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ICW 1095/Januari/2008: Sekolah Teologi  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih,  

Tidak terasa tahun 2007 telah kita lalui dan kini tahun yang baru telah terbentang di 
hadapan kita. Tentunya ada banyak kejadian yang telah terjadi pada tahun kemarin. 
Hal-hal yang membuat kita tertawa, tak jarang pula membuat kita menitikkan air mata. 
Di balik semua peristiwa yang telah terjadi, tentu kita meyakini dan memercayai bahwa 
apa yang telah terjadi merupakan salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita dan 
menunjukkan kasih-Nya. Kiranya tahun ini, kita semakin mantap melangkah di dalam 
iman dan semakin dewasa di dalam Kristus.  

Sebagai edisi pembuka pada awal tahun ini, kami sajikan serangkaian ulasan situs 
sekolah teologia, baik dari dalam dan luar negeri. Berbagai situs tersebut tentunya 
menyediakan bahan-bahan menarik dan bermanfaat bagi Anda. Cobalah menelusuri.  

Teriring salam dan doa,  

Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• SEMINARI ALKITAB ASIA TENGGARA  

Bagi Kristus, Bagi Gereja, Bagi Dunia, Bagi Kemuliaan Allah  

Situs dari sekolah yang sudah berdiri sejak 1952 ini bertujuan memperkenalkan 
seminari sekaligus membagikan hal-hal yang sedang mereka kerjakan. Hal ini bisa 
Anda ketahui dengan mencermati setiap menu yang tersedia. Namun sebelum lebih 
jauh lagi melihat situs ini, ada baiknya Anda harus memastikan resolusi monitor Anda 
setidaknya 1024 x 576 agar lebih nyaman dalam melihat situs ini.  

Nah, dari menu Tentang SAAT, Anda dapat mengetahui sejarah berdirinya SAAT, 
sebagai perjuangan Dr. Andrew Gih bersama para hamba Tuhan dari gereja-gereja 
Tionghoa setempat. Dari menu yang sama juga, Anda dapat mengakses Jurnal Veritas 
dalam format PDF. Sayangnya saat ulasan ini ditulis, hanya dua volume yang tersedia, 
selebihnya Anda harus berlangganan jurnal tercetaknya.  

Selain Jurnal Veritas tersebut, praktis tidak ada bahan-bahan lain seperti artikel lepas 
yang dapat diakses. Sejumlah menu lain, seperti Kampus, Akademik, Pelayanan, 
Dosen & Staff cenderung mendorong Anda untuk lebih mengenal SAAT dari sisi 
operasional dan akademik. Namun, kalau Anda atau relasi Anda ingin memiliki 
gambaran tentang SAAT, tidak ada salahnya mengakses situs ini.  
==> http://www.saatsem.org/  

• SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA  

STT Jakarta yang didirikan pada tahun 1934 ini awalnya berlokasi di Bogor. Mereka 
memiliki misi untuk menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan teologi multi-program 
yang dapat diunggulkan dalam konteks pendidikan teologi dan kehidupan gereja-gereja 
di Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini mereka menyediakan berbagai sarana 
pendukung bagi mahasiswanya mulai dari program akademik hingga fasilitas 
perkuliahan. Termasuk situs ini untuk mempermudah mahasiswa dan orang awam 
mengenal STT Jakarta.  

Situs ini lebih banyak meyuguhkan informasi yang berhubungan dengan STT Jakarta. 
Mulai dari hal-hal yang sifatnya akademik sampai gambaran kegiatan mahasiswa. 
Selain kalender akademik, Anda bisa menilik jajaran staf pengajar di STT Jakarta ini. 
Untuk mengenal mereka lebih dekat lagi, menu komunitas menawarkan sejarah 
kampus, komunitas mahasiswa, organisasi hingga yayasan yang mengasuh sekolah ini.  

Fasilitas lain yang disajikan di situs ini adalah shoutbox dan forum. Kebetulan kedua 
fasilitas ini memiliki komunitas yang hidup dilihat dari arus pesan yang masuk dan 
ramainya diskusi yang terjadi. Keunggulan lainnya adalah kemudahan untuk 
menikmatinya, kedua fasilitas ini diletakkan pada halaman utama, tepat di bawah kolom 

http://www.saatsem.org/
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berita, "What's New". Tidak seperti shoutbox, untuk memanfaatkan forum diskusi Anda 
harus terdaftar lebih dahulu.  

Kenali juga berbagai pelayanan yang diadakan oleh STT Jakarta yang terdiri dari 
Bengkel PK (bengkel pendidikan kristiani), Bengkel LMG (bengkel liturgi & musik 
gereja), PPWG (pusat pembelajaran warga gereja), PSE (pusat studi etika), PDSGI 
(pusat dokumentasi sejarah gereja-gereja di indonesia), P3M, UPI (unit publikasi & 
informasi). Sayangnya ada dua tautan (Bengkel LMG dan UPI) yang masih kosong, 
selain itu tautan P3M nampaknya perlu dibenahi karena tautan ini menampilkan 
informasi tentang PDSGI.  

Informasi terbitan STT Jakarta dapat Anda temukan dari menu "Buku Baru", berikut 
resensinya. Ketika mengunjungi situs ini ada empat buku yang bisa ditengok 
resensinya. Tapi tidak usah khawatir, masih ada 29 artikel bisa Anda lihat dari menu 
Artikel. Silakan menelusuri sendiri di:  
==> http://www.sttjakarta.ac.id/  

• SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA  

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja ini mulanya bernama Sekolah 
Tinggi Teologi (STT) Rantepao yang didirikan pada 1 Oktober 1964. Dengan Keppres 
No.27 tahun 2004 tanggal 12 April 2004, STT Rantepao berganti nama menjadi STAKN 
Toraja. Untuk memperkenalkan STAKN, situs ini pun dibangun per 2006 lalu.  

Situs ini sengaja disajikan dengan sederhana sehingga tergolong cepat diakses. Dibagi 
dalam dua bingkai (frame), bingkai pertama berupa "header" dengan informasi alamat 
STAKN Toraja dengan menu navigasi. Bingkai kedua akan menampilkan isi setiap 
menu yang Anda akses.  

Menu pada situs ini pun dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama berupa 
informasi seputar STAKN Toraja yang bisa diakses melalui menu Program, Pimpinan, 
Staf, Dosen, MhsBaru, Library, Photo, Warta, S1Teologi, S1PAK, Pasca, Kalender, dan 
Intro. Adapun bagian kedua berupa informasi pengaya berupa artikel-artikel dan 
sejumlah tautan yang bisa diakses dari menu-menu yang tersisa.  

Secara internal, situs ini memang tidak terlalu banyak menawarkan bahan-bahan 
pengaya. Namun, tautan-tautan kepada situs-situs luar menjadi nilai plusnya. Kalau 
Anda cermati, ada banyak tautan yang tersemat di masing-masing halaman. Coba lihat 
menu Webs yang memberi daftar tautan kepada sumber studi teologia yang 
dikelompokkan ke sejumlah kategori, di antaranya Encyclopaedia, Bible, Women 
Studies, dan Christian Arts. Demikian pula pada menu Links (daftar tautan situs sekolah 
teologia di berbagai negara), Indonesia (situs-situs berbahasa Indonesia), dan blog.  
==> http://www.stakntoraja.net/  

Jelajah Situs Manca 

http://www.sttjakarta.ac.id/
http://www.stakntoraja.net/
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• ASIA PACIFIC THEOLOGICAL SEMINARY  

Semula (1964), Asia Pacific Theological Seminary (APTS) bernama Far East Advanced 
School of Theology (FEAST) dengan kampus pertamanya berlokasi di Bethel Bible 
Institute di Manila, Filipina. Kampus ini kemudian dipindahkan ke Baguio City pada 
1986. Tiga tahun setelah relokasi, FEAST berganti nama menjadi APTS. Tujuan APTS 
ialah menyediakan pelatihan kepemimpinan dan memperlengkapi pelayanan 
Pentakosta dan Karismatik di wilayah Asia Pasifik.  

APTS menyediakan sembilan program, di antaranya Graduate Certificate Program, 
enam program master, sebuah program doktor, dan program Ph.D. bekerja sama 
dengan University of Wales. Penjelasan setiap program, berikut kurikulumnya dapat 
dilihat di menu Program. Ada pula program-program khusus yang mereka 
selenggarakan, seperti melalui Asian Institute of Youth Studies. Selain itu, masih ada 
tujuh program khusus lain yang bisa Anda lihat dari menu Special Programs. Untuk 
mendukung kegiatan belajar-mengajar, APTS juga mengembangkan sistem belajar 
tersambung memanfaatkan teknologi Moodle. Namun untuk saat ini, mereka belum 
menyediakan layanan pendidikan jarak jauh.  

Dari menu Research and Resources, Anda bisa mendapat gambaran tentang pusat 
penelitian di APTS. Anda juga bisa mengakses jurnal mereka, "Asian Journal of 
Pentecostal Studies" dalam format PDF melalui submenu yang bernama sama. Arsip 
jurnal ini dimulai dari Januari 1998 hingga Januari 2006.  

Situs ini memanfaatkan teknologi Ajax Web 2.0 yang dapat Anda ketahui dari halaman 
tengah ketika mengeklik salah satu menu. Sayangnya, teknologi ini justru bisa 
memperlambat pengaksesan halaman.  
==> http://www.apts.edu/  

• FULLER THEOLOGICAL SEMINARY  

Fuller Theological Seminary (FTS) menjadi salah satu sekolah teologi asal Amerika 
yang berbasis injili. Terdiri dari tiga fakultas (Teologi, Psikologi, dan Studi Antarbudaya), 
FTS menawarkan 52 disiplin ilmu berbeda, di antaranya: Antropologi, Etika Kristen, 
Kepemimpinan Global, Pelayanan Pemuda dan Keluarga, Konseling Pastoral, dan 
Teologi Sistematika.  

Ketika mengunjungi situs ini, Anda akan menemukan menu yang beragam. Tidak heran 
karena informasi di dalamnya sangat beragam, meski lebih banyak berkenaan langsung 
dengan lingkungan kampus. Perkembangan terkini di FTS dapat Anda simak dari 
Current News di tengah halaman utama.  

Beragam sarana pendukung turut disediakan bagi para mahasiswanya. Pusat-pusat 
studi, seperti African American Church Studies, Psychological Center, atau The Writing 
Center yang mendukung kegiatan akademik, dapat ditilik dari menu Centers & Institute. 
Perpustakaan mereka, McAllister Library, memiliki koleksi lebih dari 415.000 buku, tidak 

http://www.apts.edu/
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termasuk bahan elektronik dan judul berkala (lihat Library Resources). Tidak cukup 
dengan menjangkau masyarakat di AS, kini dengan Fuller Online, Anda dapat mengikuti 
kuliah jarak jauh via internet (informasi lebih lengkap dapat Anda lihat di 
http://fulleronline.org/D1index.real?area=191). Seperti kampus-kampus pada umumnya, 
FTS juga menyediakan majalah seputar kampus, "Fuller Focus Magazine". Anda dapat 
membacanya secara tersambung dengan mengakses menu News & Media. Layanan 
lain yang disediakan di sini meliputi Chapel, Spiritual Life Resources, English as a 
Second Language, Registrar, Financial Aid, Student Health Insurance, Housing, dan 
The Writing Center.  
==> http://www.fuller.edu/  

• SHOUTHERN BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY  

For the Truth, For the Church, For the World, For the Glory of God  

Shouthern Baptist Theological Seminary (SBTS) merupakan inovator pendidikan teologi 
sejak didirikan pada 1859 di Greenville, South Carolina, AS. SBTS juga menjadi 
seminari pertama dari Southern Baptis Convention, dan telah menerima akreditasi oleh 
komisi pada Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools. Saat ulasan 
ini dibuat, R. Albert Mohler, Jr. menjabat sebagai Presiden SBTS.  

Ada lima program studi yang tersedia, yakni Undergraduate Degrees, Diploma 
Programs, Master's Degree Programs, Professional Doctoral Degree Programs, dan 
Research Doctoral Degree Programs. Juga empat fakultas: Theology, Missions, 
Evangelism and Church Growth, Leadership and Church Ministry, dan Church Music 
and Worship (dapat diakses dari menu Academics). Fasilitas pendukung kegiatan 
akademik lainnya juga telah tersedia, semisal perpustakaan, asuransi kesehatan, dan 
lain-lain yang dapat Anda telusuri semuanya pada Campus Life.  

Menariknya, situs ini juga menyediakan beragam bahan bermanfaat bagi Anda yang 
saat ini mungkin berstatus pengunjung. Cobalah lihat apa yang disajikan pada menu 
Resources. Ada banyak bahan audio dalam format MP3 yang dapat diputar dengan 
Windows Media Player, iTunes, RealPlayer, atau pemutar lainnya. Berkas audio ini 
dikelompokkan dalam Chapel Messages, Special Speakers, Lecture Series, Past 
Conference, Other Audio/Video Resources. Selain itu, publikasi majalah "Southern 
Seminary" juga tersedia dalam format PDF. Majalah ini tentu akan bermanfaat karena 
tidak sekadar mengangkat informasi kampus, tapi juga isu-isu kekristenan, misalnya 
edisi musim gugur ini yang bertajuk "The Church Without Compromise". Anda juga bisa 
berlangganan majalah ini secara gratis. Publikasi gratis ini juga mencakup "The 
Southern Baptist Journal of Theology" yang tersedia pula dalam format PDF. Meski 
demikian, tidak semua artikel dapat diakses.  

Layanan pendidikan jarak jauh pun turut mereka sediakan sebagai konsekuensi 
timbulnya kesulitan untuk mengikuti kuliah di kampus yang terletak di Louisville, 
Kentucky. Lihat menu Online Education untuk info lengkapnya.  
==> http://www.sbts.edu/Home.aspx  

http://fulleronline.org/D1index.real?area=191
http://www.fuller.edu/
http://www.sbts.edu/Home.aspx
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• TYNDALE THEOLOGICAL SEMINARY  

A Life-Changing Place to Study!  

Diambil dari nama seorang reformator, William Tyndale, Tyndale Theological Seminary 
(TTS) ini berlokasi di Belanda. Meski demikian, bahasa pengantar yang digunakan ialah 
bahasa Inggris. Bersifat interdenominasi, TTS merupakan seminari injili yang berfokus 
pada dunia misi. Misinya ialah membawa setiap orang, khususnya yang berdomisili di 
Eropa Timur dan Barat, mempersiapkan pelayanan seperti penginjil, guru, pendeta, 
misionaris, dan siapa saja yang rindu melayani di lingkungannya, di mana pun Tuhan 
memimpin.  

Pada halaman muka, ada sebuah video yang memanfaatkan layanan dari YouTube, 
yang bisa Anda akses untuk melihat TTS lebih jelas lagi.  

Ada tiga program studi utama yang ditawarkan di sini. Bagi yang berminat untuk 
mempersiapkan pelayanan, program Master of Divinity menjadi program yang cocok. 
Program ini mengombinasikan pelajaran di kelas dengan pendidikan di lapangan dan 
metode belajar jarak jauh. Normalnya, program ini membutuhkan tiga tahun masa studi. 
Ada juga program Master of Evangelical Theology bagi yang telah terlibat dalam 
pelayanan, namun mencari dorongan dan penyegaran. Sedangkan bagi yang memang 
ingin mempelajari kekristenan dan iman Kristen, namun memiliki keterbatasan waktu, 
ada program satu tahun yang bisa diambil. Program sertifikat studi teologi ini 
dikhususkan bagi yang membutuhkan persiapan teologis untuk pelayanan selain 
pelayanan pastoral. Anda dapat mengunduh kurikulum untuk masing-masing program 
dengan mengakses menu Our Programs.  

Publikasi mereka bernama "First Team". Anda bisa mengunduh edisi terkini (Agustus 
2007) dalam format PDF dengan bebas.  

Secara umum, situs ini tergolong sederhana, termasuk dari segi menu yang tidak 
terlampau banyak. Informasi yang diberikan bisa dibilang standar. Sejumlah informasi 
disingkat dalam berkas yang dapat diunduh dalam format PDF.  
==> http://www.tyndale-europe.edu/  

Jelajah Situs Umum 

• SAMPOERNA FOUNDATION  

Making a Difference Together  

Inilah situs dari organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk memperbaiki kualitas dan 
akses pada pendidikan di Indonesia. Untuk itu, SF menyediakan beasiswa yang dibagi 
dalam sejumlah program yang dapat Anda akses dengan mudah dari menu yang 
tersedia. Program pertama ialah beasiswa dalam negeri yang ditujukan kepada mereka 

http://www.tyndale-europe.edu/
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yang menempuh pendidikan dari tingkat SD hingga S2, termasuk program beasiswa 
guru. Ada juga beasiswa luar negeri bagi yang berada di tingkat SMA hingga S2.  

Bentuk pendanaan lain diberikan lewat program United School Program. Program ini 
adalah hasil kerja sama SF dengan Pemerintahan Daerah Indonesia dalam 
membangun contoh SMA yang berkualitas. Ada pula Teacher Institute, sebuah institut 
pelatihan guru yang pertama di Indonesia, dan menggunakan kurikulum dan metode 
pengajaran yang berkualitas internasional. Atau Institutional Development Program 
yang ditujukan bagi institusi pendidikan Indonesia guna melahirkan generasi baru 
lulusan sekolah bisnis yang dapat bersaing di dunia internasional. Ada pula "Student 
Loan", di mana Anda dapat meminjam dana hingga Rp 200 juta untuk mendukung studi 
di sejumlah universitas rekanan SF. Daftarnya bisa Anda lihat dari menu Student Loan.  

Situs ini juga menyediakan informasi dunia pendidikan dari menu Pendidikan di 
Indonesia yang dihimpun dari surat kabar lokal. Yang menarik, semua artikel tidak 
hanya bisa diakses dalam bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris. Ini jelas sesuatu 
yang berbeda karena peralihan bahasa biasanya hanya pada antarmukanya saja.  

Berniat melamar untuk mendapatkan beasiswa?  
==> http://www.sampoernafoundation.org/  

Get the Fresh 

• CERITA KRISTEN  

Kalau Anda ingat milis cerita-kristen di Yahoogroups, situs ini merupakan 
pengembangan dari milis tersebut. Setelah sebelumnya menggunakan PHP-Nuke dan 
Mambo, kini mereka hadir dengan menggunakan CMS Joomla!.  

Sejumlah hal mendasar yang ditawarkan CMS-nya telah dimanfaatkan. Sebut saja 
Forum Diskusi, Guest Book, dan Events. Untuk turut berdiskusi dan memberikan 
komentar, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan diri. Adapun aktivitas forum 
diskusinya masih belum terlalu ramai. Meski demikian, ada beragam topik yang 
ditawarkan bagi Anda. Fasilitas lain ialah pemberian nilai (rating). Untuk menilai, Anda 
tidak perlu "login" atau menjadi anggota. Tinggal menentukan nilai dan mengeklik Rate. 
Selain itu, setiap halaman artikel juga dilengkapi dengan pilihan untuk mengunduh 
dalam format PDF, pencetakan langsung, atau mengirimkan alamat artikel ke alamat e-
mail tertentu.  

Kalau Anda punya kegiatan-kegiatan menarik yang hendak diumumkan, hubungi saja 
pengelola melalui alamat e-mail yang tersedia di sini. Informasi kegiatan Anda akan 
diumumkan di bagian Events.  
==> http://www.cerita-kristen.com/joomla/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 

http://www.sampoernafoundation.org/
http://www.cerita-kristen.com/joomla/
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ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• JAFFRAY UPDATE  

Pemanfaatan blog sebagai medium komunitas sepertinya sudah menjadi hal yang 
umum. Hal ini pulalah yang digunakan oleh STT Jaffray yang berlokasi Makassar ini. 
Dengan layanan gratis dari Blogger, Jaffray Update menghadirkan berita kampus yang 
ditujukan bagi sahabat, gereja, alumni, dan civitas akademika.  

Salah satu informasi terbaru yang dirilis adalah informasi kegiatan Reuni Akbar dan 
HUT ke-75 STT Jaffray yang diselenggarakan pada 11 13 September 2007 yang lalu. 
Informasi tersebut diikuti dengan informasi wisuda, mahasiswa baru, dan program anak 
dan remaja.  

Pada bagian "footer", tersedia informasi berupa alamat dan himbauan untuk turut 
berpartisipasi dalam pendidikan teologia, khususnya dalam hal operasional. Ingin 
mengetahui lebih banyak tentang STT Jaffray dan pelayanan mereka yang lain? Silakan 
hubungi STT Jaffray melalui alamat surat maupun e-mail yang tersedia.  
==> http://www.jaffrayupdate.blogspot.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

• Milis Diskusi  

• DOAKANHKBP  

Walau milis ini bernama "doakanhkbp" dan mayoritas diikuti oleh orang Batak, milis ini 
sifatnya terbuka bagi siapa saja yang rindu untuk saling mengenal dan mengasihi di 
dalam Tuhan. Seperti yang tertuang pada Ibrani 10:24-25, "Dan marilah kita saling 
memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti 
dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat 
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat."  

Anda diminta untuk mendaftar dengan nama asli, bukan samaran, sebagai salah satu 
wujud itikad baik Anda. Setelah itu, Anda akan diminta mengisi formulir yang berisi data 
diri Anda. Jika tidak mengisi dan mengirimkannya kembali, keanggotaan Anda tidak 
akan disetujui moderator.  

http://www.jaffrayupdate.blogspot.com/
http://alkitab.mobi/?Ibrani+10%3A24-25
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Sebagai milis diskusi, Anda bisa mengirimkan artikel dan tanggapan secara bebas asal 
tidak menyinggung SARA dan tetap menghormati anggota lain. Kiranya segala sesuatu 
yang dilakukan dengan kasih akan berbuah berkat bagi orang lain. Silakan mendaftar 
ke alamat di bawah ini:  
==> doakanhkbp-subscribe(at)yahoogroups.com  

Lain-Lain 

MEMASUKI TAHUN BARU DENGAN KERJA CERDAS ALA PARETO 
Diringkas oleh: Yohanna Prita Amelia 

PRINSIP 20/80  

Prinsip 20/80 pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom Italia bernama Vilfredo 
Pareto. Menurut Pareto, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu mencari 
dan melakukan 20% kegiatan yang bisa mendatangkan 80% hasil. Bagaimana kita bisa 
melakukan hal tersebut? Berikut kiat-kiat singkat yang mungkin bisa kita terapkan.  

Target Sebelum memulai langkah kita, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah 
menentukan target kita. Dengan adanya target, apa yang kita lakukan akan lebih 
terarah dan terfokus. Target yang kita buat harus mempertimbangkan keadaan kita saat 
ini, misal kelemahan, kekuatan, tantangan, dan hambatan. Kita juga harus dapat 
melihat seperti apa kira-kira kondisi kita di masa depan, misalnya pendidikan yang kita 
peroleh, keterampilan yang kita kembangkan, dan informasi yang kita dapatkan.  

Prioritas Setelah target ditetapkan, saatnya untuk memilah-milah target kita. Tentukan 
mana target yang penting dan mana yang bisa ditunda dahulu. Julie-Ann Amos dalam 
bukunya "80/20 Manajemen" memberikan tips untuk menentukan prioritas, yaitu 
berdasarkan pentingnya (tugas yang perlu untuk dilakukan dengan benar, yang 
berkaitan dengan kualitas) dan berdasarkan keterdesakannya (tugas yang berkaitan 
dengan faktor waktu). Ingat-ingatlah hal apa yang akan kita lakukan, bagaimana 
melakukannya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.  

Sistem Langkah selanjutnya adalah menentukan cara yang paling efektif untuk 
melakukan target kita. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan tugas yang kompleks 
menjadi lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan 
untuk menyederhanakan tugas-tugas, misalnya dengan membuat standar prosedur, 
menyusun dan menuliskan langkah-langkah secara sederhana dengan "check list", 
ataupun menyusun kegiatan-kegiatan dalam bentuk tabel dan formulir yang harus 
dilengkapi. Cara ini nantinya juga akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi.  

Kolaborasi Agar dapat menyelesaikan target, kita dapat melakukan kerja sama dengan 
orang lain. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan dapat cepat selesai, lebih mudah, 
dan lebih ringan. Kerja sama yang dilakukan harus berdasarkan rasa saling percaya 
dan menguntungkan kedua belah pihak. Tunjukkan pada orang yang hendak kita ajak 
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bekerja sama manfaat apa yang akan mereka dapatkan jika bekerja sama dengan kita, 
misalnya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru.  

Negosiasi Tidak jarang kita diminta untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya 
tidak perlu kita lakukan, terutama menyangkut tugas-tugas rutin. Kita perlu mencari tahu 
adakah cara lain untuk melakukannya dengan cepat dan lebih mudah? Apakah ada 
orang lain yang mampu melakukannya lebih baik dari kita? Setelah kita mendapatkan 
informasi yang cukup, kita bisa menegosiasikannya dengan si pemberi tugas. Kita juga 
bisa bernegosiasi dengan rekan sekerja untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu 
bersama karena tugas kita berhubungan erat dengan tugasnya. Selain negosiasi 
mengenai tugas, kita juga bisa bernegosiasi mengenai waktu (perpanjangan waktu atau 
melakukan suatu tugas tidak sesering yang ditetapkan) dan sumber daya (kita bisa 
meminta tambahan sumber daya: dana, fasilitas, tenaga kerja).  

Evaluasi Yang terakhir adalah evaluasi. Kita tidak dapat meremehkan hal ini karena kita 
selalu dapat belajar dari pengalaman yang pernah kita lalui. Yang perlu kita evaluasi 
adalah keberhasilan dan kegagalan kita. Tujuan melakukan evaluasi adalah untuk 
menemukan ataupun menciptakan perubahan-perubahan positif (perubahan sistem 
kerja, peralatan yang digunakan, prosedur operasional yang diterapkan) yang 
memberikan hasil yang berlipat ganda.  

Melakukan hal ini memang tidak mudah, kita memerlukan disiplin, kerja keras, dan 
komitmen. Dengan cara Pareto ini, diharapkan kita mampu berkerja cerdas dengan 
memfokuskan pada 20% upaya untuk mendapatkan 80% hasil. Semoga prinsip Pareto 
ini dapat membantu Anda meraih sukses di tahun mendatang. Selamat Tahun Baru 
2008.  

Diringkas dari: Nama situs: Sinar Harapan Penulis  : Roy Sembel Alamar URL: 
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2003/1230/man01.html  

Stop Press 

Menandai ulang tahun ICW ke-10, akan diterbitkan sebuah edisi khusus ulang tahun 
pada pertengahan bulan Januari ini. Selain itu, akan ada sebuah kolom baru yang 
bernama "  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI  

Berikut adalah topik untuk bulan Februari, Maret, dan April 2007.  

1097: Persekutuan Mahasiswa Kristen 1098: Aktivitas dan Kreativitas 1099: Alkitab  

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2003/1230/man01.html
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Kalau Anda memiliki informasi atau bahkan mengelola situs mengenai topik-topik 
tersebut, silakan kirim informasi atau ulasannya kepada kami melalui alamat:  
==> < icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1096/Januari/2008: Edisi Khusus 
Ulang Tahun ICW ke-10  
Salam Kasih  

Salam Sejahtera dalam Kristus,  

Inilah Edisi Khusus Ulang Tahun ICW ke-10! Bagi kebanyakan orang, ulang tahun 
adalah momen yang istimewa, begitu pula dengan ulang tahun ICW kali ini. Kami 
sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan ICW selama 
sepuluh tahun. Kami juga rindu membagikan kebahagiaan dan ucapan syukur kami 
melalui edisi khusus kali ini.  

Hal yang ingin kami tekankan pada edisi istimewa ini adalah kami ingin mengajak 
rekan-rekan sekalian melihat dan terlibat dalam pelayanan teknologi, khususnya melalui 
dunia internet. Oleh karena itu, selain mengajak pembaca sekalian melihat fokus edisi 
ulang tahun, yaitu "Lebih Dekat dengan ICW", kami juga mengenalkan sebuah ladang 
pelayanan baru di dunia internet, yaitu situs InChristNet, sekaligus meluncurkan sebuah 
kolom baru,  
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Jelajah Situs 

InChristNet - Equiping One Another 

Dunia internet yang semakin dinamis secara tidak langsung juga telah membuat dunia 
pelayanan Kristen bergerak. Jika dulu kita hanya bisa memanfaatkan pelayanan melalui 
media cetak dan elektronik, kini telah banyak pelayanan yang menggunakan internet 
sebagai salah satu media untuk menjangkau banyak orang tanpa mengenal batas 
ruang dan waktu.  

Untuk inilah situs InChristNet (Indonesian Christian Networks) diluncurkan. InChristNet 
hadir untuk mendorong setiap tubuh Kristus berperan serta, saling melengkapi, 
berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam menghadirkan sebuah sumber informasi dan 
komunitas yang holistik dan interaktif, yang meliputi seluruh ranah pelayanan Kristen. 
Dengan moto: "Saling memperlengkapi", InChristNet mengajak gereja, 
yayasan/lembaga, maupun individu Kristen untuk memanfaatkan teknologi terkini, dan 
menjadi komunitas Kristen yang aktif membangun Indonesia bagi Kristus.  

Dengan visi untuk mengobarkan semangat dan kerinduan para praktisi, profesional, 
maupun simpatisan Kristen yang terlibat dalam berbagai bidang pelayanan Kristen 
untuk saling berkolaborasi dalam membangun pelayanan elektronik dan komunitas 
Kristen yang bersifat holistik, InChristNet memiliki tiga misi, yaitu:  

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan setiap gereja, 
yayasan/lembaga, dan individu Kristen Indonesia untuk bersatu;  

2. Mengundang berbagai gereja, yayasan/lembaga, dan individu Kristen Indonesia 
yang kompeten untuk bersama-sama berperan aktif dalam membangun 
masyarakat Kristen yang holistik;  

3. Mendorong kolaborasi dan saling memperlengkapi, baik dalam bahan informasi 
maupun pengalaman, agar terbentuk komunitas Kristen yang aktif dan saling 
memperlengkapi.  

Semua visi dan misi InChristNet terwujud dalam setiap fasilitas yang saling membangun 
seperti di bawah ini:  

 

1. Direktori Kristen (LINKS) 
Fasilitas ini akan menyajikan berbagai ulasan situs Kristen dari dalam negeri. Di 
sini, setiap anggota bebas mengirimkan ulasan situs mereka masing-masing, 
mereka juga bisa saling melempar komentar terhadap situs yang bersangkutan. 
Bahkan kita bisa memberikan rating untuk setiap ulasan. Bahkan, bukan hanya 
ulasan yang bisa diberi rating, anggota lain juga bisa di-vote.  
Bagi Anda yang baru pertama mengulas situs, tidak perlu khawatir karena Anda 
bisa menyimak langkah-langkah pengulasan sebuah situs melalui menu 
Panduan Mengulas Situs. Di sini akan dijelaskan apa saja yang perlu 
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diperhatikan ketika kita mengulas sebuah situs. Setelah itu, kita bisa 
mengirimkan ulasan kita melalui menu Submit Situs. Jika Anda tidak tahu 
caranya, Anda bisa mengeklik menu Panduan Submit Situs, letaknya tidak terlalu 
jauh dengan Panduan Menulis Situs.  
Pengategorian ulasan di LINKS dibagi menjadi dua bentuk kategori, yaitu "tags in 
Topic" dan "tags in Keywords". Kedua kategori ini masih dibagi lagi menjadi 
beberapa sub kategori, sehingga akan memudahkan Anda mencari situs-situs 
yang Anda inginkan, misalnya Alkitab, Anak, Gereja, Komunitas Kristen, 
Konseling, Misi Musik/Audio, dan masih banyak lagi yang lainnya.  
Dengan banyaknya situs yang berada di dalamnya, LINKS diharapkan akan 
memberikan inspirasi, membangkitkan ide, dan inovasi-inovasi baru lainnya yang 
akan dapat mengembangkan situs-situs Kristen, baik yang sudah ada maupun 
yang akan datang. LINKS juga bisa dikunjungi langsung melalui alamat di bawah 
ini:  
==> http://www.in-christ.net/links  

2. Wiki (Halaman Kolaborasi) 
Siapa yang tidak mengenal wikipedia? Nah, fasilitas Wiki (Halaman Kolaborasi) 
ini seperti wikipedia pada umumnya. Setiap orang yang memiliki kompetensi dan 
ahli di bidangnya dapat berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuannya di 
halaman ini. Sehingga diharapkan akan memunculkan artikel yang bermutu dan 
bisa membantu mereka yang membutuhkannya.  
Halaman Wiki dibagi menjadi dua belas network, yakni:  

o network Renungan dan Artikel,  
o network Misi,  
o network Leadership,  
o network Anak,  
o network Literatur,  
o network Konseling,  
o network Pendidikan,  
o network Yayasan dan Gereja,  
o network Teologi,  
o network Alkitab,  
o network Musik dan Audio, dan  
o network Teknologi Internet dan Ministry  

Anda bisa mengaksesnya langsung melalui alamat di bawah ini:  
==> http://www.in-christ.net/wiki  

3. Artikel 
Artikel adalah sebuah fasilitas yang menyajikan berbagai bahan kekristenan. 
Artikel-artikel ini berasal dari berbagai bidang pelayanan Kristen, misalnya 
konseling, anak, sekolah minggu, dan misi. Diharapkan artikel-artikel ini dapat 
menjadi referensi yang dapat memperlengkapi para pelayan Tuhan yang 
membutuhkannya.  
Silakan mengaksesnya langsung melalui tautan di bawah ini, dan dapatkan 
berbagai bahan kekristenan yang dapat membangun Anda.  
==> http://www.in-christ.net/artikel  

4. Blog 
Melalui fasilitas ini, semua anggota dapat berbagi pergumulan, berkat, maupun 

http://www.in-christ.net/links
http://www.in-christ.net/wiki
http://www.in-christ.net/artikel
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beban yang mereka hadapi dalam setiap bidang pelayanan. Diharapkan setiap 
tulisan bisa menjadi inspirasi, motivasi, maupun penguatan bagi anggota yang 
lain.  
Tidak ubahnya seperti artikel, untuk memudahkan pengunjung, setiap blog yang 
ada dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Di antara kategori-kateogri 
yang ada, terdapat kategori anak, misi, gereja, yayasan, musik, dan masih 
banyak lagi. Jika Anda penasaran terhadap kategori lainnya, Anda bisa 
mengakses alamat di bawah ini:  
==> http://www.in-christ.net/blog  

5. Pendidikan (Moodle) 
Kita semua menyadari bahwa dalam melakukan pelayanan, seseorang harus 
memiliki beberapa keterampilan. Menjawab kebutuhan ini, InChristNet 
menyediakan sebuah fasilitas yang diharapkan bisa membantu semua pelayan 
Tuhan di bidangnya masing-masing.  
Dengan menggunakan CMS Moodle, semua anggota dapat mengambil dan 
mengerjakan setiap modul/bahan secara mandiri. Inilah salah satu kelebihan 
pendidikan yang diadakan secara tersambung, semua orang yang membutuhkan 
bisa belajar tanpa ada batasan ruang dan waktu.  
Namun sampai saat ini, baru sebuah kursus yang diadakan, yaitu kursus yang 
diadakan oleh LK3 (Lembaga Konseling Keluarga dan Karier). Seperti namanya, 
kursus ini adalah kursus jarak jauh yang memberikan materi konseling bagi 
peserta. Siapa saja, baik konselor, jemaat, maupun orang awam boleh 
mengikutinya. Singkat kata, kursus ini terbuka bagi mereka yang ingin 
membekali diri dengan materi konseling. Meski baru satu kursus yang tersedia, 
diharapkan pada perkembangannya ke depan, akan ada kursus-kursus lainnya 
yang dapat diselenggarakan.  
Jika Anda ingin langsung mengakses kursus LK3, Anda bisa menyalin rekat 
alamat di bawah ini ke browser Anda:  
==> http://www.in-christ.net/kursus/lk3  

Harapan kami, Anda segera mengunjungi dan terlibat di dalam InChristNet. Jangan lupa 
untuk memberikan kritik, saran, dan masukan melalui kontak kami di menu yang telah 
disediakan. Mari bergabung, kami menantikan kehadiran Anda semua untuk 
meramaikan dunia pelayanan teknologi melalui InChristNet.  
==> http://www.in-christ.net/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

Surat Anda 

Berikut ini kami sajikan sebagian surat pembaca yang diterima oleh Redaksi. Terima 
kasih banyak untuk surat-surat yang Anda kirim. Setiap ucapan terima kasih, doa, dan 

http://www.in-christ.net/blog
http://www.in-christ.net/kursus/lk3
http://www.in-christ.net/
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saran merupakan dorongan yang sangat berarti bagi kami. Sekali lagi, terima kasih 
banyak!  

Saran! 
Dari: "Lina" < pr-linaj(at)xxxx >  
>Dear Redaksi ICW,  
>  
> Sbg subscriber ICW, saya melihat artikel2 yg dikirim  
> sangat berguna dan informatif.  
> Saya usul agar artikel2 ICW dari waktu ke waktu  
> dapat di update informasinya, selain topik2 baru juga muncul.  

cut 

 
> Terimakasih atas perhatiannya.  
> Sangat berharap semakin bnyak bangsa Indonesia yg makin mengenal  
> dan mengikut Yesus serta menyebarkan Injil Kerajaan Sorga.  
> Selamat melayani.  
> Tuhan memberkati  
>  
> rgds  
> Lina  

Dari: < Benyamin_Randing(at)xxxx >  
> Slam dalam nama Tuhan Yesus Kristus,  
>  
> Usulan saya hanya Doa ucapan Syukur setiap hari.  
>  
> Slm,  
> Beny.r  

Dari: Tony Gunawan < tony.gunawan(at)xxxx >  
>Halo redaksi ICW, saya melihat ICW pernah membahas mengenai  
>pembuatan situs, cara memasukkan situs ke search engine dan  
>mengenai spam. Bagaimana jika ICW juga membahas mengenai pembuatan  
>milis di Yahoo dan Google.  

Dari: Burwan Wicaksono < bwwr(at)xxxx >  
>Shalom,  
>Saya ingin mengusulkan ke redaksi ICW, bagaimana jika ICW  
>mengangkat topik mengenai situs dan milis yang menyajikan humor  
>rohani. Saya rasa perlulah sesekali menyajikan situs yang isinya  
>menghibur dan bisa membuat kita tertawa :))  
>Terima kasih  
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Terima kasih!! Dari: "I Gusti Ngurah Oka" < sk(at)xxxx >  
> Buat :  
> ICW - Indonesian Christian Webwatch  
>  
> Kami berterimakasih karena sering menerima e-mail dari ICW  
> sehingga kami dapat mengakses berita/data yang bermanfaat untuk  
> pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ICW agar menjadi  
> berkat bagi banyak komunitas di negeri ini.  
>  
> Salam kasih  
> I Gusti Ngurah Oka  

Dari: < Pepen_Jermia(at)xxxx >  
> Terima kasih banyak untuk team ICW,  
>  
> Yang selalu setia mendeliver berkat rohani & kebenaran via E-mail  
>  
> 2 Tim 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat  
> untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki  
> kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.  
>  
> Tuhan memberkati selalu / Salam Hangat  
> Pepen Jermia - P.T. Freeport Indonesia  
> Tembagapura - Papua  

Dari: < marifat(at)xxxx >  
> Shalom,  
> Terima kasih selama ini kami telah menerima berita dalam berbagai  
>topik yg cukup bermanfaat bagi kami disini.  
>==cut==  
> Terima kasih atas bantuannya, Tuhan Yesus memberkati  

Dari: Pdt. Drs Sumiran < ibn(at)xxxx >  
>Syalom,  
>Terima kasih untuk kiriman publikasi ICW nya.  

Dari : Yudi <yudi_89(at)xxxx>  
>Terima kasih untuk kiriman ICW-nya.  
>==cut==  
>Tuhan memberkati  

Dari: Lina Widyasari < lina_widyasari(at)xxxx >  
>Hallo rekan di ICW,  
>Terima kasih untuk setiap kiriman ICW karena beberapa bahan yang  
>ada di ICW sangat menolong saya untuk mengetahui lebih banyak  
>mengenai kekristenan dari internet.  

http://alkitab.mobi/?2+Tim+3%3A16
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>==cut==  
>Thanks untuk jawabannya.  

Redaksi: 
Kami ucapkan terima kasih untuk setiap e-mail pelanggan yang masuk. Kiriman e-mail 
Anda menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami untuk terus memberikan yang 
terbaik lewat ICW.  

Topik 

Berikut adalah topik untuk bulan Februari, Maret, dan April 2007.  

1097: Persekutuan Mahasiswa Kristen  
1098: Aktivitas dan Kreativitas  
1099: Alkitab  

Kalau Anda memiliki informasi atau bahkan mengelola situs mengenai topik-topik 
tersebut, silakan kirim informasi atau ulasannya kepada kami melalui alamat:  
==> < icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1097/Februari/2008: Persekutuan 
Mahasiswa Kristen  
Salam Kasih  

Shalom dalam kasih Kristus,  

Bagi beberapa orang, peristiwa-peristiwa semasa kuliah banyak yang tidak terlupakan. 
Mulai dari mengejar-ngejar dosen, mengikuti kuliah, bercanda dengan teman-teman 
kampus yang beraneka ragam, sampai mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan 
(UKM Unit Kegiatan Mahasiswa).  

Bicara soal UKM, salah satu UKM yang biasanya diikuti mahasiswa Kristen adalah 
Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK). Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi 
mahasiswa untuk bersekutu, bersaksi, mempelajari firman Tuhan, dan saling 
menguatkan dalam sebuah komunitas. Karena itu, dalam sajian kali ini Redaksi 
memperkenalkan beberapa situs PMK kepada pelanggan ICW.  

Meski kebanyakan situs-situs PMK tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik, harapan 
kami sajian kali ini membuka hati Anda untuk turut serta terlibat dan berbagi berkat 
lewat situs-situs PMK yang ada. Selain itu, juga dapat menjadi inspirasi bagi PMK-PMK 
lainnya untuk melebarkan sayap dalam dunia internet dan menjadi berkat bagi banyak 
orang.  

