.com/
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ICW 045/Desember/1999: Edisi Natal  
Salam Kasih  

Gita Surga bergema menyambut datangnya Sang Raja! Hari bahagia telah tiba. 
Sudahkah anda siap berbagi sukacita? Untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus 
Kristus, ICW telah menyiapkan sebuah sajian informasi yang menarik dan aktual 
seputar peringatan hari NATAL.  

Menikmati Natal tidak hanya dapat dilakukan di dunia nyata. Anda pun dapat menikmati 
Natal secara Virtual di dunia maya, bagaimana caranya? Simaklah beberapa review 
Situs Natal seperti: EveryStudent, Christmas Carol, Help From The Manger, CO 
Christmas, Soon Gospel Magazine, dll. di kolom SELINTAS WEB. Apakah anda ingin 
tahu bagaimana mengucapkan Selamat Natal dalam lebih dari 100 bahasa? Atau apkah 
anda kehabisan akal untuk mendapat ide bagaimana merayakan Natal yang unik? Atau 
ingin membaca sebuah puisi singkat bertemakan Natal? Silakan simak KOLOM 
KHUSUS NATAL.  

"Adakah tempat bagiNya?" adalah tema Fokus Natal kita edisi ini. Kita diajak untuk 
merenungkan kembali makna Natal di tengah kesibukan menyambut milinium ketiga 
tahun depan. Dan bagi anda yang rindu berbagi sukacita Natal dengan keluarga/teman 
yang sedang ada di nun jauh di sana, kirimkanlah ucapan "Selamat Natal" anda melalui 
kartu elektronik. Untuk itu LIPUTAN DUNIA INTERNET siap menolong anda.  

"Search and Find !!" adalah game menarik yang akan anda temui dalam kolom 
SELINGAN, dan TIPS akan mengulas tentang "Wallpaper" untuk anda. Kolom STOP 
PRESS juga akan menghiasi edisi khusus Natal kali ini. Untuk informasi selengkapnya, 
silakan simak sajian-sajian kami; dan tak lupa segenap pengurus dan staf redaksi ICW 
mengucapkan:  
"Merry Christmas And Happy New Year!!"  

Salam, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

Situs-situs ini berisi hal-hal yang bisa anda lakukan untuk mengisi liburan Natal anda:  

• EVERYSTUDENT 

Situs ini target utamanya adalah pelajar. Di dalamnya akan anda jumpai uraian arti dan 
makna Natal dengan referensi dari Injil Matius dan Lukas dan Yohanes. Anda juga akan 
menjumpai artikel- artikel menarik seputar Natal, seperti "Christmas - a spiritual 
holiday?" oleh Marilyn Adamson dan juga penulis-penulis lainnya. Hai kaum pelajar 
Kristen Indonesia, Situs ini cukup bagus untuk anda, sebab itu, segera arahkan browser 
anda ke alamat:  
http://www.everystudent.com/wires/holiday.html  

• CHRISTMAS CAROL dan TWELVE VOICES OF CHRISTMAS 

Situs ini, oleh Back to the Bible Ministries, mempersembahkan sederetan Christmas 
carol (lagu-lagu Natal yang terkenal) dan "Twelve Voices of Christmas" dengan 
menampilkan efek suara real audio. Termasuk di dalamnya suara pujian Malaikat 
Gabriel, Maria dan Yusuf, Gembala, dan orang majus. Untuk menikmati puji-pujian tsb, 
kunjungi Situs Web ini di alamat:  
http://www.gospelcom.net/bttb/christmas/12home.html  

• HELP FROM THE MANGER 

Tahukah anda bahwa ada orang yang mungkin sedang terluka di hari Natal ini? Atau 
mungkin anda sendiri yang sedang terluka dan membutuhkan jamahan kasih Tuhan? 
Kunjungilah Situs "Help From The Manger", sebuah Situs Natal yang dirancang untuk 
melayani khususnya dengan memberikan tips untuk menolong orang yang sedang 
terluka di bulan Natal ini. Judul dari halaman-halaman dalam Situs ini berupa kutipan 
perkataan Yesus, seperti: (1) I know how you feel; (2) I can help; dan (3) I am all you 
need. Temukan cara untuk mendorong orang yang membutuhkan pertolongan atau 
anda sendiri untuk datang ke palungan Yesus karena hanya Dialah yang sanggup 
mengangkat beban yang berat itu. Arahkan browser anda ke Situs "Help From The 
Manger", oleh Priscilla and Aquila Ministries, di alamat:  
http://house2house.org/manger.html 
http://www.house2house.org/christmaswithp-a.html  

• CO (CHRISTIANITY-ONLINE) CHRISTMAS 

Pada bulan Desember ini, pada saat anda mencoba untuk mempersiapkan Natal, 
ingatlah bahwa Natal bukanlah tentang "sesuatu" melainkan tentang "seseorang" yaitu 
Yesus Kristus, Anak Allah, yang datang dari surga, dilahirkan dalam palungan yang hina 
supaya akhirnya kita menemukan damai dan pengampunan dari Allah. Situs ini 
menyediakan suatu ruang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan 
dengan Natal secara online. Berikut adalah hal-hal yang dapat anda temukan dalam 

http://www.everystudent.com/wires/holiday.html
http://www.gospelcom.net/bttb/christmas/12home.html
http://house2house.org/manger.html
http://www.house2house.org/christmaswithp-a.html
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Situs ini:{| |-valign="top" |* DAY BY DAY ||: ||Renungan harian yang berguna bagi anak-
anak untuk tahu apakah arti Natal sesungguhnya. |-valign="top" |* DID YOU KNOW? ||: 
||Berita yang menarik tentang kelahiran Yesus dan masa kanak-kanak-Nya. |-
valign="top" |* JESUS IS BORN ||: ||Pemahaman tentang arti kelahiran Yesus. |-
valign="top" |* THE FIRST CHRISTMAS! ||: ||Kisah Natal yang indah dari Injil Lukas 2. |-
valign="top" |* GIFT IDEAS ||: ||Bermacam-macam ide untuk hadiah Natal. |-valign="top" 
|* IT'S JUST ABOUT CHRISTMAS || || |-valign="top" |* THE STORY OF CHRISTIANITY 
|| ||http://www.ChristianityOnline.Com/fun/holidays/christmas |}  

• SOON GOSPEL MAGAZINE 

Majalah SOON adalah sebuah majalah online yang dipublikasikan di UK, dibuat untuk 
menolong orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris belajar bahasa Inggris 
sembari memperkenalkan mereka pada Yesus. Di antaranya disuguhkan juga 
"Christmas Traditions" (CT), yang didesain secara spesial dan bertujuan menjelaskan 
makna beberapa tradisi Natal, seperti adanya kartu-kartu Natal, Santa Claus dengan 
kantong hadiah, dll. Situs ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan "What do you want 
from Christmas?" dan "How did Christmas start?" Situs ini akan menjawabnya dengan 
penjelasan singkat tapi tentu saja dengan berdasarkan Firman Tuhan.  

CT juga merupakan tempat menarik untuk mengenal teman-teman dari seluruh dunia, 
dengan masing-masing tradisi Natalnya, khususnya dari negara-neraga barat dan 
diharapkan akan menolong pengunjung situs ini untuk mengenal Kristus. Kunjungi Situs 
ini dan anda mendapat informasi selengkapnya di alamat: 
http://www.soon.org.uk/christmas.htm http://www.soon.org.uk/christma.htm  

SOON Magazine:  
http://www.soon.org.uk  

• SITUS NATAL LAIN  

Berikut adalah berberapa situs Natal sangat bagus/Injili yang telah direkomendasi 
kepada staf ICW (Thanks). Silakan coba dan nikmati !!  