Akhir kata, kami ucapkan selamat menikmati edisi 1097, Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa, Pimpinan Redaksi ICW, Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• NUS-ISCF  

National University of Singapore - Indonesian Students' Christian Fellowship  

Lewat situs ini, kita diajak untuk melihat kegiatan persekutuan mahasiswa Kristen 
Indonesia yang ada di National University of Singapore (NUS). NUS-ISCF yang 
dibentuk pada 22 Januari 2000 ini mengawali kegiatannya dengan lima kelompok KTB, 
yang kini telah berkembang hingga mencapai lima puluh kelompok KTB. Untuk 
mendapatkan keterangan yang lebih jelas lagi mengenai NUS-ISCF ini, Anda dapat 
menjelajahi halaman About.  

Secara keseluruhan, situs yang dibangun dengan CMS Joomla! ini sederhana dan lebih 
bersifat informatif mengenai kegiatan NUS-ISCF. Selain informasi terbaru di halaman 
utama, Anda dapat membaca informasi-informasi lain seputar kegiatan NUS-ISCF 
melalui menu News dan Events yang dimutakhirkan setiap bulannya. Dalam menu 
Articles, hanya ada satu artikel saja yang dapat dibaca di sana. Namun, Anda tidak 
perlu kecewa karena Anda dapat melihat kegiatan-kegiatan yang berlangsung melalui 
foto-foto yang terpajang dalam menu Gallery. Untuk meramaikan forum yang masih 
sepi, Anda juga bisa berpartisipasi dengan terlebih dulu mendaftarkan diri sebagai 
anggota. Selamat menjelajah karena Anda dapat berbagi pengalaman tentang 
pelayanan di kampus, bahkan mendapatkan gagasan baru dalam menyampaikan 
informasi seputar persekutuan mahasiswa Kristen di tempat Anda lewat situs ini.  
==> http://www.nus-iscf.fesim.org/  

• PMK ITB  

PMK ITB adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan Institut 
Teknologi Bandung dalam bidang keagamaan. Berdiri sejak 30 November 1990, PMK 
ITB mengusung visi dari Yesaya 61:3b-4 sebagai dasar pelayanan mereka, yang 
mereka bagikan juga lewat situs PMK ITB. Ragam menu yang ditawarkan tidak akan 
membuat Anda menyesal telah menjelajahi halaman-halamannya. Silakan mengakses 
menu About jika ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang sejarah, bentuk pelayanan, 
dan pengurus yang melayani saat ini. Lewat menu Christianity, Anda dapat membaca 
kumpulan artikel dan kesaksian yang rasanya sayang jika dilewatkan. Jika ingin 
berkomentar tentang artikel yang ada, silakan mendaftar menjadi anggota terlebih dulu. 
Anda juga dapat memeroleh informasi dan berita yang ada di menu Community. 
Sebagai hiburan, jangan lewatkan menu Fun yang menawarkan humor, juga tips ringan 
yang dapat menjadi berkat bagi Anda pribadi. Tunggu apa lagi? Silakan mengakses 
alamat di bawah ini dan jangan lupa memanfaatkan fasilitas "shout box" untuk 
berkenalan dengan anggota-anggota lainnya. Selamat berkunjung.  
==> http://www.pmk-itb.com/  

• PMK Hukum UGM  

http://www.nus-iscf.fesim.org/
http://www.pmk-itb.com/
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Situs PMK Hukum UGM adalah situs resmi milik PMK Hukum Universitas Gajah Mada, 
sebuah wadah bagi anak Tuhan di lingkungan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Fitur 
yang ditampilkan dalam situs ini cukup beragam. Dari halaman depan (utama), Anda 
dapat langsung menengok menu Organisasi, Renungan, Galeri, Lain-Lain, Buku Tamu, 
dan Kontak. Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru sekaligus arsipnya, kirim 
salam lewat Kata Kamu, atau masuk ke situs lain lewat Link.  

Dari menu Organisasi, kita dapat membaca bagaimana awal pembentukan PMK ini. 
Mereka memiliki sejarah yang cukup panjang; diawali dari sebuah persekutuan doa 
pada tahun 1983. Dalam menu Renungan, tulisan yang ada dikategorikan dalam 
kategori Renungan dan Kisah Kehidupan. Berbeda dengan kategori Kisah Kehidupan, 
dalam kategori Renungan tidak tersedia daftar judul renungan untuk memudahkan 
pengunjung melihat koleksi renungan yang tersedia. Yang menarik, dalam menu Lain-
Lain, tersedia tulisan yang berisi tugas-tugas atau pun artikel yang berhubungan 
dengan kuliah di fakultas hukum, yang dapat diunduh. Tersedia pula sajian humor 
dalam menu tersebut di kategori Canda. Ingin melihat foto-foto kegiatan anggota PMK 
ini secara langsung? Jangan lewatkan untuk mengakses menu Galeri. Jika tertarik 
untuk mengetahui lebih dekat tentang PMK Hukum UGM ini, salin rekat saja alamat di 
bawah ini ke "browser" Anda.  
==> http://www.pmkhukumugm.or.id/index.php  

• PMK STAN  

Seperti kita ketahui, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau disingkat STAN adalah 
salah satu sekolah keuangan yang cukup bergengsi di Indonesia. Akan tetapi, tidak 
banyak yang mengenal PMK STAN. Lewat situs mereka, Anda akan mengenalnya. 
Sejarah panjang yang bisa Anda baca dalam menu Profil menyebutkan bahwa PMK 
STAN akhirnya berdiri secara resmi pada 8 Mei 1978. PMK STAN terdiri dari delapan 
bidang pelayanan. Siapa sajakah anggotanya? Apa saja tugas yang mereka emban? 
Silakan dilihat dalam menu BIDANG PMK. Dalam menu GALERY, arsip foto mereka 
juga tertata rapi mulai tahun 1981 hingga saat ini, suatu hal yang jarang kita temui di 
situs-situs lainnya. Jika ingin membaca renungan harian, silakan akses menu 
RENUNGAN yang disajikan selama satu bulan ke depan. Anda juga bisa membaca 
Alkitab secara tersambung lewat menu LINK yang akan mengarahkan Anda ke situs 
Bible Database. Hal ini memudahkan Anda dalam membaca Alkitab secara tersambung 
ketika membaca renungan harian. Oke, selamat berkunjung. Kiranya situs ini menjadi 
berkat bagi Anda.  
==> http://www.pmkstan.org/home.html  

Jelajah Situs Manca 

• FOCUS  

Fellowship of Christian University Students  

http://www.pmkhukumugm.or.id/index.php
http://www.pmkstan.org/home.html
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Situs FOCUS adalah situs resmi organisasi kampus milik Northeast Church di Garland 
yang memiliki misi: "Memuridkan semua bangsa bagi kemuliaan nama Allah" (Matius 
28:18-20). Lewat situs ini, dapat terlihat bahwa saat ini pelayanan FOCUS ada di dua 
universitas, yaitu The University of Texas di Dallas (UTD) dan Collin County Community 
College (CCCC). Secara lengkap mengenai pelayanan FOCUS di dua universitas ini 
dapat Anda lihat dalam menu About Us. Jika ingin melihat secara langsung kegiatan 
FOCUS di UTD dan CCCC, para pembaca dapat menengok berbagai foto-foto kegiatan 
dalam menu Photos.  

Menariknya, situs ini tidak hanya berisi informasi kegiatan saja, tetapi juga kaya bahan 
dalam berbagai format. Dalam menu Resources, Anda dapat mengakses bahan-bahan 
tulisan dalam format PDF, misalnya "Discovering Jesus" yang berisi sepuluh pelajaran 
Alkitab mengenai Kristus dan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dalam menu ini, tersedia pula 
tautan ke berbagai situs Kristen yang berhubungan dengan pelayanan FOCUS. Dalam 
menu FOCUS File, Anda dapat mengunduh rekaman khotbah yang disediakan dalam 
format MP3. Kami yakin pasti banyak berkat yang bisa Anda dapatkan ketika 
mengunjungi situs ini. Selamat berselancar!  
==> http://www.anyfocus.org/  

• Campus Christian Fellowship  

Jesus our Purpose, our Passion, our Life  

Campus Christian Fellowship (CCF) adalah gereja kampus lokal yang berusaha 
menjangkau mahasiswa dari Washington State University dan the University of Idaho. 
CCF mengadakan persekutuan dalam kelompok besar setiap hari Jumat malam, yang 
kegiatan dan jadwalnya dapat Anda lihat di situs mereka dalam menu Friday Night. 
Menu tersebut juga memunyai submenu Watch CCF Videos yang memungkinkan Anda 
menyaksikan video khotbah yang disampaikan dalam persekutuan besar itu. 
Persekutuan yang lebih kecil diadakan dalam kelompok kecil belajar Alkitab yang 
ditujukan untuk menghubungkan mahasiswa antarkampus dan agar semakin 
bertumbuh secara pribadi dalam Tuhan. Dalam menu Small Group, akan lebih jelas lagi 
mengenai kegiatan dalam setiap kelompok kecil.  

Lewat situs ini, terlihat jelas bahwa kegiatan CCF bukan hanya dalam bentuk ibadah 
saja. Ketika membuka menu Events, berbagai kegiatan yang akan dan telah 
dilaksanakan CCF, lengkap dengan foto-fotonya, dapat Anda jelajahi dengan leluasa di 
sini. CCF sangat menekankan bahwa mereka tidak hanya mengajak mahasiswa dari 
Washington State University dan the University of Idaho saja untuk bersekutu, namun 
membuka kesempatan bagi siapa saja yang berminat untuk ikut bergabung dalam 
program-program dan ibadah yang ada. Untuk mengetahui bagaimana caranya 
bergabung, silakan masuk ke menu Getting Involve. Oke, selamat berjelajah dan jangan 
lupa untuk menjelajahi halaman About Us karena selain mendapatkan informasi lebih 
lanjut mengenai CCF, dalam submenu Education, Anda juga dapat melihat apa saja 
seri-seri pelajaran Alkitab yang ada dalam persekutuan ini.  
==> http://campuschristianfellowship.com/homepage.php  

http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A18-20
http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A18-20
http://www.anyfocus.org/
http://campuschristianfellowship.com/homepage.php
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Jelajah Situs Umum 

• KLIKNARKOBA.COM  

Katakan Tidak pada Narkoba, Masa Depan di Tangan Anda!  

Narkoba semakin menjadi masalah yang memprihatinkan dan merusak generasi muda. 
Banyak cara yang telah diupayakan untuk memberikan pembelajaran pada remaja dan 
pemuda tentang bahaya narkoba ini. Salah satunya dengan menjadikan media internet 
sebagai sarana untuk memberikan penyuluhan akan bahaya narkoba, seperti yang 
dapat kita jumpai di situs KLIKnarkoba.com ini. Melalui situs ini, Direktorat Reserse 
Pidana Narkoba mencoba menyajikan berbagai informasi tentang narkoba untuk 
membantu badan, lembaga, yayasan, maupun orang-orang yang memiliki keprihatinan 
yang sama tentang masalah narkoba.  

Sebagai pengunjung, kita bisa membaca berbagai hal yang berhubungan dengan 
narkoba melalui situs ini. Jika ingin mengetahui jenis-jenis narkoba yang beredar serta 
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, silakan akses menu Info Produk. Melalui 
menu Info Lokasi, Anda dapat melihat jalur peredaran narkoba di dunia serta beberapa 
alamat yayasan maupun LSM yang bergerak dalam bidang ini. Jika Anda ingin terus 
mengikuti berita terbaru perihal narkoba, Anda bisa mendaftarkan diri Anda dalam 
"mailing list" yang berada di menu Newsletter. Fasilitas lainnya adalah forum, namun 
sayang fasilitas yang semestinya menjadi sarana komunikasi dan interaksi dalam situs 
ini, masih sepi pengunjung. Masih merasa kurang dengan bahan yang ada? Silakan 
mengunjungi menu Koleksi Link dan Anda akan mendapatkan beberapa tautan yang 
bisa Anda selami sendiri. Mari kita berantas narkoba!  
==> http://www.kliknarkoba.com/  

Get the Fresh 

• HIC Online  

Sekolah Alkitab Online  

HIC Online adalah sekolah Alkitab berbahasa Indonesia untuk orang Kristen dan hamba 
Tuhan yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengikuti kuliah tatap muka dan bagi 
mereka yang ingin mempelajari teologi lebih dalam lagi. Dengan memanfaatkan 
internet, pelajaran dapat dilangsungkan secara langsung dan tersambung dari mana 
saja, misalnya kantor, rumah, atau warnet, hanya dengan menyisihkan waktu 2 3 jam 
setiap minggunya. Program hasil kerja sama antara WorldHarvest (Indonesia) dan 
ISOM (USA) ini menawarkan 160 sesi video dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 
untuk mendapatkan sertifikat dari International School of Ministry (ISOM), USA. 
Kurikulum ini telah dipakai dan diterjemahkan ke dalam enam puluh bahasa di lima 
puluh negara, dan digunakan oleh berbagai denominasi gereja.  

http://www.kliknarkoba.com/
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Dalam menu Academic, Anda dapat mencermati kurikulum di HIC Online yang terbagi 
menjadi lima trimester. Masing-masing memakan waktu sekitar 31 32 jam sesi video. 
Setiap sesi diampu oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dan berdedikasi di 
bidangnya. Anda bisa mengikuti setiap pelajaran dengan pengantar bahasa Indonesia 
maupun Inggris. Informasi biaya pendidikan dapat Anda lihat dalam menu Admission. 
Jika Anda hanya ingin membaca keterangan singkat mengenai biaya kuliah, jenjang 
pendidikan, durasi/lamanya waktu yang dibutuhkan untuk belajar, sertifikasi, dan lain 
sebagainya, masuk saja dalam kolom Quick Info. Jangan lupa untuk mencoba menu 
Demo, karena dapat membantu Anda mengetahui bagaimana proses belajar 
berlangsung.  

Jika Anda masih ragu dengan kredibilitas sekolah ini, Anda bisa membaca kesaksian 
beberapa orang yang pernah mengikuti HIC Online melalui menu Testimony. Sebagai 
sarana pendukung, Anda dapat mendiskusikan hal-hal sehubungan HIC Online melalui 
forum atau mendapatkan berita dari HIC Online dengan berlangganan Newsletter. Anda 
tertarik untuk mengikuti sekolah teologi online ini? Silakan kunjungi situsnya terlebih 
dahulu.  
==> http://www.hic-online.org/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:Komunitas Khusus Di In-Christ.Net 

Kabar gembira! Kini situs In-Christ.Net telah mengalami pemutakhiran. Tidak hanya dari 
segi tampilan, menu juga mengalami penambahan. Jika sebelumnya Anda hanya 
disuguhi artikel, blog, dan tautan-tautan ke situs lain, kini menu komunitas dapat Anda 
temui. Komunitas yang ada di In-Christ.Net dibagi ke dalam dua kategori, yaitu 
Komunitas Khusus dan Umum. Berikut Komunitas Khusus yang ada saat ini.  

• Gene D2bD 
Komunitas sebagai ajang untuk 10.000 pelajar yang terlibat dalam konferensi 
bertema "DARE 2b DIFFERENT – Celebrating Abstinence Commitment!", juga 
setiap orang yang tertarik untuk bertumbuh bersama dan meminimalisir, bahkan 
menghentikan penyakit menular seksual, kehamilan, pernikahan dini, aborsi, 
putus sekolah, kemiskinan dan tindak kriminal lainnya yang semakin meluas di 
kalangan remaja Indonesia. Beda, berani aja!  
==> http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F122 [Daftar]  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Gene_D2bD  

• Solo Leadership 
Komunitas sebagai tempat bagi kita semua khususnya orang Solo yang peduli 
akan dunia kepemimpinan Kristen agar dapat berinteraksi dan berbagi berkat 
sehingga tercipta pemimpin-pemimpin Kristen yang mampu memimpin orang-

http://www.hic-online.org/
http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F122
http://www.in-christ.net/wiki/Gene_D2bD


ICW 2008 
 

31 
 

orang di sekitarnya kepada terang kasih Allah.  
==> http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F120 [Daftar]  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Solo_Leadership  

• Solo Counseling 
Workshop "SENI PEMULIHAN DIRI" dan Seminar "DASAR-DASAR 
KONSELING" yang dilaksanakan pada 26 27 November 2007 di Solo, 
merupakan kegiatan yang terselenggara atas kerja sama Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) dan Layanan Konseling Keluarga dan Karir (LK3), Jakarta. 
Workshop dan seminar yang dipandu oleh Bapak Julianto Simanjuntak, pendiri 
dan ketua LK3 tersebut, menjadi tonggak berdirinya komunitas peduli konseling 
di Solo.  
==> http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F118 [Daftar]  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Solo_Counseling  

• Youth With A Vision (YWAV) 
YWAV merupakan wadah untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang terlibat dalam 
retret YWAV, 3 6 Januari 2008 lalu. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi 
wadah bagi para remaja, juga para orang tua, bertumbuh bersama dalam 
pengetahuan yang baik perihal bagaimana mendidik remaja secara Kristen.  
==> http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F119  
[Daftar]  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Ywav  

• SBT 
Komunitas Sexual Behaviour Transformation (SBT) ini dibentuk dengan visi: 
"Membawa Setiap Pribadi untuk Mengalami Keintiman Abadi dengan Tuhan 
Yesus Kristus melalui Pemahaman Keintiman Abadi Suami-Istri". Komunitas ini 
cocok sekali bagi mereka yang sudah membina biduk rumah tangga agar dapat 
mengarungi kehidupan rumah tangga tidak hanya dengan pasangan, tapi juga 
dengan Yesus Kristus.  
==> http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F123  
[Daftar]  
==> http://www.in-
christ.net/wiki/SBT_%28Sexual_Behaviour_Transformation%29  

Penjelasan tentang Komunitas Umum akan disajikan bulan depan. Penasaran seperti 
apakah komunitas umum ini? Tunggu ICW edisi berikutnya.  

Jelajah Blog Kristen 

• PMK MELISIA CHRISTI  

Shaping True and Better Lifes  

http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F120
http://www.in-christ.net/wiki/Solo_Leadership
http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F118
http://www.in-christ.net/wiki/Solo_Counseling
http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F119
http://www.in-christ.net/wiki/Ywav
http://www.in-christ.net/user/register?destination=node%2F123
http://www.in-christ.net/wiki/SBT_%28Sexual_Behaviour_Transformation%29
http://www.in-christ.net/wiki/SBT_%28Sexual_Behaviour_Transformation%29
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Persekutuan Mahasiswa yang berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini 
merupakan gabungan mahasiswa Kristen dan Katolik. Nama "Melisia Christi" yang 
artinya tentara Kristus, konon berasal dari kata bahasa latin "militia" dan "christi". PMK 
yang telah berusia dua puluh tahun ini memiliki visi dan misi: "Memenangkan, 
memuridkan (tanpa membaptis), melipatgandakan, dan mengutus mahasiswa/i 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (khususnya) sebagai pribadi yang tinggi iman, tinggi 
ilmu, tinggi pengabdian sehingga menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan 
bangsa."  

Walaupun bertujuan untuk menjalin kesehatian dan kebersamaan antaranggota 
komunitas dan alumni, blog ini tidak menutup kemungkinan bagi siapa pun untuk 
mengaksesnya. Ketika blog ini kami ulas, terdapat sepuluh kategori yang bisa diakses, 
yaitu MCwelcome, MCaboutus, MCupdating, MCmemories, MCgallery, MCtips, 
MCneighbors, MCwindow, MCfamily, dan MCstories. Blog PMK Melisia juga 
menyediakan menu Link yang menyediakan enam belas tautan untuk dijelajahi, semoga 
mereka bisa menambah tautan-tautan lain seiring berjalannya waktu. Selain blog, PMK 
Melisia Christi juga memiliki milis yang hanya bisa diikuti oleh anggota PMK dan 
alumnus saja.  

Harapan PMK Melisia Christi adalah agar blog mereka bisa menjadi inspirasi bagi PMK-
PMK lainnya untuk membuat blog sendiri, yang dapat semakin mengefektifkan 
pelayanan mereka. Silakan menyimak blog Melisia Christi lewat alamat di bawah ini.  
==> http://pmkmelisiachristi.blogspot.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Bahan Pengajaran  

Anda mencari bahan pengajaran, khotbah, artikel, atau bahan tertulis lainnya sebagai 
sarana pendukung pelayanan Anda? Bahan Pengajaran bisa menjadi jawaban yang 
Anda cari selama ini. Milis ini adalah milis internal GBI Generasi Baru, Yogyakarta, 
namun mereka tidak menutup keanggotaan bagi orang lain yang ingin bergabung. Dan 
karena sifatnya yang internal tersebut, maka diskusi yang berlangsung tidak terlalu 
ramai. Kegiatan yang berlangsung lebih sering bersifat satu arah, di mana anggota 
kebanyakan hanya mengirimkan artikel atau buku dalam bentuk PDF.  

Tunggu apa lagi, Anda bisa bergabung dan meramaikan diskusi, serta ikut membantu 
anggota lain untuk mendapatkan bahan yang cukup baik dan relevan. Semoga melalui 
milis ini, akan semakin banyak orang yang merasa diberkati dan menjadi berkat bagi 

http://pmkmelisiachristi.blogspot.com/
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orang lain.  
==> bahanpengajaran-subscribe(at)yahoogroups.com [berlangganan]  

Artikel:Lima Alasan Memiliki E-Mail Bergerak 

Apakah Anda mengalami kejadian menjengkelkan pada saat libur akhir tahun lalu? 
Bayangkan Anda menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor pada malam hari 
sebelum liburan. Besoknya, pagi-pagi benar Anda sudah berada di bandara bersama 
keluarga, siap berangkat berlibur. Dan, terjadilah kejadian menjengkelkan tersebut.  

Baru saja menjejakkan kaki di tempat liburan dan anak-anak sudah tak sabar mengajak 
bermain, tiba-tiba ada panggilan telepon dari relasi bisnis yang memberitahukan bahwa 
ada e-mail penting yang belum Anda kirim.  

Anda pun menepuk kepala dan menyesal setengah mati. Apa daya, Anda sama sekali 
tidak bisa menjangkau berkas yang harus dikirim. Lagi pula, di mana mencari koneksi 
internet di lokasi liburan yang jauh dari mana-mana. Lebih buruk lagi jika e-mail tersebut 
berhubungan dengan proyek besar yang telah lama Anda perjuangkan.  

Nah, sebelum Anda mengalami mimpi buruk seperti itu lagi, pertimbangkan lima alasan 
memiliki e-mail bergerak berikut ini.  

Pertama, e-mail kini telah menjadi salah satu cara komunikasi yang praktis dan efisien. 
Anda dapat mengirim berkas penting kepada kolega di mana pun termasuk di belahan 
bumi lain dalam waktu singkat. Bahkan, perbedaan waktu separuh bumi itu menjadi 
alasan mengapa kebutuhan e-mail bisa kapan saja termasuk di malam buta saat semua 
orang telah terlelap.  

Kedua, kini banyak perangkat bergerak berupa telepon cerdas (smartphone) yang 
memiliki kemampuan menerima dan mengirim e-mail. Jawaban Anda sedang tidak 
berada di kantor makin lama tidak dapat diterima lagi sebagai alasan belum menerima 
e-mail.  

Ketiga, persaingan bisnis dewasa ini menuntut respons yang segera, bahkan bisa 
dalam hitungan detik. Anda tentu tidak mau mengambil risiko kehilangan peluang bisnis 
besar hanya karena gagal mengirim atau menerima e-mail, bukan?  

Keempat, alasan "nanti akan terlalu banyak e-mail yang masuk" juga tidak perlu lagi 
karena program-program e-mail tertentu di ponsel cerdas memungkinkan Anda 
menyaring e-mail-e-mail yang diterima. Selain memberatkan, menerima banyak e-mail 
saat sedang bergerak (mobile) tentu lebih besar biayanya. Tentukan e-mail dari siapa 
saja yang ingin Anda terima, atau atur maksimal besar file e-mail yang diterima 
sehingga tidak terlalu memberatkan.  

Kelima, bagi yang hobi bersosialisasi, e-mail bergerak juga dapat menjadi "teman" di 
kala senggang dengan mengirim dan menerima posting dari berbagai milis.  
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Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Nama Koran: Kompas, Senin 14 Januari 2008  
Penulis  : ACA  
Halaman  : E  

Stop Press 

PEMBUKAAN KURSUS BARU PESTA: KURSUS PERNIKAHAN KRISTEN SEJATI 
(PKS) 

< http://www.pesta.org/pks_sil >  

Anda ingin memerkaya hidup pernikahan Anda? Kabar gembira! Sebuah kursus tentang 
pernikahan telah dibuka oleh Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA). 
Kursus yang bernama Pernikahan Kristen Sejati (PKS) ini berisi pelajaran-pelajaran 
dasar tentang hidup pernikahan Kristen dan bagaimana membangun rumah tangga 
Kristen yang memuliakan Tuhan. Selain mempelajari bahan-bahan yang diberikan, 
Anda juga dapat mendiskusikan bahan-bahan tersebut dengan pasangan-pasangan 
lain dalam sebuah kelas diskusi. Kursus ini akan dibuka pada periode Maret/April 2008.  

Bagaimana cara mengikuti kursus yang diadakan secara GRATIS oleh PESTA < 
http://www.pesta.org > dan terbuka untuk umum ini? Beberapa ketentuan di bawah ini 
yang harus Anda perhatikan.  

1. Peserta adalah seorang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus.  
2. Diutamakan untuk Anda yang sudah menikah, karena pasangan Anda juga 

diharapkan dapat ikut terlibat dalam kelas diskusi.  
3. Peserta harus mendaftarkan diri dengan mengisi Formulir Pendaftaran lewat 

http://www.pesta.org/formulir_pendaftaran_pks.  
4. Setelah mendaftar, Anda akan mendapatkan modul PKS yang harus Anda 

pelajari dan tugas-tugas tertulis yang harus Anda kerjakan. Tugas tertulis 
tersebut harus sudah selesai dikerjakan sebelum kelas diskusi dimulai (tgl. 1 
April 2008). Anda juga bisa mengunduh sendiri modul PKS ini di alamat: 
http://www.pesta.org/pks_sil dengan berbagai pilihan format unduh, yaitu TEXT, 
HTML, dan PDF.  

5. Peserta harus bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam kelas 
PESTA. Dapat dilihat di http://pesta.org/petunjuk. Untuk kelas PKS ini, peserta 
tidak harus mengikuti kelas DIK terlebih dahulu.  

Tunggu apa lagi? Segeralah mendaftarkan diri karena kelas hanya akan menampung 
dua puluh pasangan saja. Klik tautan formulir di bawah ini dan segera daftarkan diri 
Anda.  
==> http://www.pesta.org/formulir_pendaftaran_pks.  

http://www.pesta.org/pks_sil
http://www.pesta.org/
http://www.pesta.org/formulir_pendaftaran_pks
http://www.pesta.org/pks_sil
http://pesta.org/petunjuk
http://www.pesta.org/formulir_pendaftaran_pks
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Jika ada pertanyaan lain, silakan menghubungi Staf Admin PESTA di: < kusuma(at)in-
christ.net >  

Surat Anda 

Dari: "Viking KARWUR" < me(at)xxxx >  
>Syalom ICW,  
>Saya mau mengucapkan selamat berulang tahun ke-10 untuk ICW, TUHAN  
>YESUS KRISTUS senangtiasa memberkati pelayanan kita bersama.  
>Salam untuk Ibu Yulia Oeniyati dan Pimpinan Redaksi juga segenap  
>staff di YLSA.  
> Wish you all the best... GBU  

Dari: "Ahardy" < ahardy(at)xxxx >  
> Kepada Pimpinan dan Staff Redaksi ICW,  
> kami sampaikan SELAMAT atas HUT ke-10.  
> Karya Anda sekalian sangat berguna,  
> dihargai, dan semoga sukses terus. Amin.  
> GBU,  
> Anthony  
> Vancouver-BC-Canada  

Redaksi: 
Redaksi ICW mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ucapan selamat 
ulang tahun yang dikirim ke meja redaksi. Kami tidak dapat melangkah sejauh ini tanpa 
dukungan dari Anda semua.  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Maret, April, dan Mei 2008.  

1098: Aktivitas dan Kreativitas  
1099: Alkitab  
1100: Pendidikan  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik tersebut, silakan 
kirimkan info atau ulasannya kepada redaksi ICW.  

Khusus untuk edisi 1098, kami mengajak pelanggan dan pembaca ICW untuk 
mengirimkan cerita, kesaksian, maupun pengalaman terlibat dalam pelayanan anak. 
Anda bisa meceritakan pengalaman mengajar di sekolah minggu, kegiatan yang 
melibatkan anak-anak, perlombaan di gereja, dan lain sebagainya. Kiriman Anda akan 
kami muat di ICW edisi Maret mendatang sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca 
lainnya. Kirim ke redaksi di alamat:  
==> icw(at)sabda.org  
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Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  

ICW 1098/Maret/2008: Aktivitas dan 
Kreativitas  
Salam Kasih  

Shalom,  

Jumpa lagi dengan ICW, kali ini dalam topik Aktivitas dan Kreativitas. Para pelayan 
anak tentu menyadari bahwa dunia anak adalah dunia yang dinamis dan selalu dipenuhi 
dengan hal-hal yang baru. Anak-anak selalu memiliki energi yang tidak pernah habis 
untuk disalurkan hari demi hari. Karena itu dibutuhkan kreativitas orang tua dan para 
pendidik agar energi anak dapat tersalurkan dengan baik. Rasa ingin tahu anak pun 
dapat diarahkan ke hal-hal positif.  

Untuk membantu, kami mengajak Anda untuk mengenal situs-situs yang menawarkan 
berbagai bahan aktivitas yang positif bagi anak. Ada bermacam-macam bentuk 
permainan, halaman mewarnai, kegiatan bercerita, hingga berbagai ilmu pengetahuan 
yang ditampilkan sedemikian rupa dan menarik bagi anak-anak. Sayangnya, masih 
belum banyak situs Kristen Indonesia yang menyajikan bahan-bahan seperti ini dalam 
situsnya. Oleh karena itu, kami lebih banyak menampilkan situs yang berasal dari luar 
negeri.  

Dalam edisi ini, kami juga mengajak Anda untuk merenungkan arti Paskah yang 
merupakan tanda cinta kasih Allah kepada manusia. Harapan kami, Paskah kali ini 
membawa kita semua tidak hanya menyadari pengorbanan dan kemenangan Yesus, 
tetapi juga mengalaminya dalam hidup pribadi kita. Kami ucapkan selamat menyimak 
seluruh sajian edisi ini, dan segenap Redaksi ICW mengucapkan, "SELAMAT PASKAH 
2008."  

Teriring salam dan doa, 
Pimpinan Redaksi ICW,  
Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• PEPAK: AKTIVITAS DAN KETERAMPILAN ANAK  

Selain artikel yang dapat meningkatkan iman, wawasan, dan pengetahuan para pelayan 
anak, situs PEPAK juga menyediakan halaman khusus yang menyediakan ide-ide 
aktivitas dan keterampilan anak. Situs PEPAK merupakan wadah bagi masyarakat 
Kristen pada umumnya dan pelayan anak pada khususnya untuk mencari informasi 
tentang pelayanan anak secara tersambung melalui internet.  

Dalam halaman Aktivitas dan Keterampilan Anak, Anda akan menemukan ratusan 
tulisan yang membahas mengenai bermacam-macam kegiatan, keterampilan, dan 
permainan yang cocok untuk dilakukan, baik di sekolah minggu atau pelayanan anak 
secara umum. Beberapa bahan tulisan yang dapat dibaca, antara lain:  

1. Kegiatan Kreatif untuk Anak-Anak 
http://pepak.sabda.org/pustaka/071402/  

2. Aneka Permainan Alkitab 
http://pepak.sabda.org/pustaka/071371/  

3. Pertanyaan Orang Tua dan Guru Seputar: Keterampilan Menggambar dan 
Mewarnai 
http://pepak.sabda.org/pustaka/040458/  

Masih banyak lagi bahan lainnya yang dapat Anda pakai untuk meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan Anda dalam berkreasi. Untuk itu, silakan kunjungi alamat 
berikut ini.  
==> http://pepak.sabda.org/topik/13/ [Aktivitas dan Keterampilan Anak]  
==> http://pepak.sabda.org/ [PEPAK]  

• KIDS EXPLORERS CHRISTIANANSWER.NET: MARI MEWARNAI  

Halaman yang merupakan bagian dari situs ChristianAnswer.Net ini merupakan 
adaptasi dalam bahasa Indonesia dari halaman aslinya yang berbahasa Inggris, Kids 
Explorers Coloring Page. Halaman ini dibuat khusus untuk anak sebagai sarana 
kegiatan mewarnai. Koleksi gambar yang mereka miliki cukup banyak dan dikategorikan 
menjadi tiga kelompok besar, yaitu Hewan-Hewan Ciptaan Tuhan, Dinosaurus, dan 
Mari Mewarnai Kisah-Kisah Alkitab. Sampai ulasan ini diturunkan, ada 45 gambar yang 
dapat diwarnai di dalamnya. Selain bisa dicetak dalam versi cetakan hitam putih dan 
kemudian diwarnai dengan alat-alat mewarna, gambar-gambar tersebut juga bisa 
diwarnai secara tersambung. Hanya saja untuk dapat mewarnai secara tersambung, 
diperlukan koneksi komputer yang cepat dan menggunakan browser Java. Dalam 
halaman ini, ada tautan di mana Anda dapat menengok gambar-gambar yang telah 
diwarnai oleh anak-anak lain. Tidak banyak informasi lain dalam halaman ini selain 
tautan-tautan ke halaman lain dari situs ChristianAnswer.Nat. Walaupun halaman ini 
ditujukan untuk anak-anak, namun jangan lupa untuk menemani si kecil ketika 

http://pepak.sabda.org/pustaka/071402/
http://pepak.sabda.org/pustaka/071371/
http://pepak.sabda.org/pustaka/040458/
http://pepak.sabda.org/topik/13/
http://pepak.sabda.org/
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menjelajahi situs ini. Selamat mewarnai!  
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/kids/clr-indx-indo.html  

• GARIS BESAR CERITA-CERITA ALKITAB UNTUK SELENDANG CERITA  

Merasa kurang ide dalam merangkai cerita? Anda dapat memanfaatkan situs Garis 
Besar Cerita-Cerita Alkitab untuk Selendang Cerita. Seperti judulnya, cerita-cerita yang 
tersaji dalam situs ini hanya berisi garis besar ceritanya saja. Hal ini dimaksudkan untuk 
menolong pencerita menentukan urut-urutan cerita dengan baik. Situs ini tampil dengan 
fasilitas yang terbatas, bahkan satu-satunya fasilitas yang ditawarkan adalah cerita-
cerita Alkitab yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Inggris, Perancis, 
Spanyol, Malaysia, dan Jepang. Nah, tunggu apalagi, silakan kunjungi situs ini agar 
aktivitas bercerita Anda menjadi lebih menyenangkan lagi.  
==> http://www.astoryforall.com/Story4all-Indonesian.htm [Indonesia]  
==> http://www.astoryforall.com/index_ie.htm [Situs]  

Jelajah Situs Manca 

• BIBLE COLORING PAGES  

Free Bible Coloring Pages  

Bible Coloring Pages adalah sebuah situs yang menawarkan lebih dari 450 halaman 
mewarnai seputar Alkitab. Setiap gambar yang ada dikelompokkan ke dalam kategori-
kategori yang akan memudahkan Anda mencari gambar yang diinginkan. Anda dapat 
masuk ke dalam kategori Angels jika ingin mencari koleksi-koleksi gambar malaikat. 
Jika ingin mengajak anak mewarnai gambar Yesus, silakan masuk ke kategori Jesus. 
Berbagai gambar seputar Perjanjian Lama pun dapat dicari dalam kategori Old 
Testament. Nah, dalam rangka Paskah, silakan mencari koleksi halaman mewarnai 
dalam kategori Easter. Saat Anda mengeklik gambar yang Anda inginkan, maka Anda 
harus menyetujui terlebih dahulu kebijakan situs ini, dan baru setelah itu Anda dapat 
mengunduh gambar tersebut tanpa dipungut biaya apa pun dalam format PNG. Format 
tersebut memungkinkan gambar dapat diunduh, dibuka, dan dicetak dengan mudah. 
Sayangnya, kita tidak bisa mewarnai setiap gambar secara tersambung, sehingga mau 
tidak mau, kita harus mencetak gambar itu untuk dapat diwarnai.  
==> http://www.biblecoloringpages.org/  

Situs-situs lain yang menyediakan halaman mewarnai dapat Anda kunjungi di:  
==> http://www.coloring-page.net/bible.html  
==> http://www.coloring.ws/christian.htm  
==> http://www.homeword.ws/mlscripmal.asp  
==> http://www.dltk-bible.com/coloring.htm  

• SUNDAY SCHOOL NETWORK.COM: BIBLE GAMES  

http://www.christiananswers.net/indonesian/kids/clr-indx-indo.html
http://www.astoryforall.com/Story4all-Indonesian.htm
http://www.astoryforall.com/index_ie.htm
http://www.biblecoloringpages.org/
http://www.coloring-page.net/bible.html
http://www.coloring.ws/christian.htm
http://www.homeword.ws/mlscripmal.asp
http://www.dltk-bible.com/coloring.htm
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Sering kali para guru sekolah minggu mengalami kesulitan ketika akan mencari aktivitas 
permainan dalam kelasnya. Halaman Bible Games dalam situs Sunday School 
Network.Com ini dapat menjadi penolong dan inspirasi bagi Anda yang sangat 
membutuhkan ide untuk permainan di sekolah minggu.  

Anda butuh permainan seputar Paskah? Dalam kelompok Easter Game, ada beberapa 
ide permainan yang dapat Anda pilih. Koleksi permainan seputar Sepuluh Perintah 
Allah dapat Anda jelajahi di kelompok Ten Commandment's Games. Acara persekutuan 
pun akan lebih segar dan meriah jika diselingi dengan permainan sederhana yang 
koleksinya dapat Anda temukan di menu Ice Breakers Games & Activities. Permainan 
yang ditawarkan tidak hanya kegiatan di dalam ruangan saja, namun ada juga berbagai 
ide aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Walau menggunakan bahasa Inggris, 
namun setiap kegiatan dan langkah-langkah cara bermainnya diterangkan dengan 
sangat jelas dan mudah dipahami. Dengan sedikit improvisasi, kita dapat 
menyesuaikannya dengan keadaan sekolah minggu kita masing-masing.  
==> http://www.christiancrafters.com/page10.html  

• FISHERS OF KIDS  

Children's Church Curriculum  

"Mengenalkan Yesus kepada anak-anak dan anak-anak mengenal Yesus" adalah 
tujuan dari hadirnya situs ini. Kelebihan yang ditawarkan dari situs Fisher of Kids yaitu 
disediakannya fasilitas unduh bahan secara gratis! Apa saja yang bisa Anda dapatkan 
secara gratis? Bahan kurikulum selama 1,5 tahun, 84 cerita drama, dan panggung 
boneka yang lucu. Instruksi untuk pengunduhan bahan juga diberikan.  

Bahan-bahan tersebut tentunya juga sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen, seperti 
keselamatan dari Tuhan, kasih dan pengampunan, serta masih banyak lagi. Tidak perlu 
kuatir, cerita boneka dan drama dibuat berdasarkan kategori umur yang mudah 
dilakukan dan tidak dalam naskah yang panjang. Cerita seperti perburuan telur paskah, 
drama pendek tentang Joshua, dan lainnya, bisa semakin memberi warna pada sekolah 
minggu Anda. Kurikulum, cerita boneka, dan drama dirancang mulai dari taman kanak-
kanak sampai kelas enam. Anda juga bisa memodifikasinya sendiri. Mau mencoba, 
silakan dapatkan drama menarik dan satu lagi, tips pendek serta praktis yang pastinya 
akan membuat Anda semakin mendapatkan banyak pengetahuan dan berkat.  
==> http://www.fishersofkids.com/  

• PRAIZE KIDZ  

Christian Kids Area  

Situs khusus untuk anak ini bisa dikatakan sangat lengkap fasilitasnya. Situs ini tidak 
hanya menyediakan berbagai bahan untuk mengenalkan Yesus kepada anak-anak, tapi 
juga berbagai fasilitas yang sangat membantu anak untuk untuk dapat berkembang dan 
bersosialisai dengan teman sebayanya.  

http://www.christiancrafters.com/page10.html
http://www.fishersofkids.com/
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Situs ini menyediakan bahan-bahan yang dapat diunduh secara gratis, sebut saja 
gambar-gambar Alkitab untuk diwarnai, pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab beserta 
jawabannya, permainan-permainan seru, dan info-info seputar binatang (khususnya 
binatang yang ada di Alkitab).  

Fasilitas menarik dalam situs ini adalah adanya forum dan ruang ngobrol (Chat Room). 
Di bagian forum sendiri, ada delapan jenis topik forum agar anak dapat ikut 
mengutarakan pendapat. Tetapi tentunya harus mendaftar terlebih dahulu menjadi 
anggota jika ingin berpartisipasi dalam forum itu. Sama halnya dengan fasilitas "chat", 
mendaftar menjadi anggota perlu dilakukan agar dapat berinteraksi dengan anak lain 
yang juga menjadi anggota situs ini.  
==> http://www.praize.com/kidz/  

Jelajah Situs Umum 

• BIRTHDAY PARTY IDEAS  

Apakah sebentar lagi anak Anda berulang tahun dan Anda ingin merayakannya dengan 
cara yang istimewa dan tidak terlupakan? Pesta seperti apa yang akan Anda adakan 
untuknya? Tidak perlu bingung, karena situs Birthday Party Ideas ini akan menjadi 
jawaban dari pertanyaan Anda.  

Seperti namanya, Birthday Party Ideas adalah tempat di mana Anda dapat memeroleh 
inspirasi, ide, dan sumber-sumber yang bisa digunakan untuk memeriahkan pesta ulang 
tahun anak Anda. Di sini, Anda akan menemukan puluhan ide pesta dengan berbagai 
tema, misalnya Princess Party dengan tema putri raja, Pirate Party Ideas yang bertema 
bajak laut, Tropical Luau Party atau pesta dengan tema pulau tropis, dan masih banyak 
tema-tema lainnya yang bisa Anda pilih. Anda bisa membaca bebagai ide untuk 
membuat undangan, permainan, dekorasi, kostum, makanan, kue ulang tahun, dan 
kenang-kenangan untuk dibawa pulang oleh anak-anak.  