A Top Ten Christmas at Peggie's Place 
http://www.gospelcom.net/peggiesplace/Christmas.htm New Christmas Music 
http://songsofpraise.org/christmas.htm ChildFun Christmas 
http://childfun.com/christmas/ Net153 Christian Magazine (Christmas Edition) 
http://www.net153.com Christmas in CyberSpace 
http://www.njwebworks.net/christmas/ Christmas Reflections 
http://www.geocities.com/~true_alien/christmas/ Gospelcom Christmas Resources: 
http://www.gospelcom.net/gci/mc/christmas1999.html?ifc  

Kolom Khusus Natal 

• UCAPAN "SELAMAT HARI NATAL"  

http://alkitab.mobi/?Lukas+2
http://www.christianityonline.com/fun/holidays/christmas
http://www.soon.org.uk/christmas.htm
http://www.soon.org.uk/christma.htm
http://www.soon.org.uk/
http://www.gospelcom.net/peggiesplace/Christmas.htm
http://songsofpraise.org/christmas.htm
http://childfun.com/christmas/
http://www.net153.com/
http://www.njwebworks.net/christmas/
http://www.geocities.com/~true_alien/christmas/
http://www.gospelcom.net/gci/mc/christmas1999.html?ifc
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Anda ingin mengetahui cara mengucapkan "Selamat Hari Natal" dengan menggunakan 
lebih dari *100* bahasa dari seluruh dunia? Mudah! Dapatkan salinan otomatis dari 
Jake's multi-lingual Christmas Greetings dengan mengirimkan email kosong ke alamat: 
<christmas-greetings@brigada.worldchurches.org>  

Dari "A-Z" :  
Afrikaans - 'n Geseende Kersfees en 'n voorspoedige Nuwejaar  
Zulu - Nginifisela inhlanhla ne mpumelelo e nyakeni. Termasuk :  
Indonesian - Selamat Hari Natal  
Tagalog - Maligayamg Pasko. Masaganang Bagong Taon  
Tamil - Nathar Puthu Varuda Valthukkal  
Thai - Sawadee Pee Mai  
Urdu - Naya Saal Mubarak Ho  
Vietnamese - Chung Mung Giang Sinh  
Chinese - 
(Mandarin) Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan 
(Catonese) Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun 
(Hong Kong) Kung Ho Hsin Hsi. Ching Chi Shen Tan  

• 65 CARA MERAYAKAN NATAL  

Apakah anda kehabisan ide untuk merayakan Natal bersama keluarga, teman, hamba-
hamba Tuhan, dll? Anda tak perlu cemas! Kunjungi alamat berikut ini dan dapatkan 65 
cara merayakan Natal tahun 1999 ini. 
 
stmas.com/christmas_ideas.htm  

• REAL CHRISTMAS  

God grant you the light in Christmas,  
which is faith;  
the warmth of Christmas,  
which is love;  
the radiance of Christmas,  
which is purity;  
the righteousness of Christmas,  
which is justice;  
the belief in Christmas,  
which is truth;  
the all of Christmas,  
which is Christ.  

by Wilda English  
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Liputan Dunia Internet: Kartu-Kartu Natal Online 

Mungkin Natal kali ini harus anda rayakan seorang diri, jauh dari orang-orang yang 
anda kasihi. Atau sebaliknya, orang/teman yang anda kasihi sedang ada di nun jauh di 
sana, bagaimana bisa berbagi sukacita Natal dengan cara yang murah dan cepat? E-
Card dalam "internet" dapat menjadi alternatif untuk menjawab persoalan anda tsb.  

Tukar-menukar informasi, berita, pesan bahkan ucapan melalui internet bukan 
merupakan hal baru. Khusus di hari Natal ini kami meliput beberapa Situs dengan 
feature khusus untuk berkirim-kiriman pesan dan ucapan selamat Natal. Situs-situs di 
bawah ini adalah gudangnya kartu Natal, anda tinggal mengarahkan browser anda ke 
alamat-alamat tsb. dan pilih kartu Natal yang sesuai keinginan anda!  