Pada menu New Ideas, Anda dapat membaca pengalaman beberapa ibu yang sukses 
menyelenggarakan pesta ulang tahun anaknya. Bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan, 
Anda bisa mengirimkan ide atau pengalaman Anda melalui menu Submit Ideas. Tapi 
ingat, karena ini adalah situs yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, 
maka Anda juga harus menuliskan pengalaman/ide Anda dengan bahasa Inggris.  

Jadi tunggu apa lagi? Mungkin setelah ini Anda mendapatkan berbagai ide untuk pesta 
ulang tahun anak Anda.  
==> http://www.birthdaypartyideas.com/  

Get the Fresh 

SABDA Space Teens  
http://teens.sabdaspace.org/ 

http://www.praize.com/kidz/
http://www.birthdaypartyideas.com/
http://teens.sabdaspace.org/
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Remaja adalah pribadi yang unik yang memiliki dunia yang dinamis dan penuh energi. 
Mereka tidak lagi mau disebut sebagai anak-anak, namun mereka juga belum pantas 
untuk memasuki dunia orang dewasa. Karena keunikan dan keistimewaan inilah 
mereka memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan jenjang usia-usia lainnya.  

Menyadari bahwa remaja membutuhkan ruang lingkup yang berbeda dan perhatian 
yang khusus, maka Yayasan Lembaga SABDA < http://www.ylsa.org > menyediakan 
wadah bagi mereka dengan meluncurkan sebuah situs komunitas blogger remaja 
Kristen yang diberi nama "SABDA Space Teens", versi remaja dari situs SABDA Space 
< http://www.sabdaspace.org/ >. Seperti halnya SABDA Space, SABDA Space Teens 
diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung aspirasi, pikiran, dan pergumulan 
dalam bentuk tulisan, khususnya untuk kaum remaja Kristen.  

Bagi Anda yang remaja, atau Anda yang memiliki anak/adik/teman/ tetangga yang 
masih remaja, sebarkan informasi di atas. Untuk bergabung mudah sekali, klik menu 
Daftar Menjadi Pengguna dan isi formulir yang ada. Nah, para remaja, tunggu apa lagi? 
Mari berbagi pikiran melalui tulisan dan bersiaplah untuk berdampak demi kemuliaan 
Kristus.  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

 

In Christ Global:Komunitas Umum di in-christ.net 

Kali ini Redaksi memberikan informasi mengenai Komunitas Umum yang ada di situs In-
Christ.Net. Komunitas Umum adalah jenis komunitas di samping Komunitas Khusus 
yang ada di situs In-Christ.Net. Berbeda dengan Komunitas Khusus, yang anggotanya 
dikenakan syarat-syarat khusus, Komunitas Umum terbuka bagi siapa saja yang 
berminat pada satu atau lebih bidang pelayanan. Untuk terlibat di dalamnya, Anda tidak 
perlu mendaftar menjadi anggota salah satu "network" yang ada di komunitas umum 
tersebut. Ada pun "network" yang tersedia di dalamnya adalah:  

• Network Renungan dan Artikel 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_renungan_dan_artikel  

• Network Misi 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_misi  

• Network Kepemimpinan 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_kepemimpinan  

• Network Anak 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_anak  

http://www.ylsa.org/
http://www.sabdaspace.org/
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_renungan_dan_artikel
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_misi
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_kepemimpinan
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_anak
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• Network Literatur 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_literatur  

• Network Konseling 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_konseling  

• Network Pendidikan 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_pendidikan  

• Network Yayasan dan Gereja 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_yayasan_dan_gereja  

• Network Teologi 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_teologi  

• Network Alkitab 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_alkitab  

• Network Musik dan Audio 
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_musik_dan_audio  

• Network Teknologi Internet dan Pelayanan 
http://www.in-
christ.net/komunitas_umum/network_teknologi_internet_dan_pelayanan  

Masing-masing network tersebut menyediakan artikel dan blog dengan topik-topik yang 
sesuai dengan bidang "network"nya. Anda dapat saling melengkapi dengan mengirim 
tulisan berupa artikel maupun blog serta berkomentar untuk tulisan-tulisan yang ada. 
Tidak hanya itu, network-network tersebut juga memiliki fasilitas wiki untuk 
berkolaborasi. Untuk mengunjunginya, silakan Anda masuk ke: http://wiki.in-christ.net/. 
Di sana, Anda akan mendapat banyak informasi mengenai aspek terkait. Network Anak 
misalnya, saat Anda masuk ke sana, akan tersaji berbagai situs, situs blog, forum, serta 
milis anak yang ada di dunia maya. Tidak hanya itu, Anda pun dapat menambah 
informasi di halaman "network" Anak dengan menyuntingnya. Jadi tunggu apa lagi? 
Mari menjalin komunitas di situs In-Christ.Net.  
==> http://www.in-christ.net/  

Jelajah Blog Kristen 

• DESMOND  

It's Christian Page  

Pada saat situs-situs penyedia bahan-bahan kekristenan untuk anak semakin minim, 
kehadiran CHRISTFORWORLD ini serasa memberi angin tersendiri. Dalam blog milik 
Desmond Joshua, Anda akan menemukan banyak bahan mengajar dan kegiatan 
kreativitas untuk anak sekolah minggu. Blog yang dibuat tahun 2007 ini juga 
memberikan beberapa ilustrasi kartun dalam bentuk slideshow yang menarik, satu hal 
yang jarang ditemui di kebanyakan blog-blog lainnya.  

Namun sangat disayangkan, artikel-artikel yang disajikan tidak didukung dengan format 
penulisan yang baik. Hal ini bisa dilihat antara lain pada pergantian dari paragraf satu ke 
paragraf yang tidak jelas. Tentu saja pengunjung akan mengalami kesulitan menangkap 

http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_literatur
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_konseling
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_pendidikan
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_yayasan_dan_gereja
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_teologi
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_alkitab
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_musik_dan_audio
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_teknologi_internet_dan_pelayanan
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_teknologi_internet_dan_pelayanan
http://wiki.in-christ.net/
http://www.in-christ.net/
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ide pokok dari artikel yang bersangkutan. Nah, daripada Anda penasaran, lebih baik 
langsung mengunjungi blognya yang beralamat di:  
==> http://christforworld.blogspot.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

• ALITEIA  

ALITEIA adalah singkatan dari Aliansi Kristen Indonesia Anak Bangsa. Dalam bahasa 
Yunani, "aliteia" berarti kebenaran. Milis ini mengundang Anda semua yang memiliki 
beban untuk melakukan perubahan dan kemajuan Indonesia di pelosok daerah.  

Sebagai sebuah milis diskusi, milis ini membuka diri untuk topik-topik bahasan seputar 
kekristenan, agama, spiritualitas, dan masyarakat. Diharapkan milis ini nantinya akan 
dapat menjadi sarana pengembangan motivasi, edukasi, dan profesionalisme yang 
mampu memberi dampak nyata bagi kehidupan komunitas, masyarakat lokal, nasional, 
dan global. Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan milis ini, Anda bisa mengirimkan 
e-mail ke alamat di bawah ini:  
==> aliteia-subscribe(at)yahoogroups.com  

  

http://christforworld.blogspot.com/
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Artikel:Cinta Itu Buta 

Banyak orang mengatakan bahwa cinta itu buta. Anda percaya? Kalau Anda tidak, saya 
percaya.  

Ketika seorang pemuda jatuh cinta, ia tidak akan melihat gadis pujaannya itu berasal 
dari mana, apa pekerjaannya, bahkan sifat-sifat buruknya tidak akan diperhatikannya. 
Yang ia lihat hanyalah semua keelokan dan kebaikan si gadis, entah kecantikannya, 
kecerdasannya, atau kelemahlembutannya. Ia pun hanya memikirkan bagaimana 
caranya menyenangkan gadisnya atau membuat sang gadis menjadi miliknya. Ia tidak 
mempedulikan omongan miring dari teman-temannya tentang si gadis. Baginya, gadis 
itu begitu sempurna dan tak ada gadis lain yang dapat menandingi pujaan hatinya itu. 
Pokoknya gadis itu paling hebat!  

Bagaimana kalau Tuhan jatuh cinta, ya? Barangkali cinta Tuhan kepada kita juga buta. 
Bagaimana tidak buta kalau Tuhan tidak lagi melihat sifat-sifat buruk yang ada pada 
kita. Bahkan sepertinya Dia lupa kalau kita sering mengkhianati-Nya. Tuhan tidak 
pernah berhenti mendekati kita. Meskipun kita sering kali menolak-Nya, Tuhan tetap 
saja datang dan mengulurkan tangan buat kita. Wah, hebat betul Tuhan itu! Dia seperti 
seorang pemuda yang sudah berulang kali datang melamar gadis pujaan-Nya, tetapi 
selalu ditolak. Biarpun lamaran-Nya diterima, Tuhan masih saja dikhianati, dibohongi. 
Saya kadang berpikir, kok bisa-bisanya Tuhan itu begitu sabar terhadap kita.  

Coba hitung, dalam sehari, berapa kali kita tidak jujur kepada Tuhan? Sudah berapa 
banyak kata ejekan yang kita ucapkan kepada sesama? Sudah berapa orang yang kita 
benci? Atau sudah berapa kali kita merusak dan mengabaikan ciptaan-Nya? Rasanya 
kita terlalu sering berlaku tidak adil pada Tuhan. Coba bandingkan, jika kita menyimpan 
barang pemberian kekasih kita dengan begitu baik, apa yang telah kita lakukan dengan 
alam pemberian Tuhan ini? Tuhan menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Dia 
sungguh-sungguh tulus memberi kita alam yang begitu indah. Namun, ternyata kita 
dengan enak merusaknya sehingga tidak heran jika terjadi bencana alam di mana-
mana. Yang banjirlah, tanah longsorlah, wah ... macam-macam saja ulah kita ini! 
Namun, Tuhan begitu setia kepada kita.  

Paskah membuktikan bahwa kita sangat dicintai Tuhan. Dengan merayakan Paskah, 
kita mengenangkan kebesaran dan keagungan cinta-Nya. Namun rasa-rasanya tidak 
cukup jika kita hanya datang ke gereja, mengikuti perayaan Paskah, lalu pulang begitu 
saja. Satu hal penting yang dapat kita lakukan adalah mengubah sikap hidup kita. Mari 
kita tanggalkan manusia lama kita yang ogah-ogahan menanggapi cinta Tuhan. 
Seandainya saja Tuhan merasa kita berlaku tidak adil dalam membalas cinta-Nya, 
apakah kita mau dan siap di"putus" oleh Tuhan?  

Diambil dari: Nama situs||:|| Gloria Cyber Ministry Penulis ||:|| C. Krismariana Alamat 
URL||:|| http://www.glorianet.org/paskah/paskcint.html  

http://www.glorianet.org/paskah/paskcint.html
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Artikel:Memaksimalkan Search Engine 

Diringkas oleh: Yohanna Prita Amelia  

Siapa yang belum pernah memanfaatkan Google sebagai mesin pencari? Saya yakin 
semua pengguna internet pernah memakai jasa google untuk mencari sebuah data 
melalui internet. Namun, pernahkah kita berpikir untuk menggunakan cara pintar dalam 
memanfaatkan Google?  

Selama ini kita selalu memanusiakan komputer dan lupa bahwa komputer memakai 
bahasa yang berbeda untuk menerjemahkan kata atau simbol yang dimasukkan. 
Sebagai contoh, ketika kita memasukkan kata "Makna Kelahiran Tuhan Yesus", setelah 
kita tekan "Enter", kita akan menjumpai ratusan data di dalamnya. Mengapa hal ini bisa 
terjadi? Itu karena Google menerjemahkan kata kunci tadi dengan mencari data yang 
mengandung kata kunci makna atau kelahiran atau Tuhan atau Yesus. Berikut 
beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan kinerja google sebagai 
mesin pencari.  

Pemakaian karakter matematika  

Karakter ( + )  
Karakter + diterjemahkan sebagai "dan".  

Karakter ( – ) 
Karakter – bisa diartikan sebagai "kecuali".  

Karakter ( "" ) 
Dengan karakter tersebut, maka Google akan mencari data yang persis dengan kata 
kunci yang diapit tanda tersebut.  

Pemakaian simbol Bolean  

Bolean And 
AND sama artinya dengan karakter + seperti penjelasan di atas.  

Bolean NOT 
Bolean NOT artinya sama dengan karakter (-) seperti penjelasan di atas.  

Bolean OR 
Bolean OR sama artinya dengan spasi yang biasa kita pakai.  

Bolean NEAR 
Kata kunci "Perekonomian near Indonesia" akan mencari artikel yang mengandung kata 
"Perekonomian" berdampingan dengan "Indonesia".  

Dalam pemakaiannya, karakter matematika dan karakter bolean bisa digabungkan.  



ICW 2008 
 

47 
 

Demikian sedikit tips untuk memaksimalkan kinerja Google sebagai mesin pencari. 
Semoga bermanfaat  

Diringkas dari:  

Nama situs : My Side Series  
Penulis  : Esge  
Alamat URL : http://esge.blogspot.com/2006/03/memaksimalkan-search-engine.html  

Stop Press 

SABDA.ORG DAN IN-CHRIST.NET PINDAH SERVER 

Puji Tuhan! Setelah situs-situs SABDA.org dan situs In-Christ.Net mengalami beberapa 
kali masalah selama beberapa waktu (tidak dapat diakses), akhirnya kami menemukan 
solusi dengan memindahkan server SABDA.org dan In-Christ.Net ke tempat yang baru 
dan lebih besar. Minggu pertama Maret 2008, situs-situs SABDA.org dan situs In-
Christ.Net sudah dapat diakses kembali. Kami sungguh mengucap syukur karena bisa 
melewati masa-masa sulit ini dengan baik.  

Proses pemindahan ke server yang baru dimulai pada hari Sabtu, 1 Maret 2008 yang 
lalu. Beberapa staf YLSA, dibantu oleh beberapa sahabat YLSA, mengerjakan proses 
pemindahan yang cukup menegangkan ini hingga Minggu pagi. Pertolongan Tuhan 
sungguh nyata dan semua akhirnya bisa selesai dengan baik. Kami sungguh mengucap 
syukur kepada Tuhan karena tanpa campur tangan-Nya, proses pemindahan data yang 
begitu besar ini tidak mungkin dapat berlangsung dengan mulus. Melalui kesempatan 
ini kami, juga mengucapkan terima kasih kepada staf dan sahabat-sahabat YLSA yang 
telah membantu, terutama Sdr. Daniel dan Sdr. Kalpin. Kerja keras Anda sungguh kami 
hargai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan 
dukungan doa. Tuhan sungguh menjawab doa-doa kita.  

Bersamaan dengan pemindahan situs-situs SABDA.org ke server yang baru, maka 
kami memutuskan untuk sekaligus melakukan serangkaian pembenahan dan 
peningkatan di situs-situs SABDA.org. Kami mohon dukungan doa Anda semua, agar 
server baru yang telah Tuhan berikan ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk 
pengembangan pelayanan Tuhan di YLSA.  

To God be the glory!  

LOWONGAN PEKERJAAN YLSA EDITOR DAN PENERJEMAH 

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) <http://www.ylsa.org> adalah sebuah yayasan 
Kristen yang terbeban dalam pelayanan dunia teknologi informasi, khususnya dalam 
menyediakan Alkitab dan bahan-bahan kekristenan secara tersambung (online). Saat 
ini YLSA membuka lowongan untuk para profesional muda yang ingin memberikan 

http://esge.blogspot.com/2006/03/memaksimalkan-search-engine.html
http://www.ylsa.org/
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talenta terbaiknya untuk Tuhan dengan bekerja sebagai seorang editor atau 
penerjemah.  

Kualifikasi Khusus untuk Editor:  

1. S1 Sastra Indonesia, diutamakan dari bidang linguistik.  
2. Memiliki kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan terbeban dalam 

pengembangan bahasa Indonesia.  
3. Berpengalaman dalam menyunting dan menulis naskah di media massa.  

Kualifikasi Khusus untuk Penerjemah:  

1. S1 Sastra Inggris.  
2. Berpengalaman dalam menerjemahkan naskah dari bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia dan sebaliknya.  
3. Memiliki pengalaman dalam menyunting naskah terjemahan.  

Kualifikasi Umum:  

1. Sudah lahir baru dalam Kristus dan sudah dibaptis.  
2. Memiliki panggilan yang jelas untuk melayani Tuhan.  
3. Diutamakan yang belum menikah.  
4. Menguasai tata bahasa dan EyD bahasa Indonesia.  
5. Gemar membaca dan menulis; mampu berpikir dan mengekspresikan diri.  
6. Memiliki profesionalitas, mampu bekerja dalam tim dengan tenggat waktu 

(deadline) yang ketat, memiliki ketelitian yang tinggi, dan berkeinginan besar 
untuk terus belajar.  

7. Nilai tambah:  
1. pernah mengikuti pelatihan penyuntingan naskah (Editor).  
2. pernah mengikuti pelatihan penerjemahan naskah (Penerjemah).  
3. pernah mengikuti seminar tentang bahasa Indonesia/Inggris.  

8. Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah, minimal untuk dua tahun.  

Jika Anda atau rekan Anda merasa terpanggil dan memenuhi kualifikasi di atas, segera 
kirimkan lamaran beserta kelengkapan lainnya (CV, fotocopy transkrip nilai dan ijazah, 
contoh tulisan Anda, dan surat referensi) ke alamat:  
HRD - YLSA  
Kotak Pos 25/SLONS  
Surakarta 57135  

Untuk informasi lebih lengkap, silakan kirim e-mail ke:  
==> < rekrutmen-ylsa(at)sabda.org >  

Catatan:  

Silakan sebarkan informasi ini kepada mereka yang membutuhkan.  
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Topik 

Berikut adalah topik untuk bulan April, Mei, dan Juni 2008.  

1099: Alkitab  
1100: Pendidikan  
1101: Pelayanan Kesehatan  

Kalau Anda memiliki informasi atau bahkan mengelola situs mengenai topik-topik 
tersebut, silakan kirim informasi atau ulasannya kepada kami melalui alamat:  
==> < icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1099/April/2008: Alkitab  
Salam Kasih  

Shalom,  

Topik Alkitab merupakan topik yang pernah diulas dalam edisi ICW sebelumnya. Ketika 
membongkar arsip ICW, Redaksi menemukan empat edisi yang mengusung topik 
tersebut. Namun, layaknya rusa yang merindukan air, kehausan orang Kristen dalam 
mempelajari firman Tuhan tentunya tidak akan berakhir. Oleh karena itu, pada edisi ini 
kami kembali mengangkat topik Alkitab bagi Anda semua.  

Kemajuan teknologi saat ini memberi dampak kepada situs-situs Alkitab. Semakin 
banyak fasilitas baru dan canggih ditambahkan untuk lebih memudahkan pengguna 
dalam mengaji, mempelajari, dan memperdalam pemahaman terhadap Alkitab. 
Beberapa situs bahkan mengajak pengunjung untuk ikut aktif terlibat melalui 
pembelajaran, komentar, dan diskusi. Namun, masih ada juga situs yang memiliki 
tampilan minimalis dan hal tersebut bukan halangan untuk membagikan firman Tuhan 
kepada dunia melalui internet.  

Harapan kami melalui edisi ini, selain menambah wawasan juga membuat Anda 
semakin berhasrat mempelajari firman Tuhan kapan pun, di mana pun, dan dengan 
media apa pun.  

Teriring salam dan doa, 
Pimpinan Redaksi ICW,  
Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• SABDAWEB  

SABDAweb adalah situs yang menyajikan Alkitab dalam berbagai versi yang dapat 
diakses secara tersambung di internet. Situs ini dapat membantu Anda dalam 
mempelajari firman Tuhan dengan efisien dan efektif. Empat menu pilihan disuguhkan 
sewaktu Anda masuk ke alamat http://sabdaweb.sabda.org ini, yaitu Classic 
SABDAweb, StudyBible SABDAweb, SABDAweb SiteMap, dan PopUp SABDAweb.  

Silakan masuk ke halaman Classic SABDAweb untuk mencari kata dan mencari ayat 
dalam Alkitab. Anda pun dapat membaca Alkitab dalam 28 versi yang tersedia dalam 
Versi Alkitab. Nikmati juga delapan belas bahan biblika dalam menu Biblika sebagai 
referensi untuk mendalami Alkitab. Tersedia juga Konkordansi, Leksikon, dan Kamus 
bagi Anda yang ingin melakukan studi kata dalam Alkitab. Terdapat pula berbagai peta 
yang dapat membantu Anda dalam melihat gambaran keadaan peristiwa-peristiwa 
dalam Alkitab. Dapatkan fasilitas tersebut dalam menu Alat-Alat.  

Untuk mendapatkan font Ibrani dan font Yunani, yang merupakan font dari naskah asli 
Alkitab, Anda dapat mengunduhnya dari menu Download. Selain mengunduh kedua 
font tersebut, dalam menu ini Anda bisa memeroleh "script" untuk mendapatkan Panel 
Pencarian Kata atau Panel Daftar Ayat dalam situs Anda. "Script"nya dapat Anda 
dapatkan dengan mengisi form yang tersedia dalam halaman ini. Unduh pula versi mini 
program SABDA (SABDA-Lite) yang tersedia dalam versi "windows" dan versi DOS.  

Halaman StudyBible SABDAweb akan membawa Anda ke sebuah jendela baru di mana 
Anda dapat mempelajari ayat demi ayat atau kata demi kata dalam Alkitab dengan lebih 
mendalam lagi. Jika Anda baru pertama kali mengunjungi situs ini, silakan masuk ke 
halaman SABDAweb SiteMap untuk lebih memudahkan Anda dalam menjelajahi situs 
ini. Anda juga dapat memilih menu Tentang Kami dan menu F.A.Q untuk mengetahui 
lebih dalam lagi mengenai SABDAweb dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda 
seputar SABDAweb.  

Masih banyak fasilitas dan keuntungan lain yang bisa Anda dapatkan melalui 
SABDAweb. Buktikan sendiri dengan mengakses alamat di bawah ini.  
==> http://sabdaweb.sabda.org/  

• SAI (Sejarah Alkitab Indonesia)  

Apakah Anda mengetahui tentang sejarah Alkitab di Indonesia? Siapakah yang 
menerjemahkannya ke berbagai bahasa daerah sehingga banyak orang bisa mengerti 
dan menemukan Yesus sebagai Juru Selamat? Situs SAI (Sejarah Alkitab Indonesia) 
akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. SAI sedianya merupakan pelengkap 
situs SABDAweb < http://sabdaweb.sabda.org > dan CD SABDA < 
http://www.sabda.net > yang diharapkan dapat membantu masyarakat Kristen untuk 
mengetahui lebih banyak sejarah dari versi-versi Alkitab dalam bahasa 

http://sabdaweb.sabda.org/
http://sabdaweb.sabda.org/
http://sabdaweb.sabda.org/
http://www.sabda.net/
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Melayu/Indonesia dan versi-versi Alkiab dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia. 
Sejarah-sejarah yang dilengkapi dengan biografi para penerjemah tersebut dapat Anda 
telusuri dalam menu Sejarah. Jangan lewatkan pula lebih dari seratus tulisan seputar 
sejarah Alkitab di Indonesia, di luar Indonesia, doktrin Alkitab, dan lain-lain dalam menu 
Artikel. Informasi singkat dalam bentuk tabel mengenai versi Alkitab dalam bahasa 
Indonesia bisa diperoleh melalui menu Bagan Data.  

Masih kurang dengan bahan yang tersaji? Silakan akses menu Links pada bagian 
"footer". Di sana Anda dapat mengakses tautan-tautan ke situs-situs lain yang 
mendukung. Mari perlengkapi wawasan tentang sejarah Alkitab-Alkitab melalui SAI.  
==> http://sejarah.sabda.org/  

• Alkitab Indonesia Online  

Situs ini menyajikan tiga versi Alkitab, yaitu versi Bahasa Indonesia Terjemahan Baru 
(TB), Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS), dan English Amplified Bible. Selain membaca 
Alkitab, Anda juga dapat memanfaatkan fasilitas pencarian kata-kata dalam Alkitab 
sesuai dengan versi yang ingin Anda baca. Dalam halaman ini terdapat pula tabel berisi 
informasi total pasal dan total ayat setiap kitab dalam Alkitab. Selain itu, setiap harinya 
situs ini menyediakan pula sebuah kutipan ayat Alkitab yang bisa menjadi bahan 
renungan Anda sehari-hari. Karena situs ini hanya memuat tiga versi Alkitab, maka 
desainnya sengaja dibuat minimalis agar dapat diakses dengan jelas, mudah, dan 
cepat.  
==> http://alkitab.otak.info/  

• Bible For Children  

Apakah Anda kesulitan mengajak putra-putri Anda membaca dan merenungkan firman 
Tuhan? Tidak perlu bingung, cobalah mengunjungi situs ini. Walaupun halaman 
utamanya (home) menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika mengakses menu Stories, 
Anda akan menemukan cerita-cerita Alkitab dalam bahasa Indonesia. Situs ini dibangun 
dengan dasar Matius 19:14 dan bertujuan agar anak-anak mengenal Yesus Kristus 
melalui cerita-cerita Alkitab bergambar yang didistribusikan dalam berbagai format dan 
media secara gratis, termasuk bagi anak-anak Indonesia. Saat ini telah tersedia 37 
cerita Alkitab dalam bahasa Indonesia yang dapat Anda baca secara tersambung 
maupun unduh dalam format PDF. Di setiap cerita terdapat menu Story yang berisi 
gambar-gambar berwarna dan menu CB yang berisi gambar-gambar hitam putih. 
Menariknya lagi, beberapa cerita dapat dibaca dalam PDA (Personal Digital Assistant) 
Anda.  

Bahasa yang digunakan dalam setiap cerita adalah bahasa Indonesia yang sederhana 
sehingga anak-anak tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami isi cerita yang 
disajikan. Buat apa menunggu lebih lama lagi untuk memerkenalkan Yesus pada buah 
hati Anda? Segeralah menyalin rekat alamat situs di bawah ini.  
==> http://bibleforchildren.org/languages/indonesian/home.php  

http://sejarah.sabda.org/
http://alkitab.otak.info/
http://alkitab.mobi/?Matius+19%3A14
http://bibleforchildren.org/languages/indonesian/home.php
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• e-Injil (Online Indonesian Bible)  

Satu lagi situs Alkitab yang bisa Anda kunjungi untuk mendapatkan berbagai manfaat 
darinya. Selain bisa mencari kata-kata dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia 
Terjemahan Baru (TB), fasilitas juga dapat dimanfaatkan untuk mencari kata-kata dalam 
Alkitab bahasa Inggris yang mengacu pada King James Version (KJV). Fasilitas 
menarik lainnya adalah Anda dapat mengunduh Alkitab elektronik untuk PC atau PDA 
Anda dan mendapatkan "script" untuk menambahkan fungsi cari firman dan baca 
Alkitab ke dalam situs Anda.  

Jika ingin mendapatkan bacaan Alkitab selama setahun, arahkan kursor Anda ke menu 
"Bacaan Setahun". Di sana Anda dapat membaca dan memahami Alkitab selama 
setahun yang perkembangannya dapat Anda pantau sendiri. Tapi terlebih dahulu Anda 
mendaftarkan diri untuk menjadi anggota. Masih banyak menu lainnya, di antaranya 
lirik-lirik lagu rohani yang lengkap dengan "chord", membaca dan mengirimkan 
kesaksian yang menguatkan iman, atau membaca artikel-artikel seputar dasar-dasar 
keselamatan, firman, nubuatan, dan lain-lain. Untuk menjelajahi situs ini dan merasakan 
langsung manfaatnya, silakan berkunjung ke alamat berikut ini.  
==> http://www.einjil.com/  

• Lembaga Alkitab Indonesia (LAI)  

Tentu Anda tidak asing dengan situs Alkitab yang satu ini, yaitu situs Lembaga Alkitab 
Indonesia, yang mengedepankan visi menghadirkan firman Allah bagi umat-Nya dalam 
bahasa yang mudah dipahami. Silakan telusuri menu About Our Society untuk 
mengenal LAI lebih dekat lagi.  

Tidak hanya menampilkan informasi mengenai produk-produk dari LAI yang dapat Anda 
lihat dalam menu Shop, LAI juga memberikan Alkitab tersambung yang dapat Anda 
akses dalam menu Alkitab Web. Anda dapat membaca Alkitab terjemahan Formal 
Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS), dan King James Version (KJV) 
dalam halaman ini. Situs LAI juga mulai mengepakkan sayap menjawab kebutuhan 
komunitas dalam dunia maya saat ini, salah satunya melalui forum diskusi. Dalam menu 
Discussion, Anda diajak untuk bertukar pikiran seputar biblika dan terjemahan, terbitan-
terbitan LAI, dan topik-topik seputar Alkitab lainnya. Tapi jangan lupa untuk 
mendaftarkan diri sebagai pengguna lebih dulu sebelum meramaikan diskusi dalam 
situs LAI. Menu Live Support disediakan bagi Anda yang ingin menghubungi mereka 
yang ada di balik situs LAI secara tersambung melalui "Yahoo Messenger". Anda dapat 
menghubungi mereka untuk melaporkan masalah teknis maupun untuk memberikan 
informasi.  

Selamat berkunjung dan pastikan Anda juga mendapatkan segala informasi seputar 
pelayanan LAI dan beberapa produk terbarunya.  
==> http://www.alkitab.or.id/  

Jelajah Situs Manca 

http://www.einjil.com/
http://www.alkitab.or.id/
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• All Online Bible  

May God's Grace Be With You  

Situs yang memiliki tampilan sederhana ini menawarkan pembacaan Alkitab secara 
tersambung kepada Anda yang ingin membaca Alkitab dalam bahasa Inggris, 
khususnya dalam versi King James. Anda dapat masuk ke dalam menu Read The Bible 
untuk membaca keseluruhan isi Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Tidak hanya itu 
saja, Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian kata untuk mencari kata-kata 
tertentu dalam seluruh Alkitab atau dalam kitab-kitab yang Anda pilih saja.  
==> http://www.allonlinebible.com/  

• BibleKeeper  

BibleKeeper.com merupakan situs penyedia Alkitab dan alat-alatnya yang dapat 
diakses secara gratis oleh semua orang yang tertarik untuk membaca dan menyelidiki 
kebenaran Alkitab. Saat ulasan ini ditulis, situs ini menyediakan 32 versi terjemahan 
Alkitab yang dapat dibaca secara tersambung. Jika Anda mengeklik versi yang Anda 
inginkan, Anda akan dibawa ke dalam sebuah halaman yang berisi daftar Kitab-Kitab 
PL dan PB disertai nomor-nomor pasal tiap kitab. Silakan klik pasal dalam kitab yang 
ingin Anda baca secara tersambung. Beberapa versi terjemahan mungkin tidak dapat 
Anda baca karena membutuhkan huruf (font) khusus untuk membacanya, seperti versi 
Korean Bible, Chinese Union, atau Greek NT. Jika komputer Anda mendukung untuk 
membaca berbagai huruf khusus dalam berbagai bahasa, pastinya Anda dapat 
membaca setiap versi dengan baik.  

Selain membaca Alkitab secara tersambung, Anda juga dapat mencari suatu ayat atau 
kata-kata tertentu dalam Alkitab dengan cepat dan mudah dalam menu Bible Study 
Tools. Selain menyajikan Alkitab yang dibaca secara tersambung, ada pula menu-menu 
lain, seperti Classic Hymn Lyrics yang berisi lirik-lirik kidung pujian klasik, menu 
Christian Business Blog dan Christian Leadership Blog yang berisi blog-blog dengan 
tema bisnis dan kepemimpinan Kristen.  
==> http://www.biblekeeper.com/  

• Bible Study Lessons  

Situs Bible Study Lessons merupakan situs penyedia kelas pelajaran Alkitab 
tersambung (online). Melalui pelajaran, kursus, serta kuis yang bisa diakses secara 
tersambung, kita dapat belajar dan memahami lebih dalam mengenai Yesus, 
keselamatan, dan agama Kristen.  

Jika Anda menguasai bahasa Inggris, Anda dapat mengikuti tujuh pelajaran kursus 
Alkitab yang ditawarkan dalam situs ini. Caranya sangat mudah, Anda hanya tinggal 
mengeklik kursus yang Anda minati. Setelah itu, Anda akan dibawa kepada halaman 
untuk mengetahui cara mengikuti kursus dan untuk mengakses topik-topik materi 
pelajaran yang disediakan dalam format HTML dan PDF, lengkap dengan pertanyaan 

http://www.allonlinebible.com/
http://www.biblekeeper.com/
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dan kuisnya. Tidak perlu mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengikuti kursus 
tersebut.  

Situs ini juga sangat kaya dengan artikel. Dalam menu Related Bible Study Articles 
tersedia bahan-bahan gratis yang ditujukan untuk memerlengkapi para pengunjung 
yang mengikuti kursus Alkitab online lewat situs ini. Tulisan-tulisan tersebut juga 
diharapkan dapat menolong para pembacanya untuk memahami kekristenan dan arti 
hidup.  
==> http://www.biblestudylessons.com/  

• e-BIBLE  

Online Bible Search & Bible Study Community  

Situs ini menawarkan kepada Anda cara yang berbeda untuk mempelajari Alkitab. Di 
sini Anda diajak untuk berbagi pikiran dengan lebih dari seribu anggota lain yang 
tergabung dalam sebuah komunitas. Anda bisa mengomentari sebuah ayat sambil 
berbagi mengenai tafsiran maupun hal-hal yang Anda pelajari dari ayat tersebut. 
Anggota komunitas lainnya bisa menimpali komentar Anda sehingga akan terjadi 
sebuah diskusi seperti layaknya dalam sebuah situs forum. Bedanya yang dikomentari 
di sini bukan topik-topik bahasan tertentu, melainkan ayat-ayat Alkitab.  

Tersedia pula menu e-Bible.com Reference Library bagi Anda yang ingin mendapatkan 
pengertian dan informasi lebih mendalam lagi mengenai Alkitab. Beberapa referensi 
dapat dibuka dengan gratis tanpa perlu menjadi anggota terlebih dahulu. Tetapi 
sebagian besar referensi hanya dapat dibuka jika Anda telah menjadi anggota yang 
berbayar (premium member). Untuk Anda ketahui, keanggotaan dalam situs ini terbagi 
dalam dua kategori, yang berbayar maupun yang tidak dipungut biaya apa pun alias 
gratis. Tentu saja fasilitas yang Anda dapatkan akan lebih banyak jika Anda mendafttar 
sebagai anggota yang berbayar.  
==> http://www.ebible.com/  

Jelajah Situs Umum 

• Balai Bahasa Bandung  

Melangkah dan Sukses Bersama Kami  

Setiap hari kita memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan sehari-hari. 
Kita menggunakannya ketika berkomunikasi dengan keluarga, teman, rekan kerja, 
bahkan seorang asing yang tidak kita kenal. Namun, apakah kita sudah 
menggunakannya dengan benar dan tepat? Karena itu, pada edisi ini kami ingin 
mengajak Anda mengenal bahasa Indonesia lebih dalam lagi melalui situs Balai Bahasa 
Bandung.  

http://www.biblestudylessons.com/
http://www.ebible.com/
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Untuk memudahkan pengunjung menemukan hal-hal yang mereka butuhkan seputar 
pengetahuan bahasa, Balai Bahasa Bandung membagi artikel-artikelnya ke dalam 
beberapa kelompok. Tulisan mengenai biografi penulis dan tokoh-tokoh berada di menu 
Tokoh. Pembahasan singkat mengenai peribahasa dapat ditelusuri dalam menu 
Peribahasa. Pengetahuan seputar struktur bahasa dikumpulkan dalam menu Kata dan 
Istilah. Situs ini juga menyajikan berbagai informasi mengenai seminar, perlombaan, 
maupun laporan-laporan penelitian yang bisa dibaca secara tersambung.  

Tidaklah lengkap jika kita belajar bahasa tanpa menggunakan kamus. Nah, situs ini 
menyediakan pula Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Glosarium yang bisa 
diakses secara tersambung. Tunggu apa lagi? Mari perdalam khasanah kebahasaan 
kita dengan mengakses alamat berikut ini.  
==> http://balaibahasabandung.web.id/bdg/  

Get the Fresh 

YLSA 
Yayasan Lembaga SABDA 

Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada 2008 ini situs YLSA tampil dalam format 
baru yang lebih menarik. Harapan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sebagai 
pembangun situs, tampilan yang sekarang ini akan memudahkan para pengguna dan 
pengunjung dalam memanfaatkan menu-menu dan fasilitas yang ada sehingga bisa 
terberkati melalui situs ini.  

Selain desain, perubahan lain yang mencolok dari sebelumnya adalah tambahan 
beberapa menu yang tersedia. Kini Anda bisa melihat secara langsung siapa saja 
pasukan di balik situs-situs YLSA melalui menu Gallery YLSA. Kini Anda juga bisa 
meninggalkan komentar di menu artikel dan Dari Sahabat YLSA.  

Bagi Anda yang belum mengenal YLSA, silakan membaca seluk-beluk YLSA dalam 
pilihan-pilihan yang disajikan dalam menu utama, seperti Tentang, Divisi, Produk, Masa 
Depan, Mitra, dan FAQ. Anda juga dapat terlibat dalam yayasan ini, caranya klik saja di 
menu Partisipasi. Dan mari bersama untuk membangun!  
==> http://www.ylsa.org/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:Wajah Baru In-Christ.Net 

Ada yang baru dengan situs Indonesian Christian Network of Networks (In-Christ.Net). 
Setelah melalui beberapa perubahan yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk 

http://balaibahasabandung.web.id/bdg/
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memberikan kenyamanan bagi para pengguna dan pengunjung, akhirnya situs In-
Christ.Net menemukan bentuk idealnya.  

Format tampilan In-Christ.Net kali ini berbeda dari yang sudah-sudah. Lebih enak 
dilihat, lebih bersih, lebih rapi, dan yang pasti lebih lengkap.  

Mengenai tampilan situs yang rapi karena bagian isi diapit oleh deretan blok di sebelah 
kiri dan kanannya. Bagian kiri berisi blok-blok yang memfasilitasi Anda untuk dapat 
melihat artikel dan blog terbaru beserta komentar-komentar terakhirnya. Sedangkan 
bagian kanan, blok-blok yang ada lebih cenderung kepada aspek keanggotaan.  

Kemudian mengenai fasilitas. Kini situs In-Christ.Net sudah diperlengkapi dengan kata 
pengantar di halaman muka dan menu Panduan. Diharapkan, keduanya dapat 
membantu Anda untuk dapat memanfaatkan situs ini dengan lebih baik dan efektif.  

Maka dari itu, segera kunjungi situsnya dan turut aktif di dalamnya. Dan jangan lupa 
juga untuk memberitahu teman Anda mengenai situs In-Christ.Net melalui fasilitas 
Beritahu Teman yang telah tersemat dalam situs ini.  

Selamat berjelajah!  
==> http://www.in-christ.net/  

Jelajah Blog Kristen 

• AGAMAKU KESAKSIANKU - Bertumbuh, berkembang, dan berbuah  

Agamaku Kesaksianku adalah sebuah blog berisi tulisan-tulisan yang mengundang 
perdebatan panjang. Hal ini bisa dilihat dari jumlah komentar yang menanggapi tiap-tiap 
blog yang ada.  

Dari jumlah tulisan yang telah diposting sejak Maret 2006, terlihat kalau sang penulis 
blog termasuk rajin dalam mengirimkan tulisan untuk menambah bahan di blognya. 
Sang penulis juga telah telah memilah-milah semua blognya ke dalam beberapa 
kategori, yaitu Bacaan, Keseharian, Kita, Kristiani, Pengumuman, Renungan, Sang 
Guru, dan Sharing sehingga Anda dimudahkan untuk mengaksesnya. Ada yang 
menarik dari blog ini, tidak semua tulisan dapat langsung dibaca seperti kebanyakan 
blog yang lain. Ada tulisan yang diproteksi dan baru dapat dibaca jika Anda telah 
memasukkan kata sandi Anda dalam kolom yang telah disediakan.  

Blog ini juga memasang RSS untuk memberikan informasi tulisan dari blog lainnya, 
yang juga milik pembuat blog ini. Selain itu, ada pula tautan ke blog-blog dan situs-situs 
Kristen lain. Sayang, tidak banyak informasi yang bisa digali mengenai sang penulis 
dalam blog ini, selain namanya Emanuel. Jika Anda ingin mengenalnya secara pribadi, 
Anda bisa meninggalkan komentar dalam blognya.  
==> http://agamaku.wordpress.com/  

http://www.in-christ.net/
http://agamaku.wordpress.com/
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Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

• GeTT  

Generasi Tanpa Tembok (GeTT) merupakan sebuah milis diskusi interdonimasi di dunia 
maya, sebuah komunitas yang tidak dibatasi oleh perbedaan denominasi, suku, dan 
ras. "One person can make a change" menjadi landasan mereka untuk 
menggambarkan cita-cita mereka. Salah satu harapan milis ini adalah menjadi sebuah 
sarana supaya anggotanya dapat menjadi lebih dekat lagi secara pribadi dengan Tuhan 
Yesus Kristus, dapat saling membangun dan menguatkan iman sesama anggota, dan 
memperdalam rasa kasih kita terhadap Tuhan dan sesama.  

Jika Anda ingin ikut bergabung dengan GeTT, Anda bisa mengirimkan e-mail melalui 
alamat di bawah ini.  
==> GeTT-subscribe(at)yahoogroups.com [berlangganan]  
==> GeTT(at)yahoogroups.com [kirim pesan]  
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Artikel:Mengapa Tuhan Mengasihi Kita 

Banyak di antara kita yang sukar mengasihi orang lain. Namun, kasih adalah perintah 
untuk umat kristen. Itu bukan pilihan, melainkan perintah. Yesus berkata, "Aku 
memberikan kepadamu perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling 
mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling 
mengasihi." (Yohanes 13:34)  

Salah satu sebab mengapa kita mengalami kesulitan dalam mengasihi orang lain 
adalah karena kita tidak mengetahui dengan sesungguhnya berapa dalam kasih Tuhan 
kepada kita. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari bagaimana Tuhan mengasihi kita. 
Bila kita mengetahui bagaimana Ia mengasihi kita, maka kita akan belajar bagaimana 
mengasihi orang lain. Kita harus mengasihi orang lain dengan kasih yang sama dengan 
yang diberikan-Nya kepada kita. Tahukah Anda kapan Tuhan mengasihi Anda?  