• ELECTRONIC POSTCARDS 
http://www.electronicpostcard.net/xmas.htm  

• 123 CARDS.COM-CHRISTMAS CARDS 
http://www.123cards.com  

• CYBER CARDS: CHRISTIAN TOWN 
http://www.cyber-cards.com  

• VIRTUAL CHRISTMAS GREAT.COM 
http://www.greatsomeone.com  

• CHRISTMAS GREETING CARDS ONLINE 
http://www.itxf.com  

• WEBMANIA CHRISTMAS POSCARD 
http://www.webmaniadesign.com  

• CARE-MAIL 
http://www.care-mail.com  

• CHRISTMAS CARDS 
http://www.ohmygoodness.com/cards/christmas  

• INTERNET CHRISTMAS CARDS SHOPS  
http://www.iluvyou.com  

• BIRD GREETING CALL CARD: 
http://njcnews.org/card.html  

• BLUE MOUNTAIN ART: 
http://www.bluemountain.com  

• CHRISTIAN ONES: 
http://www.cjsspecialties.com 

• EMAIL GREETING CARDS OR VIRTUAL FLOWERS: 
http://asiatravel.com/birthday.html atau 
http://www.indiaexpress.com/greetings/  

• FREE CHRISTIAN EMAIL CARDS: 
http://165.227.230.3/freebies/Ecards.htm 
http://members.aol.com/fjart/post.html  

• GAMES ELECTRONIC GREETING CARDS: 
http://www1.bluemountain.com/eng3/games/  

http://www.electronicpostcard.net/xmas.htm
http://www.123cards.com/
http://www.cyber-cards.com/
http://www.greatsomeone.com/
http://www.itxf.com/
http://www.webmaniadesign.com/
http://www.care-mail.com/
http://www.ohmygoodness.com/cards/christmas
http://www.iluvyou.com/
http://njcnews.org/card.html
http://www.bluemountain.com/
http://www.cjsspecialties.com/
http://asiatravel.com/birthday.html
http://www.indiaexpress.com/greetings/
http://165.227.230.3/freebies/Ecards.htm
http://members.aol.com/fjart/post.html
http://www1.bluemountain.com/eng3/games/
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• LITTLE AFRICA POST CARDS: 
http://www.littleafrica.com/cards.html  

• ORTHODOX CHRISTIAN CARDS: 
http://www1.bluemountain.com/eng3/orthodox/  

• VANCOUVER, BC POSTCARDS: 
http://www.tourism-vancouver.org/docs/about-new/v_post.html  

• VIRTUAL WONDERS: 
http://cards.eesite.com  

• INDONET 
http://cards.indo.net.id/  

Stop Press 

• UCAPAN SELAMAT HARI NATAL  

Segenap staf redaksi ICW mengucapakan kepada seluruh pembaca ICW:  
"Selamat Hari Natal, 25 Desember 1995"  

Semoga peringatan Natal kali ini dapat meningkatkan semangat kasih, perdamaian, dan 
persaudaraan terhadap sesama saudara kita di dalam situasi bangsa yang tengah 
bergejolak.  

  

http://www.littleafrica.com/cards.html
http://www1.bluemountain.com/eng3/orthodox/
http://www.tourism-vancouver.org/docs/about-new/v_post.html
http://cards.eesite.com/
http://cards.indo.net.id/
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Tips:Wallpaper Ukuran Penuh 

Anda tentu tahu bahwa gambar-gambar menarik yang ada pada sebuah Situs Web bisa 
dimanfaatkan sebagai wallpaper penghias dekstop windows 95. Caranya dengan klik 
kanan gambar tersebut di dalam browser Internet anda lalu pilih "Set As Wallpaper".  

Jika anda menginstal aplikasi MS Plus ke dalam Windows 95, maka anda bisa 
mengatur agar wallpaper tsb. tampil secara penuh pada layar monitor. Caranya klik 
kanan dekstop Windows 95, pilih Properties. Berpindahlah kebagian Plus, lalu tandai 
pilihan Stretch dekstop wallpaper to fit the screen.  

Sumber: Trik Internet  

Surat Anda 

Dari: Arant  
>Yth. Moderator ICW,  
>Jika memungkinkan bolehkah saya mendapatkan list panti asuhan di  
>Jakarta yang saat ini benar2 sedang membutuhkan uluran/bantuan.  
>Sekedar info tambahan, saya saat ini sedang ditugaskan oleh kantor  
>tempat saya bekerja untuk mencari data panti asuhan yang 'minus'  
>bantuan (kondisinya agak prihatin karena jarang mendapatkan  
>perhatian/bantuan dari masyarakat padaumumnya). Mohon bantuannya.  
>Terima kasih.  

Redaksi: 
Redaksi ICW kurang paham tuh dengan masalah yang anda tanyakan. Tapi mungkin 
para pembaca setia ICW ada yang tahu? Silakan berbagi informasi kepada teman kita 
yang membutuhkan ini. Kalau ada kirimkan informasi tsb. kepada kami, nanti kami 
forwardkan kepada ybs.  

Dari: Marcus r  
>Salam,shekinah puji Tuhan,  
>yang kekasih rekan - rekan di ICW. Dengan ini kami mengucapkan  
>terima kasih kesediaannya untuk menginformasikan Yayasan kami di  
>internet. Sampai saat ini sudah ada beberapa orang yang bertanya  
>mengenai yayasan kami. Jika tidak keberatankami juga mohon bantuan  
>untuk mendapatkan alamat-alamat/E-mail yayasan-yayasan Kristen,  
>majalah - majalah kristen jika mungkin alamat-alamat gereja yang  
>ada di luar negeri. Demikianlah permohonan kami atas bantuan dan  
>perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Memberkati.  
>salam  

Redaksi: 
Untuk informasi yayasan-yayasan Kristen lain, anda dapat berkunjung ke Situs MIK 
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(Muara Informasi Kristen) di:  
http://www.sabda.org/sumber/  

Dari: Rima Tjandra  
>Shallom.  
>Saya baru bergabung dengan milist I-KAN anda. Saya mau tanya,  
>bagaimana caranya utk mendapatkan humor2 edisi terdahulu?  

Redaksi: 
Silakan berkunjung ke bagian arsip milis e-Humor pada alamat:  
http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-humor  

  

http://www.sabda.org/sumber/
http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-humor
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ICW 046/Desember/1999: Edisi Tahun Baru  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus, 
Tahun baru datang setiap tahun, tidak perduli anda suka atau tidak suka. Untuk orang 
Kristen tahun baru adalah waktu untuk membuat harapan baru, komitment baru dan 
semangat yang baru. Oleh karena itu di saat yang istimewa ini, ICW akan menyajikan 
informasi-informasi menarik seputar tahun baru.  

SELINTAS WEB akan menyajikan Situs-situs menarik yakni Annie's Homepages-New 
Year, Billy Bear 4 Kids, What Would Jesus Do, JesusWalk Bible Study, dan Sharing A 
Y2K "Good News". Kami juga akan memperkenalkan kepada anda sebuah MILIS 
FORUM DISKUSI baru yang bernama: Milis Para Pria Sejati Kristus.  

Menutup lembaran akhir tahun '99 dan membuka lembaran baru tahun 2000 ini FOKUS 
akan mengajak anda untuk merenungkan janji Tuhan untuk tahun yang baru. LIPUTAN 
DUNIA INTERNET dan TIPS MINGGU INI akan menolong anda memanfaatkan detik-
detik terakhir sebelum hari itu tiba. Sedia payung sebelum hujan, demikian kira-kira kata 
pepatah. Selain itu nikmati juga puisi indah di SELINGAN dan INFO TERBARU akan 
memuat berita gembira tentang e-KJDN.  

Akhirnya,  
"Selamat tinggal tahun 1999,  
selamat datang tahun 2000!! 
SOLI DEO GLORIA!!!  

Salam, 
Staf Redaksi  
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Selintas Situs Web 

• ANNIE'S HOMEPAGES - NEW YEAR 

Selain bagus dan indah, Situs ini juga istimewa. Situs ini khusus mengulas tahun baru 
secara tuntas. Segala keterangan tentang tahun baru ada dalam Situs ini. Mulai dari arti 
dan makna tahun baru, atau arti dan makna lagu "Auld Lang Syne", kartu ucapan, 
sampai resep masakan dan masih banyak lagi. Bila anda kehabisan akal mencari cara-
cara menarik menanti datangnya tahun baru bersama keluarga maupun teman, 
temukan di halaman "Some Ideas fo Alternat ways to have a new year party", dalam 
Situs ini. Dan yang paling menarik, Situs ini dikemas dalam nuansa PI. Di bagian akhir 
Situs ini dijelaskan tentang bagaimana menerima Tuhan Yesus secara pribadi; "Admit 
you are a sinner", "Believe Jesus died on the cross for you", dan "Confess your sins to 
God and turn from it". Bagikan Situs ini ke teman-teman, dan Situs ini akan menjadi 
berkat tahun baru. 
http://www.annieshomepage.com/newyears.html  