Pada saat Anda mati, sungguh saat yang tepat bagi Tuhan untuk mulai mengasihi 
Anda. Tahap kehidupan manusia yang paling tidak berdaya dan tidak menarik adalah 
keadaannya yang busuk dan mengerikan. Lebih dari itu, kita tidak hanya mati, 
melainkan kita telah mati dalam pelanggaran kita. Jadi, ini bukan gambaran orang yang 
mati terbaring di atas peti jenazah yang indah, dihiasi dengan kain sutera; ini adalah 
jasad orang mati yang membusuk, terbaring dalam segala kekotorannya.  

Sekalipun kita tidak menarik, Tuhan mengasihi kita. Begitu Anda menyadari bahwa 
Tuhan mengasihi Anda sebagaimana adanya Anda, hal itu akan membuat Anda 
kehilangan semua tekanan yang meliputi hubungan Anda dengan Tuhan. Kita harus 
mengasihi sesama kita bukan karena mereka baik, benar, atau baik hati, tetapi hanya 
karena kita bersaudara. Tuhan mengasihi kita sebab Ia yang menciptakan kita, dan kita 
milik-Nya.  

Kita harus mengasihi sesama kita karena kita ini manusia, bukan karena kita ini 
memunyai mutu yang sesuai dengan keinginan orang lain. Kalau Tuhan 
memerhitungkan perilaku, pekerjaan, cara, atau doktrin kita, maka Ia akan membenci 
kita! Namun Ia mengasihi kita, karena kita adalah ciptaan-Nya. Kita pun bersaudara di 
dalam keluarga yang diciptakan-Nya.  

Diambil dari:  

Nama situs : Pemuda Kemah Injil  
Penulis  : Juan Carlos Ortiz  
Alamat URL : http://pemuda.kemah-injil.org/news.php?readmore=6  

 

  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+13%3A34
http://pemuda.kemah-injil.org/news.php?readmore=6
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Artikel:Lelang Melalui Internet 

Diringkas oleh: Yohanna Prita Amelia  

Tentu Anda pernah mendengar kata lelang, bahkan mungkin Anda pernah menjadi 
bagian dalam sebuah acara pelelangan. Tahukah Anda bahwa kini lelang juga bisa 
diadakan melalui internet? Kegiatan yang lebih dikenal dengan istilah lelang online ini 
nampaknya mulai marak diadakan dengan memanfaatkan jaringan internet sehingga 
bisa menjangkau orang tanpa mengenal batasan jarak ruang dan waktu.  

Kata lelang memunyai arti penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang 
atas-mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang. Barang yang bisa dilelang tidak 
dibatasi, hampir semua barang dapat dilelang; mulai dari rumah, lukisan, uang kuno, 
perhiasan hingga perangko.  

Lelang melalui internet memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan lelang 
melalui internet adalah sebagai berikut.  

1. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 
Lelang tersambung memungkinkan Anda melakukan transaksi selama 24 jam 
dalam 7 hari seminggu. Selain itu, tehnologi internet memungkinkan Anda 
melakukan lelang dengan siapa saja di tempat yang berjauhan sekalipun.  

2. Jumlah penawar dan penjual yang besar. 
Berbeda dengan lelang yang dilakukan dalam sebuah gedung dengan jumlah 
peserta yang terbatas, setiap orang yang memiliki koneksi internet bisa mengikuti 
lelang yang dilaksanakan dalam sebuah situs. Hal ini mengakibatkan lelang 
melalui internet dapat menampung penawar dan penjual dalam jumlah yang 
besar.  

Selain kelebihan-kelebihan yang menarik, ternyata lelang online memiliki beberapa 
kelemahan, berikut kelemahan lelang melalui internet.  

1. Produk yang ditawarkan tidak jelas. 
Masalah yang sering dihadapai oleh calon penawar adalah tampilan produk yang 
tidak jelas. Tentu hal ini sangat merugikan untuk calon penawar maupun penjual. 
Oleh karena itu, sangat diperlukan tampilan produk yang sejelas-jelasnya supaya 
menarik minat calon penawar dan memberikan keuntungan bagi penjual.  

2. Sulitnya mencari barang yang diinginkan. 
Hal ini terjadi karena banyaknya barang dan kategori yang ditawarkan dalam 
sebuah situs lelang di internet sehingga seseorang mengalami kesulitan mencari 
barang yang diinginkannya. Pengategorian dan fasilitas pencarian terkadang 
memang bisa membantu, namun kadang masalah yang dihadapi tidak 
sesederhana ini.  
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Lelang online memang memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan lelang 
konvensional. Semoga artikel singkat ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan 
Anda sebelum Anda memutuskan untuk mengikuti sebuah lelang melalui internet.  

Diringkas dari:  

Nama majalah : PC Media 11/2007  
Penulis  : Joko Nurjadi  
Halaman  : 90 93  

Stop Press 

LOWONGAN TENAGA PENDIDIK PESTA 

Yayasan Lembaga SABDA mengajak para profesional muda untuk bersama-sama 
melayani Tuhan melalui dunia teknologi informasi. Melalui program pendidikan jarak 
jauh, yaitu Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA), YLSA ingin 
mengembangkan pelayanannya lebih luas lagi. Untuk itu, dicari tenaga PENDIDIK yang 
berkualitas untuk bekerja di YLSA, dengan syarat-syarat sebagai berikut.  

1. Sudah lahir baru dalam Kristus dan sudah dibaptis.  
2. Pendidikan S1/S2 Jurusan PAK/Teologia.  
3. Memiliki kemampuan menulis dan membuat modul pelajaran.  
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (verbal dan non verbal).  
5. Bisa bekerja dalam tim.  
6. Bisa mengoperasikan komputer dengan lancar.  
7. Terbiasa dengan internet.  
8. Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah.  
9. Bersedia kerja penuh waktu (full time dalam kantor) dengan masa kerja minimal 

dua tahun.  
10. Pria/Wanita, diutamakan belum menikah.  

Jika Anda dipanggil Tuhan untuk terjun dalam pelayanan elektronik, silakan mengirim 
surat lamaran dan CV secepatnya ke:  
YLSA  
Kotak Pos 25 SLONS  
57135  

atau kirim e-mail ke:  
==> rekrutmen-ylsa(at)sabda.org  

Untuk mengetahui pelayanan PESTA lebih lanjut, silakan berkunjung ke:  
==> http://www.pesta.org/  

Topik 

http://www.pesta.org/
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Berikut adalah topik untuk bulan Mei, Juni, dan Juli 2008.  
1100: Pendidikan  
1101: Pelayanan Kesehatan  
1102: Pelayanan Musik  

Kalau Anda memiliki informasi atau bahkan mengelola situs mengenai topik-topik di 
atas, silakan kirim informasi atau ulasannya kepada kami melalui alamat:  
==> < icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  

  



ICW 2008 
 

63 
 

ICW 1100/Mei/2008: Pendidikan  
Salam Kasih  

Shalom,  

Bagi bangsa Indonesia, bulan Mei identik dengan dunia pendidikan. Karena pada 2 Mei, 
bangsa kita memperingati Hari Pendidikan. Tahun ini, Hari Pendidikan mungkin masih 
dibumbui dengan pro dan kontra seputar sistem pendidikan yang sering kali berganti 
dan membingungkan para praktisinya, termasuk murid-murid. Tetapi, hal ini tetap 
menunjukkan betapa pendidikan tetap dijunjung tinggi di negara ini sehingga setiap 
orang yang terlibat di dalamnya terus menggeliat untuk mengoreksi setiap sistem yang 
dipakai. Ya, alasannya adalah untuk kemajuan bangsa ini juga.  

Lepas dari pro dan kontra sistem pendidikan yang bergonta-ganti di Indonesia, dalam 
rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, ICW mengajak pelanggan terkasih untuk 
melihat dan berkenalan dengan beberapa situs Kristen yang bergerak di bidang 
pendidikan. Mulai dari sekolah Kristen, sekolah misi, yayasan pendidikan, hingga 
kursus jarak jauh tersambung (online). Dengan mengenal sepak terjang pendidikan 
sekolah/organisasi pendidikan Kristen di dalam maupun luar negeri, kita diharapkan 
dapat turut berpartisipasi dalam mendukung praktisi dunia pendidikan Kristen tersebut. 
Selain itu, tentu saja harapan Redaksi, pembaca ICW mendapatkan berkat dan 
wawasan baru seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati dan Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Pimpinan Redaksi ICW,  
Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• PESTA ONLINE - Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam  

Situs PESTA Online ini adalah salah satu pendukung Kursus PESTA (Pendidikan 
Elektronik Studi Teologia Awam) yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga 
SABDA. Kursus ini merupakan kursus jarak jauh "online" yang aktivitas diskusinya 
dilakukan dalam sebuah kelas virtual via e-mail. Agar dapat tergabung dalam kelas 
virtual, setelah mendaftar, peserta harus mempelajari modul-modul kursus yang ingin 
diikuti dan mengirimkan kembali tugas yang menyertainya. Lewat menu Download di 
situs ini, Anda dapat mengunduh modul-modul tersebut dalam format Text, HTML, atau 
PDF. Jika tidak ingin mengunduh, Anda dapat langsung membacanya secara "online". 
Nah, jika Anda rindu mendalami teologi, tetapi tidak ada waktu untuk melakukan 
kegiatan tatap muka secara formal, ikutilah kursus PESTA. Ada lima kategori modul 
yang dapat Anda pelajari, yaitu Teologia Sistematis, Teologia Biblika, Teologia Praktika, 
dan Teologia Historika. Jika Anda tertarik mengikuti kursus PESTA, silakan masuk 
dalam halaman "Formulir Pendaftaran" di situs PESTA Online ini.  

Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kursus PESTA, silakan masuk ke menu 
Tentang Kami. Sedangkan menu Prosedur Kursus PESTA memudahkan Anda untuk 
melihat alur pelaksanaan kursus ini. Karena situs ini merupakan pendukung kursus 
PESTA, sudah pasti segala informasi akademik ada di dalamnya. Mulai dari Jadwal 
Kursus, Students' Corner, Foto, sampai dengan berita seputar kursus PESTA. Situs 
yang menggunakan teknologi CMS Drupal ini bersifat interaktif karena setiap pengguna 
yang sudah mendaftarkan diri, dapat mengirimkan blog, artikel, dan kesaksian. Jadi, 
selain informasi akademis, situs ini juga memuat banyak bacaan rohani yang semakin 
memerkaya pengertian kita akan firman Tuhan. Tunggu apa lagi? Mari bergabung 
sekarang juga dalam PESTA Online.  
==> http://www.pesta.org/  

• EFRATA SCHOOL - Pondok Pemulihan  

Yayasan Pondok Pemulihan terletak di Denpasar, Bali, dan melakukan pelayanan di 
bidang pendidikan, terutama bagi mereka yang kurang mampu, seperti anak yatim piatu 
maupun anak yang putus sekolah. Yayasan ini tergolong muda karena baru terbentuk 
pada 2006. Jika ingin mengenal Yayasan Pondok Pemulihan lebih dalam lagi, menu 
Tentang Kami harus Anda tuju pertama kali. Setelah itu, Anda dapat melihat bidang-
bidang pelayanan yayasan ini dalam menu Unit Kerja, yaitu Lembaga Pendidikan 
Formal, Panti Asuhan, Rumah Doa, Musik dan Olahraga, Keterampilan, dan Usaha dan 
Logistik. Setiap unit kerja dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto yang dapat 
semakin memberikan gambaran mengenai pelayanan yang dilakukan oleh yayasan ini. 
Banyak yang telah mendapatkan berkat dari pelayanan yang dilakukan, simak saja 
kesaksian guru yang mengajar dan juga murid-murid yang dibantu oleh yayasan ini 
dalam menu Kesan dan Komentar. Anak-anak yang dibantu rata-rata memberi kesan 
bahwa dengan bersekolah di Efrata School, mereka merasa sangat disayangi layaknya 
anak kandung. Dalam sekolah ini pula mereka dapat mengenal Tuhan Yesus.  

http://www.pesta.org/
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Memang situs Yayasan Pondok Pemulihan bukan sebuah situs yang menyediakan 
bahan artikel, komunitas, atau fasilitas-fasilitas lain. Situs ini lebih menyajikan profil 
yayasan kepada pengunjung. Kami berharap situs ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda 
untuk terlibat dalam pelayanan pendidikan atau menggerakkan hati Anda untuk 
mendukung pelayanan mereka. Selamat menjelajah, Tuhan memberkati.  
==> http://efrataschool.org/  

• SEKOLAH KRISTEN KETAPANG  
Didiklah Orang Muda Menurut Jalan yang Patut Baginya  

Sekolah Kristen Ketapang adalah salah satu sekolah Kristen yang sudah lama berdiri di 
Indonesia. Tercatat, sekolah ini menancapkan kukunya di dunia pendidikan Indonesia 
pada 5 Juli 1952. Itu berarti pada 2008 ini, Sekolah Kristen Ketapang telah berkiprah 
selama 56 tahun dalam dunia pendidikan di Indonesia.  

Di situsnya, selain berisi profil sekolah, Anda juga dapat mengetahui tentang 5C 
Program dan Dana Bantuan Siswa yang merupakan program unggulan sekolah ini. 
Keterangan lebih lanjut mengenai program-program tersebut dapat Anda lihat dalam 
menu Program. Keistimewaan yang ada di situs ini adalah adanya menu Madol 
(Majalah Dinding Online), yaitu menu yang memajang karya-karya siswa yang 
ditampilkan secara tersambung. Karya-karya yang dipamerkan dalam menu ini dibagi 
ke dalam lima kategori, yaitu puisi, lukisan, web, multimedia, dan humor.  

Selain itu, situs ini juga menyediakan forum untuk siswa dan alumni dalam menu 
Komunitas. Tidak hanya menampilkan profil dan berbagai informasi seputar Sekolah 
Kristen Ketapang, situs ini juga memiliki banyak bahan tertulis. Tengok saja menu 
Other, di mana Anda dapat mengakses Artikel, Renungan, dan Pokok Doa. Apakah 
Anda ingin mengenal sekolah ini lebih jauh dan turut memberikan kontribusi di 
dalamnya? Langsung saja kunjungi situs ini.  
==> http://www.skketapang.org/index.asp  

• SEKOLAH ORA ET LABORA - CREATE STARS IN GOD'S HAND  

Yayasan Pendidikan Kristen Ora Et Labora memiliki jenjang pendidikan mulai dari 
Kelompok Bermain (KB)/Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan pendidikan tingkat 
atas (SMU). Sekolah Ora Et Labora ini ada di tiga lokasi, yaitu di Panglima Polim 
(Jakarta Selatan), Bumi Serpong Damai, dan Pamulang (Banten). Keberadaan situs ini 
diharapkan menjadi ajang komunikasi dan interaksi antarsekolah, guru, murid, orang 
tua, juga para alumni.  

Karena merupakan ajang informasi dan komunikasi, maka situs ini selalu menyajikan 
berita dan berbagai pengumuman aktivitas dari sekolah-sekolah Ora Et Labora yang 
ada di tiga lokasi tersebut. Silakan telusuri menu Berita Terkini untuk mendapatkan 
informasinya. Selain berisi informasi mengenai Ora Et Labora, yang menarik dalam 
situs ini adalah menu E-Learning Oel yang merupakan media untuk belajar secara 
tersambung, yang menggunakan teknologi Moodle sebagai sistemnya. Beberapa materi 

http://efrataschool.org/
http://www.skketapang.org/index.asp
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dapat diakses secara bebas, namun ada juga beberapa materi yang khusus untuk 
civitas Ora et Labora. Tentu saja untuk dapat mengaksesnya, Anda harus terdaftar 
sebagai pengguna terlebih dahulu. Menu yang lain, yaitu E-Library, akan mengantarkan 
Anda kepada bahan-bahan bacaan "online", di antaranya adalah BEKAL (Buletin Kreasi 
Anak SMPK Ora Et Labora BSD) dan TABLOID Oel yang merupakan media komunikasi 
antara siswa, orang tua, guru, dan pengurus yayasan.  
==> http://www.oel.or.id/  

Jelajah Situs Manca 

• NICS - Network of International School  

NICS atau Network of International Christian School merupakan sebuah jaringan 
sekolah-sekolah Kristen di seluruh dunia yang berpusat di Southaven, Amerika. 
Jaringan ini membuka sekolah-sekolah dengan pengantar bahasa Inggris di Eropa, 
Amerika Latin, Afrika, dan Asia dengan tujuan menyediakan pendidikan berlatar 
belakang Kristen kepada anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri 
pengusaha, anggota militer, misionaris, diplomat, staf kedutaan, dan imigran dari 
negara-negara yang berbeda.  

Secara khusus, situs ini dibangun bagi Anda yang tertarik untuk terlibat dalam 
pelayanan mereka, khususnya dalam hal tenaga pengajar. Saat Anda memasuki menu 
About Us, Anda akan menemukan menu FAQ di dalamnya. Dalam menu itu, terdapat 
informasi lengkap bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk bergabung sebagai 
tenaga pengajar di jaringan ini. Selain itu, situs ini juga menyediakan sebuah majalah 
tersambung yang bisa Anda simak edisi terbaru maupun arsipnya dalam halaman 
Online Magazine. Prayer Bulletin akan dikirim secara berkala kepada Anda yang 
terbeban untuk mendukung organisasi ini dengan doa dan telah berlangganan. Dalam 
Family Forum, Anda dapat mengikuti diskusi sehingga mengetahui lebih banyak lagi 
informasi mengenai organisasi ini. Jangan lupa, Anda diharuskan untuk menjadi 
anggota dulu jika ingin berpartisipasi di dalamnya.  
==> http://www.nics.org/  

• ZCMS - Zuni Christian Mission School  

Zuni Christian Mission School merupakan salah satu wujud pelayanan Christian 
Reformed Church di Zuni, New Mexico. Secara garis besar, situs ini dibangun untuk 
memerlihatkan pada Anda mengenai pelayanan pendidikan bagi masyarakat Zuni dan 
juga menyentuh hati Anda agar terlibat dalam pelayanan mereka.  

Siapakah suku Zuni dan bagaimana sejarah berdirinya ZCMS? Silakan simak di dalam 
menu Zueni Pueblo dan menu History. Kiprah ZCMS dalam penginjilan di Zuni terfokus 
dalam sebuah pendidikan misi dan pendirian sebuah gereja. Menu Zuni School dan 
menu Zuni Church akan memberikan informasi lebih lengkap mengenai fokus 
pelayanan ZCMS tersebut. Semua informasi yang ada dalam situs ini diharapkan dapat 
menimbulkan kerinduan di hati pengunjung untuk mendukung pelayanan ZCMS. Anda 

http://www.oel.or.id/
http://www.nics.org/
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dapat mendukung pelayanan ini dalam doa, dukungan dana, dan juga tenaga. Lebih 
jelasnya, silakan masuk ke menu Donate Now. Tergerak untuk membantu? Kunjungilah 
situsnya terlebih dahulu.  
==> http://www.zunichristianmission.org/  

Jelajah Situs Umum 

• E-DUKASI.NET  

Selama ini, banyak orang tua yang tidak suka jika anaknya bermain internet karena 
banyaknya sajian di internet yang negatif. Situs ini hadir untuk mengubah pandangan 
orang tua tentang internet dengan menyajikan materi pelajaran secara tersambung.  

Materi yang disajikan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pelajaran SMP, SMU, dan 
SMK. Setiap kelompok masih dibagi lagi menjadi beberapa kelas yang terdiri dari 
beberapa mata pelajaran. Memang tidak semua mata pelajaran tersaji di sini, biasanya 
hanya terdiri dari mata pelajaran inti saja, misalnya matematika, fisika, bahasa Inggris, 
dan biologi. Uniknya, setiap pelajaran disajikan dengan penjelasan yang mudah 
dimengerti dan gambar-gambar pelengkap sehingga anak Anda tidak akan bosan. 
Setelah membaca penjelasan yang ada, putra-putri Anda bisa mencoba mengasah 
kemampuan otak mereka dengan menjawab soal-soal yang tersedia. Untuk menilai 
kemampuan mereka, digunakan sistem penilaian yang akan diberikan setelah soal-soal 
tersebut berhasil diselesaikan. Jika nilainya masih kurang, akan disarankan untuk 
mengulang pelajarannya sekali lagi.  

Masih banyak fasilitas lain yang sayang jika dilewatkan dalam situs ini, misalnya Profil 
Sekolah, Forum, dan Polling. Karena itu, tunggu apa lagi? Ajak anak Anda menjelajahi 
alamat di bawah ini.  
==> http://www.e-dukasi.net/  

• HOMEWORKSPOT  

Jika Anda adalah seorang pelajar, guru, atau orang tua, Anda tidak boleh melewatkan 
situs ini. Layaknya supermarket yang menjual berbagai variasi barang, situs ini juga 
menyediakan berbagai tautan yang akan membantu Anda dalam mengembangkan 
proses belajar dan mengajar Anda.  

Situs ini memberikan Anda berbagai pilihan mata pelajaran yang telah dikategorikan 
menurut tingkatan pendidikan, mulai dari Elementary hingga High School. Ada pula 
kategori khusus yang disediakan bagi orang tua dan guru, yaitu kategori 
Parents/Teachers. Setiap tingkatan pendidikan itu membawahi berbagai topik pelajaran, 
sebut saja di antaranya bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. 
Silakan Anda klik salah satu topik tersebut, maka Anda akan disuguhi dengan berbagai 
tautan yang akan membawa Anda pada situs lain yang telah dikategorikan dengan rapi 
berdasar jenis dan topik bahan-bahan yang disediakan.  

http://www.zunichristianmission.org/
http://www.e-dukasi.net/
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Situs ini bisa dikatakan sebagai gudangnya informasi berbagai bidang pelajaran yang 
bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah. Untuk mengakses dan meraup semua isi gudang 
tersebut, Anda tidak perlu menjadi anggota. Jadi, selamat membongkar isi gudang!  
==> http://www.homeworkspot.com/  

Get the Fresh 

• DUNIA KRISTEN - Connecting Belivers  

Jika kita melihat ragam isi yang ditawarkan dalam situs ini, maka julukan yang paling 
tepat adalah situs gado-gado. Tidak heran karena bahan-bahan yang disajikan dalam 
situs ini sangat beragam, mulai dari artikel, berita, kesaksian, humor, forum, hingga 
video.  

Anda tidak perlu bingung ketika mengaksesnya, karena si pemilik blog cukup rapi dalam 
menata navigasi di situsnya sehingga beberapa halaman dapat diakses dengan mudah, 
walaupun masih ada beberapa menu yang hanya dapat diakses dari halaman depan, 
seperti Humor, Kutipan Ayat, Kata Bijak, dan Berita. Terdapat pula menu Alkitab yang 
berisi keseluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jangan lewatkan koleksi 
tautan-tautan situs (links) yang berada dalam menu Direktori. Catatan untuk Anda, jika 
Anda ingin bergabung dengan forum yang ada, maka Anda harus mendaftarkan diri 
terlebih dahulu.  

Saat ini, koleksi bahan mereka memang masih belum banyak, baik dari segi artikel 
maupun kategori lainnya, tapi mereka membuka kesempatan seluasnya-luasnya bagi 
Anda untuk ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan karya Anda ke admin atau 
melalui halaman kontak yang tersedia. Tunggu apa lagi, manfaatkan kesempatan ini 
sebaik-baiknya untuk membagi berkat kepada orang lain melalui situs internet.  
==> http://www.duniakristen.com/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:"Teriak-Teriak" di in-christ.net 

Setelah bulan lalu hadir dengan tampilan baru yang lebih nyaman, situs In-Christ.Net 
kembali dipercantik dan dibuat lebih interaktif dengan menambahkan fasilitas "Yellbox" 
di dalamnya.  

Fasilitas ini ditambahkan untuk menarik lebih banyak pengguna dan pengunjung 
bergabung dan ikut telibat dalam situs ini. Selain itu, fasilitas itu juga diharapkan dapat 
memermudah dan memercepat komunikasi, baik antarpengguna maupun antara 

http://www.homeworkspot.com/
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pengguna dan admin, khususnya jika pengguna mengalami kendala dan kesulitan 
dalam berjelajah dan memanfaatkan menu-menu yang ada di situs In-Christ.Net.  

Selamat berjelajah dan selamat "berteriak-teriak" di "yellbox" yang telah tersedia.  
==> http://www.in-christ.net/  

Jelajah Blog Kristen 

• KOMUNITAS PENDIDIKAN PAPUA  

Bisa dibilang, Komunitas Pendidikan Papua menjadi salah satu blog langka karena 
tidak banyaknya blog yang menyajikan informasi seputar pendidikan. Komunitas 
Pendidikan Papua ini didirikan di Yogyakarta pada 26 April 2003 oleh anak-anak muda 
(mahasiswa) Papua yang peduli terhadap pendidikan di tanah Papua. Berbagai tulisan 
di blog ini tidak semuanya tulisan mereka, ada beberapa tulisan yang berasal dari 
media lainnya, misalnya koran atau situs. Karena banyaknya tulisan yang tersaji, maka 
kami menyarankan Anda menilik menu Navigasi untuk memudahkan Anda menemukan 
tulisan yang Anda inginkan.  

Selain tulisan, isi blog ini juga beragam. Terdapat foto hingga tautan yang berguna bagi 
Anda. Adapun tautan-tautan tersebut terdiri dari Link Pendidikan, Link Pengembangan 
Diri, Link Beasiswa, dan Kabupaten di Tanah Papua. Selain blog, KPP juga 
menerbitkan sebuah majalah yang peduli terhadap dunia pendidikan anak-anak Papua, 
majalah tersebut bernama Selangkah. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, 
Anda bisa membacanya di sini.  
==> http://pendidikanpapua.blogspot.com/  

Redaksi : 
Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya mengulas blog 
yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan tentunya memunyai 
nilai-nilai kekristenan atau pun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

MILIS ALUMNI KURSUS PESTA  

Jika di kolom JELAJAH SITUS Anda dikenalkan pada situs PESTA, maka kini Anda 
dikenalkan pada satu milis yang dimiliki oleh PESTA, yaitu milis Alumni PESTA. 
Bersama dengan situs PESTA, milis ini menjadi infrastruktur pendukung bagi kegiatan 
Kursus PESTA.  

http://www.in-christ.net/
http://pendidikanpapua.blogspot.com/
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Milis Alumni PESTA adalah sebuah milis diskusi yang sifatnya tertutup, maksudnya, 
hanya mereka yang pernah mengikuti dan lulus dari Kursus PESTA saja yang bisa 
menjadi anggota milis ini.  

Milis Alumni PESTA ini dilahirkan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi, baik 
antara sesama alumni maupun antara alumni dengan Staf PESTA. Milis ini juga 
dijadikan sebagai wadah untuk saling berdiskusi mengenai topik-topik kekristenan.  

Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai milis ini dan tertarik mengikuti 
Kursus PESTA, silakan menghubungi Staf Admin PESTA dengan mengirimkan 
pertanyaan Anda melalui e-mail ke:  

< kusuma(at)in-christ.net >  
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Artikel:Pro Kontra UU ITE 

Ditulis oleh: Yohanna Prita Amelia  

Fenomena munculnya RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang diolah 
beberapa waktu lalu tidak lepas dari perang ide atau proses pro dan kontra dalam 
penyusunannya. Beberapa praktisi teknologi informasi, sampai para blogger, diundang 
dalam upaya pengesahan RUU tersebut.  

Meskipun terjadi pro dan kontra perihal pengesahan RUU ITE, nampaknya hal tersebut 
tidak menyurutkan keinginan pemerintah untuk segera mengesahkannya menjadi UU. 
Kalangan yang tidak setuju dengan RUU ITE ini akhirnya hanya bisa gigit jari ketika 
pemerintah menggetok palu sebagai tanda pengesahan UU ITE pada 25 Maret 2008 
yang lalu.  

Banyak yang tidak setuju, ada pula yang setuju. Mereka yang setuju bernapas lega 
dengan disahkannya UU ini karena menurut mereka, disahkannya UU ITE merupakan 
perwujudan hukum yang nyata di dunia maya, khususnya di Indonesia. Mereka juga 
berharap UU ITE bisa menjadi sebuah filter bagi situs-situs porno yang kian merebak 
dan dikhawatirkan akan merusak generasi muda di Indonesia.  

Mereka yang tidak setuju, merasa kecewa dan kuatir dengan pengesahan ini karena 
dengan diberlakukannya UU ITE ini, kebebasan untuk mengemukakan suara dan 
berpendapat di muka umum (melalui media internet) akan dibungkam. Mereka 
beranggapan bahwa UU ITE akan membungkam kebebasan pers di Indonesia. Bahkan, 
ada beberapa kalangan yang beranggapan bahwa berlakunya UU ITE adalah sebuah 
kemunduran bagi pemerintahan sekarang ini.  

Terlepas dari pro dan kontra berkenaan dengan UU ITE, silakan mengenal UU ITE lebih 
jauh lagi. Karena keterbatasan ruang dan besarnya file yang ada, Anda dapat 
mengunduhnya dengan mudah melalui alamat di bawah ini.  
==> http://uuite.info/uuite.html [UU ITE]  
==> http://uuite.info/penjelasanuuite.html [Penjelasan UU ITE]  

Nah, setelah Anda membaca UU ITE yang telah disahkan tersebut, kami mengundang 
Anda untuk mengirimkan pendapat atau opini Anda berkenaan dengan UU ITE. Silakan 
salurkan aspirasi Anda perihal UU ITE ini. Pendapat maupun opini Anda akan kami 
sajikan di edisi 1101 publikasi ICW bulan Juni mendatang.  

Stop Press 

Lowongan Pekerjaan Programmer Dan Web Programmer 

Dunia teknologi terus berinovasi ....  

http://uuite.info/uuite.html
http://uuite.info/penjelasanuuite.html
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• Pernahkah Anda berpikir, apa peran teknologi bagi Kerajaan Allah?  
• Maukah Anda mengambil bagian dalam misi Allah di era teknologi ini?  

Bergabunglah bersama kami!  

Yayasan Lembaga SABDA dibangun atas kerinduan untuk mengambil bagian dalam 
visi misi Allah dengan memakai teknologi komputer dan internet untuk menjadi alat bagi 
pembangunan Kerajaan-Nya di dunia.  
==> http://www.ylsa.org/  

Yayasan Lembaga SABDA mengajak Anda yang memiliki kualifikasi berikut ini untuk 
bergabung:  

1. Lowongan Programmer/Database Designer:  
1. Tingkat pendidikan tidak dibatasi (Spesialisasi Teknik 

Komputer/Informatika/Matematika).  
2. Menguasai minimal satu bahasa pemprograman modern (C+, C#, 

Scripting, Java, PHP, Python, Perl, Ruby, dll.).  
3. Memiliki kemampuan logika dan matematika.  
4. Menguasai Bahasa Inggris.  
5. Memiliki pengalaman di bidangnya.  

2. Lowongan Web Programmer/Web Designer:  
1. Tingkat pendidikan tidak dibatasi (Spesialisasi Teknik 

Komputer/Informatika/Matematika).  
2. Menguasai HTML, PHP, dan MYSQL (terutama untuk Web Programmer).  
3. Memiliki kemampuan desain dan menguasai minimal satu tool untuk grafis 

(khusus untuk web designer).  
4. Diutamakan bagi yang sudah pernah membuat website.  

Kualifikasi umum:  

1. Sudah lahir baru, hidup baru dalam Kristus, dan sudah dibaptis.  
2. Pria atau wanita; diutamakan yang belum menikah.  
3. Mampu bekerja dalam tim dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi.  
4. Dapat bekerja dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki ketelitian yang 

tinggi.  
5. Memunyai semangat tinggi untuk terus belajar dan melayani di bidang teknologi 

informasi.  
6. Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah, minimal untuk dua tahun.  

Bagi yang berminat bergabung, kirimkan surat lamaran resmi dan CV lewat e-mail ke:  
==> rekrutmen-ylsa(at)sabda.org  

Atau kirim secepatnya lewat pos ke:  

YLSA/SABDA  

http://www.ylsa.org/
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KOTAK POS 25  
SLONS 57135  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: ylsa(at)sabda.org  

Surat Anda 

Dari: Ahardy <ahardy(at)xxxx >  
> Redaksi dan Staff Pengurus ICW yang terkasih,  
>  
> Kami dari jauh juga menyampaikan Selamat Paskah.  
>  
> Tuhan memberkati,  
>  
> Anton Hardy,  
> Vancouver  

Redaksi: 
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ucapan dari saudara 
Ahardy dan seluruh pelanggan ICW sekalian. Meskipun perayaan Paskah telah berlalu, 
kami berharap Paskah selalu memberi arti tersendiri dalam setiap waktu kehidupan kita. 
Tuhan Memberkati.  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus 2008.  

1101: Pelayanan Kesehatan  
1102: Pelayanan Musik  
1103: Majalah  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik tersebut, silakan 
kirim info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

Kami juga mengajak pelanggan dan pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Surat Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui kolom 
Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke redaksi di 
alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1101/Juni/2008: Pelayanan Kesehatan  
Salam Kasih  

Salam damai dalam Kristus,  

Apakah Anda masih ingat pepatah ini? "Men sana in conporisano", dalam tubuh yang 
sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Ya, kesehatan memang merupakan bagian yang 
penting dalam kehidupan manusia, sehingga untuk menjaga kondisi kesehatan atau 
mendapatkan kesembuhan dari suatu penyakit, kita tidak segan mengeluarkan uang 
dalam jumlah yang tidak sedikit.  

Pentingnya kesehatan bagi manusia merupakan kesempatan pula untuk mengabarkan 
Injil melalui bidang ini. Yesus telah melakukannya terlebih dahulu. Semasa pelayanan-
Nya di dunia, banyak orang mengenal-Nya dan akirnya bertobat melalui mukjizat-
mukjizat kesembuhan yang Ia lakukan. Saat ini, banyak hamba Tuhan dan organisasi 
misi yang juga memiliki hati untuk melayani Tuhan di bidang kesehatan. Tidak sedikit 
pula yang terjun ke pedalaman untuk memenuhi panggilan Tuhan tersebut. Melalui 
pelayanan kesehatan, wujud nyata kasih Kristus dapat dilihat secara nyata melalui 
tangan tangan hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk meringankan 
penderitaan sesama yang sedang mengalami gangguan kesehatan.  

Dalam edisi ini, kami mengajak Pelanggan dan Pembaca sekalian mengenal bentuk-
bentuk pelayanan kesehatan dalam dunia kekristenan. Ada yang berbentuk yayasan, 
rumah sakit, hingga sekolah perawat. Harapan kami, hati Anda akan tergerak dan turut 
mendukung pelayanan misi di bidang kesehatan ini. Kiranya menjadi berkat bagi Anda 
sekalian. Selamat membaca dan Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pimpinan Redaksi ICW  
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Jelajah Situs 

• AKPER BETHESDA - Peduli Penuh Kasih  

Situs ini merupakan media informasi kegiatan-kegiatan akademis di sekolah khusus 
perawat AKPER Bethesda, yang organisasinya sendiri telah berdiri di kota Yogyakarta 
sejak tanggal 20 Mei 1899. Informasi mengenai jadwal pendaftaran, mata kuliah, tenaga 
pengajar, biaya pendidikan, dan sebagainya, terangkum dalam enam halaman utama 
situs, yaitu halaman Profil, Akademik, Fasilitas, Lahan Praktek, Kemahasiswaan, dan 
Alumni. Ada pula beberapa file yang harus diunduh dalam bentuk PDF melalui menu 
Download Center, seperti informasi pendaftaran, formulir pendaftaran, dan jadwal kuliah 
yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Selain informasi dalam bentuk tulisan, tersedia 
pula sebuah galeri foto untuk melihat gambaran jelas mengenai kegiatan-kegiatan 
dalam AKPER Bethesda. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan, situs ini 
menyediakan sebuah RSS ke situs Kompas Cyber Media yang berisi artikel maupun 
tips-tips kesehatan yang tentunya bermanfaat bagi Anda.  

Situs ini sangat membantu Anda yang ingin menempuh pendidikan keperawatan dan 
sedang mencari informasi sekolah untuk calon perawat. Tidak hanya untuk calon 
mahasiswa saja, situs ini juga ditujukan bagi mahasiswa AKPER Bethesda sendiri dan 
juga para alumninya.  
==> http://akperbethesda.ac.id/  

• BETHESDA MEDICAL AND SOCIAL MINISTRIES - "To serve, not to be  

served" Mark. 10:45  

Pernahkah Anda berpikir seperti apakah bentuk pelayanan kesehatan di daerah 
pedalaman? Untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut, kami ingin mengajak Anda 
menengok Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam, Kalimantan Barat, melalui situsnya. 
Rumah sakit ini memberikan pelayanan medis dan sosial kepada orang-orang yang 
membutuhkaan di hutan Kalimantan Barat, Indonesia. Pertama kali didirikan pada 1960-
an sebagai klinik medis kecil yang melayani suku Dayak di hutan hujan Kalimantan. 
Sampai sekarang, pelayanan Rumah Sakit Bethesda Serukam Bethesda Ministries 
terus bertumbuh dan memerluas bidang pelayanannya. Meskipun berada di sebuah 
kota yang kecil, bahkan berdekatan dengan pedalaman, pelayanan Rumah Sakit 
Bethesda Serukam ini cukup membuat kita berdecak kagum. Misinya adalah 
menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk Kristus melalui bidang pelayanan kesehatan. 
Selain itu, fasilitas kesehatan yang dimiliki juga tidak kalah dengan rumah sakit di kota-
kota besar. Bahkan, rumah sakit ini telah memiliki sekolah untuk calon perawat.  

Isi situs yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya ini terbagi 
dalam dua bagian. Bagian All About BMSM mengajak kita untuk melihat sejarah, lokasi, 
visi, misi, nilai, pengurus dan staf, area pelayanan, informasi sukarelawan, dan juga 
mimpi-mimpi untuk masa depan. Sedangkan bagian kedua, Features, berisi informasi 
kegiatan pelayanan. Dalam salah satu menu di bagian Features, yaitu A Tour of 

http://akperbethesda.ac.id/
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Serukam, Anda akan diajak untuk menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan para tenaga medis maupun sukarelawan yang terlibat dalam pelayanan 
di rumah sakit ini.  

Kami berharap rumah sakit ini bisa menjadi inspirasi pelayanan Anda. Kita bisa melihat 
bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa bahkan di tempat-tempat yang sulit 
dijangkau. Selamat berjelajah.  
==> http://www.borneohospital.com/  

• JAWABAN HEALTH  

Jawaban Health atau J-Health merupakan bagian dari situs Jawaban.Com yang 
mengangkat isu-isu seputar dunia kesehatan. Isinya sangat sarat dengan informasi 
kesehatan yang sangat dibutuhkan.  

Artikel-artikel kesehatan dalam situs ini dibagi ke dalam enam kategori, yaitu Solusi 
Sehat, Nutrisi, Fit & Charming, Psikologi, Info Sehat, dan AIDS & Addiction. Cara 
penulisan yang sederhana dan pendek membuat pembaca mudah menangkap inti 
permasalahan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Selain artikel, J-Health 
juga menyediakan berita-berita seputar dunia kesehatan dalam menu Serba-Serbi 
Sehat. Anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan? Konsultasikan dengan dr. 
Catarina dalam menu Ask the Doctor. Kirimkan pertanyaan atau artikel Anda melalui 
sebuah tautan kecil bertuliskan Upload Artikel Sehat. Selain mengirimkan artikel Anda 
sendiri ke Jawaban Health, Anda juga dapat memberi komentar, mengirimkan ke artikel 
yang bersangkutan kepada orang lain, atau mencetak artikel-artikel yang ada di 
dalamnya. Tentu saja untuk lebih bebas menjelajahi dan terlibat dalam situs ini, Anda 
perlu mendaftar sebagai pengguna terlebih dahulu.  

Nah, daripada terlanjur sakit, lebih baik jika Anda membaca anjuran-anjuran untuk 
menjaga kesehatan tubuh di situs ini. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada 
mengobati?  
==> http://jawaban.com/news/health  

• KLINIK WALUYO JATI  

Klinik Waluyo Jati adalah sebuah klinik yang berdiri pada tahun 1992 di bawah payung 
Gereja Kristen Indonesia (GKI). Berlokasi di Surabaya, klinik Waluyo Jati memiliki 
kerinduan untuk memberikan pengobatan dengan biaya yang terjangkau, terutama 
untuk masyarakat yang kurang mampu.  

Situs Klinik Waluyo Jati ini memberikan keterangan sebanyak-banyaknya perihal 
pelayanannya, mulai dari sejarah, lokasi, biaya, dokter dan staf yang bertugas, hingga 
jadwal praktik. Dalam menu Sejarah, Anda bisa melihat foto-foto klinik dari awal berdiri 
hingga sekarang. Menu Lokasi menyajikan sebuah peta yang akan membantu Anda 
menemukan klinik tersebut. Yang menarik adalah Klinik Waluyo Jati menerbitkan 
sebuah CD-ROM yang berisi ilmu kedokteran, ditujukan untuk mahasiswa maupun 

http://www.borneohospital.com/
http://jawaban.com/news/health
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mereka yang membutuhkan. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, Anda bisa 
mengakses menu CD-ROM atau langsung mengakses situs http://www.medical-
teaching.com/. Tunggu apa lagi? Silakan akses alamat yang tercantum di bawah ini.  
==> http://wjclinic.net/  

• OBOR BERKAT INDONESIA  

Obor Berkat Indonesia telah melakukan pelayanannya di bidang kesehatan dan 
pendidikan sejak tahun 1999. Sampai sekarang, yayasan yang didirikan untuk 
membantu masyarakat yang terkena imbas dari krisis moneter di Indonesia ini telah 
mengembangkan bidang pelayanan mereka dalam hal pemberdayaan masyarakat dan 
penanganan korban bencana alam. Empat bidang pelayanan inilah yang menjadi fokus 
dalam situs OBI.  

Informasi seputar kegiatan OBI terangkum dalam situs ini. Pelayanan yang telah 
menjangkau lebih dari 1.048.334 orang ini memang lebih fokus kepada pelayanan 
kesehatan. Menu-menu yang ada di dalamnya lebih mengacu kepada informasi seputar 
medis. Dalam halaman Info Medis, Anda akan disuguhi artikel-artikel seputar penyakit 
dan kesehatan. Sangat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin menggali informasi 
seputar penyakit tertentu. Selain membaca artikel, satu fasilitas istimewa dari situs ini 
adalah para pembaca dapat mengunduh versi audio program Dokter Menjawab dalam 
file WMA. Tidak hanya mendengarkan lewat Audio, dalam menu Klinik Online, Anda 
juga dapat berkonsultasi dengan dokter yang telah ditunjuk oleh pengurus situs ini. 
Caranya mudah, tinggal mengisi form yang telah disediakan dalam halaman ini. Ada 
pula Arsip Konsultasi yang memungkinkan Anda melihat apakah kasus kesehatan yang 
Anda alami sudah pernah dibahas sebelumnya. Anda juga bisa mendapatkan tips sehat 
melalui telepon seluler Anda, tentu saja setelah Anda mendaftarkan diri terlebih dahulu. 
Ingin mengetahui lebih dalam lagi? Silakan jelajahi situsnya di:  
==> http://www.obi.or.id/  

Jelajah Situs Manca 

• CHRISTIAN BLIND MISSION INTERNATIONAL - Together We Can Do More  

CBM adalah sebuah yayasan yang memiliki beban untuk melayani mereka yang 
memiliki kekurangan dalam hal penglihatan di negara-negara berkembang tanpa 
memandang kewarganegaraan, jenis kelamin, dan agama. CBM didirikan oleh seorang 
pendeta yang berasal dari Jerman bernama Ernst Jakob Christoffel pada tahun 1908.  

Dalam situs CBM ini, kita dapat melihat proyek-proyek CBM, di mana saja pelayanan 
CBM dilakukan, dan bagaimana cara kerja yayasan ini. Terdapat pula beberapa laporan 
proyek dalam bentuk kesaksian yang tentunya akan sangat menguatkan iman kita 
dalam menu How We Work. Untuk mengetahui kabar-kabar terbaru dari pelayanan 
CBM, Anda bisa menengoknya dalam menu News. Selain informasi seputar pelayanan 
CBM, disediakan pula menu Glossary untuk menambah pengetahuan dan khasanah 
kata Anda dalam bidang kesehatan. Agar lebih mudah menjelajahi situsnya, silakan 

http://www.medical-teaching.com/
http://www.medical-teaching.com/
http://wjclinic.net/
http://www.obi.or.id/
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tengok menu Site Map. Selamat berselancar.  
==> http://www.cbm.org/  

• CHRISTIAN MEDICAL FELLOWSHIP  

Christian Medical Fellowship didirikan pada tahun 1949 dan memiliki anggota lebih dari 
4.500 dokter Inggris dan 1.000 pelajar kesehatan. Tujuan dibentuknya organisasi ini 
adalah untuk memuridkan dan melatih para dokter dan tenaga medis untuk menjadi 
saksi Kristus melalui keahlian mereka dalam bidang kesehatan. Organisasi ini memang 
membuka kesempatan agar orang lain dapat bergabung, namun sayangnya organisasi 
ini hanya menerima anggota yang berkebangsaan Inggris saja.  

Namun tidak berarti situs CMF hanya bisa dinikmati orang yang berkebangsaan Inggris 
saja. Melalui situs ini, Anda dapat membaca banyak buku serta artikel yang dimiliki oleh 
organisasi ini secara tersambung tanpa harus mendaftar menjadi anggota terlebih 
dahulu. Tentunya buku-buku dan artikel-artikel tersebut berkenaan dengan pelayanan 
dalam bidang kesehatan. Silakan masuk ke dalam menu Literature untuk menikmati 
tulisan-tulisan seputar kesehatan. Tidak hanya dalam menu Literature, klik pula menu 
Mission & Outreach untuk mendapatkan tulisan seputar pelayanan misi dan 
penjangkauan. Jika ingin membaca tulian seputar etika dan isu dalam dunia kesehatan, 
silakan klik menu Ethics. Dengan mengunjungi situs ini, sembari Anda menambah 
pengetahuan di bidang kesehatan, Anda juga dapat semakin mendalami pelayanan 
misi, khususnya dalam bidang kesehatan.  
==> http://www.cmf.org.uk/  

• HEALTHSERVE - Mobilising Christian Healthcare Mission  

HealthServe merupakan bagian dari pelayanan Christian Medical Fellowship (CMF). 
Melalui HealthServe, CMF bertujuan menggerakkan serta mendukung pelajar dan ahli 
medis Kristen untuk melayani Kristus di seluruh dunia. Informasi lebih lengkap 
mengenai pelayanan HealthServe dapat Anda simak dalam menu About Us.  

Yang diunggulkan dalam situs ini adalah sebuah database sumber bahan yang 
berkapasitas besar. Database ini memuat semua informasi yang ada dalam HealtServe, 
seperti jurnal, bahan-bahan pelatihan, informasi badan-badan misi, perkumpulan ahli 
medis Kristen, dan informasi lainnya seputar pelayanan misi di bidang kesehatan. 
Bahan-bahan tersebut diinformasikan untuk membantu Anda yang sedang atau 
berencana melayani Tuhan di luar negeri sebagai tenaga medis. Untuk mendapatkan 
informasi-informasi tersebut, silakan klik menu Healthcare Mission Resources Directory.  

Informasi lainnya dapat Anda peroleh pula dalam menu News Archive, di mana Anda 
dapat membaca beberapa publikasi dan arsip kesaksian yang berasal dari beberapa 
negara di dunia. Dalam halaman Publications, mereka menyajikan tautan-tautan dari 
beberapa edisi majalah HealthServe yang diterbitkan empat bulan sekali oleh Medical 
Missionary Association HealthServe. Isinya adalah informasi tentang kesehatan dan 
misi kesehatan. Ingin tahu lebih dalam mengenai pelayanan misi di bidang kesehatan? 

http://www.cbm.org/
http://www.cmf.org.uk/
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Situs ini merupakan salah satu referensi yang tepat bagi Anda.  
==> http://www.healthserve.org/  

Jelajah Situs Umum 

• KELUARGA SEHAT - Informasi Kesehatan untuk Seluruh Keluarga  

Situs Keluarga Sehat.com adalah sebuah situs yang memberikan berbagai informasi 
tentang kesehatan dalam bentuk artikel, tips, dan konseling kesehatan kepada 
pengunjungnya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, Anda dapat mengeklik menu 
Klinika, Tips Ringan, dan Pola Hidup. Di dalam menu-menu tersebut, Anda akan 
diberikan pengetahuan mengenai berbagai topik seputar kesehatan dan macam-macam 
penyakit. Kunjungi juga menu Keluarga yang di dalamnya dijabarkan tentang tips 
menarik seputar menjaga kesehatan keluarga Anda.  

Tidak hanya artikel tentang permasalahan kesehatan, beberapa artikel menarik tentang 
bagaimana mengatur hunian dan tips menjaga lingkungan sekitar, bisa Anda dapatkan 
di menu Sekitar Kita. Kita tahu bahwa kesehatan kita juga tidak lepas dari lingkungan di 
mana kita tinggal. Jangan lewatkan pula menu Air dan Kita yang berisi berbagai artikel 
pendek seputar pentingnya air bagi kesehatan tubuh kita. Anda juga bisa bertukar 
pikiran dalam hal konseling keluarga dengan bergabung di forum Konseling Keluarga 
Sehat. Untuk dapat aktif di dalamnya, Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. 
Ingin memiliki keluarga yang selalu terjaga kesehatannya? Kunjungi situs ini untuk 
menambah pengetahuan Anda.  
==> http://www.keluargasehat.com/  

Get the Fresh 

• INDONESIA-EDUCENTER.NET  

Pada kesempatan ini, Redaksi ICW memperkenalkan situs Indonesia-Educenter 
kepada setiap pelanggan ICW yang setia. Situs ini menyajikan informasi seputar dunia 
pelayanan anak dan didesain khusus untuk menjadi wadah bagi para pemerhati serta 
para pelayan anak untuk secara aktif memberikan kontribusi dan mengembangkan situs 
ini.  

Mari kita jelajahi setiap menu yang ditawarkan oleh situs ini. PenA e-BinaGuru adalah 
sebuah halaman persembahan anggota Milis Diskusi e-BinaGuru pada setiap 
pengunjung. Di bawah menu PenA e-BinaGuru, kita akan menemukan menu PPK e-
BinaGuru yang berisi liputan pelayanan Tim PPK (Proyek Pelayanan Kasih) e-BinaGuru 
yang khusus melayani anak-anak prasejahtera di Indonesia. Menu Multiple Intelligences 
adalah menu yang berisi informasi bagaimana mengaplikasikan filosofi Multiple 
Intelligences dalam dunia pelayanan anak. Sebagai pelengkap adalah menu HLLC 
(Happy Land Learning Center) yang berisi liputan khusus bagaimana sebuah model 
"learning center" menjadi sebuah alat yang strategis bagi pelayanan anak.  

http://www.healthserve.org/
http://www.keluargasehat.com/
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Situs ini juga menyediakan menu Sekolah Minggu (Kelas Bayi, Kelas Balita, Kelas SD) 
yang secara khusus diperuntukkan bagi Anda para pelayan/guru sekolah minggu. 
Terdapat pula Training On Line yang menjadi wadah pembelajaran bagi para pelayan 
anak untuk terus mengembangkan diri. Bahan yang disediakan dalam situs ini 
bervariasi, mulai dari artikel, renungan, kesaksian, sharing, diskusi, ide-ide kreatif, tips-
tips, dan contoh praktis yang mudah diaplikasikan dalam kelas Anda. Tunggu apa lagi? 
Silakan menyalin rekat alamat di bawah ini ke browser Anda.  
==> http://indonesia-educenter.net/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:in-christ.net semakin hidup dan Interaktif! 

Memasuki bulan Juni, situs In-Christ.Net sudah semakin hidup. Banyak pengguna dan 
pengunjung yang mulai aktif mengirim tulisan dan memberikan komentar. Tulisan-
tulisan tersebut, baik itu artikel maupun blog, patut Anda simak karena kualitas dan 
muatan yang terkandung di dalamnya dapat memberkati Anda semua.  

Selain itu, Admin In-Christ.Net juga telah mengganti "shoutbox" yang lama dengan yang 
baru. Shoutbox yang baru ini lebih lengkap fasilitasnya dan lebih mudah dioperasikan. 
Fasilitas yang ada di dalamnya antara lain, waktu posting komentar, links, serta "smiley" 
yang lebih lengkap dan menarik.  

Nah, tunggu apa lagi? Segera kunjungi In-Christ.Net untuk memberikan kontribusi, 
berinteraksi, dan memanfaatkan fasilitas menarik yang ada di dalamnya.  
==> http://www.in-christ.net/  

Jelajah Blog Kristen 

• SOLI DEO GLORIA - For the Glory of God Alone  

Blog yang Redaksi ulas kali ini merupakan blog yang dikelola oleh Peter Purwanegara 
atau pitpot. Si pemilik selalu rajin menambah tulisan-tulisan terbaru di dalam blog yang 
telah dikelola sejak September 2007 ini. Tulisan-tulisannya pun sangat renyah untuk 
dibaca, namun sarat dengan pesan-pesan firman Tuhan di dalamnya.  

Ada empat kategori yang akan memudahkan Anda menjelajahi tulisan-tulisan pitpot 
dalam blognya ini, yaitu Kata Cerita, Kata Doa, Kata Harian, Kata Lawas, dan Kata 
Tulis. Selain dari kategori, dalam menu Kata Cari, Anda juga dapat mengeklik beberapa 
kata yang menjadi kata kunci dari tulisan-tulisan dalam blog Soli Deo Gloria ini.  

http://indonesia-educenter.net/
http://www.in-christ.net/
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Menariknya, pitpot juga memberikan tautan ke situs-situs yang memuat informasi buku 
yang telah atau sedang dibacanya. Mungkin setelah melihat informasi buku-buku ini, 
Anda juga akan tertarik untuk membacanya. Masih kurang dengan bahan yang ada 
dalam situs ini? Arahkan kursor Anda ke menu Carita untuk membaca tulisan pitpot di 
situs lainnya.  
==> http://s0lide0gl0ria.wordpress.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan atau pun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

• CMEDNET - Christian Medical Network  

Christian Medical Network (CMEDNET) adalah milis diskusi yang menjadi wadah bagi 
para mahasiswa, dokter, atau pun para pekerja medis untuk berbagi informasi seputar 
dunia medis, kedokteran, maupun informasi umum lainnya.  

Karena milis ini ditujukan untuk para pekerja medis, ketika mendaftar menjadi anggota, 
Anda akan mendapatkan sebuah formulir yang harus diisi terlebih dahulu, dan salah 
satu data yang harus diisi adalah mengenai pendidikan kedokteran yang Anda tempuh 
dan tempat Anda mengabdi sebagai tenaga medis saat ini. Jika pihak Admin telah 
menyetujui keanggotaan Anda, maka Anda dapat segera bergabung untuk berdiskusi 
dengan anggota CMEDNET ini. Jangan lupa, untuk dapat berdiskusi dalam milis ini, 
Anda harus fasih berbahasa Inggris karena milis ini menggunakan bahasa internasional 
tersebut sebagai bahasa pengantarnya. Ingin segera bergabung? Kirimkanlah 
permohonan Anda ke alamat di bawah ini.  
==> cmednet-subscribe(at)yahoogroups.com  

  

http://s0lide0gl0ria.wordpress.com/
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Artikel:Teknik Optimalisasi Mesin Pencari 

Optimalisasi mesin pencari adalah suatu proses meningkatkan jumlah pengunjung situs 
dengan mencapai peringkat teratas di hasil pencarian pada sebuah mesin pencari, 
seperti Yahoo, Google, maupun mesin pencari lainnya. Semakin tinggi urutan suatu 
situs dalam hasil pencarian, peluang untuk situs dikunjungi itu semakin besar. 
Kebanyakan pengguna internet tidak akan terlalu banyak mengeklik semua halaman 
situs yang terdapat dalam hasil pencarian. Biasanya pengunjung akan mengeklik 
beberapa situs yang ada dalam urutan atas. Jadi, peringkat tinggi penting untuk 
membuat situs Anda ramai.  

Meskipun tidak ada jaminan situs Anda dapat berada pada peringkat atas, namun ada 
beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan peluang memeroleh 
urutan atas pada hasil pencarian. Kami menganjurkan lima langkah dasar berikut untuk 
menghasilkan daftar pencarian mesin pencari yang diinginkan.  

1. Isi Tulisan/Kata Kunci  

Kami menemui bahwa penargetan isi sepertinya adalah strategi yang paling 
sukses. Mesin pencari mulai menggunakan algoritma yang mengidentifikasi tema 
utama dari keseluruhan situs daripada mengidentifikasi setiap halaman yang ada 
di dalamnya. Agar tema utama dapat mengoptimalkan mesin pencari, Anda 
harus mengidentifikasi kelompok kata kunci utama yang ada dan sesuai dengan 
isi sebagian besar halaman situs Anda.  

Istilah praktisnya, jika Anda menulis sebuah artikel, penawaran, atau promosi 
situs Anda, fokuslah untuk membuat isi yang informatif dan menarik, perhatikan 
frase kata kunci yang sepertinya akan menempatkan situs Anda pada urutan 
yang lebih baik di mesin pencari.  

Pemilihan kata kunci bisa menjadi proses yang agak rumit karena ada banyak 
faktor berbeda yang muncul saat mesin pencari menentukan urutan halaman 
situs Anda dan seberapa baik urutan kata kunci Anda. Anda mungkin berharap 
bisa meluangkan waktu mempelajari proses ini. Aturan yang baik adalah memilih 
dua sampai tiga frase kata dari isi yang muncul di seluruh situs yang menurut 
Anda dapat menimbulkan daya tarik besar bagi pengunjung yang menjadi 
sasaran Anda. Kami menyarankan agar Anda mengonsultasikannya dengan 
rekan Anda yang lain ketika Anda membuat daftar kata kunci yang tepat.  

2. Tags META  

Tags META adalah tags HTML khusus yang menyediakan informasi tentang 
suatu situs, seperti informasi mengenai orang yang membuat situs, seberapa 
sering situs tersebut diperbarui, isi situs, dan kata kunci yang mewakili isi situs. 
Banyak mesin pencari menggunakan informasi tersebut saat membuat indeks.  
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Tags META sebaiknya berisi istilah-istilah isi yang pokok. Kami menyarankan 
agar Anda tidak menggunakan terlalu banyak kata (lebih baik kurang dari 25 
kata) dan mengulang kembali kata kunci karena hal ini bisa membuat mesin 
pencari mengabaikan situs Anda.  

3. Pengiriman URL  

Setelah situs Anda selesai dibangun, kirimkan situs Anda ke mesin pencari. Kami 
sangat menyarankan penggunaan alat pengiriman situs pada mesin pencari 
yang ada di Promotion World <http://www.promotionworld.com/>; gratis. Alat ini 
merupakan sebuah jasa pelayanan yang sangat baik dan memungkinkan Anda 
mengirim sepuluh URL sekaligus serta menerima hasil yang akurat dan deskriptif 
atas pengiriman URL tersebut. Ketika Anda meninjau hasilnya, Anda akan 
menemukan beberapa pengiriman yang gagal. Untuk pengiriman yang gagal 
tersebut, Promotion World menyediakan informasi tentang bagaimana 
mengirimkan situs Anda secara manual.  

4. Rangking Situs  

Optimalisasi mesin pencari tidak berhenti hanya dengan mengirim situs Anda ke 
mesin pencari. Anda masih harus menentukan ketenaran situs Anda dan 
membuat perubahan yang dirasa perlu. Untuk memeriksa bagaimana situs Anda 
dinilai, bukalah Alexa.com <http://www.alexa.com >. Jika situs Anda berada pada 
urutan antara 1 dan 100.000, berarti situs Anda memiliki rangking yang cukup 
kuat. Jika rangking situs Anda lebih dari 100.000 atau Anda tidak puas dengan 
rangking situs Anda, cara yang lazim digunakan untuk meningkatkan rangking 
adalah dengan saling menukar tautan (links) dengan situs lain. Cara ini biasanya 
berhasil karena link luar merupakan kriteria utama dalam sistem rangking yang 
ada di Google dan sudah digunakan oleh situs-situs besar, seperti Yahoo, AOL, 
Infoseek, dan sebagainya.  

5. Promosi Situs  

Usaha pengoptimalan mesin pencari harus selalu diperkuat dengan bentuk 
promosi dan pemasaran yang lain. Salah satu cara melakukan promosi adalah 
dengan menggunakan publikasi untuk mengirimkan isi yang bermanfaat dan 
informatif yang akan membuat pengunjung membuka situs Anda. Metode 
promosi lain meliputi iklan tersambung (online), iklan cetak, promosi khusus 
(yakni, kesempatan memenangkan sebuah kamera digital), survei, dan promosi 
dari mulut ke mulut melalui teman atau kerabat.  

Promosi situs merupakan bagian dari e-Business yang sangat penting. 
Keberhasilan dalam promosi akan menentukan rangking. Tanpa lalu lintas situs 
yang padat, situs Anda tidak akan memiliki rangking yang memuaskan untuk 
meraih keberhasilan. (t/Dian)  

http://www.promotionworld.com/
http://www.alexa.com/
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Diterjemahkan dan diedit seperlunya dari:  
Nama situs: Search Engine Optimization  
Judul asli artikel: Search Engine Optimization Techniques  
Penulis: Milena Sotirova  
Alamat URL: http://www.911searchengineoptimization.co.cc/?p=60  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus 2008.  

1102: Pelayanan Musik  
1103: Majalah  
1104: Radio  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik tersebut, silakan 
kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

Kami juga mengajak pelanggan dan pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Surat Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui kolom 
Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke Redaksi di 
alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  

  

http://www.911searchengineoptimization.co.cc/?p=60
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ICW 1102/Juli/2008: Pelayanan Musik  
Salam Kasih  

Shalom,  

Pelayanan musik merupakan sebuah bentuk pelayanan yang selalu mendapatkan 
tempat tersendiri di gereja. Seorang teman pernah mengatakan bahwa musik telah 
membuatnya lebih merasakan sukacita selama berada dalam gereja. Selengkap atau 
sesederhana apapun alat musik yang digunakan, pelayanan musik telah menjadi 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah gerejawi. Bahkan tanpa alat musik pun, 
puji-pujian selalu ada dalam susunan acara gerejawi. Tidak hanya untuk pelayanan 
gerejawi, musik pun menjadi sarana untuk pelayanan misi.  

Dalam edisi kali ini, ICW mengangkat Pelayanan Musik menjadi sebuah tema, sebagai 
wujud penghargaan terhadap mereka yang telah menjadi bagian dari kegiatan bermusik 
di gereja. Semoga edisi kali ini bisa menjadi inspirasi, penyemangat, dan berkat bagi 
Anda. Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pimpinan Redaksi ICW  
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Jelajah Situs 

• IM-MC - Indonesian Musician - Ministry Community  

IM-MC (Indonesian Musician-Ministry Community) adalah sebuah komunitas bagi 
pelayan musik Kristen Indonesia yang bersifat interdenominasi dan mewakili seluruh 
pelayanan musik dalam gereja. Situs ini berawal dari jaringan komunitas berbentuk 
forum diskusi yang terbentuk pada bulan Januari 2000.  

IM-MC memberikan banyak bahan dan sumber yang bisa memerkaya pengetahuan 
Anda seputar dunia musik. Sebagai penyedia sumber bahan seputar musik rohani, situs 
ini memiliki menu Articles. Isi yang terdapat dalam menu Articles dibagi ke dalam tiga 
tipe, yaitu Seputar Pelayanan Musik Rohani, Pelajaran Musik, dan Kesaksian/Pelajaran 
Rohani/Blog. Untuk mengunduh lagu-lagu, nada dering, maupun bahan-bahan lain 
seputar musik rohani, menu Downloads disiapkan khusus bagi para pengunjung. 
Berkas-berkas yang dapat diunduh dalam menu Downloads, antara lain lagu-lagu 
karangan Sammy pemilik dan pengelola situs IM-MC ini dalam format MP3, partitur lagu 
dalam format PDF, "utility" pembuatan musik, dan pembahasan teori musik.  

Sebagai situs yang mengedepankan komunitas, IM-MC pun menyediakan menu Forum 
sebagai tempat para pengguna dan anggota komunitas saling bertukar pendapat dan 
berbagi seputar pelayanan musik. Beberapa topik yang dapat didiskusikan dalam forum 
ini, antara lain Praise & Worship, Worship Leader/Singers/Choir, 
Piano/Keyboard/Organ/, Gitar/Bass/Alat Petik Lainnya, Drum/Perkusi, Teori Musik, 
Saran atau Pertanyaan tentang IM-MC, dan sebagainya.  

Saat ini, situs dan komunitas pelayanan musik dalam bahasa Indonesia belum banyak. 
Oleh karena itu, segeralah berkunjung dan bergabung dalam komunitas IM-MC ini.  
==> http://www.im-mc.org/ [Alamat Situs]  
==> http://launch.groups.yahoo.com/group/im-mc/  
[Bergabung Menjadi Anggota Milis IM-MC]  

• KIDUNG.COM  

Lagu pujian merupakan bagian dalam pelayanan gereja dan merupakan instrumen 
penting dalam sebuah ibadah. Situs Kidung.com berusaha menjadi bagian dari 
pelayanan musik di gereja Anda dengan menyediakan lirik-lirik lagu pujian yang dapat 
dinyanyikan dalam gereja.  

Dalam situs Kidung.com ini, Anda akan menemukan lagu-lagu dalam lirik berbahasa 
Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Karena disusun secara alfabetis menurut 
judul lagu atau berdasarkan lirik awal lagu, maka Anda dapat menemukan lirik lagu 
yang Anda butuhkan dengan mudah. Agar lebih mudah lagi, Anda tinggal 
memanfaatkan fasilitas "search" yang ada. Bukan hanya lirik saja, situs ini juga 
menyediakan "chord" gitar dan piano serta artikel dan arsip Renungan Harian dalam 
format Zip maupun Word. Jika Anda mengarang sebuah lagu rohani dan ingin 

http://www.im-mc.org/
http://launch.groups.yahoo.com/group/im-mc/
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membagikannya pada orang lain agar menjadi berkat, Anda juga bisa melakukannya 
dalam situs ini hanya dengan menghubungi admin(a t)kidung.com. Jangan lupa 
memberikan komentar melalui buku tamu jika Anda merasa diberkati melalui situs ini.  
==> http://www.kidung.com/  

• TRUE WORSHIPPERS - Forever Reign True Worshippers Youth  

True Worshippers adalah sebuah grup musik rohani yang sudah cukup lama 
melantunkan lagu-lagu rohani yang telah banyak menjadi berkat bagi banyak orang di 
Indonesia. Selama ini mungkin banyak yang mengenal mereka melalui majalah atau 
media cetak lainnya. Kini, kami mengajak Anda mengenal mereka lebih dekat lagi 
melalui situsnya.  

Dalam situs ini, Anda dapat membaca berita-berita terbaru seputar grup musik ini 
maupun foto-foto tur mereka selama ini. Namun sebelumnya, marilah kita membaca 
sekilas tentang True Worshippers melalui menu About. Tidak semua fasilitas dalam 
situs ini bisa dinikmati oleh pengunjung. Beberapa fasilitas mengharuskan Anda 
mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu, misalnya fasilitas yang berada 
dalam menu Member's Area yang terdiri dari Ring Tones, Forum Board, dan Shopping 
Chart. Dalam Member's Area ini, Anda dapat mengunduh, berbelanja, dan berdiskusi 
dengan pengguna lainnya. Jika Anda ingin mengetahui berita terbaru yang terjadi 
seputar True Worshippers, arahkanlah kursor Anda ke menu News. Ingin menjelajahi 
menu-menu lainnya? Silakan klik alamat berikut ini.  
==> http://www.true-worshippers.com/  

Kunjungi pula blognya di:  
==> http://true-worshippers.blogs.friendster.com/  

• GEMA - Gudang Elektronik Musik dan Audio  

Alternatif lain yang dapat Anda kunjungi jika Anda tertarik pada bidang musik adalah 
situs GEMA (Gudang Elektronik Musik dan Audio). Situs ini menyajikan tautan-tautan ke 
sumber-sumber musik, lirik lagu, software audio, dan artikel-artikel musik. Selain musik, 
Anda juga bisa memerdalam pengetahuan Anda tentang Alkitab dan firman Tuhan 
dengan memanfaatkan audio Alkitab, Khotbah, Konseling, dan Leadership.  
==> http://gema.sabda.org/  

Jelajah Situs Manca 

• HOT WORSHIP - A Resource for Worship Leaders and Worshippers  

Anda pemimpin pujian atau orang yang selalu ingin menggali makna terdalam dari 
pujian dan penyembahan? Situs Hot Worship menyediakan berbagai informasi bagi 
para pelayan musik gereja maupun umat Tuhan yang ingin selalu menyembah Dia 
melalui puji-pujian dan musik. Sebagai direktori musik dan lagu-lagu penyembahan, 
situs ini menyediakan tautan ke berbagai situs yang menyediakan segala bentuk bahan 

http://www.kidung.com/
http://www.true-worshippers.com/
http://true-worshippers.blogs.friendster.com/
http://gema.sabda.org/
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yang berkaitan dengan penyembahan dan pelayanan musik dalam gereja. Tautan-
tautan tersebut dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang sangat spesifik, antara 
lain Fresh Music, Tabs and Sheet Music, Stores, Articles, Events and Seminars, 
Schools, Songwriting, Magazines, Worship Software, Worship Graphics, 
Outreach/Evangelism, dan sebagainya.  

Sebagai situs direktori, situs ini luar biasa lengkap. Jika Anda menguasai bahasa 
Inggris, Anda akan merasa terpuaskan dengan semua informasi seputar pelayanan 
musik yang ada dalam situs Hot Worship ini. Penasaran? Kunjungi saja situsnya.  
==> http://www.hotworship.com/  

• MUSIC MISSION KIEV - Ministry through the splendor of His music ....  

Musik dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan Amanat Agung, yakni untuk 
membawa bangsa-bangsa kepada Allah.  

Itulah yang sedang dilakukan organisasi misi Music Mission Kiev (MMK). Melalui 
beragam bentuk pelayanan yang diadakannya yang sebagian besar berbasiskan musik 
Music Mission Kiev rindu untuk mewujudkan tujuannya, yakni untuk mengabarkan Injil 
kepada negara Ukraina dan selanjutnya kepada dunia oleh para musisi Ukraina. MMK 
juga rindu melayani komunitas Kristen yang ada di Ukraina melalui penginjilan, 
pemuridan, dan kegiatan kemanusiaan untuk para janda dan anak-anak yatim piatu. 
Segala bentuk pelayanan yang dilakukan MMK dapat Anda lihat lebih lanjut dalam 
menu Ministries.  

Selain menyajikan profil MMK yang dapat Anda jelajahi lebih dalam lagi dalam menu 
About MMK, melalui situs ini kita juga dapat mendengarkan musik-musik rohani koleksi 
MMK dan juga siaran dari Radio MMK secara tersambung. Untuk mendengarkan lebih 
banyak lagi hasil karya musik mereka, Anda dapat membelinya dalam menu Store.  
==> http://www.musicmissionkiev.org/  

• SDG - Resources for Your Ministry  

Soli Deo Gloria atau SDG merupakan divisi pelayanan musik dalam Gereja Indonesian 
Presbyterian Church Randwick sebuah gereja berbahasa Indonesia yang ada di 
Australia. Pelayanan SDG meliputi pelayanan puji-pujian, produksi musik, tarian, drama, 
penggunaan lagu, pengaturan aset gereja, perekaman audiovisual, dan pembinaan 
anggota.  

Situs ini merupakan pusat informasi bagi anggota SDG. Setiap anggotanya dapat saling 
membagikan ide dan kreativitas mereka dengan anggota lain. Mereka juga dapat saling 
menginformasikan berita-berita dan acara-acara terbaru seputar pelayanan musik. 
Menu yang hanya dapat diakses oleh anggota SDG adalah Members Directory dan 
Downloads. Jika Anda bukan atau belum menjadi anggota SDG, tersedia pula bahan-
bahan musik dan renungan-renungan yang dapat membantu Anda bertumbuh sebagai 
orang Kristen, seperti menu Articles yang sebagian besar isinya ditulis oleh orang 

http://www.hotworship.com/
http://www.musicmissionkiev.org/
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Indonesia dalam bahasa Indonesia pula, menu Links yang menawarkan beberapa 
tautan yang dibagi ke dalam empat kategori (History & Archeology, Devotional, 
Christian News, dan Musicians Resources), dan menu News yang berisi informasi 
seputar SDG.  

Semoga situs ini bisa menjadi inspirasi bagi divisi musik di gereja Anda, dan nama 
Tuhan semakin dipermuliakan.  
==> http://sdg.ipc.org.au/index.php  

Jelajah Situs Umum 

• ANGKLUNG WEB INSTITUTE - Center of Knowledge and Competence of 
Angklung  

Sebagai orang Indonesia, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan angklung. Alat 
musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat ini dapat membuat pendengarnya 
langsung jatuh cinta kepada alat musik ini begitu mendengar keunikan suaranya. 
Mengapa angklung bisa menghasilkan suara yang indah? Bagaimana sejarah musik 
angklung? Bagaimana cara membuatnya? Seperti apa nada dasar angklung? Semua 
pertanyaan-pertanyaan mengenai angklung terjawab saat Anda memasuki situs ini. 
Simaklah menu AWI Articles untuk mengetahui hal-hal penting seputar angklung.  

Selain pengetahuan umum mengenai angklung, AWI juga memberikan kursus angklung 
dengan cuma-cuma. Untuk dapat mengikutinya, Anda harus mendaftarkan diri terlebih 
dahulu. Dapatkan keterangannya dalam menu AWI Course & Material. Anda juga dapat 
mengunduh berbagai berkas seputar angklung dalam situs ini melalui menu Latest 
Download. Kenalilah istilah-istilah dalam dunia musik yang ditata dengan rapi dalam 
menu AWI Glosarry. Masih banyak fitur-fitur lain yang bermanfaat, misalnya AWI 
Angklung Sale, AWI SW Tools, dan AWI Angklung Song. Rasanya tidak akan lengkap 
jika tidak berkunjung sendiri ke sana.  

Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang hingga kini masih 
eksis. Tapi eksistensi angklung sendiri tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa kita yang 
memeliharanya. Mari kita menjaga dan melestarikan angklung, jangan sampai 
menyesal di kemudian hari.  
==> http://angklung-web-institute.com/  

• KITA BICARA KERONCONG, HANYA KERONCONG!  

Pada masa keemasannya dulu, musik keroncong selalu diperdengarkan melalui radio. 
Penyanyi dan pencipta lagu keroncong pun menjadi penyanyi favorit berbagai lapisan 
masyarakat. Siapa yang tidak kenal Soendari Soekotjo, Gesang, atau Waljinah?  

Kini musik keroncong kalah pamor dengan musik pop, rap, rock, dan RnB. Namun 
meski redup, bukan berarti musik keroncong telah mati. Tengoklah blog ini, sesuai 
dengan namanya, hanya membicarakan tentang keroncong.  

http://sdg.ipc.org.au/index.php
http://angklung-web-institute.com/
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Mulai dari sejarah, para maestro di bidang keroncong, lirik lagu, keroncong, acara-acara 
seputar musik keroncong yang diadakan di beberapa kota, langgam, serba-serbi 
keroncong, dan artikel-artikel tentang keroncong. Mereka juga mengundang siapa saja 
yang mencintai, tertarik, atau ingin tahu lebih banyak lagi tentang musik keroncong 
untuk mendaftarkan diri bergabung dengan milis keroncong yang beralamat di 
http://launch.groups.yahoo.com/group/keroncong/.  

Saat ini musik keroncong memang identik sebagai musik bagi orang tua. Masih sedikit 
telinga anak muda yang bisa mengerti keindahan musik keroncong. Semoga di tahun-
tahun mendatang, semakin banyak masyarakat yang menyukainya sehingga musik 
keroncong bisa tetap membudaya dalam masyarakat Indonesia.  
==> http://keroncong.wordpress.com/  

Get the Fresh 

• SEORANG SAHABAT  

Anda haus akan sumber-sumber kekristenan yang membangun jiwa? Silahkan 
berjelajah dan melepaskan rasa penat dalam situs Seorang Sahabat. Layaknya seorang 
sahabat yang akan menghilangkan dahaga Anda, menjadi oase dalam kekeringan, dan 
saling menopang dalam kesulitan, situs ini hadir juga untuk menjadi sahabat bagi Anda.  

Melalui situsnya ini, Seorang Sahabat menghadirkan Artikel, Kesaksian, Renungan, dan 
Forum yang diharapkan bisa menjadi berkat bagi Anda sekalian. Setiap tulisan yang 
ada di situs ini berasal dari berbagai sumber, termasuk kiriman pengunjung yang rindu 
membagikan berkat yang diperolehnya melalui situs ini. Anda juga dapat mengirimkan 
artikel, kesaksian, atau renungan melalui alamat admin yang ada di dalam situs.  

Jika Anda memiliki informasi seputar pelayanan Anda, baik itu persekutuan, gereja, 
komsel, kelompok sosial, dan lain sebagainya, Anda bisa memanfaatkan menu Berita 
agar informasi Anda tersebut dapat diketahui pula oleh para pengunjung lain. Anda 
merasa diberkati dengan bahan yang ada di sini? Berikan kesan dan pesan Anda di 
menu Hubungi Kami.  
==> http://www.seorangsahabat.org/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:FAQ Teknis 

Halo, Pembaca! Kembali lagi ke kolom yang khusus membahas perkembangan-
perkembangan yang terjadi di situs In-Christ.Net.  

http://launch.groups.yahoo.com/group/keroncong/
http://keroncong.wordpress.com/
http://www.seorangsahabat.org/
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Jika kemarin kami sudah memberikan berita bahwa situs In-Christ.Net telah semakin 
interaktif dan memiliki "shoutbox" baru yang lebih baik, kini kami menginformasikan 
bahwa ada lagi sesuatu yang baru di In-Christ.Net.  

Menanggapi kebutuhan yang ada, Admin In-Christ.Net telah mengupayakan 
tersedianya FAQ Teknis FAQ yang berkenaan dengan masalah teknis, khususnya 
dalam hal mengirim postingan. Melaluinya, pengguna dapat melihat dan mengikuti 
proses bagaimana memotong tulisan yang ingin ditampilkan di halaman depan, 
memberikan tautan (link) pada suatu bagian tulisan, dan memasang gambar pada 
tulisan yang akan pengguna posting di In-Christ.Net. Untuk memudahkan pengguna 
dalam mengikutinya, panduan tersebut pun kami lengkapi dengan gambar.  

FAQ ini diharapkan dapat membantu pengguna memosting tulisan ke In-Christ.Net 
dengan lebih rapi dan variatif. Silakan tengok halaman panduan ini di:  
==> http://www.in-christ.net/faq/  

Artikel dan Blog Musik in-christ.net 

Membicarakan musik nampaknya tidak lengkap tanpa berkunjung ke Network Musik di 
In-Christ.net. Dalam kategori Musik dan Audio, Anda dapat menemukan berbagai 
tulisan dalam bentuk blog maupun artikel seputar dunia musik dan audio. Simak saja 
beberapa tulisan berikut ini.  

• Musik sebagai Alat Konseling  
==> http://www.in-christ.net/musik_sebagai_alat_konseling  

• Lagu Berupa Saduran Mazmur  
==> http://www.in-christ.net/topic_artikel/musik_dan_audio  

• Musik dan Dampaknya Bagi Kehidupan  
==> http://www.in-christ.net/musik_dan_dampaknya_bagi_kehidupan  

• Made to Worship  
==> http://www.in-christ.net/made_worship  

Kami juga mengundang Anda untuk mengirimkan tulisan Anda sendiri sehingga akan 
semakin banyak orang yang diberkati melalui situs ini. Selamat membaca, selamat 
menulis, dan Tuhan memberkati.  

Jelajah Blog Kristen 

• VOICE OF SOUL CHOIR'S - It is well with my soul  

Voice of Soul Choir's dibentuk pertama kali pada tanggal 14 Oktober 2005, bermula dari 
sebuah komunitas mantan anggota Paduan Suara Gema Sangkakala, Manado. Dengan 
menggunakan fasilitas Wordpress, Voice of Soul Choir's membangun blog mereka pada 
bulan September 2007 ini. Blog ini memuat informasi terbaru dan beberapa kegiatan 
rutin yang dilakukan oleh kelompok Voice of Soul Choir's. Untuk mengenal lebih jauh 

http://www.in-christ.net/faq/
http://www.in-christ.net/musik_sebagai_alat_konseling
http://www.in-christ.net/topic_artikel/musik_dan_audio
http://www.in-christ.net/musik_dan_dampaknya_bagi_kehidupan
http://www.in-christ.net/made_worship
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tentang mereka, silakan Anda kunjungi menu Tentang Kami atau bisa juga dengan 
memanfaatkan fasilitas Hubungi Kami.  

Informasi yang disajikan di dalam blog ini sangat variatif. Mulai dari informasi tentang 
pertunjukan atau lomba yang diikuti, artikel dan tips tentang pelayanan musik, 
renungan, dan lain sebagainya. Untuk melihat artikel maupun info tersebut, akan lebih 
mudah jika Anda menelusurinya melalui menu Kategori. Di sana terdapat tujuh kategori, 
yaitu Curhat, Humor, Informasi, Kegiatan, Pelajaran, Profil, dan Renungan.  

Para pengunjung juga dapat saling memberikan komentar pada setiap blog yang 
ditampilkan. Tautan ke alamat situs choral (situs yang berhubungan dengan paduan 
suara) di menu Blogrol dan menu Rujukan Choral Website juga disediakan. Seluruh 
bahan juga telah diarsip dengan baik. Jika Anda ingin mengetahui kiprah para musisi 
dunia, menu Tahukah Anda menambah warna dari situs blog ini. Tautan dalam bentuk 
RSS ke link situs Detikinet.com, situs penyedia berita terkini, menjadi sebuah kelebihan 
lain dari situs blog ini.  
==> http://voiceofsoul.wordpress.com/  

• YUANA MARKUS  

Bagaimana jika seandainya gerakan Pantekosta modern dimulai dari kota Solo? itu 
adalah sebuah pengandaian yang ditulis oleh Yuana Markus dalam blognya. Sebuah 
pemikiran yang berani dalam menyikapi musik gereja saat ini yang didominasi oleh 
"black music". Selain menulis artikel-artikel tentang musik dalam blognya, Yuana 
Markus juga menulis artikel-artikel teologi dan gereja yang bisa menjadi berkat dan 
memerkaya iman Saudara. Yuana Markus juga tidak pelit berbagi link dengan 
pengunjung blognya, tercatat ada tautan-tautan situs dan blognya yang dibagi ke dalam 
empat kategori, yaitu Blogroll, Theology, Useful Links, Worship Blogs, dan Worship 
Webs.  

Tentunya dengan bahan-bahan yang disediakan oleh Yuana Markus dalam blognya 
tidak akan mengecewakan pengunjung seperti kita ketika bertamu ke kiosnya. Selamat 
berkunjung.  
==> http://yuanamarkus.wordpress.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

• KAUM LEWI  

http://voiceofsoul.wordpress.com/
http://yuanamarkus.wordpress.com/
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“  "Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah TUHAN 
dengan ceracap, gambus, kecapi ... karena dari Tuhanlah 

perintah itu ...."  ”  
—(2 Taw 29:25)— 

Kaum Lewi adalah sebuah milis yang memiliki kerinduan untuk memberikan wadah bagi 
Anda semua yang terlibat dalam pelayanan di bidang musik dan pujian. Di sini Anda 
diundang untuk bertukar cerita, pengalaman, visi misi, serta kesaksian yang 
membangun, baik secara individu maupun kelompok.  

Melalui milis ini, Anda diharapkan akan semakin bertumbuh dan mengerti peranan 
masing-masing individu sebagai bagian dari tubuh Kristus. Tentunya Anda juga 
diharapkan dapat lebih masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan ketika musik, pujian, dan 
penyembahan dinaikkan.  

Milis ini terbuka bagi denominasi gereja manapun. Ketika Anda mendaftarkan diri, 
jangan lupa mengisi basis data (database) yang disediakan oleh admin milis untuk 
melengkapi data diri Anda dalam basis data milis. Anda tertarik untuk bergabung? 
Silahkan mengirim e-mail ke alamat di bawah ini.  
==> kaum_lewi-subscribe(at)yahoogroups.com  

  

http://alkitab.mobi/?2+Taw+29%3A25
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Artikel:Lima Kesalahan Utama Dalam Mengoptimalkan 
Mesin Pencari 

Ada banyak cara untuk mempromosikan situs Anda. Namun sayang, sebagian besar 
metodenya salah. Berikut ini merupakan daftar beberapa kesalahan yang biasa terjadi 
(sering kali disebut dengan Black Hat SEO) yang harus Anda hindari.  