• BILLY BEAR 4 KIDS 

Satu lagi Situs yang mengulas tahun baru, Situs Billy Bear 4 Kids! Situs menarik yang 
berisi feature-feature khusus yang bernuansa tahun baru. Apa saja yang ada dalam 
Situs ini? Banyak! Seperti: "New Year Dekstop Wallpaper, Screen saver, and animated 
cursor", "Play the online new year's jigsaw puzzle", "play the goal making game", "play 
the new year's baby games", "Y2K Tic Tac Toe", dll.  

Semua feature dalam Situs ini adalah khusus untuk anak-anak, jadi bila anda malas 
beranjak dari komputer anda saat malam tahun baru tiba, kunjungi saja Situs ini 
bersama anak-anak/adik-adik anda! Untuk berkunjung ke Situs ini, tinggal klik alamat: 
http://www.billybear4kids.com/holidays/newyears/fun.htm  

• WHAT WOULD JESUS DO - WWJD 

Milenium baru yang kita antisipasi kedatangannya akhirnya tiba. Apa yang akan kita 
kerjakan dalam tahun tsb? Adakah sesuatu yang diubahkan? Apakah kita akan lebih 
memperhatikan orang-orang di sekeliling kita? Ataukah kita akan menerapkan ke-
serupaan dengan Kristus bagi saudara-saudara kita? Kira-kira apa yang akan Yesus 
perbuat di tahun 2000 nanti? Dia tetap akan menunjukkan kasih dan pertolongan bagi 
semua orang yang membutuhkan. Kunjungi WWJD melalui link dari Situs "Priscila and 
Aquila" dan anda akan mendapatkan jawaban dari persoalan-persoalan di atas. Salah 
satu halaman Situs ini mengungkapkan sebutan-sebutan Yesus di Perjanjian Lama 
hingga Perjanjian Baru. Sebutan tsb. mencerminkan kepribadian Yesus, dimana kita 
harus belajar untuk menjadi serupa denganNya. Situs ini mengundang pengunjung 
untuk mengambil satu dari sebutan Yesus setiap bulan dan menerapkan sebutan tsb. 
dalam hidupnya sepanjang tahun 2000 nanti. Bagaimana dengan anda? Untuk 
bergabung, silakan berkunjung ke Situs ini di alamat: 
http://www.house2house.org/  

http://www.annieshomepage.com/newyears.html
http://www.billybear4kids.com/holidays/newyears/fun.htm
http://www.house2house.org/
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• BEGIN THE NEW YEAR WITH A JESUSWALK BIBLE STUDY 

Dr. Ralph F. Wilson, direktur Joyful Heart Ministries, mengundang pembaca ICW 
mengikuti "JesusWalk: Pelajaran pemuridan dari Injil Lukas". Studi Alkitab mingguan 
melalui email ini dimulai tanggal 1 Januari 2000 nanti. Di dalamnya terdapat 140 
pelajaran tentang pengajaran dan kehidupan Yesus. Tiap minggu anggota akan 
menerima pelajaran, pertanyaan diskusi dan anggota dapat mengakses referensi 
material pelajaran yang sedang dipelajari tsb. Juga disediakan kelompok diskusi bagi 
petobat lama maupun petobat baru. Untuk bergabung dengan program studi 
"JesusWalk" ini, silakan berkunjung ke alamat: 
http://www.jesuswalk.com  