1. Lingkungan yang Buruk  

Situs dengan lingkungan yang buruk ini juga dikenal sebagai situs yang bebas 
bagi segala (FFA/Free For All) halaman dan tautan (links). Tujuan situs-situs ini 
hanyalah mendaftar puluhan ribu situs yang tidak bersangkutan. Situs-situs 
seperti itu tidak hanya akan membuat situs Anda tidak banyak dikunjungi, mesin 
pencari tertentu juga akan memblokir situs-situs yang ada di dalamnya.  

2. Optimisasi Berlebihan  

Mengoptimalkan situs Anda untuk mesin pencari tertentu merupakan hal yang 
baik. Namun, optimalisasi yang terlalu berlebihan tidak akan membuat tujuan 
optimalisasi tersebut tercapai. Mesin pencari dapat dengan cepat 
mengidentifikasi situs yang dioptimalkan secara berlebihan. Memasukkan kata 
kunci yang terlalu berlebihan ke dalam situs merupakan kesalahan yang paling 
umum. Jangan pernah menggunakan teks tersembunyi (tak terlihat) untuk 
menambah kata kunci. Anda akan ketahuan, dan situs Anda akan diblokir.  

3. "Doorway Pages"  

"Doorway Pages" adalah halaman situs yang terpisah dari situs induk yang 
biasanya dioptimalkan untuk kata kunci dan mesin pencari tertentu. Halaman itu 
dipromosikan ke mesin pencari untuk mencapai ranking atas. Halaman tersebut 
tidak ditautkan kembali ke halaman lain dalam situs induk, dan seperti yang telah 
diketahui, mesin pencari akan membuang halaman itu dengan mudah dan 
memblokir seluruh situs.  

4. Tipuan Program Pembuat Situs Ramai  

Layanan yang intinya adalah untuk membuat situs Anda ramai biasanya tidak 
terlalu bermanfaat. Keramaian tersebut cenderung berasal dari tempat-tempat 
yang tidak teratur, seperti nama-nama ranah (domain) yang telah mati atau 
biasanya nama domain yang ejaannya salah. Kebanyakan halaman Anda diklik 
karena kebetulan dan hal itu tidak ada manfaatnya bagi Anda. Atau bisa saja 
berasal dari pemakai lain dalam program ini yang diharuskan mengunjungi situs 
lain untuk memeroleh "nilai" untuk situs mereka sendiri. Sekali lagi, halaman 
Anda diklik bukan karena halaman Anda memang menjadi target, dan hal itu 
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tidak ada gunanya. Bahkan, keramaian mungkin saja dihasilkan oleh perangkat 
lunak software otomatis!  

5. Ranah (domain) Bayangan  

Ranah bayangan adalah situs pelengkap kecil yang dioptimalkan untuk 
mengarahkan jalur (traffic) ke situs yang berbeda. Cara kerjanya adalah bahwa 
perusahaan SEO akan menciptakan dan mengoptimalkan situs atas nama Anda. 
Bahayanya, bukan Anda yang memiliki situs baru ini; perusahaan SEO-lah yang 
memilikinya! Artinya, jika hubungan Anda dan perusahaan itu tidak baik, 
perusahaan itu akan memilih untuk mengalihkan jalur (traffic) situsnya kepada 
siapa pun yang mereka pilih (lihat poin ke empat di atas), atau bahkan menjual 
situs Anda kepada salah satu saingan Anda! Berhati-hatilah dengan teknik ini, 
karena beberapa orang yang dianggap "ahli" dalam bidang mesin pencari pun 
menggunakan metode ini (namun tentu saja namanya tidak disebutkan).  

Satu catatan terakhir: Perusahaan yang mengatakan bahwa ia pasti bisa memberikan 
rangking tinggi kepada situs Anda, sedang membohongi Anda dan sedang 
mempraktikkan teknik Black Hat. Sayangnya, tidak ada cara (tak berbayar) untuk 
menjamin hasil terbaik dalam hasil pencarian. Ketika Anda akan memilih dengan 
perusahaan mana Anda akan bekerja sama untuk mengoptimalkan promosi situs Anda 
di mesin pencari, pastikan Anda cocok dan percaya kepadanya (misalnya, garansi uang 
kembali). Dan jika Anda hendak mempromosikan situs Anda sendirian, perhatikanlah 
beberapa kesalahan umum yang sering terjadi di atas.  

Tentang Penulis  

Robin Eldred adalah Presiden Apis Design, perusahaan Calgary Web Design and 
Promotion yang memiliki spesialisasi dalam membangun, mengatur, dan 
mempromosikan situs berkualitas yang berorientasi pada hasil bagi perusahaan-
perusahaan kecil. (t/Setyo)  

Diterjemahkan dari: Nama situs: Search Engine Optimization Judul asli artikel: Top 5 
Search Engine Optimization Mistakes Penulis: Robin Eldred Alamat URL: 
http://www.911searchengineoptimization.co.cc/?p=59  

Stop Press 

40 Hari Mengasihi Bangsa Dalam Doa 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Yayasan Lembaga SABDA 
<http://www.ylsa.org> dan Pelayanan Bangsa dalam Doa, mengundang Anda semua 
untuk kembali bersatu hati berdoa selama bulan puasa mulai tanggal 22 Agustus 30 
September 2008. Bahan pokok doa yang disebut "40 Hari Mengasihi Bangsa Dalam 
Doa" telah disiapkan. Untuk itu, jika Anda terbeban untuk ambil bagian berdoa bagi 
bangsa, kami akan mengirimkan pokok-pokok doa melalui e-mail untuk menjadi pokok 

http://www.911searchengineoptimization.co.cc/?p=59
http://www.ylsa.org/
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doa kita bersama. Bagi Anda yang ingin membagikan informasi ini ke teman-teman lain 
agar mereka pun bisa ikut berdoa dengan memakai bahan pokok doa ini, silakan 
mengirimkan permintaan Anda ke alamat:  
==> < doa(at)sabda.org >  

Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan buku cetak "40 Hari Mengasihi Bangsa 
dalam Doa", silakan menghubungi:  

Mengasihi Bangsa dalam Doa  
P.O. Box 7332 JATMI JAKARTA 13560  
atau via e-mail ke: fd40hdbb(a t)yahoo.com  
Catatan: [Ganti (a t) dengan (@) saat mengirim email]  

Pemohon yang ingin mendapatkan kiriman buku, harap mencantumkan:  
Nama jelas:  
Alamat lengkap:  
Kota dan kode pos:  
Provinsi:  
Nama lembaga:  
No. telp./HP:  
E-mail:  
Jumlah exemplar:  

Marilah kita bersama berpuasa dan berdoa untuk Indonesia agar tangan Tuhan yang 
penuh kuasa menolong dan menggugah hati nurani para pemimpin bangsa ini untuk 
bertekad dan bersatu mengeluarkan bangsa ini dari kemelut berbagai masalah yang 
berkepanjangan. Selamat menjadi "penggerak doa" di mana Anda berada dan biarlah 
karya Tuhan terjadi di antara umat-Nya, khususnya bagi bangsa Indonesia.  

Jika Anda menginginkan arsip bahan pokok doa "40 Hari Mengasihi Bangsa dalam 
Doa" dari tahun-tahun sebelumnya, silakan berkunjung ke:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2008.  

1103: Majalah  
1104: Radio  
1105: Hari Blog Nasional  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik tersebut, silakan 
kirimkan info atau ulasannya kepada redaksi ICW.  

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 

http://www.sabda.org/publikasi/40hari/
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internet. Surat Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui kolom 
Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke redaksi di 
alamat:  
==> icw(a t)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1103/Agustus/2008: Majalah  
Salam Kasih  

Salam damai dalam Kristus,  

Kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki tahun ke-63 saat ini mengingatkan 
pula kepada perjuangan para penggiat media dalam membela kebebasan pers sebelum 
era Reformasi. Jika dahulu media cetak belum dapat bersuara dengan bebas karena 
dihantui oleh pemberedelan, maka kini para penggiat di bidang media dapat sedikit 
bernapas lega. Perjuangan membawa hasil. Seperti yang kita lihat saat ini, berbagai 
jenis media cetak menjamur di mana-mana, termasuk media-media cetak Kristen.  

Kemajuan teknologi pun semakin mendukung era kemerdekaan media saat ini. Media-
media cetak, misalnya. Tidak hanya menyampaikan berita opini-opini dan tulisan-tulisan 
dalam bentuk cetak saja, namun juga telah merambah ke dunia maya, termasuk media 
cetak Kristen. Dengan melebarkan sayap ke dunia internet dan memuat tulisan-tulisan 
yang selama ini hanya dapat dinikmati secara tercetak dalam sebuah situs, maka 
kesempatan baru untuk memberitakan kabar keselamatan melalui dunia maya pun 
terbuka lebar. Mari kita tengok beberapa contoh majalah-majalah Kristen yang telah 
menempatkan diri dalam dunia maya melalui edisi ICW kali ini. Tidak hanya majalah 
Indonesia yang berbahasa Indonesia, namun juga yang berbahasa Inggris. Tidak 
ketinggalan, beberapa tips bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menerbitkan 
publikasi elektronik, dapat Anda simak dalam kolom Infonet.  

Kami ucapkan selamat membaca, kiranya dapat menjadi inspirasi bagi Anda semua 
untuk mengisi kemerdekaan bangsa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dirgahayu 
Indonesiaku!  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Redaksi Tamu ICW  
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Jelajah Situs 

• BAHANA - Membangkitkan, Mencerahkan, Mengubah  

Bahana merupakan salah satu majalah rohani untuk umat kristiani yang sudah cukup 
lama beredar di Indonesia. Selain dalam bentuk cetak, saat ini Bahana juga dapat 
dibaca secara tersambung (online) dalam situs Bahana. Di dalamnya, kita dapat 
menyimak tulisan-tulisan populer seputar kekristenan.  

Tulisan-tulisan yang ada dalam situs ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu 
Ask and Tips (tanya jawab konsultasi), Hot Issues (artikel, peristiwa-peristiwa terkini, 
fenomena, dan lain-lain), Inspirational Peoples (perbincangan dengan tokoh-tokoh 
Kristen, hamba Tuhan, maupun pengusaha), Inspirational Stories (kesaksian-kesaksian 
mengenai kasih Tuhan yang menguatkan iman), Mosaic (tulisan-tulisan seputar musik, 
artis, fashion, kemanusiaan, dan lain-lain), dan Vitamins for Mind (artikel-artikel untuk 
pengembangan diri maupun sebagai refleksi pribadi). Selain melalui kategori-kategori 
tersebut, Anda juga dapat mencari tulisan yang Anda inginkan dengan memanfaatkan 
fasilitas pencarian dalam situs ini. Jika Anda memiliki saran, pertanyaan, atau kritik 
membangun, Anda dapat menghubungi Redaksi Bahana dengan menggunakan menu 
Contact yang berisi formulir dan alamat-alamat penerbit ANDI yang dapat dihubungi. 
(KDL)  
==> http://www.bahana-magazine.com/  

• BULETIN PILLAR - Buletin Pemuda Gereja Reformed Injili Indonesia  

Buletin Pillar adalah sebuah buletin yang diprakarsai oleh pemuda GRII Singapura. 
Situs ini merupakan sebuah versi tersambung dari versi cetak Buletin Pillar. Jika Anda 
juga tertarik untuk membaca versi tercetaknya, Anda dapat mengunduhnya dalam 
format PDF melalui menu Download. Sebenarnya situs ini memiliki sistem pengarsipan 
yang cukup lengkap, sayangnya sistem navigasi dalam situs ini belum terlalu mudah 
untuk diikuti para pengunjung. Misalnya, untuk mendapatkan edisi-edisi Buletin Pillar 
yang lama, terlebih dahulu Anda harus mengeklik tulisan "more" yang ada dalam menu 
Download. Meskipun sistem navigasinya belum terlalu baik, namun sangat sayang jika 
Anda menjelajahi situs ini begitu saja. Dengan sedikit berusaha untuk menjelajahi setiap 
bagian dalam situs ini, maka Anda akan mendapatkan banyak berkat melalui setiap 
tulisan yang ada dalam Buletin Pillar.  

Anda tertarik bertandang ke situs ini? Jangan tunda lagi, salin rekat alamat di bawah ini 
ke dalam browser Anda untuk menjelajahinya. (YPA)  
==> http://www.buletinpillar.org/  

Catatan: Situs ini pernah diulas sebelumnya di ICW edisi 1092 dan Links. Jika Anda 
ingin membaca versi lain dari ulasan ini, silakan kunjungi alamat:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1092/  
==> http://www.in-christ.net/links/buletin-pillar-buletin-pemuda-gereja-reformed-injili  

http://www.bahana-magazine.com/
http://www.buletinpillar.org/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1092/
http://www.in-christ.net/links/buletin-pillar-buletin-pemuda-gereja-reformed-injili
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• LASKAR  

Selamat datang di situs LASKAR yang merupakan versi tersambung (online) dari buletin 
bulanan GAP Bandung Pusat. Dari isinya, situs ini sebenarnya kaya dengan bahan, 
walaupun dari data yang ada, situs LASKAR terakhir kali diperbaharui pada tahun 2002 
yang lalu. Namun, sungguh sayang jika situs yang banyak bahan ini dilewatkan begitu 
saja.  

Tersedia arsip buletin LASKAR sejak September tahun 1999 sampai dengan Agustus 
2002. Anda dapat melihat seluruh arsip dalam menu Lihat Arsip LASKAR. Dalam setiap 
edisi tersebut, Anda dapat membaca rata-rata empat artikel kristiani yang dapat 
menguatkan iman percaya Anda. Bahan lain selain arsip LASKAR adalah bahan-bahan 
kepustakan yang tidak diterbitkan dalam LASKAR edisi cetak, baik berupa artikel, buku, 
puisi, cerpen, pelajaran Alkitab, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut dapat Anda 
akses dalam menu Pustaka.  

Bagaimana? Apakah Anda juga merasa sayang untuk melewatkan situs ini walaupun 
sudah lama tidak diperbaharui? Segera saja kunjungi alamat berikut ini. (YPA)  
==> http://laskar.netfirms.com/index.shtml  

• CURAHAN HATI  

Majalah Curahan Hati merupakan majalah kristiani (interdenominasi) berbahasa 
Indonesia yang diterbitkan di Belanda. Sasaran pembaca majalah ini adalah keluarga 
muda Indonesia dengan umur pernikahan kurang dari sepuluh tahun dan belum lebih 
dari lima belas tahun tinggal di Belanda. Situs ini merupakan media untuk 
memperkenalkan majalah Curahan Hati kepada anak-anak Tuhan asal Indonesia yang 
berada di Belanda maupun seluruh dunia. Menu Sejarah, Visi & Misi, Sasaran, dan 
Program Kerja merupakan beberapa bagian di mana Anda dapat mengenal majalah 
Curahan Hati ini lebih dalam lagi.  

Ketika dibangun pada tahun 2006 yang lalu, situs ini tidak mengalami pembaharuan 
lagi. Hal ini dapat dilihat dari arsipnya, di mana hanya ada satu edisi yang ada dalam 
menu majalah Curahan Hati, yaitu edisi Desember 2006. Padahal, versi cetak majalah 
ini sebenarnya terbit setiap tiga kali dalam satu tahun, yaitu bulan Januari, Juni, dan 
Oktober. Meskipun akhirnya situs ini hanya berisi profil dari mmajalah Curahan Hati, 
diharapkan melalui situs ini, anak-anak Tuhan dari Indonesia yang menetap di luar 
negeri dapat melihat contoh karya yang dapat menyatukan ikatan kasih persaudaraan, 
meskipun sedang berada di negeri orang. Kiranya pula majalah ini dapat menjadi media 
komunikasi dan memberkati banyak orang, apalagi bila dibaca oleh mereka yang belum 
mengenal Yesus.  

Anda sedang berada di luar negeri dan ingin membuat karya yang sama dengan 
majalah Curahan Hati? Silakan tengok seluk-beluk majalah ini di alamat berikut. (KDL)  
==> http://www.curahanhati.nl/  

http://laskar.netfirms.com/index.shtml
http://www.curahanhati.nl/
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Jelajah Situs Manca 

• CHARISMA  

Charisma merupakan wujud online dari Charisma Magazine, sebuah majalah Kristen 
bulanan yang berbahasa Inggris. Tulisan-tulisan dalam Charisma Magazine dapat kita 
telusuri dalam menu Channels yang berisi empat belas kategori tulisan, antara lain 
Spritual Growth, Business, Health, Books, Music, Missions & Evangelism, Prayer, dan 
sebagainya. Selain menampilkan isi Charisma Magazine secara tersambung, situs ini 
juga menawarkan sebelas publikasi gratis yang dapat Anda terima melalui alamat e-
mail Anda.  

Selain membaca artikel-artikel menarik, situs ini juga menyediakan renungan harian dan 
Alkitab tersambung (online) bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, Anda juga dapat 
aktif dalam forum diskusi yang dimiliki situs Charisma ini. Melalui forum tersebut, setiap 
pengunjung dapat saling membagikan pokok doa, kesaksian pribadi, diskusi mengenai 
kolom-kolom dalam Charisma Magazine, dan sebagainya. Tersedia juga blog para 
editor Charisma Magazine yang dapat semakin mengakrabkan Anda dengan redaksi 
majalah ini.  

Silakan telusuri setiap bagian dalam situs ini dan Anda akan mendapatkan berita-berita 
terbaru seputar kekristenan dari seluruh penjuru dunia. (DP)  
==> http://www.charismamag.com/  

• THE CHRISTIAN CENTURY  

Menyuarakan iman Kristen dengan cara yang berharga dan cerdas di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat, merupakan misi yang diusung oleh majalah Christian Century. 
Dalam situsnya, majalah ini menampilkan tulisan-tulisan yang benar-benar 
menyuarakan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Selain artikel-artikel rohani 
yang dapat menguatkan iman, terdapat pula artikel-artikel yang bertema politik, budaya, 
dan teologi secara berdampingan.  

Artikel-artikel yang ada dalam situs ini dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain 
Living By The Word, Real Live Preacher, Books, Impressions, Music, Film, dan 
sebagainya. Seperti majalah-majalah lain pada umumnya, Christian Century tidak 
hanya menyajikan artikel, namun juga berita-berita seputar kekristenan dari seluruh 
dunia yang dikemas dalam menu News. Anda penasaran tulisan-tulisan macam apa 
yang disajikan dalam situs ini? Kunjungi dan berselancarlah langsung dalam situs 
Christian Century. (YPA)  
==> http://www.christiancentury.org/  

• RELEVANT MAGAZINE  

Sebagai pelengkap majalah cetaknya Relevant Magazine situs ini memainkan 
fungsinya dengan baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Situs Relevant Magazine ini 

http://www.charismamag.com/
http://www.christiancentury.org/
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bukan hanya dibangun untuk menjadi wadah arsip bahan-bahan yang telah terbit dalam 
media cetaknya. Malahan, justru melalui situs ini, redaksi Relevant Magazine ingin lebih 
melengkapi dan memanjakan para pelanggan dan pembaca setianya. Di sini, 
pengunjung dapat mengakses bahan-bahan rohani dan umum yang menghibur dalam 
bentuk artikel yang ada dalam menu God, Life, dan Progressive Culture (PC). Untuk 
menengok tulisan-tulisan seputar kehidupan Kristen, silakan Anda masuk ke dalam 
menu God. Menu Life menyajikan artikel-artikel seputar kehidupan sehari-hari, seperti 
kesehatan, hubungan antarmanusia, karier, dan sebagainya. Jika ingin mendapatkan 
tulisan-tulisan yang bersifat menghibur sesuai dengan minat Anda, silakan tengok menu 
Progressive Culture (PC) yang memuat hal-hal seputar musik, film, buku, puisi, maupun 
potongan-potongan berita yang kaya akan tautan ke situs-situs lain. Anda juga dapat 
berlangganan tiga publikasi gratis melaui situs ini, yaitu 850 Words of RELEVANT, 
Deeper Walk, dan Radiant Magazine.  

Selain-selain bahan tertulis, para pengunjung juga dimanjakan dengan beberapa 
fasilitas dalam menu Multimedia, salah satunya Anda dapat mengunduh lagu-lagu 
rohani berbahasa Inggris dalam format MP3. Agar situs ini tidak hanya menjadi situs 
satu arah saja, maka beberapa menu yang bersifat interaktif pun diusung situs ini. 
Melalui menu Forum, para pengunjung yang telah terdaftar sebagai pengguna dapat 
saling berinteraksi dan berdiskusi mengenai berbagai topik seputar kehidupan Kristen, 
hidup sehari-hari, kebudayaan, dan bertukar pikiran dengan redaksi. (DWD)  
==> http://www.relevantmagazine.com/  

Jelajah Situs Umum 

• AYAHBUNDA - Bacaan Pasangan Muda  

Apakah Anda sedang kebingungan karena si kecil tidak doyan makan? Atau Anda 
bingung bagaimana menghitung usia kehamilan? Semua pertanyaan Anda akan 
terjawab di sini. Situs yang diangkat dari majalah Ayahbunda ini mengangkat 
permasalahan-permasalahan seputar dunia keluarga, ibu, bayi, dan balita.  

Berbagai artikel menarik dapat Anda temukan dalam menu Info Ayahbunda yang terdiri 
dari empat belas submenu, yaitu Prakonsepsi, Kehamilan, Kelahiran, Laktasi, Bayi, 
Balita, Suami Istri, MotherHood, Fatherhood, Kesehatan Umum, Keuangan Keluarga, 
Berbagi Pengalaman, Tanya Jawab, dan Nutrisi. Anda belum puas dan masih memiliki 
beberapa pertanyaan yang mengganjal? Kirimkan pertanyaan Anda melalui menu 
Tanya Ahli. Jika terpilih, maka pertanyaan Anda akan dijawab oleh ahli Ayahbunda 
melalui sebuah rubrik yang diasuhnya di edisi cetak Ayahbunda. Untuk memanjakan 
pengunjung agar betah berlama-lama dan mampir lagi di kemudian hari, mereka 
menyediakan sebuah fasilitas yang agak berbeda daripada situs-situs lainnya, yaitu 
menu Album. Melalui menu ini, Anda diajak untuk mengirimkan foto sang buah hati atau 
foto keluarga dalam format JPEG.  

Selain dua menu di atas, masih ada menu-menu lain yang rasanya sayang jika Anda 
lewatkan, sebut saja menu Buku, Diskusi, Surat Anda, Alamat Penting, dan Acara & 

http://www.relevantmagazine.com/
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Lomba. Jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam poling Ayahbunda yang dilakukan 
dalam situs ini. (YPA)  
==> http://www.ayahbunda-online.com/  

• WORLD MAGAZINE - Today's News, Christian Views  

Anda mencari berita-berita terkini yang terjadi di dunia? Berkunjunglah ke situs World 
Magazine. Mereka menyajikan peristiwa-peristiwa terbaru yang terjadi di dunia dalam 
segala bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, sampai budaya lengkap dengan 
refleksi religi. Seperti moto yang diusung dalam situsnya, World Magazine adalah 
sebuah majalah yang menyajikan berita-berita umum, namun dalam penyajian 
beritanya, ia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan sebagai dasarnya. Inilah yang 
membedakannya dengan majalah-majalah lainnya.  

Situsnya sendiri cukup lengkap, nampaknya mereka berusaha memberikan format 
elektronik dari versi tercetaknya selama ini. Jika Anda ingin membaca edisi-edisi 
majalah sebelumnya, manfaatkan menu Wolrd Archives yang ada. Anda ingin membaca 
semua tulisan dari seorang kolumnis di World Magazine? Arahkan kursor Anda ke 
menu Columnist. Di sana, Anda akan menemukan artikel-artikel yang dikelompokkan 
berdasarkan nama penulisnya. Sebagai sebuah majalah yang telah malang melintang 
di dunia pemberitaan cukup lama, maka masih ada banyak hal yang bisa Anda 
dapatkan melalui situsnya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunda waktu Anda, segera 
kunjungi situs World Magazine melalui alamat di bawah ini. (YPA)  
==> http://www.worldmag.com/  

Get the Fresh 

IndoChrist.com 
An Indonesian Christian Community 

Satu lagi sebuah situs komunitas Kristen muncul, namanya adalah IndoChrist.com. 
Dalam situs yang berbasis komunitas ini, Anda akan disuguhi dengan berbagai fasilitas 
menarik yang dapat mendukung palayanan dan pertumbuhan iman Anda. Fasilitas-
fasilitas ini misalnya adalah forum, blog, artikel, dan musik. Tidak hanya itu, dalam 
tampilan menunya, mereka juga menawarkan Videos, Events, Photos, Polls, dan Chat.  

Dilihat dari tampilan menu dan fasilitasnya, maka sebagai anggota kita dapat 
berdiskusi, mengirimkan artikel, berbincang dalam menu Chat, atau menikmati video 
klip yang memanfaatkan YouTube. Jika tidak ingin terlalu lama menjelajah, manfaatkan 
saja menu Tops (Top Member, Top Videos, Top Music, Top Blogs, Top Post, Top 
Photos) yang ada di submenu masing-masing menu utama.  

Agar tidak ketinggalan berita terbaru dari IndoChrist, Anda dapat mendaftarkan diri ke 
publikasi mereka secara gratis. Melalui publikasi ini, Anda akan diberi informasi jika ada 
berita, tips, artikel, dan informasi-informasi terbaru lainnya melalui e-mail Anda. Tunggu 
apa lagi? Tampaknya tidak ada alasan bagi Anda untuk menunda kunjungan ke situs 

http://www.ayahbunda-online.com/
http://www.worldmag.com/


ICW 2008 
 

104 
 

ini. (YPA)  
==> http://www.indochrist.com/  

Catatan: Jika Anda ingin membaca versi lain dari ulasan ini, silakan kunjungi alamat:  
==> http://in-christ.net/links/node/5559  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:Wiki in-christ.net 

Situs In-Christ.Net saat ini telah memunyai wiki sendiri! Semenjak Wikipedia menjadi 
terkenal sebagai ensiklopedia yang bebas disunting oleh siapa pun, dan bahasa 
Indonesia memiliki Wikipedia sendiri sejak 30 Mei 2003, mayoritas pengguna internet 
telah diuntungkan dengan kehadirannya karena akses informasi yang dulunya hanya 
dipegang oleh segelintir orang, kini telah terbuka untuk siapa saja, baik tua maupun 
muda, sarjana maupun murid sekolahan, semuanya diundang untuk menyunting.  

Kini, Anda pun kami undang untuk menyunting wiki In-Christ.Net. Apa bedanya 
Wikipedia Indonesia dengan Wiki In-Christ.Net? Jika Anda belum tahu bahwa kini 
Wikipedia Indonesia hampir mencapai artikelnya yang ke seratus ribu, ada satu 
perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu: Wikipedia, khususnya Wikipedia 
Indonesia, berfokus pada pengetahuan umum, dengan cara pandang yang dapat 
dibilang sekuler, sementara Wiki In-Christ.Net bersudut pandang Alkitabiah.  

Lalu tulisan apa saja yang dapat Anda masukkan ke Wiki In-Christ.Net? Saat ini telah 
dibuat direktori situs-situs Kristen, artikel-artikel tentang gereja, tokoh Kristen Indonesia 
dan mancanegara, perikop-perikop dalam Alkitab, dan hal-hal lainnya yang 
berhubungan dengan kekristenan. Dan Anda bisa membantu mengembangkannya! Jika 
Anda ragu bagaimana cara memulainya, kunjungilah Portal Komunitas di sebelah kiri 
halaman wiki, dan Anda pasti akan dibantu.  

Masih banyak lagi yang dapat Anda lakukan dengan wiki, segera saja kunjungi alamat 
situs di bawah ini.  
==> http://www.in-christ.net/wiki/  

Kiriman dari: Bennylin (Seorang pecinta wiki dan kontributor aktif di Wikipedia 
Indonesia. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan di Seattle.)  

Jelajah Blog Kristen 

• BULETIN KEFAS  

http://www.indochrist.com/
http://in-christ.net/links/node/5559
http://www.in-christ.net/wiki/
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Buletin atau majalah ternyata tidak hanya tampil dalam bentuk situs. Seiring dengan 
menjamurnya blog di dunia maya, blog pun juga bisa menjadi tempat untuk 
memublikasikan buletin Anda melalui internet, contohnya seperti yang dilakukan oleh 
buletin Kefas ini. Dengan memanfaatkan multiply sebagai salah satu penyedia layanan 
blog, buletin Kefas tampil apik seperti layaknya situs-situs profesional lainnya.  

Buletin Kefas tidak hanya menyediakan bahan tulisan, tapi juga video, foto, ulasan, 
berita paroki, dan komentar-komentar melalui buku tamu. Sampai tulisan ini diturunkan, 
blog-blog yang menjadi koleksi tulisan mereka sudah cukup banyak, Anda pasti akan 
betah berlama-lama menjelajahi blog ini. Jangan lewatkan juga beberapa menu utama 
mereka, misalnya Blog, Photos, Video, Calendar, Reviews, dan Links. Dengan 
banyaknya bahan yang mereka tawarkan, pasti akan menjadi sebuah kehilangan besar 
jika Anda melewatkan blog yang satu ini. (YPA)  
==> http://kefasbuletin.multiply.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

• KARIR KRISTEN  

Milis ini ditujukan untuk membantu setiap anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan 
atau ingin meningkatkan kariernya sesuai dengan talenta dan panggilan. Dengan 
membantu menjadi jembatan dengan pihak perusahaan yang membutuhkan.  

Sudah ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap anak Tuhan. 
Namun kita perlu terus menggali dengan bekerja sebaik mungkin sembari mencari 
kehendak Tuhan akan panggilan kita masing-masing. Maksimal dalam karier berarti 
hidup dalam panggilan yang Tuhan beri, itu juga berarti sama dengan mengembangkan 
semua talenta yang Tuhan beri.  

Sukses dalam karier tidak melulu diukur dengan uang yang berhasil dikumpulkan, tapi 
juga dilihat dari dampak atau pengaruh setiap kita kepada lingkungan sekitar kita, 
termasuk dengan keluarga sebagai bagian yang terdekat.  

Mari kita berkarier dengan moto seperti Rasul Paulus pernah mengatakan:  

1. apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia;  
2. justru karena kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, kita 

bekerja lebih keras; dan  
3. jika kita disuruh berjalan satu mil, berjalanlah dua mil.  

http://kefasbuletin.multiply.com/
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Anda dapat bergabung dalam milis ini dengan gratis. Namun sebelum terdaftar, Anda 
diharapkan mereferensikan milis ini ke sepuluh rekan gereja, PD kantor, dan rekan 
pelayanan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, dan selamat bergabung. (AW)  
==> Karir_kristen-subscribe(at)yahoogroups.com [Berlangganan]  
==> Karir_kristen(at)yahoogroups.com [Kirim Pesan]  
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Artikel:Lima Hal yang Perlu Diperhatikan dalam 
Menerbitkan Sebuah Publikasi 

Mengedarkan sebuah publikasi berkala bagi daftar pelanggan yang ada, memberi 
banyak keuntungan membuat situs Anda ramai sekaligus meningkatkan penjualan serta 
laba situs dan perusahaan Anda. Publikasi berkala merupakan metode pemasaran yang 
tak akan terlalu menekan anggaran pemasaran Anda dan juga tidak akan menyita 
terlalu banyak tenaga dan waktu untuk mengembangkannya.  

Dengan publikasi berkala, Anda dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai 
perusahaan, produk-produk, maupun jasa yang Anda tawarkan. Anda dapat terus-
menerus memberi mereka informasi terbaru mengenai apa yang sedang terjadi di 
perusahaan Anda serta banyaknya promosi dan penawaran Anda. Dengan ini, Anda 
terus mengingatkan pelanggan Anda bahwa Anda tidak kemana-mana dan bersedia 
menawarkan kepada mereka transaksi dan jasa yang menguntungkan mereka.  

Publikasi berkala juga memungkinkan untuk membuat pelanggan Anda terkesan. 
Publikasi berkala dapat menunjukkan keahlian dan pengetahuan Anda mengenai topik 
yang ada dan banyaknya keuntungan yang dapat Anda tawarkan kepada mereka. Saat 
Anda membuat orang lain terkesan, mereka akan menjadi pelanggan potensional. 
Selain itu, mereka dapat mempromosikan penawaran yang Anda berikan kepada 
teman-teman, rekan kerja, dan keluarga mereka. Mereka semua dapat menjadi 
pelanggan Anda pada masa yang akan datang.  

Apabila Anda tidak memiliki publikasi berkala bagi situs Anda, maka Anda perlu banyak 
mencari informasi mengenai bagaimana menerbitkannya. Hal ini tidak semudah 
kelihatannya, namun jika dan saat Anda mendapatkan ide dan proses yang tepat, tahap 
selanjutnya akan mengalir begitu mudah. Cobalah meluangkan waktu untuk 
mempelajari apa saja yang dibutuhkan sampai publikasi berkala siap dipublikasikan dan 
menarik pelanggan serta membuat situs Anda ramai.  

Dalam beberapa paragraf berikut, saya akan memberikan beberapa hal untuk Anda 
merefleksikan kapan Anda memutuskan untuk mulai menyediakan publikasi berkala 
bagi situs Anda. Berikut adalah lima hal yang perlu diperhatikan ketika menerbitkan 
sebuah publikasi berkala.  

1. Pastikan isi publikasi berkala Anda menyinggung dan berkaitan erat dengan 
bisnis atau tema situs Anda. Jangan membahas terlalu jauh topik yang mungkin 
saja dapat dianggap sebagai bidang keahlian Anda, padahal bukan. Anda sudah 
mulai membuat situs dan tema situs Anda akan selalu menjadi suatu bidang 
yang paling Anda kuasai. Misalnya, apabila Anda memunyai situs yang menjual 
suku cadang mobil, publikasi berkala Anda harus berisi artikel-artikel atau foto-
foto yang berhubungan dengan mobil, suku cadang, dll.. Anda juga dapat 
memasukkan bahan mengenai perusahaan atau staf Anda.  
Ingat bahwa pengunjung situs ada pada situs tertentu karena mereka tertarik 
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dengan apa yang ditawarkan oleh situs tersebut. Jika mereka mendaftar menjadi 
pengguna situs atau pelanggan publikasi berkala, berarti mereka ingin terus "up-
to-date" terhadap informasi-informasi berkenaan dengan tema atau subjek situs. 
Pastikan bahwa ketika Anda menerbitkan publikasi berkala, Anda menyajikan 
sesuatu bagi kebutuhan dan juga minat pelanggan.  

2. Pastikan artikel dalam publikasi Anda baik, kaya akan informasi dan isi. Artikel-
artikel Anda akan menjadi tubuh dari publikasi berkala Anda, karena itu artikel-
artikel tersebut harus bisa membangkitkan minat para pembaca sekaligus 
menyediakan informasi untuk mereka. Artikel-artikel perlu ditulis dengan baik, 
diperiksa, dan diperbaiki kesalahan ejaan serta tata bahasanya agar terlihat 
profesional dan dapat dipercaya. Kepercayaan klien Anda terhadap Anda dan 
publikasi berkala Anda, dipertaruhkan.  

3. Cek artikel Anda dengan mencocokkannya dengan fakta. Pastikan Anda 
menyajikan fakta-fakta dan figur-figur yang benar sehingga reputasi Anda 
sebagai ahli dan dan berwawasan dalam bidang tersebut, tidak dipertanyakan. 
Apabila Anda kehilangan kepercayaan para pelanggan, hal ini dapat membuat 
mereka berhenti berlangganan publikasi berkala Anda. Anda akan banyak 
mengalami penurunan tingkat penjualan jika itu terjadi.  

4. Sediakan artikel-artikel baru dan segar yang menyediakan informasi baru bagi 
para Anda pelanggan. Jika Anda menyajikan berita lama yang membosankan 
dalam publikasi Anda, orang atau para pelanggan cenderung sudah pernah 
mengetahui dan membaca berita itu sebelumnya. Ini akan menghilangkan minat 
mereka terhadap publikasi Anda dan mereka tidak akan membaca hal yang 
paling penting iklan Anda. Mereka mungkin tidak akan membuka atau membaca 
publikasi Anda selanjutnya ketika Anda mulai kehilangan tujuan Anda menulis 
dan menerbitkan sebuah publikasi mengajak orang untuk berkunjung ke situs 
Anda dan melakukan transaksi.  

5. Jangan pernah memakai bahan-bahan atau foto-foto yang memiliki hak cipta. Hal 
itu merupakan suatu plagiarisme. Karena masalah seperti ini, Anda bisa 
mendapatkan banyak masalah. Anda bisa kehilangan pekerjaan Anda dan 
dituntut karena melanggar hak cipta. Jika Anda tidak memiliki waktu untuk 
menulis artikel sendiri, ada banyak penulis artikel profesional yang bersedia dan 
mampu menulis untuk Anda dengan biaya yang masuk akal. Semua investasi 
Anda dalam penulisan dan penerbitan artikel akan sangat pantas saat Anda 
melihat daftar pelanggan Anda meningkat dan pengunjung situs Anda 
bertambah. (t/Hilda)  

Diterjemahkan dari:  
Nama situs: PromotionWorld  
Judul asli artikel: 5 Things To Consider When Publishing A Newsletter  
Penulis: Dan Beal  
Alamat URL: http://www.promotionworld.com/rnews/5Things.html  

Topik 

http://www.promotionworld.com/rnews/5Things.html
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Berikut adalah topik ICW untuk bulan September, Oktober, dan November 2008.  
1104: Radio  
1105: Hari Blog Nasional  
1106: Penulis  
==> < icw(at)sabda.org >  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik tersebut, silakan 
kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Surat Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui kolom 
Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke redaksi di 
alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1104/September/2008: Radio  
Salam Kasih  

Shalom,  

Di tengah perkembangan pesat media hiburan dan komunikasi saat ini, radio tetap 
memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Munculnya berbagai stasiun televisi pun 
tidak memudarkan semangat masyarakat untuk tetap mengikuti program acara yang 
ditawarkan para pengelola radio. Bahkan, bukan hanya program acaranya saja yang 
mengikuti perkembangan masyarakat, teknologi penyiaran pun terus bergerak. Jika 
dulu radio hanya dapat didengarkan dalam area lokal saja, sekarang sudah banyak 
radio yang memerluas jaringannya melalui internet sehingga dapat didengarkan di 
seluruh penjuru dunia. Tentu saja hal ini juga merupakan kesempatan besar untuk 
mengabarkan Kabar Baik melalui media radio.  

Dalam edisi kali ini, Redaksi ICW mengajak Pembaca berkenalan dengan situs-situs 
radio Kristen, baik itu yang menggunakan bahasa pengantar Indonesia maupun yang 
berbahasa asing. Tidak hanya ulasan situs, Anda juga dapat berkenalan dengan 
seorang penyiar radio yang juga misionaris dan pendeta, Oliver B. Greene. Harapan 
kami, segala informasi yang ada dalam ICW kali ini dapat membawa Pembaca semakin 
mengenal media-media yang dapat digunakan untuk menyebarkan Kabar Baik, 
terutama melalui radio. Selamat membaca!  

Teriring salam dan doa, Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• HEARTLINE FM - Your Family Station  

Heartline FM merupakan radio yang menjangkau para pendengar usia muda dan 
dewasa yang selalu dinamis dan menyukai informasi aktual. Membangun kantornya di 
dunia maya, Heartline FM memanjakan para pengunjungnya dengan berbagai menu 
menarik. Dalam menu Coffee Morning, Anda dapat melihat opini mengenai 
kondisi/fenomena dalam masyarakat saat ini. Menu Inspirasi 5 Menit akan membawa 
Anda ke halaman baru yang berisi tulisan reflektif seputar kehidupan yang bahannya 
diambil dari buku "Inspirasi 5 Menit" karangan Samuel Tirtamihardja. Jika ingin 
membaca lebih banyak lagi, silakan masuk ke halaman arsip. Bagi Anda yang sudah 
menikah atau siap menikah, silakan simak berbagai artikel pendek seputar itu dalam 
menu Wedding. Selain menu-menu yang dapat dibaca, beberapa menu juga 
memungkinkan untuk didengarkan, yaitu Parenting dan Inspiration. Berbagai kegiatan 
yang dilakukan Heartline FM, seperti donor darah, pengobatan gratis, dan acara-acara 
lainnya, dapat ditengok dalam menu Event maupun Gallery.  

Ingin mengenal radio Heartline FM lebih jauh? Dalam situs ini terdapat pula empat 
jaringan radio Heartline FM, yaitu di Karawaci, Samarinda, Lampung, dan Bali. Dalam 
menu masing-masing radio, Anda mendapat kesempatan untuk mengetahui profil 
masing-masing jaringan. Tidak rugi jika Anda meluangkan waktu barang sebentar untuk 
menengok situs ini, karena situs ini memiliki banyak tulisan yang dapat menambah 
pengetahuan dan wawaasan Anda. (YPA)  
==> http://www.heartline.co.id/  

• RADIO ONLINE GEREJA PENTAKOSTA TABERNAKEL "KRISTUS KASIH"  

Tidak banyak gereja yang memiliki pelayanan di bidang siaran radio. Akan tetapi, ada 
beberapa gereja yang sudah melakukan pelayanan dalam bidang ini. Seperti yang 
dilakukan oleh Gereja Pentakosta Tabernakel "Kristus Kasih" yang ada di Malang. Di 
dalam situs Radio Online Gereja Pentakosta Tabernakel "Kristus Kasih" (GPTKK), Anda 
bisa menikmati siaran dengan menggunakan teknologi "video streaming" yang ada di 
menu Radio Online GPTKK. Silakan pilih siaran dalam bentuk koneksi pelan atau 
koneksi lambat. Jika Anda mengalami kesulitan, silakan Anda masuk ke menu Bantuan 
Teknis. Selanjutnya, untuk mengetahui status siaran yang sedang berlangsung, menu 
Radio GPTKK News akan memudahkan Anda untuk memantaunya. Dalam menu 
tersebut, Anda juga bisa mendapatkan "tools download video" dan winamp jika 
komputer Anda belum mendukung untuk mendengarkan radio atau mengunduh bahan 
video dan MP3 yang ada dalam situs ini. (KDW)  
==> http://www.radiogptkk.com/  

• KELUARGA ALLAH - Pelayanan Radio El-Shaddai FM  

GBI Keluarga Allah Solo termasuk gereja yang memiliki pelayanan melalui radio yang 
stasiun radionya bernama El-Shaddai FM. Saat ini, siarannya tidak hanya dapat 

http://www.heartline.co.id/
http://www.radiogptkk.com/
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didengarkan oleh pendengar di kota Solo saja, namun juga di seluruh dunia karena 
GBIKA telah membangun jaringan El-Shaddai FM pula di dunia internet dalam format 
"online streaming". Melalui siaran tersambung ini, El-Shaddai FM ingin menghadirkan 
sebuah atmosfir rohani yang penuh dengan hadirat Allah di mana pun para pendengar 
berada.  

Ada dua versi online streaming dalam situs ini, yaitu El-Shaddai FM Online Indonesia 
jika Anda berada di Indonesia, dan El-Shaddai FM Online International jika Anda berada 
di luar Indonesia. Jika Anda menemukan tautan yang putus atau tidak bisa terkoneksi 
dengan baik, silakan laporkan masalah ini ke: info(at)elshaddaifm.com. (DWD)  
==> http://www.gbika.org/ministries_radio.php?dept=21  

• RHEMA FM - To Proclaim The Good News To Everyone  

Dengan semangat untuk memberitakan firman ke seluruh dunia, maka dibangunlah 
Rhema Radio Web Online yang ingin menjadi berkat tanpa batas bagi umat-Nya. 
Stasiun radionya sendiri berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Selain dapat 
mendengarkan Rhema Radio On Line melalui format streaming, berberapa informasi 
lain seputar Rhema Radio dapat Anda lihat dalam menu Info Rhema, Program, 
Request, Mi tlor, Crew and DJ Rhema, dan Rhema Top 20.  

Selain informasi seputar Rhema Radio, Anda juga dapat membaca beberapa artikel 
yang ditulis oleh Pdt. Petrus Agung Purnomo dalam menu Artikel. Jika Anda 
membutuhkan pekerjaan, khususnya untuk area Semarang, menu Lowongan Kerja 
dalam situs ini mungkin dapat membantu Anda. Ada info gereja pula dalam situs ini 
yang dapat kita lihat dalam menu Seputar JKI Injil Kerajaan. Menu ini akan membawa 
Anda ke situs Gereja JKI Injil Kerajaan. Sebenarnya situs ini juga memiliki forum 
diskusi, namun saat ulasan ini diturunkan, forum tersebut belum dapat diakses. (YPA)  
==> http://www.rhemaradio.com/  

• SANGKAKALA FM - Rest Your Soul In Peaceful Waves ....  

Radio Sangkakala merupakan radio yang menyiarkan siaran-siaran bagi umat Kristen 
yang berdomisili di Surabaya. Dalam situsnya ini, Anda dapat mengakses siaran 
tersambung Sangkakala FM dengan menggunakan program Windows Media Player, 
Winamp, ITunes, atau Real Player.  

Isi lain yang dapat Anda akses dalam situs ini adalah beberapa artikel yang ada di 
halaman utama dan di halaman berikutnya, jika Anda klik navigasi "next". Ya, memang 
belum ada menu khusus berisi kumpulan artikel, paling tidak sampai ulasan ini kami 
tulis. Selain artikel, Anda dapat mengakses lirik-lirik lagu rohani dalam menu Christian 
Lyrics, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Simak pula 
daftar sepuluh lagu teratas, baik dari dalam maupun luar negeri, yang bisa diakses 
dalam menu Top 10. (YPA)  
==> http://www.sangkakala.org/  

http://www.gbika.org/ministries_radio.php?dept=21
http://www.rhemaradio.com/
http://www.sangkakala.org/
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• YASKI - Yayasan Siaran Kristen Indonesia  

Mengomunikasikan Kabar Baik ke seluruh Indonesia dan sekitarnya melalui siaran radio 
sehingga orang yang mendengarkannya mengenal dan mau menerima Kristus sebagai 
Juru Selamat pribadi, bertumbuh dan berbuah. Itulah misi yang diusung oleh YASKI, 
sebuah organisasi yang melakukan pelayanannya melalui siaran radio. Yayasan yang 
mulai merintis pelayanannya melalui kursus Alkitab tertulis ini, berdiri pada 12 
November 1969. Saat ini YASKI telah memiliki empat stasiun radio lokal (Heartline 
Karawaci, Heartline Samarinda, Heartline Lampung, Heartline Bali) dan berencana 
untuk memerbanyak stasiun FM dan AM di Indonesia dalam rangka memperluas 
pelayanan YASKI untuk memberitakan Kabar Baik, sesuai dengan mottonya "CHRIST 
TO THE WORLD BY RADIO". Anda dapat melihat lebih banyak lagi informasi mengenai 
sepak terjang YASKI dalam dunia pelayanan radio dalam menu-menu di situs YASKI.  

Yang menarik adalah, YASKI tidak hanya menjangkau para pendengar di negara 
tetangga. Melalui siaran Short Wave (SW), program-program radio YASKI menjangkau 
para pendengar hingga ke pelosok daerah dan beberapa wilayah di kawasan Asia 
Tenggara. Silakan tengok menu Our Radio untuk mendapatkan informasi tentang di 
mana saja kita dapat mendengarkan program acara YASKI. Meskipun memfokuskan 
diri dalam penyiaran radio, namun YASKI juga memiliki beberapa kegiatan maupun 
proyek lain di luar program acaranya. Misalnya, rumah produksi, pelatihan media, studio 
musik, proyek-proyek kemanusiaan, dan sebagainya. Silakan simak seluruh proyek dan 
pelayanan YASKI dalam menu Projects maupun Product & Services. Dalam menu 
Calender Event, Anda akan diberikan informasi seputar kegiatan seperti workshop dan 
kegiatan lain yang akan diadakan. Berita-berita seputar pelayanan YASKI maupun 
Heartline terangkum secara apik dalam buletin The Broadcaster yang juga dapat Anda 
baca secara tersambung dalam menu Broadcaster. Nah, apakah Anda tertarik dan juga 
tertantang untuk terlibat dalam pelayanan radio? Silakan kunjungi situs ini dan kiranya 
Anda mendapatkan berkat ketika menjelajahi situs ini. Tuhan Yesus memberkati. 
(KDW)  
==> http://www.yaski.co.id/  

Jelajah Situs Manca 

• SIDNEY'S 103.2 - Passion for Life  

Situs ini adalah milik stasiun radio Kristen pertama di Australia yang setelah melalui 
sejarah panjang sejak tahun 1953, akhirnya kini resmi bernama Heart 103.2. Menu 
About Us akan membawa Anda melihat lebih lengkap sejarah, misi, dan siapa saja yang 
terlibat dalam pelayanan di radio ini.  

Seperti kebanyakan situs radio, situs ini juga memberikan fasilitas untuk mendengarkan 
siaran radionya secara tersambung dalam menu Listen Now! Untuk mendengarkan 
streaming Sydney's 103.2, Anda memerlukan Windows Media Player. Jika tidak ada, 
situs ini menyediakan tautan untuk mengunduhnya. Selain menu untuk mendengarkan 
radio secara tersambung, menu-menu lain perlu Anda jelajahi pula, antara lain menu On 

http://www.yaski.co.id/
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Air Guide (berisi program-program acara yang disiarkan oleh radio ini), Music Playlist 
(tautan-tautan ke beberapa situs musik-musik rohani berbahasa Inggris), dan 
berlangganan e-NewsLetter dari Sidney's 103,2 dalam menu News.  

Dari sisi interaktivitas, situs ini cukup menonjol. Disediakan fasilitas keanggotaan bagi 
Anda yang akan mengirim informasi mengenai apa saja seputar kekristenan dalam 
menu Noticeboard. Anda juga dapat mengikuti polling yang ada dalam situs ini, 
meskipun belum mendaftar sebagai anggota. (DP)  
==> http://www.fm1032.com.au/  

• SPIRIT FM - Christian Music  

Bagi Anda yang menggandrungi lagu-lagu Kristen, tentu akan menyukai situs radio 
yang satu ini, terutama jika kita mencermati menu Music-nya. Dalam menu Music, Anda 
akan disuguhi empat submenu yang terdiri dari Free Download (tautan-tautan untuk 
mengunduh lagu-lagu rohani), Artist Links (tautan-tautan untuk mengenal penyanyi lagu 
rohani yang berasal dari luar negeri), Music Questions? (meminta informasi mengenai 
sebuah lagu), dan Music News (info-info terbaru seputar musik Kristen).  

Menu Resources pun tidak kalah menariknya. Di dalamnya, Anda dapat menemukan 
berbagai bahan, sebut saja bahan khotbah, film, informasi gereja, tautan-tautan, dan 
sebagainya. Situs ini juga diperkaya dengan kutipan, polling, dan juga ramalan cuaca 
(namun hanya terbatas di daerah Virginia saja).  

Jika Anda penasaran seperti apakah siaran radio Spirit FM, maka Anda dapat 
mendengarkannya secara tersambung melalui radio streaming yang ada. Anda tidak 
akan kesulitan menemukan radio streaming-nya karena berada di halaman muka situs 
atau dalam menu ON-AIR. (YPA)  
==> http://www.spiritfm.com/  

• THE JOY FM Positive Uplifting Music  

Anda mungkin tidak akan bisa mendapatkan gelombang radio Joy FM dari radio 
portabel Anda. Namun kendala itu dapat diatasi, yakni dengan mendengarnya secara 
tersambung dari internet dengan mengakses menu J-Music atau Listen Live. Anda 
dapat menikmati siaran radio menggunakan program Windows Media Player, ITunes, 
atau Winamp. Tujuan dari situs ini memang untuk menjadi wakil radio Joy FM yang 
berada di Florida dalam dunia "cyber". Dalam J-Music, Anda juga dapat melihat 
program acara Joy FM, lirik lagu rohani, berita-berita seputar musik maupun film, dan 
sebagainya.  

Sebagai stasiun radio Kristen, menu, fasilitas, dan aktivitas yang disajikan dalam 
situsnya sangat kental dengan kekristenan dan bersifat interaktif. Tengok saja menu J-
Community yang melaluinya Anda dapat mendoakan orang-orang yang telah 
mengirimkan pokok doa, berdiskusi, atau mencari ayat-ayat Alkitab. Beberapa tautan ke 
situs-situs Kristen juga dapat ditemukan dalam menu J-Community ini.  

http://www.fm1032.com.au/
http://www.spiritfm.com/
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Ingin mengenal lebih dalam lagi mengenai pelayanan Joy FM? Segeralah berkunjung 
ke situsnya. Silakan masuk terlebih dahulu ke menu About Us untuk melihat apa saja 
yang ditawarkan oleh Joy FM ini. (DP)  
==> http://www.thejoyfm.com/  

Jelajah Situs Umum 

• CHINA RADIO INTERNATIONAL  

China Radio International adalah situs berita Cina yang bisa diakses dengan berbagai 
bahasa, termasuk salah satu di antaranya adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, 
Anda tidak perlu khawatir mengalami kesulitan ketika ingin membaca berita-berita yang 
berada di dalamnya.  

Secara garis besar, berita-berita yang ditampilkan dalam situs ini dibagi menjadi dua, 
yaitu Berita TK dan Berita Internasional. Berita TK adalah berita-berita yang terjadi di 
Tiongkok, sedangkan Berita Internasional berisi berita-berita tentang peristiwa terkini 
yang terjadi di dunia. Selain itu, mereka juga menyajikan berita-berita lain yang 
dikategorikan ke dalam Fokus Ekonomi TK, Kehidupan Sosial, Olahraga, dan Serba-
serbi. Dari namanya, tentu kita sudah dapat menebak berita-berita seperti apa yang 
terdapat di dalamnya. Sebagai radio berita, tidak lupa mereka juga memberikan fasilitas 
radio streaming bagi Anda yang ingin mendengarkannya secara langsung. (YPA)  
==> http://indonesian.cri.cn/  

Get the Fresh 

• YOUR MINISTRIES - Youth Obtains Unflagging Revival  

Sebuah situs yang khusus memberikan pelayanan pemuda, baru-baru ini diluncurkan 
dengan nama Your Ministries. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya situs ini? 
Untuk mengetahui apa yang menjadi beban pergumulan mereka selama ini, maka Anda 
bisa membaca info selengkapnya melalui menu Profil.  

Situs ini banyak menyajikan informasi tentang kegiatan dan aktivitas yang mereka 
lakukan ketika terjun dalam pelayanan anak muda. Melalui menu Pelayanan, Anda akan 
mengenal empat pelayanan yang mereka lakukan, yaitu Rumah Pemulihan Jabez, 
Mentoring, Konseling, Seminar & Pelatihan. Dan sebagai pelengkap, Anda juga dapat 
melihat dokumentasi mereka dalam menu Galeri Foto. Jangan sampai Anda 
melewatkan koleksi artikel milik mereka yang disimpan dalam menu Artikel.  

Situs Your Ministries membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda yang ingin 
mengirimkan informasi mengenai kegiatan gereja, remaja, atau pelayanan-pelayanan 
yang lain, tidak ketinggalan juga artikel dan info produk. Caraya sangat mudah dan 
sederhana, Anda hanya tinggal mengarahkan kursor ke dalam menu Partisipasi. Jadi 

http://www.thejoyfm.com/
http://indonesian.cri.cn/
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tunggu apa lagi? Silakan mengakses alamat di bawah ini melalui browser Anda. (YPA)  
==> http://www.yourministries.org/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:Audio Seminar Kepemimpinan Dan 
Konseling 

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), bekerja sama dengan Layanan Konseling Keluarga 
dan Karier (LK3), telah mengadakan Workshop Seni Pemulihan Diri dan Seminar 
Dasar-Dasar Konseling pada tanggal 26 27 November 2007 lalu. Selain itu, telah 
diadakan pula Seminar Seni Memimpin Diri yang diadakan di Solo pada 29 Februari 1 
Maret. Acara tersebut terselenggara dengan baik atas kerja sama Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) dan Young Leaders Institute (YLI).  

Berhubungan dengan kedua acara tersebut, kami memunyai kabar baik bagi Anda, 
khususnya yang tidak menghadiri kedua acara tersebut. Di In-Chris.Net, kami 
menyediakan tautan-tautan untuk mengunduh bahan-bahan yang disampaikan dalam 
kedua jenis seminar tersebut dalam bentuk audio format Mp3. Untuk audio konseling, 
kami sediakan tujuh bahan audio. Sedang untuk audio kepemimpinan, kami sudah 
menyematkan lima bahan audio. Semua itu dapat Anda unduh dengan gratis! Karena 
itu, segera kunjungi alamat di bawah ini dan dapatkan berkat melaluinya.  
==> <http://www.in-christ.net/komunitas_solo_konseling>  
[Audio Seminar Konseling]  
==> <http://www.in-christ.net/komunitas_solo_leadership>  
[Audio Seminar Kepemimpinan]  

Jelajah Blog Kristen 

• KISAH INSPIRATIF  

Nama Purnawan Kristanto mungkin sudah tidak asing lagi di telinga beberapa orang. 
Sebagai seorang penulis, buku-bukunya sudah banyak yang mengisi rak-rak di toko 
buku atau bahkan rak buku di rumah Anda. Talenta menulisnya pun tidak hanya 
terbatas pada buku, banyak karyanya yang bertebaran di halaman maya, salah satunya 
dalam blog yang bernama Kisah Inspiratif ini.  

Seperti namanya, dalam blog ini, Anda akan disuguhi berbagai cerita yang dijamin akan 
menggugah perasaan Anda. Cerita-cerita yang disajikan dalam blog ini sebagian besar 
mengangkat tentang tokoh-tokoh besar, mulai dari penginjil hingga presiden. Jangan 
membayangkan blog ini berisi tulisan yang berat dan membosankan, cerita-cerita yang 
ada sangat ringan, namun memiliki nilai-nilai kekristenan yang kental.  

http://www.yourministries.org/
http://www.in-christ.net/komunitas_solo_konseling
http://www.in-christ.net/komunitas_solo_leadership
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Dalam pengakuannya, sang penulis mengatakan bahwa pada awalnya dia 
mengumpulkan cerita-cerita tersebut dalam rangka mencari ilustrasi renungan yang 
disampaikan dalam persekutuan kelompok dan kebaktian remaja di gerejanya. Setelah 
melihat bahwa banyak pendengarnya yang mendapatkan berkat dari cerita-cerita ini, 
maka dia pun memutuskan untuk mengumpulkannya dalam sebuah blog, supaya akan 
semakin banyak orang yang merasa diberkati melalui cerita-cerita ini. (YPA)  
==> http://kisah-inspiratif.blogspot.com/  

Redaksi: 
Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya mengulas blog 
yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan tentunya memunyai 
nilai-nilai kekristenan atau pun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

• FLASH_MINISTRY  

Flash_Ministry adalah sebuah milis yang dibentuk untuk membicarakan tentang 
pembuatan animasi rohani bagi Anda yang juga berkecimpung dalam hal ini maupun 
mereka yang membutuhkannya. Anda bebas mengirimkan artikel/game/animasi flash. 
Jika Anda ingin memutar animasi yang ada, maka Anda harus memiliki Flash player 
untuk menjalankannya. Milis ini juga sudah memiliki situs yang dikelola sendiri oleh 
sang moderator yang beralamat di http://www.geocities.com/gdwinugroho. Dalam 
situsnya, Anda dapat menemukan kumpulan flash dan game hasil karya moderator, 
walau ada juga beberapa karya yang merupakan hasil modifikasi beliau. Hal lain yang 
juga bisa Anda nikmati di sini adalah Kumpulan artikel, Buku lagu, Kumpulan photo, dan 
Kumpulan midi.  

Walau pada awalnya bertujuan sebagai wadah untuk memfasilitasi para pembuat flash 
dan game, namun kini banyak tulisan-tulisan dalam milis yang berbentuk renungan 
maupun artikel Kristen. Tapi tentunya hal ini tidak akan mengurangi berkat yang bisa 
Anda dapatkan. (YPA)  
==> Flash_Ministry-subscribe(at)yahoogroups.com  

  

http://kisah-inspiratif.blogspot.com/
http://www.geocities.com/gdwinugroho
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Artikel:Oliver B. Greene (1915 1976) 

“  "Lihatlah sungai darah yang mengalir dari leher hewan-hewan tak berdosa yang 
digorok, yang terus mengucur selama empat ribu tahun dari Eden sampai Kalvari. 

Lihatlah banyaknya orang yang letih dan terbeban dosa saat mereka menuju 
mezbah korban dengan persembahan mereka .... Tapi sekarang, lihatlah Kristus, 

Anak Domba Allah ... dan persembahan-Nya berupa darah-Nya sendiri untuk 
seluruh umat manusia .... Hanya Yesus yang sanggup mengucapkan, 'Sudah 

selesai!'"  ”  
"Dari hina menjadi mulia" bukanlah sebutan kita untuk seseorang yang dipakai Allah 
dengan luar biasa tapi begitulah Oliver Greene menyebut dirinya sendiri. Dia lahir 
tanggal 14 Februari 1915 di Greenville, Carolina Utara.  

Kehidupan Oliver saat muda penuh dengan tindakan-tindakan tak bermoral. Mabuk-
mabukan, pencurian, penyelundupan, pelanggaran susila dia sangat berpengalaman 
dalam hal-hal seperti itu. Tapi saat berumur dua puluh tahun, Tuhan menyelamatkan 
pemuda bengal itu saat dia menghadiri sebuah KKR (dalam rangka berusaha 
mengencani gadis desa yang lugu) dan mendengar khotbah bertema "Upah Dosa Ialah 
Maut".  

Malam itu dia diyakinkan, disadarkan, dan diubahkan! Dia benar-benar diselamatkan! 
Lima bulan kemudian, Tuhan memanggilnya untuk berkhotbah. Dalam rangka 
menyiapkan diri untuk berkhotbah, dia masuk North Greenville Baptist College, namun 
dikeluarkan pada tahun kedua karena dia enggan bekerja sama dengan program 
agama tertentu.  

Dari dulu, Oliver B. Greene jelas-jelas seorang kaum Baptis yang merdeka. Dia selalu 
menjunjung tinggi prinsipnya untuk menjadi orang "yang tidak dapat dibeli" dalam setiap 
pelayanan yang dilakukannya. Pada tahun 1939, saat berumur 24 tahun, dia membeli 
tenda, dan selama 35 tahun, dia mengadakan KKR di seluruh Amerika sampai akhirnya 
kondisi kesehatan yang menurun memaksanya untuk berhenti.  

Catatan-catatan yang tersimpan dengan baik mengungkapkan bahwa lebih dari 
200.000 orang mengenal Kristus melalui pelayanannya. Mungkin KKR-nya yang 
terbesar adalah di Rocky Mount, Carolina Utara, di mana sebanyak tujuh ribu orang 
bertobat pada saat itu. Dia mengadakan KKR tendanya yang terakhir di Bel Air, 
Maryland (tendanya seluas seratus kali tiga ratus kaki).  

Salah satu pelayanannya untuk Kristus yang luar biasa adalah pelayanan radionya yang 
bertumbuh, dari 1 stasiun pada tahun 1939 sampai 180 stasiun pada saat dia 
meninggal. The Gospel Hour masih dapat didengarkan di banyak negara melalui 
khotbah-khotbahnya yang direkam. Dia menyiapkan rekaman-rekaman khotbah itu 
"supaya mudah-mudahan Injil tetap diberitakan sampai Kristus datang kembali".  
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Dr. Greene dipanggil pulang ke rumah Bapa pada tanggal 26 Juli 1976, tapi "meski 
meninggal, ia masih tetap berkhotbah", tidak hanya melalui radio, tapi juga melalui 
tulisan-tulisannya. Buku, pamflet, dan brosur-brosurnya yang berjumlah lebih dari 
seratus judul dilipatgandakan menjadi ribuan dan masih disebarkan hingga sekarang.  

Ya, "Dari hina menjadi mulia", adalah sebutan dan tulisan di batu nisan yang cocok 
untuk tokoh besar Injil dan penginjil yang dipakai Tuhan secara luar biasa Oliver B. 
Greene. (t/Dian)  

Diterjemahkan dari: Nama situs: Sword of the Lord Judul asli artikel: Oliver B. Greene 
Alamat URL: http://www.swordofthelord.com/biographies/GreeneOliverB.htm 
Dipublikasikan di: http://biokristi.sabda.org/oliver_b_greene_1915_1976  

  

http://www.swordofthelord.com/biographies/GreeneOliverB.htm
http://biokristi.sabda.org/oliver_b_greene_1915_1976
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Artikel:Mengungkap Urban Legend Dan Hoax 

Kita sudah cukup kesal mendapatkan spam dari luar perusahaan, sekarang ditambah 
dari rekan kerja. Sudah saatnya untuk menunjukkan urban legend dan hoax yang 
membuat orang tertipu.  

Apakah Anda pernah mengalaminya? Anda sedang sibuk mengerjakan proyek besar 
dan salah seorang rekan kerja Anda mem-forward salah satu e-mail spam berantai 
untuk menanyakan apakah itu benar. Atau lebih parah, ia langsung mem-forward-nya 
ke semua orang di perusahaan tanpa terlebih dulu mengeceknya dengan Anda.  

Meskipun Anda telah membuat kebijakan TI yang menerangkan tidak bergunanya 
aktivitas tersebut. Atau Anda telah beberapa kali menjelaskan kepada individu tersebut 
bahwa junk e-mail seperti itu sangat mengganggu orang yang menerimanya. Orang 
tersebut tampaknya tidak mengerti. Dan tentu saja, kita harus ekstra halus jika ternyata 
yang mem-forward e-mail tersebut adalah salah seorang eksekutif.  

Tentu saja perangkat dasar yang kita butuhkan adalah Google dan keyword (kata 
kunci). Sampai saat ini, masih banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana 
"Googling" dengan benar. Atau mungkin hanya orang-orang di perusahaan kita saja 
yang tidak tertarik dengan Google. Dengan sedikit keberuntungan, Anda bisa 
memerbaikinya. Berikut adalah daftar situs yang bisa direferensikan kepada rekan kerja 
Anda.  

Apa Sebenarnya Urban Legend dan Hoax?  

Urband legend merupakan cerita lucu dan/atau menakutkan yang belum pasti 
kebenarannya. Mereka tersebar dengan cepat, dan sering kali memunyai bentuk yang 
berbeda. Sebagian besar urband legend tidak benar, tapi beberapa benar. Sedangkan 
hoax merupakan peringatan mengenai ancaman yang tidak riil. Urband legend dan 
hoax biasanya meminta penerima untuk meneruskan e-mail ke semua orang yang 
mereka kenal. Itu merupakan tanda yang menunjukkan Anda terkena urban legend atau 
hoax yang tidak benar! Sekarang pun Anda mungkin masih menerimanya, hanya saja 
dalam bentuk yang berbeda.  

Snopes  

Siapa yang belum pernah mendengar Snopes? Ini merupakan kakek Bari semua situs 
pengecekan fakta. Beberapa spam berantai bahkan mengutip Snopes pada link di 
dalamnya untuk menipu bahwa e-mail tersebut otentik. Tentu saja, Snopes juga dikenal 
suka salah dan telah beberapa kali mengganti daftarnya. Snopes juga telah menjadi 
sangat komersial beberapa tahun ini dan memunyai banyak pop-up sangat 
mengganggu tapi meskipun begitu, Snopes tetap situs yang komplit.  

About Urban Legends  
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Subsitus about.com ini sudah sepuluh tahun dikelola oleh David Emery dan ia telah 
melakukan pekerjaan yang hebat. Ia ingin sekali mencari dan mencari fakta semua 
gosip, mitos, kesulitan, dan kasus aneh. Format situs ini lebih baik dibanding Snopes. 
Selain itu, situs ini juga banyak tampil di hasil pencarian Google dibanding situs lainnya. 
Ini menunjukkan bahwa isinya di-link dengan baik dan digunakan.  

Break The Chain  

Pada tahun 1999, John Ratliff terganggu karena terus menerima spam berantai yang 
sama yang di-forward kepada dirinya. Kita mungkin sama terganggunya, tapi ia 
melakukan suatu tindakan terhadap itu. Sama seperti sebagian besar situs di sini. John 
memunyai banyak Man, tapi tidak ada pop-up. Dari waktu ke waktu, tampilan situsnya 
semakin profesional. la juga sering dikutip oleh media sebagai narasumber mengenai 
mengenai e-mail berantai ini.  

Hoaxbusters  

Situs ini telah lama ada (sejak tahun 1995) dan memunyai arsip yang berguna, tapi 
tampaknya tidak se-update seperti yang dulu. Situs ini merupakan bagian dari 
Department of Energy Computer Incident Advisory Capacity (CAIC), Amerika Serikat. 
Jika Anda tidak bisa menemukan rincian suatu hoax pada situs yang lain, kemungkinan 
besar Anda bisa menemukannya di sini. Namun karena sudah lama ada, maka ada 
beberapa "dead link". Hoaxbusters juga berisi halaman link ke situs hoax lain.  

Sophos  

Perusahaan antivirus ini memunyai daftar hoax dan urban legend, tapi tidak selengkap 
pada situs-situs di atas yang telah disebutkan sebelumnya. Sophos lebih fokus ke virus 
hoax yang menyebutkan bahwa Anda akan menghapus harddisk dan merusak 
motherboard jika Anda membuka e-mail yang dicurigai.  

F-Secure  

F-Secure mengklaim bahwa daftarnya komprehensif dan digunakan sebagai sumber 
standar industri untuk semua hal yang berhubungan dengan hoax. Jangan percaya itu. 
Jika Anda mengecek daftar hoax terbaru-nya, Anda akan melihat bahwa isinya belum 
diperbarui selama beberapa tahun. Namun, daftar tersebut tetap saja berguna jika Anda 
tidak mendapatkan apa yang Anda cari di tempat lain.  

VMyths  

Vmyths membawa hoax dan e-mail berantai ke tingkatan baru. Jika Anda ingin 
membaca komentar pada ahli tentang hoax, virus, mitos, dan urban legend, dapatkan 
dari Rob Rosenberger di Vmyths. Sayangnya, daftarnya tidak komprehensif.  

Symantec  
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Daftar hoax Symantec cukup baik, tapi sedikit ketinggalan. Ini mungkin karena sebagian 
besar hoax sekarang ini didaur ulang dari hoax-hoax sebelumnya.  

Trend Micro  

Trend Micro telah memerbarui daftarnya. Style dan formatting-nya juga bagus. 
Tampaknya perusahan yang menjual solusi antivirus ini memunyai keinginan yang 
besar dalam menjaga daftar hoax-nya tetap up-to-date. Coba Anda lihat daftar urban 
legend miliknya. Di situ terdapat beberapa entri yang tidak ada di tempat lain.  

Virus Busters  

Ini merupakan daftar hoax dan urban legend yang datang dari Universitas Michigan. 
Tidak banyak hoax baru karena hampir semua merupakan varian Bari yang lama. 
Daftar ini memang tidak komprehensif, tapi bisa jadi referensi bagi Anda.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama majalah: PC Media, 07/2008  
Penulis: Gunung Sarjono  
Halaman: 85 87  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2008.  
1105: Hari Blog Nasional  
1106: Penulis  
1107: Literatur  
==> < icw(at)sabda.org >  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik tersebut, silakan 
kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Surat Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui kolom 
Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke redaksi di 
alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1105/Oktober/2008: Hari Blogger 
Nasional  
Salam Kasih  

Shalom,  

Perkembangan blog di Indonesia ternyata sangat menggembirakan. Bagaimana tidak, 
seiring perkembangan blog di dunia maya, para blogger Indonesia pun tidak mau kalah 
dalam hal unjuk blognya. Blog telah mewabah dalam dunia maya Indonesia. Wabah 
blog ini semakin fenomenal saat ditetapkannya tanggal 27 Oktober sebagai Hari 
Blogger Nasional.  

Sehubungan dengan Hari Blogger Nasional yang jatuh pada hari ini, maka dalam edisi 
bulan Oktober ini, ICW menghadirkan ulasan-ulasan blog Indonesia maupun 
mancanegara. Khusus untuk kolom Jelajah Blog, selain mengulas situs komunitas 
blogger kristiani terbesar di Indonesia, SABDA Space, Redaksi ICW juga menyajikan 
beberapa blog yang menjadi juara dalam lomba blog Kristen (CIBFest 2008) yang 
diadakan oleh Jawaban.com beberapa waktu yang lalu. Kami berharap blog-blog 
tersebut bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kami juga menyajikan sebuah artikel khusus 
di kolom Infonet yang mengupas enam alasan mengapa seorang pendeta perlu 
membuat blog.  

Melalui edisi ini, kami berharap ICW bisa memberi masukan yang berharga bagi Anda 
semua, para pelanggan maupun pembaca. Mari berkiprah dalam dunia blog nasional 
maupun internasional untuk menggarami dunia internet dengan kasih Kristus. Mari kita 
terus "ngeblog". Selamat Hari Blogger Nasional!  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pimpinan Redaksi ICW  
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Get the Fresh 

• JAKARTA BERDOA - A Site for Expressing Your Doubts, Faiths, and  

Testimonies on Christ  

Menurut sang pemilik blog, Deny S Pamudji, nama Jakarta Berdoa terinspirasi dari 
keberhasilan Yonggi Cho (Cho Yonggi) yang mengatakan Korea berhasil karena Korea 
berdoa. Pemilik blog mengaku dia memilih Jakarta karena dia berdomisili di Jakarta dan 
Indonesia masih terlalu luas untuknya. Sedangkan moto yang berbunyi "A site for 
expressing your doubts, faiths, and testimonies on Christ" merupakan cerminan 
harapan sang pemilik, di mana dia memimpikan blognya akan menjadi sebuah tempat 
persinggahan bagi mereka yang meragukan Kristus dan mendapatkan jawaban atas 
keragu-raguan mereka tersebut. Jadi, situs ini dibuat bagi orang yang ragu, agar timbul 
iman dan kemudian menjadi saksi Kristus.  

Pengunjung blog ini masih belum banyak. Hal ini terlihat dari counter blog yang 
terpasang di blog ketika ICW mengunjunginya. Artikel-artikel yang bisa Anda baca di 
blog ini adalah kisah-kisah yang menginspirasi dan diharapkan mampu memperkuat 
iman kita terhadap Kristus. Sampai saat ini, sang pemilik memang lebih banyak 
mengambil tulisan orang lain, namun bukan berarti dia tidak menulis sama sekali, 
beberapa artikel yang ditulis olehnya adalah Santet, Fungshui, Mengenal Malaikat, 
Kesaksianku, dan Malaikat Dikirim Menolong Kami. Sebagai bentuk apresiasi terhadap 
sang penulis, pada bagian akhir artikel tercantum nama penulis dan sumber tulisan. 
Karena sasaran blog ini tidak hanya orang Indonesia, tapi juga orang mancanegara, 
maka beberapa artikel yang ada tetap menggunakan bahasa Inggris, walau sang 
pemilik sendiri adalah orang Indonesia. (DSP)  

Penasaran seperti apa blog ini? Silahkan berkunjung langsung ke blog yang beralamat 
di:  
==> http://jakartaberdoa.blogspot.com/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:Ayo, "Ngeblog" di in-christ.net! 

Salah satu cara pasti untuk merayakan Hari Blogger Nasional yang jatuh pada tanggal 
27 Oktober adalah dengan "ngeblog", entah itu menulis sebuah blog atau memberi 
komentar blog. Karena itu, mari kita bersama meramaikan bagian blog yang ada di In-
Christ.Net. Sekarang ini telah ada lebih dari dua ratus blog di In-Christ.Net dengan 
berbagai topik (Renungan dan Artikel, Misi, Kepemimpinan, Anak, Literatur, Konseling, 
Pendidikan, Yayasan dan Gereja, Teologi, Alkitab, Musik dan Audio, serta Teknologi 

http://jakartaberdoa.blogspot.com/
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Internet dan Pelayanan) yang telah tersedia bagi Anda untuk diramaikan, baik dengan 
memasang blog maupun dengan memberi komentar atas blog yang ada di In-
Christ.Net. Untuk itu, Anda hanya perlu mendaftar menjadi pengguna. Dengan 
"ngeblog" di In-Christ.Net, selain mengambil bagian dalam perayaan Hari Blogger 
Nasional, Anda juga mengambil kesempatan untuk berbagi berkat kepada sesama 
melalui tulisan blog Anda. Selamat "ngeblog". Kami tunggu Anda di In-Christ.Net!  
==> http://www.in-christ.net/daftar_blog/  

Jelajah Blog 

• SABDA Space - Komunitas Blogger Kristiani  

Di tengah-tengah maraknya blog-blog di dunia maya, hadir sebuah wadah untuk para 
blogger Kristen dalam menyuarakan keyakinan, semangat, isi hati, kebenaran, dan lain 
sebagainya dalam komunitas khusus yang diberi nama SABDA Space. Saat ini, SABDA 
Space merupakan komunitas blogger kristiani terbesar di Indonesia. Sampai dengan 
ulasan ini diturunkan, SABDA Space telah memiliki hampir 2.000 blogger dan telah 
memuat hampir 3.000 tulisan. Situs yang dibangun pada tahun 2006 ini, dalam empat 
bulan terakhir, rata-rata hits per bulannya sebesar 2.933.384.  

Siapa saja boleh bergabung menjadi pengguna dalam SABDA Space, namun sebelum 
mulai menulis blog, para pengunjung maupun pengguna harus memerhatikan menu 
Policy dan Tentang Kami untuk melihat aturan main yang diterapkan dalam SABDA 
Space. Walaupun bebas berekspresi, namun komunitas ini cukup ketat dalam 
menerapkan aturan main yang sudah ada. Untuk mendaftarkan diri menjadi pengguna 
pun sangat mudah, Anda hanya perlu mengeklik "Sign Up" yang selalu hadir di halaman 
depan situs SABDA Space. Blog-blog terbaru akan langsung menyapa Anda ketika 
bertandang ke SABDA Space. Jika ingin melihat blog-blog yang lain, Anda dapat masuk 
ke menu Lihat Daftar Blog. Tulisan-tulisan dalam SABDA Space meliputi berbagai 
bidang dalam dunia kekristenan dan Anda dapat mencarinya berdasarkan tags untuk 
kata kunci atau kategori tertentu. Untuk memudahkan lagi, Anda juga dapat mencari 
tulisan-tulisan tertentu dengan memanfaatkan fasilitas pencarian.  

Yang menarik dari SABDA Space adalah komunitas ini tidak hanya sebatas pertemuan 
para blogger dalam dunia maya. Bloggernya pun telah menjalin relasi dalam jumpa 
darat antarblogger. Anda dapat melihat kapan dan di mana saja jumpa darat blogger 
SABDA Space telah berlangsung dalam catatan Admin d menu Arsip Admin. Salah satu 
acara jumpa darat yang paling berkesan adalah pada saat ulang tahun SABDA Space 
yang kedua; 25 blogger dari berbagai penjuru datang dan berkumpul di kota Solo, 
markas besar SABDA Space, untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas 
penyertaan-Nya dalam komunitas ini.  
==> http://www.sabdaspace.org/  

Ingin mengetahui liputan-liputan seputar perayaan ulang tahun kedua komunitas 
blogger kristiani terbesar di Indonesia ini? Silakan klik URL-URL berikut ini. (DWD)  
==> http://www.sabdaspace.org/catatan_perjalanan_ikut_kopdar  

http://www.in-christ.net/daftar_blog/
http://www.sabdaspace.org/
http://www.sabdaspace.org/catatan_perjalanan_ikut_kopdar
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==> http://www.sabdaspace.org/jumpa_darat_pertama  
==> http://www.sabdaspace.org/terima_kasih_dari_tim_sabda_space  

• ADIKASUH'S WEBBLOG - MELAYANI DENGAN KASIH  

Pelayanan Adik Asuh adalah salah satu pelayanan GKI Kebayoran Baru untuk 
menjangkau anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar dan tidak mampu 
bersekolah karena keterbatasan ekonomi. Untuk mengetahui lebih lengkap perihal 
pelayanan Adik Asuh, silakan kunjungi menu Program/Services.  

Isi webblog ini sangat variatif dan sangat berbobot karena memberikan info aktual 
seputar pelayanan Adik Asuh dan info terbaru pendidikan di Indonesia. Tidak salah jika 
blog ini terpilih sebagai blogger terbaik kategori organisasi di CIBFest 2008. Anda bisa 
mendapatkan informasi selengkapnya dengan mengunjungi menu Archieve untuk 
melihat aktivitas, artikel, laporan kegiatan, dan info terbaru dari pelayanan Adik Asuh 
lainnya. Blog ini juga menyediakan tautan ke situs-situs yang menyediakan berbagai 
macam materi pendidikan yang terdapat di menu Materi Edukasi. Tautan ke situs dan 
webblog seputar pelayanan anak lainnya juga bisa Anda jumpai di menu Pelayanan 
Anak dan menu GKI Kebayoran Baru.  

Pemaksimalan dari webblog ini juga semakin lengkap dengan diberikannya fasilitas 
memberikan komentar bagi para pengguna dan fasilitas snap shot. Apakah Anda 
tertarik untuk melakukan hal yang serupa? Memberikan diri bagi anak-anak yang 
kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan? Semoga webblog Adik Asuh ini 
bisa menjadi inspirasi dan memberkati Anda. Selamat berjelajah! (KDL)  
==> http://adikasuh.wordpress.com/  

• A WOMAN AFTER GOD OWN HEART - Buat Papi Tersenyum Bangga, Berapa 
pun  

Harganya  

Blog ini adalah pemenang kategori blog personal pilihan dewan juri. Dengan mudah, 
kita dapat mengorek isi dari blog ini dari kategori dan arsip yang tertata rapi sehingga 
pengunjung akan sangat dimanjakan dalam berjelajah. Isi blog ini terdiri dari sebelas 
kategori, yaitu Article, Greetings, Ilustration, Invitation, Klip, Mine, Share Time, SMK 
(Saya Murid Kristus), Song, Testimony, dan Wise Word. Sang penulis ingin 
membagikan kasih Kristus dalam berbagai bentuk, bukan hanya sekadar tulisan biasa, 
tetapi berbagai jenis tulisan dalam berbagai jenis media, contohnya bahan yang 
disajikan dalam kategori Song, Ilustration, dan Klip. Blog ini juga sangat interaktif. Si 
pemilik blog ingin para pengunjung memiliki relasi dengannya. Lihat saja menu 
Shoutbox dan Chat With Me. Bukan hanya itu, ia juga ingin agar blog ini tidak dibaca 
oleh pengunjung yang berbahasa Indonesia saja. Situs blog ini dapat diterjemahkan ke 
dalam bahasa asing karena Caca panggilan pemilik blog ini memasang Yahoo! Babel 
Fish, sebuah alat penerjemahan dari Yahoo.  

http://www.sabdaspace.org/jumpa_darat_pertama
http://www.sabdaspace.org/terima_kasih_dari_tim_sabda_space
http://adikasuh.wordpress.com/
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Dari situs blog ini, Anda juga dapat memasuki berbagai situs blog rohani yang lainnya 
dengan mengeklik tautan-tautan dalam daftar Religi Blog. Bukan itu saja, berbagai blog 
umum dan forum diskusi online dunia kekristenan juga dapat Anda akses hanya dengan 
mengunjungi situs blog ini. Singkat kata, memang tidak salah jika blog ini menjadi 
pemenang kategori blog favorit pilihan juri. Anda penasaran seperti apa bentuknya? 
silahkan berkunjung sendiri melalui alamat di bawah ini. (YPA)  
==> http://www.luphlyjc.blogspot.com/  

• MAMPIR NGOMBE - Peperangan Dimulai dari dalam Kepala  

Blog yang lahir pada bulan Februari 2008 ini berhasil menjadi jawara lomba blog untuk 
kategori rocketers (blog baru) pilihan dewan juri. Bagaimana tidak? Walaupun baru, 
situs blog ini terorganisir dengan baik dan tulisan-tulisan blognya tidak dapat dipandang 
sebelah mata pula. Sayangnya, pemilik blog belum mengategorikan tulisan-tulisannya, 
sehingga tulisan-tulisan beliau hanya dapat dilacak melalui arsip yang diurutkan 
berdasarkan tanggal posting tulisan. Tulisan-tulisan yang dikirimkan sebagian besar 
berisi renungan teologi dari penulis sendiri. Meskipun berbau teologi, namun jangan 
membayangkan tulisannya berupa artikel yang berat untuk dibaca. Si pemilik blog 
mampu menuliskan beberapa topik yang berat menjadi tulisan yang renyah dan mudah 
dipahami oleh pembacanya. (YPA)  
==> http://uripmungsakwentoro.blogspot.com/  

• SARLEN'S SITE MULTIPLY  

Sarlen's Site merupakan pemenang CIBFest 2008 kategori blog terfavorit pilihan 
pembaca/pengunjung. Tulisan dalam situs ini tidak terlalu mudah dilacak, namun Anda 
dapat mencarinya berdasarkan tag yang ada. Selain artikel, Anda juga dapat melihat 
beberapa dokumentasi pribadi dalam menu Photos. Ada juga menu Music yang hanya 
berisi daftar judul lagu saja. Saat ulasan ini diturunkan, belum ada lagu yang dapat 
didengarkan secara tersambung. Untuk melihat beberapa lirik lagu, silakan kunjungi 
menu Reviews.  