Joyful Heart Ministries: 
http://www.joyfulheart.com  

• SHARING A Y2K "GOOD NEWS" SITE-AND-SOUND EXTRAVAGANZA  

Sambut kabar gembira! Saat ini Injil dapat dinikmati melalui "high technology". Good 
News.org's Y2K menyajikan film tentang penginjilan yang meneguhkan bahwa Yesus 
adalah satu-satunya jawaban untuk setiap problem kehidupan. Apabila anda masih 
memiliki teman-teman yang belum mengenal Kristus dan kuatir akan dampak Y2K atas 
diri dan keluarga mereka, ajak mereka berkunjung ke Situs penginjilan yang sangat 
kreatif ini, dimana mereka dapat menghadapi Y2K dengan berani dan kemudian 
diperkenalkan pada Yesus, Seorang yang berkuasa mengendalikan segala masalah 
tsb.! Arahkan browser anda ke alamat berikut:  

Y2K Flash Presentation: 
http://www.thegoodnews.org/Y2K/y2k.htm  

The Good News.org: 
http://www.thegoodnews.org/  

Seputar Milis 

Forum Diskusi Elektronik 

• PRIA SEJATI KRISTUS 

Menjadi seperti Kristus? Bukan suatu pilihan melainkan keharusan! Untuk itulah Milis ini 
terbentuk, terbuka bagi pria Kristen di mana saja berada. Milis ini merindukan para pria 
Kristen untuk menjadi pria sejati milik Kristus, teladan paling sempurna dari pria sejati. 
Salah satu nama yang diberikan kepada Kristus adalah *Anak Domba*, untuk 
menggambarkan kelemahlembutan Kristus, tetapi nama lain yang diberikan pada 
Kristus adalah *Singa dari Yehuda*, untuk menggambarkan keperkasaan Kristus. 
Proses diskusi seputar pergumulan pria Kristen adalah topik utama Milis ini. Jadi buat 

http://www.jesuswalk.com/
http://www.joyfulheart.com/
http://www.thegoodnews.org/Y2K/y2k.htm
http://www.thegoodnews.org/
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anda yang ingin bergabung, dapat mengirimkan mail kosong ke:  
<para-pria-sejati-kristus-subscribe@egroups.com>  

atau mengunjungi Situs Milis ini di :  
http://www.egroups.com/group/para-pria-sejati-kristus  

  

http://www.egroups.com/group/para-pria-sejati-kristus
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Liputan Dunia Internet: Contingency Plan 

Menghadapi permasalahan di milenium baru, "contingency plan" sangat diperlukan. 
Lantas, apakah "contingency plan" itu? "Contingency plan" adalah suatu proses dari 
identifikasi fungsi kritikal organisasi yang harus segera dikembalikan prosesnya saat 
terjadi gangguan operasi, bencana alam, atau kegagalan suatu fungsi. Pada detik-detik 
terakhir segala kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2000, maka penting bagi anda 
untuk membuat "contingency plan" untuk anda pribadi, beberapa hal yang perlu 
disiapkan antara lain:  

Terhadap Padamnya Aliran Listrik 

Kita tidak bisa tahu apakah listrik akan padam dan berapa lama padamnya. Untuk itu, 
siapkanlah pengganti listrik, seperti lilin, petromaks, dll. Jangan anggap sepele hal ini, 
ingat, kalau kejadiannya menyeluruh, jumlah pembeli barang penerang alternatif akan 
banyak sekali hingga kemungkinann sulit mendapatkannya. Bila ternyata aliran listrik 
tidak padam, tidak ada salahnya juga kita menyimpan lilin.  

Terhadap Perbankan 

1. Meminta rekening koran atau mencetak buku tabungan pada akhir tahun 1999 
untuk mengetahui saldo terakhir anda.  

2. Meminta rekening koran atau mencetak buku tabungan pada awal tahun 2000 
untuk mencocokkan angka saldo. Jika tidak cocok, langsung laporkan 
permasalahan ini ke pihak bank.  

3. Memiliki uang tunai secukupnya karena takut terjadi 'rush' atau penarikan uang 
besar-besaran. Jangan menarik seluruhnya karena bagaimanapun menyimpan di 
bank tetap lebih aman.  

Terhadap PC Anda 

Pada tanggal 1 Januari tahun 2000 nanti komputer anda memang mungkin tidak 
meledak saat anda menyalakannya. Namun saat start-up, PC tersebut mungkin 
bermasalah, atau beberapa software mungkin tidak berjalan meskipun masalah ini bisa 
dihindari. Jika anda tidak ingin bertambah pusing di awal tahun 2000 nanti, anda harus 
membuat PC anda siap sejak sekarang. Untuk itu kami saat ini meliput beberapa 
Software Milenium yang mungkin dapat membantu mempersiapkan PC anda!  

• Greenwich Mean Time-UTA Check 2000 PC Deluxe 
http://www.gmt-uta.com  

• Symantec Norton 2000 2.0  
http://wwww.symantec.com  

• 2000Tools Group Datefind-db 4.1 
http://www.2000tools.com  

• 2000Tools Group Datespy Professional 3.0c 
http://www.2000tools.com  

http://www.gmt-uta.com/
http://wwww.symantec.com/
http://www.2000tools.com/
http://www.2000tools.com/
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• Viasoft OnMark 2000BIOS Test & Fix 
http://viasoft.com  

• NSTL Ymark2000 
http://www.nssti.com  

• Accute YY@K Super Test  
http://www.accute.com  

• About Time Group EZcheck2000 
http://www.pcfix2000.com  

• Micro 2000 Centurion Year 2000 test 
http://www.micro2000.com  

Sumber: Info Komputer  

Stop Press 

• UCAPAN SELAMAT TAHUN BARU 2000  

Kembali segenap Pengurus dan Staf Redaksi ICW mengucapkan:  
"SELAMAT TAHUN BARU 2000"  

Semoga tahun yang baru ini memberi harapan dan semangat baru bagi anda dan 
keluarga. Dan damai Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran 
kita senantiasa, Amin  

  

http://viasoft.com/
http://www.nssti.com/
http://www.accute.com/
http://www.pcfix2000.com/
http://www.micro2000.com/
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Tips:Detik-Detik Menuju Tahun 2000 

Untuk menghadapi tahun 2000 yang tinggal di depan mata anda harus memastikan 
apakah komputer anda sudah Y2K compliance dari segi hardware maupun software. 
Kami sarankan anda menghubungi vendor hardware untuk memastikannya dan 
mengupdate BIOS bila ada. Untuk Windows 95, anda harus mengupdate patches untuk 
Y2K yang bisa dilihat di:  
http://www.microsoft.com/technet/year2k/product/product.asp.  

Surat Anda 

Dari Sdri. Yuli:  

 
>Saya seorang guru (dosen), mau nanya apa ada milis guru atau  
>sejenis itu? Kalau ada tolong dong saya didaftarkan. Thanks.  

Redaksi: 
Apakah ada pembaca lain yang juga guru/dosen yang punya kerinduan yang sama? 
Kita bisa/perlu usulkan ke I-KAN, siapa tahu akan ada Milis Kristen baru untuk para 
pendidik Kristen? Untuk itu silakan menulis kepada Redaksi ICW di alamat:  
<submit-ICW@sabda.org>  

Dari Redaksi ICW: 

Pembaca ICW yang setia, 
Kami akan sangat gembira kalau anda dapat memberikan evaluasi, khususnya saran-
saran bagaimana meningkatkan isi dan kualitas ICW di tahun 2000 mendatang. Kami 
akan sangat gembira menyambut kritik dan saran anda semua, Oleh karena itu 
layangkan surat anda ke:  
<eval-ICW@sabda.org>  

Info Terbaru 

INFO DARI e-KJDN (KALENDER JARINGAN DOA NASIONAL) 
Puji Tuhan! Bersamaan dengan hadirnya Milenium baru, Milis Publikasi e-KJDN akan 
kembali hadir melayani anda semua.  

Milis e-KJDN ini akan aktif kembali mulai Bulan Januari tahun 2000 y.a.d. Untuk itu, 
anda segera dapat bergabung dengan e-KJDN dan kita akan bersama-sama berdoa 
bagi bangsa dan tanah air kita yang tercinta, Indonesia.  

Untuk bergabung, silakan mengirimkan email kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> 

http://www.microsoft.com/technet/year2k/product/product.asp
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