Para pengunjung multiply ini juga dapat memberikan komentar maupun kesaksian bagi 
pemilik multiply dengan memanfaatkan fasilitas guest book yang disediakan di sana. 
(KDL)  
==> http://sarlen.multiply.com/  

o)JELAJAH BLOG MANCA  

• CHRISTIANBLOG.COM  

Situs ini merupakan komunitas bagi para blogger Kristen yang tentu saja bahasa 
pengantarnya adalah bahasa Inggris. ChristianBlog menyediakan tempat bagi orang-
orang Kristen untuk mengirimkan blog, memberi komentar, dan berinteraksi dengan 
sesama pengguna yang terdaftar di dalamnya.  

http://www.luphlyjc.blogspot.com/
http://uripmungsakwentoro.blogspot.com/
http://sarlen.multiply.com/
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Menu-menu yang di dalamnya pun juga hampir sama dengan situs komunitas yang 
biasa ada blog terbaru, pengguna terbaru, blog populer, blog sepanjang masa yang 
dikalkulasi berdasar komentar dan jumlah hit-nya, serta kategori tulisan yang diikuti 
dengan jumlah tulisannya.  

Semua itu didukung dengan fasilitas forum dan pokok doa yang dapat Anda kirim dan 
diresponi pengguna lain, membuat situs ini benar-benar menjadi tempat untuk orang 
Kristen dari segala tempat berinteraksi bersama untuk saling belajar, mengajar, 
menguatkan, dan bahkan mendoakan.  

Untuk dapat menggunakan segala fasilitas yang disediakan, pengunjug situs 
diharuskan menjadi pengguna terlebih dahulu. Jadi tunggu apa lagi? Jika Anda dapat 
menguasai bahasa Inggris, bergabung ke situs ini adalah pilihan yang baik. (DP)  
==> http://www.christianblog.com/  

• VIBRANCE IN MINISTRY — Disciple Making in Worship & The Arts —  

Vibrance in Ministry adalah sebuah blog Kristen yang dibangun oleh Phil. Dikatakan di 
situsnya, blog ini merupakan salah satu aspek dari pelayanannya yang multibidang.  

Menu yang ada di situs blog ini cukup banyak. Secara garis besar, ada dua jenis 
kelompok menu. Kelompok yang pertama adalah menu-menu yang disediakan khusus 
untuk menyapa/berinteraksi dengan pengunjung serta profil situs blog dan 
pembangunnya. Menu-menu itu adalah C'mon in!, My Background, My Core Values, My 
Ministries, My Mission, dan The Eternity Question.  

Sedang kelompok menu yang kedua, secara garis besar merupakan fasilitas-fasilitas 
yang disediakan untuk menolong pengunjung menjelajahi isi blog yang sudah mulai 
terisi sejak September 2006. Menu-menu tersebut, antara lain Fresh Ink (berisi tulisan-
tulisan terbaru), Conversation (berisi komentar-komentar yang masuk), Categories & 
Tags (daftar kategori dan tag setiap tulisan yang ada di situs), dan lain-lain.  

Perpaduan kelengkapan menu dan jumlah tulisan berkualitas yang banyak, membuat 
situs blog ini layak masuk dalam daftar situs blog "harus dikunjungi" yang Anda susun. 
(DP)  
==> http://vibrance.wordpress.com/  

Jelajah Blog Umum 

• TIPS & TRIK BLOGGING - Tips dan Trik Tutorial Membuat dan Mempercantik 
Blog  

Suatu hari, Anda berkunjung ke blog milik seorang teman dan melihat betapa menarik 
blog miliknya. Melihat hal itu, Anda kemudian ingin memiliki tampilan blog yang menarik 
dan interaktif seperti miliknya. Yang menjadi masalah adalah Anda tidak tahu 

http://www.christianblog.com/
http://vibrance.wordpress.com/
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bagaimana cara membuatnya. Jangan berkecil hati, karena blog yang satu ini bisa 
menjadi solusi bagi Anda.  

Blog bertajuk Tips & Trik Blogging ini membahas semua hal yang perlu Anda ketahui 
tentang bagaimana membangun blog yang menarik dan interaktif. Mulai dari pembuatan 
menu, pemakaian animasi, pemasangan fasilitas-fasilitas tambahan dalam blog, dan 
masih banyak lagi tips-tips lainnya. Secara garis besar, artikel-artikelnya dibagi ke 
dalam empat kategori, yaitu Tips & Trik, Lain-Lain, Terbaru, dan Komentar. Anda pun 
juga bisa berlangganan tips-tips terbaru dari mereka hanya dengan menuliskan alamat 
Anda di kolom yang tersedia di halaman situs. Sayangnya, sebagian tips-tips yang ada 
hanya ditujukan untuk mereka yang menggunakan blogspot. Bagi Anda yang 
menggunakan layanan blogspot, tentunya hal ini bisa menjadi sumber yang bermanfaat, 
tapi bagi Anda yang menggunakan layanan blog lain, maka blog ini pasti dapat 
menambah khasanah pengetahuan Anda. Selamat berkunjung. (YPA)  
==> http://trik-tips.blogspot.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan atau pun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

• SAHABAT SEIMAN KRISTEN  

Sahabat Seiman Kristen merupakan sebuah milis diskusi yang mengajak anggotanya 
untuk proaktif mengirimkan renungan. Milis ini terbuka bagi denominasi gereja mana 
pun, dari dalam negeri maupun luar negeri.  

Anda bisa mengirimkan renungan atau berita-berita seputar iman Kristen ke dalam milis 
ini dengan melampirkan teks aslinya. Istimewanya, dalam deskripsinya dikatakan 
bahwa milis ini mengutamakan tulisan-tulisan yang tidak ada di situs-situs lain. Dilihat 
dari arus pesan dan interaksi yang terjadi di dalam milis yang tidak pernah sepi pesan 
dalam sehari, milis ini bisa dikatakan cukup aktif dalam memberikan renungan dan 
informasi bagi anggotanya. (YPA)  
==> Sahabat_Seiman_Kristen-subscribe(at)yahoogroups.com [Berlangganan]  

  

http://trik-tips.blogspot.com/
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Artikel:Enam Alasan Pendeta Harus Memelihara Blog 

Melalui artikel ini, saya ingin meyakinkan sebanyak mungkin pendeta untuk duduk dan 
mulai memelihara situs blog pribadi. Jika saya tidak berhasil meyakinkan mereka, maka 
saya ingin meyakinkan para jemaat untuk mendorong pendetanya masing-masing 
sampai mereka bersedia memelihara sebuah situs blog pribadi.  

Oke, mungkin hal itu berlebihan. Anda masih dapat menjadi pendeta yang baik tanpa 
harus memelihara sebuah situs blog. Namun, saya akan menjelaskan mengapa 
memelihara blog itu akan membawa dampak positif bagi Anda dan jemaat Anda.  

Berikut beberapa alasan mengapa seorang pendeta harus memelihara sebuah situs 
blog.  

• Menulis  
Jika Anda adalah seorang pendeta, mungkin Anda sudah mengerti pentingnya 
menulis bagi pikiran. Dengan menulis, Anda akan mempelajari gagasan dan 
wawasan baru. Saat Anda berusaha menulis dengan baik, pada saat itu pula 
Anda akan berusaha berpikir dengan baik.  
Kemudian saat Anda membagikan gagasan dan wawasan baru Anda melalui 
blog, para pembaca dapat bertumbuh bersama Anda ke mana pun tulisan dan 
pemikiran berkualitas Anda membawa Anda.  
Tidak ada cara yang lebih mudah dan cepat untuk membagikan tulisan selain 
melalui sebuah blog. Dan jika Anda serius memelihara blog, bukan hanya pikiran 
Anda yang akan terbantu, namun kedisiplinan Anda juga, karena banyak orang 
mulai secara rutin mengharapkan wawasan berkualitas yang terkandung dalam 
tulisan Anda.  

• Mengajar  
Kebanyakan pendeta suka berbicara, dan banyak pula yang menertawai diri 
sendiri saat menyadari telah berbicara panjang lebar.  
Masuk dunia blog.  
Blog dapat menjadi media yang menampung apa pun yang tidak sempat 
dikhotbahkan seorang pendeta pada hari Minggu. Blog adalah tempat di mana 
Anda dapat membagikan analogi sempurna yang dapat Anda pikirkan; kisah 
jenaka namun bermakna yang tidak dapat Anda kaitkan dengan tema khotbah 
Anda betapa kerasnya Anda sudah mencoba untuk mengaitkannya; dan poin 
khotbah yang Anda lewati meskipun sebenarnya poin tersebut adalah salah satu 
poin penting dalam khotbah Anda.  
Dan, lebih daripada sekadar menjadi media penampung untuk hal-hal yang tidak 
dapat disampaikan saat khotbah, blog adalah media sempurna untuk 
membagikan renungan singkat yang terlintas dalam pikiran saat Anda 
berkhotbah atau membaca koran. Anda mungkin tidak pernah menuliskan 
renungan singkat itu dalam bentuk artikel yang panjang dan lengkap, atau 
mengkhotbahkannya dalam suatu ibadah, namun melalui blog, jemaat Anda, dan 
juga Anda sendiri, masih dapat belajar dari renungan singkat yang Anda tulis 
tersebut.  
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• Menasihati  
Seorang pendeta selalu memberikan suatu nasihat pada setiap sesi konseling 
atau dialog setelah ibadah. Kadang, seorang pendeta menasihati jemaat agar 
membaca sebuah buku atau memberikan persembahan kasih. Mungkin nasihat 
itu berupa nasihat untuk sepasang suami istri agar menikmati sebuah liburan 
karena mereka memang membutuhkannya. Dan terkadang, ia menasihatkan 
seseorang untuk mencari Yesus.  
Melalui sebuah blog, Anda dapat menasihati ratusan orang, bukan beberapa 
orang saja. Beberapa nasihat mungkin hanya cocok untuk beberapa orang. 
Namun, hal itu nampaknya tidak benar. Yang sering terjadi adalah jika seseorang 
bertanya apakah Anda memiliki solusi untuk masalah kecanduan obat-obatan 
misalnya, maka lusinan orang lain juga menjadi ingin tahu, hanya saja mereka 
tidak bertanya.  
Tuliskan dalam blog.  
Namun demikian, nasihat lebih dari sekadar pemaparan solusi. Nasihat adalah 
tentang nada suara, keseluruhan aura yang diciptakan oleh sebuah blog.  
Umumnya, blog bukanlah tempat yang tepat untuk memerintah. Blog lebih ideal 
menjadi tempat untuk memberikan saran dan nasihat. Setelah saya menulis, 
saya tinjau ulang lagi tulisan saya dan memotong bagian yang terkesan 
memerintah, atau yang terlalu keras dalam menasihati, tidak peduli meski hal itu 
benar. Karena jika nasihat itu benar bagi pembaca, nasihat itu benar juga bagi 
saya, jadi mengapa tidak menuliskannya dalam suatu cara yang menunjukkan 
bahwa sayalah yang lemah, bukan mereka?  
Jemaat ingin pendeta mereka menyadari bahwa ia adalah manusia biasa yang 
tak sempurna. Mereka ingin tahu bahwa Anda menasihatkan sesuatu yang telah 
menolong Anda dalam kelemahan Anda sendiri. Akan sangat berbeda 
dampaknya saat Anda mengatakan, "saat saya berjuang untuk diet, saya 
melakukan ini dan itu", dibanding saat Anda mengatakan, "Lakukan ini dan itu 
saat Anda berjuang untuk diet".  
Jika Anda menggunakan blog Anda untuk mendorong orang lain melalui nasihat 
dan saran, mulai dari restoran setempat sampai Yesus Kristus, blog itu akan 
melengkapi otoritas alkitabiah yang Anda asumsikan dengan benar saat Anda 
menyejajarkan diri Anda dengan jemaat Anda.  

• Berinteraksi  
Ada banyak cara bagi seorang pendeta untuk peka terhadap jemaatnya. 
Berkaitan dengan itu, sebuah blog jelas tidak diperlukan. Namun, blog akan 
memberikan sebuah cara baru untuk membantu Anda mengikuti terus pendapat 
dan pertanyaan banyak orang.  
Mungkin saja sebuah seri khotbah akan tercipta setelah seorang pendeta 
mendengar beberapa tanggapan mengejutkan tentang salah satu renungan 
singkat yang ia tulis dalam blog?  

• Mengembangkan Kemampuan Melihat Makna  
Baik saat dalam kondisi sehat atau sakit, kebanyakan blogger aktif, hidup dengan 
pertanyaan konstan dalam pikiran mereka: "Apakah ini dapat dijadikan blog?" 
Hal ini mungkin adalah suatu kegilaan, namun saya akan katakan sisi positifnya: 
hal itu menumbuhkan kebiasaan mencari wawasan, hikmat, dan nilai dari setiap 
situasi, tidak peduli betapa duniawinya hal tersebut.  
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Jika Anda menjalani hidup dengan mencari makna dalam setiap hal kecil, Anda 
akan melihat lebih banyak apa yang Tuhan telah ajarkan kepada Anda. Dan 
semakin banyak Ia mengajar Anda, semakin banyak pula Anda dapat mengajar 
orang lain. Saat Anda mulai terinspirasi dan mengumpulkan ide, Anda akan 
menemukan bahwa hal-hal baru yang telah Anda lihat dan pelajari, sangat 
memerkaya kehidupan Anda, bukan sekadar blog Anda.  

• Dikenal  
Di sinilah saya melihat keuntungan terbesar yang diperoleh oleh seorang 
pendeta yang memelihara blog, karena mungkin blog adalah cara utama bagi 
jemaat untuk dapat mengenal diri Anda.  
Anda berkhotbah pada hari Minggu, mengajar pada hari Rabu, memimpin 
pemberkatan pernikahan, pemakaman, acara pemuda, retret, dll.. Semua itu baik 
memang itulah pekerjaan Anda. Namun, itu semua bukan Anda. Anda lebih dari 
sekadar gagasan/pemikiran yang terkandung dalam perkataan dan khotbah 
Anda. Memang, gagasan/pemikiran adalah bagian penting dari identitas Anda, 
namun itu hanyalah sebagian saja dari diri Anda.  
Anda adalah seorang suami dan ayah. Anda adalah teman seseorang dan 
musuh seseorang. Mungkin Anda menyukai maskot suatu tim olahraga. Mungkin 
Anda tidak suka salad buah. Mungkin Anda berjuang untuk berdoa. Dan yang 
mengejutkan, mungkin mendengarkan paduan suara anak-anak minggu lalu 
adalah penyembahan paling menggerakkan yang pernah Anda alami.  
Semua itu adalah hal-hal yang membuat Anda menjadi seseorang yang 
memimpin gereja Anda. Semua itu adalah jendela kepribadian Anda yang 
mungkin tetap tersembunyi saat Anda mengajar kebenaran Alkitab. Terkadang, 
jemaat perlu mengenal Anda secara pribadi. Dan sebuah blog adalah salah satu 
cara untuk membantu mereka.  
Anda tidak dapat menjadi teman semua orang, dan memelihara blog bukanlah 
cara untuk berpura-pura bahwa Anda bisa. Blog hanyalah sebuah cara agar 
jemaat Anda mengenal Anda sebagai manusia, meskipun Anda tidak dapat 
mengenal mereka. Hal ini penting, bukan karena Anda luar biasa, namun karena 
kepemimpinan itu lebih dari sekadar kata-kata yang Anda ucapkan. Jika Anda 
mempraktikkan kesucian yang jemaat Anda harapkan, maka kehidupan pribadi 
Anda, yang terbuka bagi jemaat, merupakan suatu kepemimpinan yang baik 
bahkan jika Anda gagal sekalipun.  

Kesimpulan  

Bagi kebanyakan dari Anda, apa pun yang Anda kirim secara tersambung hanya akan 
menjadi sebuah potongan kecil dari skema besar kepemimpinan kependetaan Anda. 
Namun, jika Anda dapat memelihara blog yang sifatnya mendorong dan personal, blog 
dapat menjadi sebuah potongan kecil yang penting.  

Blog akan memberi Anda sebuah akses kepada pikiran dan hati jemaat Anda dalam 
sebuah cara yang unik dengan memberi mereka kesempatan untuk mengenal Anda 
sebagai orang yang memiliki banyak sisi kehidupan. Anda tidak akan lagi hanya 
menjadi seorang pengkhotbah dan pengajar, namun juga seseorang yang melalui 
masa-masa sulit membantu anak-anaknya menyusun rumah miniatur dengan 
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potongan-potongan kayu. Orang-orang akan terbuka kepada Anda saat Anda terbuka 
kepada mereka. Membiarkan jemaat melihat sekilas kehidupan pribadi Anda, akan 
menambah keotentikkan pengajaran Anda dan kedalaman pelayanan Anda. (t/Dian)  

Diterjemahkan dan disunting dari: Nama situs: Desiring God Judul asli artikel: 6 
Reasons Pastors Should Blog Penulis: Abraham Piper Alamat URL: 
http://www.desiringgod.org/Blog/1156_6_reasons_pastors_should_blog/  

Surat Anda 

 
>Dari: "Yulia" < yulia(at)xxxx >  
>ICW,  
>Sudah punya alamat situs ini? www.pancarananugerah.org  
>Yulia  

Redaksi: 
Shalom Yulia, 
Apa kabar, Yulia? Terima kasih untuk e-mailnya. Senang sekali menerima informasi 
dari Anda, tapi ICW sudah pernah mengulas situs Pancaran Anugerah. Tepatnya ada di 
edisi bulan Mei tahun 2007. Bisa dilihat di alamat berikut:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1087/  

Terimakasih untuk informasinya, ICW menunggu informasi lain dari Anda.  

Salam, ICW  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan November dan Desember 2008.  
1106: Penulis  
1107: Khotbah  
==> < icw(at)sabda.org >  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik tersebut, silakan 
kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. E-Mail dari Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui kolom 
Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke redaksi di 
alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  

http://www.desiringgod.org/Blog/1156_6_reasons_pastors_should_blog/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1087/
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ICW 1106/November/2008: Penulis  
Salam Kasih  

Shalom,  

Selamat berjumpa kembali dengan ICW edisi bulan November 2008. Jika pada edisi 
sebelumnya kita merayakan hari Blogger Nasional, kini kami ingin mengajak Anda 
sekalian untuk lebih mengenal dunia para penulis Kristen, baik yang berasal dari dalam 
maupun luar negeri.  

Ternyata, banyak penulis Kristen yang memamerkan karyanya melalui internet, baik 
dalam bentuk situs atau pun blog pribadi, seperti yang kita lihat dalam beberapa situs 
dan blog yang disajikan oleh ICW kali ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti jejak mereka, 
kami berikan beberapa ulasan situs yang memberi pembelajaran serta tips-tips 
bagaimana menjadi seorang penulis yang baik dan menghasilkan karya yang 
memberkati orang lain. Tidak ketinggalan sebuah artikel tentang wiki telah menanti 
Anda di kolom Infonet.  

Kami berharap ICW kali ini pun bisa menjadi berkat bagi Anda, para pelanggan 
sekalian. Jangan lupa mempraktikkan ilmu menulis dari situs-situs yang kami sajikan 
kali ini. Selamat membaca, Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pemimpin Redaksi ICW  
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Jelajah Situs 

• PELITAKU - Penulis Literatur Kristen dan Umum  

Apakah Anda ingin mengasah kemampuan menulis yang Anda miliki serta menambah 
pengetahuan seputar dunia kepenulisan? Jika itu yang selama ini Anda cari, maka Anda 
harus mengunjungi situs ini. Nama Pelitaku adalah kependekan dari Penulis Literatur 
Kristen dan Umum. Dan sesuai dengan namanya, situs ini mengajak Anda untuk 
mengenal lebih dalam tentang dunia kepenulisan, baik Kristen maupun umum.  

Menu utama dibagi dalam lima bagian, yaitu Home, Links, Tentang Kami, Forum 
Pelitaku, dan Peta Isi. Dilihat dari namanya, tentu Anda sudah bisa menebak apa saja 
yang ditawarkan di dalamnya. Artikel-artikel yang ada di situs ini dibagi ke dalam 
delapan topik yang tiap topiknya menyajikan artikel, tips, trik, dan biografi beberapa 
penulis terkenal dunia. Adapun topik-topik tersebut adalah Dunia Penulisan Kristen, 
Budaya Menulis dan Membaca, Jenis-Jenis Tulisan, Tips dan Trik Menulis, Kaidah dan 
Pemakaian Bahasa, Serba-Serbi Dunia Penulisan, Biografi Penulis Terkenal, dan 
Pengalaman Para Penulis. Situs ini juga menyediakan wadah komunikasi dalam bentuk 
komentar dan forum bagi anggotanya. Agar dapat mengikuti diskusi dan mengirimkan 
komentar, terlebih dahulu Anda harus mendaftarkan diri sebagai pengguna.  

Anda tidak akan rugi saat Anda mau menyelami situs ini lebih dalam, karena 
pengetahuan dan kemampuan menulis Anda pasti akan bertambah. Silakan 
berkunjung. (YPA)  
==> http://pelitaku.sabda.org/  

• PURNAWAN KRISTANTO  

Purnawan Kristanto adalah salah satu penulis Kristen yang masih aktif hingga saat ini. 
Sebagai seorang penulis, tidaklah aneh jika dia juga memanfaatkan internet untuk 
memublikasikan tulisannya. Salah satunya adalah melalui situs pribadinya ini. Melalui 
situsnya ini, kita akan membaca berbagai artikel yang ditulis olehnya, terutama tentang 
pengalamannya di dunia literatur kristiani.  

Dalam situs ini, para pengunjung diajak untuk terlibat pula dalam pengalaman hidupnya 
sehari-hari melalui setiap tulisannya. Pemilik situs ini memang telah memutuskan untuk 
menjadi penulis sepenuh waktu. Oleh karena itu, beliau juga tidak pernah berhenti 
memaknai hidup ini dengan menulis. Berbagai tulisan dalam situs dapat ditelusuri 
dengan mudah dalam menu Categories yang terdiri dari Artikel, Catatan Harian, 
Catatan Pribadi, Humor, Inspiratif, Jurnal, Kuliner, Pengalaman Pribadi, Permainan, 
Renungan, dan Tips Menulis.  

Dengan mengunjungi situs ini, para pengunjung dapat melihat bahwa hidup ini penuh 
dengan makna, dan menulis merupakan salah satu cara untuk memaknai hidup. (YPA)  
==> http://purnawan.web.id/ [situs]  

http://pelitaku.sabda.org/
http://purnawan.web.id/
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Untuk melihat tulisan Purnawan Kristanto yang berupa blog, Anda dapat mengunjungi 
alamat-alamat URL berikut ini.  
==> http://purnawan-kristanto.blogspot.com/ [blog]  
==> http://www.sabdaspace.org/blog/purnawan_kristanto [sabdasapce]  

• SP SINAMBELA  

Walau situs ini bisa dikatakan sebagai situs tempo dulu, namun situs milik Slamat 
Parsaoran Sinambela ini tergolong lengkap. Sebagai seorang penulis, halaman-
halaman yang disajikan oleh beliau banyak menyajikan tulisan-tulisan dengan bahasa 
sastra yang menarik.  

Menu yang ditawarkan tidak jauh-jauh dari minat beliau. Tengoklah menu-menu 
AboutThisSite, Short Stories, Opinion, Photos, My Favourite Sites, Articles, Meditations, 
Hobby, Humors, Poems, My Book, dan MyBio. Sebagian besar menu-menu yang ada 
memang merupakan buah pena S.P. Sinambel, mulai dari cerpen, puisi, dan humor. 
Sayangnya, kita harus kecewa jika ingin mengakses menu Opinions. Pasalnya menu 
tersebut tidak bisa dibuka. Maklum, situs ini terakhir kali di-update pada tanggal 12 Juni 
2007. Meski demikian, menu-menu lainnya menawarkan tulisan-tulisan yang sayang 
jika dilewatkan begitu saja.  

Nah, jika Anda ingin menjadi penulis, tidak ada salahnya berkunjung ke situs beliau dan 
belajar menulis dari karya-karyanya. Selamat menulis. (YPA)  
==> http://www.geocities.com/spsinambela/index.html  

Jelajah Situs Manca 

• CHRISTIAN WRITER  

Christian Writer merupakan situs kepenulisan yang diasuh oleh Abidemi Sanusi, 
seorang wanita kelahiran Nigeria yang sekaligus menjadi penulis dan editor dalam situs 
ini. Situs ini dibangun tidak lain untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan 
Anda dalam menulis, dan terlebih dari itu, untuk memberikan penghiburan.  

Jika Anda ingin terlibat dan dapat melakukan banyak hal di situs ini, mendaftarlah 
menjadi pengguna. Setelah terdaftar, Anda akan mendapat beberapa kelebihan, di 
antaranya adalah dapat bergabung dengan forum yang ada serta mendapatkan fasilitas 
bernama My Area, di mana Anda dapat mengorganisasi apa pun yang terkait dengan 
keterlibatan Anda dalam situs ini, termasuk mengirim tulisan yang jika diterima akan 
dihargai dengan sejumlah uang poundsterling. Masuklah ke Christian Writer's Guideline 
untuk melihat informasi mengenai hal itu serta hal-hal lainnya.  

Selain itu, Anda juga akan lebih mudah memanfaatkan tawaran-tawaran menarik yang 
disediakan dalam situs ini. Sebut saja fasilitas iklan pekerjaan (mencari jasa seorang 
penulis jika Anda membutuhkan seorang penulis atau menawarkan diri menjadi penulis) 

http://purnawan-kristanto.blogspot.com/
http://www.sabdaspace.org/blog/purnawan_kristanto
http://www.geocities.com/spsinambela/index.html
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yang ada di Jobs. Kemudian menu Creative Writing Courses jika Anda ingin situs ini 
mengadakan sebuah kursus menulis kreatif di daerah Anda.  

Meski demikian, jika Anda tidak mendaftar menjadi pengguna pun, Anda juga bisa 
mendapatkan banyak hal. Sebut saja bahan-bahan dan informasi kepenulisan (baik itu 
kompetisi, penghargaan, dll.) yang dapat Anda simak di Writer's Resources. Juga 
resensi buku, hasil wawancara dengan beberapa penulis, dan metode penulis yang 
semuanya dicakup dalam Writers and Author. Masuklah juga ke Christian Writer and 
Reader Magazine agar Anda dapat mengunduh (download) secara gratis edisi-edisi 
majalah Christian Writer dalam format PDF. (DP)  

Selamat berkunjung!  
==> http://www.christianwriter.co.uk/  

• CHRISTIAN WRITERS.COM  

Kurang tepat jika Anda mengira situs ini berisi mengenai segala hal yang berkaitan 
dengan ilmu dan metode kepenulisan. Situs ini lebih mirip suatu komunitas maya yang 
dianggotai oleh orang-orang Kristen yang gemar menulis, apa pun itu bentuknya.  

Anda memang dapat menyimak tulisan-tulisan yang ada di situs ini tanpa mendaftar 
terlebih dahulu, namun Anda akan kehilangan banyak fasilitas menarik yang ditawarkan 
dalam situs ini. Sebut saja Discussion Forum di mana Anda dapat berdiskusi dengan 
pengguna lain mengenai suatu topik, lalu Chat Room yang akan langsung membawa 
Anda dalam suatu ruang obrolan saat diklik. Kemudian Events yang memungkinkan 
Anda untuk melihat daftar acara yang diadakan situs ini. Juga Book Shop yang akan 
membawa Anda ke sebuah toko buku online.  

Semua fasilitas tersebut hanya dapat Anda nikmati dengan mendaftarkan diri menjadi 
anggota terlebih dahulu. Namun sayang, ada dua menu yang saat ulasan ini disusun, 
belum ada isinya saat diklik. Menu itu adalah Resource Directory dan Writer Markets. 
(DP)  
==> http://christianwriters.com/  

• INTO THE WARDROBE - a C. S. Lewis web site  

C.S. Lewis merupakan sebuah nama besar di balik cerita anak-anak yang terkenal di 
dunia Narnia. Tidak banyak yang mengenal pribadi seorang C.S. Lewis. Bahkan, 
beberapa orang mengira beliau masih hidup dan masih tetap aktif menulis, padahal 
C.S. Lewis telah meninggal dunia pada tahun 1963. Oleh karena itu, John Visser 
membangun situs ini sebagai bentuk dedikasinya terhadap sang penulis dan seluruh 
penggemar C.S. Lewis.  

Sebagai sebuah situs biografi, Into the Wardrobe menyajikan berbagai menu yang akan 
membantu kita mengenal seorang C.S. Lewis, mulai dari News, FAQ, Bio, Works, 
Papers, Multimedia, Forums, Other Resources, dan Search. Selain bisa melihat 

http://www.christianwriter.co.uk/
http://christianwriters.com/
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perjalanan hidup dan karya-karya yang dibuat oleh beliau, ketika Anda berkunjung ke 
menu Papers, Anda juga dapat membaca beberapa karya penulis lain yang 
didedikasikan untuknya.  

Beberapa menu yang bercerita tentang jalan hidup C.S. Lewis dirangkum dalam menu 
FAQ dan Bio. Sedangkan karya-karyanya bisa dilihat dalam menu Works dan 
Multimedia. John Visser nampaknya tidak ingin pembaca hanya berhenti di situsnya 
saja, tapi juga mengajak pengunjung melihat beberapa referensi lain yang diletakkan 
dalam menu Other Resources. Jangan lupa memanfaatkan menu forum untuk 
berkenalan dengan penggemar-penggemar C.S. Lewis yang berada di berbagai tempat.  

Saat ini C.S. Lewis memang telah tiada, namun melalui karya karyanya, pengaruh 
beliau masih bisa kita rasakan sampai saat ini. (YPA)  
==> http://cslewis.drzeus.net/  

Jelajah Situs Umum 

• CERPENISTA  

Bagaimana jika sebuah jalan cerita diserahkan sepenuhnya kepada para pembaca? 
Bagaimana jika pembaca bisa menentukan akhir cerita tersebut seperti yang 
dikehendakinya? Penasaran, kan? Untuk mengobati rasa ingin tahu Anda, maka kami 
mengajak Anda berkunjung ke sebuah situs yang bernama Cerpenista, yang memiliki 
puluhan cerpen yang bisa dibaca secara tersambung. Apa yang membuat situs ini unik 
jika dibandingkan dengan situs-situs lainnya? Berawal dari sebuah milis komunitas 
blogger Jogja CahAndong, situs ini mengajak pengguna untuk bergotong-royong 
menyelesaikan sebuah cerita.  

Tentunya jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu 
menjadi anggota. Sebagai anggota baru, Anda tidak perlu bingung, Cerpenista 
nampaknya telah menyiapkan segala hal yang ingin diketahui oleh anggota yang masih 
"hijau" dalam menu About atau langsung saja arahkan kursor Anda ke menu Bantuan 
yang berada di bagian "footer".  

Jangan membayangkan bahwa isi yang ditawarkan oleh Cerpenista hanya cerpen-
cerpen saja. Perhatikan menu yang ada, berbagai fasilitas bisa kita nikmati di sini, 
misalnya Forum, Group, dan Kontes. Ingin berdiskusi dengan cerpenis-cerpenis 
lainnya? Silakan bergabung dalam menu Forum. Ingin membentuk komunitas? Silakan 
bergabung dalam menu Group. Nah, jika Anda ingin menjajal kemampuan menulis 
Anda, ikutilah kontes-kontes menulis yang diadakan oleh Cerpenista. Tunggu apa lagi? 
Mari kita mulai menulis melalui Cerpenista. (YPA)  
==> http://cerpenista.com/  

• ONE HUNDREDS WORDS  

http://cslewis.drzeus.net/
http://cerpenista.com/
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Mau menjajal kemampuan menulis Anda? Kenapa tidak mencoba keahlian menulis 
Anda di blog ini. Blog yang bertajuk One Hundreds Words adalah sebuah blog yang 
menerima kiriman tulisan dari pengguna internet untuk dipamerkan di halaman-halaman 
blognya. Tapi ada sebuah aturan yang membuat blog ini berbeda dibandingkan blog-
blog lainnya, yaitu karya yang dikirimkan harus berjumlah pas seratus kata, tidak kurang 
tidak lebih. Blog ini tidak segan-segan menantang Anda menulis cerita, dongeng, atau 
puisi dalam seratus kata. Anda dapat menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa 
Inggris. Setiap tulisan yang masuk akan diseleksi dulu oleh tim moderator sebelum 
dipamerkan di halaman blog.  

Tertantang untuk mengirimkan tulisan Anda? Mulailah meletakkan pena Anda di atas 
kertas, dan kirimkan hasil tulisan Anda ke blog ini. (YPA)  
==> http://100words.blogdrive.com/  

Get the Fresh 

• NATAL.SABDA.ORG - Kumpulan Bahan Natal di Natal.Sabda.Org  

Berikut ini adalah berita gembira bagi Anda yang sedang membutuhkan bahan-bahan 
seputar Natal berbahasa Indonesia! Yayasan Lembaga SABDA telah meluncurkan situs 
"natal.sabda.org" yang berisi kumpulan berbagai jenis bahan-bahan Natal yang berguna 
untuk Anda simak. Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah Renungan Natal, Artikel 
Natal, Cerita/Kesaksian Natal, Diskusi Natal, Drama Natal, Puisi Natal, Tips Natal, 
Bahan Mengajar Natal, Blog Natal, Resensi Buku Natal, Review Situs Natal, e-Cards 
Natal, Gambar/Desain Natal dan Lagu Natal.  

Situs "natal.sabda.org" juga telah dirancang untuk menjadi situs interaktif dimana 
pengunjung dapat mendaftarkan diri untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan 
tulisan, menulis blog, memberikan komentar, dan mengucapkan selamat Natal kepada 
rekan pengunjung lain.  

Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs "natal.sabda.org". Mari berbagi berkat 
pada perayaan hari kedatangan Kristus ke dunia 2000 tahun yang lalu ini dengan 
menjadi berkat bagi kemuliaan nama Nya.  
==> http://natal.sabda.org/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:Network Literatur di in-christ.net 

http://100words.blogdrive.com/
http://natal.sabda.org/
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Berhubung tema yang diangkat ICW pada edisi ini adalah "Penulis", maka akan sesuai 
jika In-Christ Global kali ini mengangkat Network Literatur yang tersedia di situs In-
Christ.Net.  

Kini, sudah ada beragam bahan dan informasi literatur yang tersedia di In-Christ.Net. 
Tidak hanya dalam bentuk artikel dan blog saja, namun ada juga yang berupa ulasan 
situs literatur dan beragam informasi literatur dalam format halaman wiki yang dapat 
Anda sunting sendiri saat Anda terlibat menjadi anggota.  

Karena itu, silakan berpartisipasi dengan mengirim tulisan/ulasan situs dan memberi 
komentar di Network Literatur In-Christ.Net dengan mengunjungi alamat-alamat di 
bawah ini:  

• http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_literatur [Artikel dan Blog In-
Christ.Net]  

• http://www.in-christ.net/links/topic/literatur-kristen [Ulasan Situs Literatur Kristen 
In-Christ.Net]  

• http://www.in-christ.net/wiki/Network_Literatur [Wiki In-Christ.Net Network 
Literatur]  

Jelajah Blog Kristen 

• RUMAH RENUNGAN  

Ketika kita diminta untuk membuat renungan di sebuah kelompok Pendalaman Alkitab 
(PA) atau kelompok sel, terkadang kita mengalami kebuntuan ide. Kemudian kita 
mencoba beberapa alternatif, misalnya dengan mencari referensi buku-buku renungan 
atau berkunjung ke sebuah situs yang menyediakan bahan-bahan renungan, seperti 
yang bisa kita lihat di dalam blog Rumah Renungan. Situs ini menyediakan bahan-
bahan renungan, kesaksian, dan artikel Kristen maupun umum yang sangat 
memberkati.  

Bahan seputar renungan bisa Anda lihat di menu Archives dan Categories yang terbagi 
menjadi 34 topik. Topik-topik kategorinya, antara lain Keluarga, Kesaksian, Daily 
Devotion, Film, Friendship, dan sebagainya. Jika Anda haus akan segala informasi dan 
pengetahuan, jangan sampai Anda melewatkan bagian ini. Selain membaca, Anda juga 
dapat memberikan komentar. Namun, Anda harus mendaftar menjadi anggota terlebih 
dahulu. Penambahan bahan yang dilakukan secara terus-menerus, menjadi kelebihan 
tersendiri bagi blog ini.  

Sisi interaktivitas juga dimunculkan, yaitu dengan disediakannya menu Chat Box. 
Beberapa tautan ke situs dan blog Kristen yang berbahasa Inggris dan Indonesia 
menambah lengkapnya blog ini. Lebih lanjut, silakan Anda mengunjungi situs ini dan 
pastikan Anda terberkati oleh bahan-bahan yang ada di dalam blog ini. Tuhan Yesus 
memberkati. (KDL)  
==> http://www.rumahrenungan.com/  

http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_literatur
http://www.in-christ.net/links/topic/literatur-kristen
http://www.in-christ.net/wiki/Network_Literatur
http://www.rumahrenungan.com/
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• WHAT WOULD JESUS BLOG?  

Tidak ada informasi yang cukup lengkap tentang siapa pemilik blog yang satu ini. Yang 
jelas, ia adalah seorang kristiani dan memelihara blog yang bermuatan tulisan-tulisan 
kristiani.  

Tulisan-tulisan dalam blog ini menggunakan pengantar bahasa Inggris, dan isinya diatur 
berdasarkan urutan waktu saat pemilik blog mem-posting tulisannya. Dari arsip terlihat 
bahwa blog ini telah dibuat sejak Desember 2005, dan si pemilik pun aktif menambah 
tulisan di dalamnya, paling tidak sampai Februari 2008 yang lalu.  

Tulisan yang mumpuni dan pengarsipan yang didukung dengan sejumlah tautan (link) 
ke situs blog lain favoritnya, membuat situs ini layak dimasukkan dalam daftar 
kunjungan situs blog Kristen Anda. (DP)  
==> http://whatwouldjb.blogspot.com/  

Redaksi: 
Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya mengulas blog 
yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan tentunya memunyai 
nilai-nilai kekristenan atau pun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Publikasi 

• e-PENULIS  

Menulis adalah sebuah kegiatan yang gampang-gampang susah. Ada beberapa 
kalangan yang beranggapan bahwa menulis memerlukan sebuah latihan terus-
menerus, ada pula beberapa kalangan yang berpendapat bahwa menulis merupakan 
bakat sejak lahir. Terlepas dari dua pendapat tersebut, ICW ingin mengajak Anda 
mengenal milis e-Penulis.  

e-Penulis adalah sebuah milis publikasi yang diterbitkan secara berkala 1 bulan sekali 
oleh YLSA untuk membantu setiap orang yang ingin belajar menulis atau ingin 
mengenal dunia kepenulisan lebih dalam lagi. e-Penulis berisi artikel, tips, trik, kaidah 
bahasan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang diharapkan dapat membantu 
pelanggan untuk mengasah kemampuan menulis mereka lebih baik lagi.  

e-Penulis merupakan sebuah milis yang sifatnya terbuka dan gratis, alias tidak dipungut 
biaya sepeser pun. Tunggu apa lagi? Kapan lagi Anda akan mendapatkan kesempatan 
emas ini? Kami mengajak Anda untuk bergabung! (YPA)  
==> subscribe-i-kan-Penulis@hub.xc.org [Berlangganan]  

  

http://whatwouldjb.blogspot.com/


ICW 2008 
 

143 
 

Artikel:Membuat Website Wiki 

Apakah Wiki?  

Wiki merupakan istilah untuk sebuah website yang mengizinkan siapa pun berkontribusi 
menambah dan mengubah isi website tersebut. Karena itu, komunitas merupakan 
kekuatan utama website wiki.  

Pada umumnya, website wiki memiliki standar bahasa yang mirip dengan markup 
language (seperti HTML), tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah 
digunakan.  

Satu hal yang sering dikritik (mungkin sejak awal ide kolaborasi masal ini dicetuskan) 
dari wiki adalah akurasinya. Karena dapat ditulis oleh siapa saja, dapatkah 
keakurasiannya terjamin? Terutama jika dibandingkan pengetahuan dari seorang pakar 
lengkap dengan sederet gelar akademis dan prestasi yang mengagumkan.  

Tetapi, perlu diingat bahwa kenyataannya adalah tidak ada seorang pakar pun yang 
mengetahui semuanya, sementara setiap orang pasti mengetahui sesuatu. Bayangkan 
jika setiap orang menyumbangkan satu saja hal yang diketahuinya, maka akan 
terbentuk sebuah gudang pengetahuan yang sangat luas.  

Hal ini yang telah dibuktikan oleh website wiki seperti Wikipedia. Dari komunitas yang 
terbentuk dan terus berkembang hingga kini, Wikipedia telah mampu menampilkan 
informasi yang secara garis besar cukup lengkap dan sering dijadikan referensi.  

Bagaimana Membuat Website Wiki?  

Tersedia berbagai pilihan mudah untuk membuat website wiki, misalnya dengan 
menggunakan engine/software wiki.  

Untuk menggunakannya, Anda tidak harus mempelajari secara detail bahasa 
pemprograman dan database, kecuali untuk modifikasi yang bersifat advance.  

Sebuah software wiki telah memiliki semua hal yang Anda perlukan secara garis besar 
untuk membuat situs wiki. Terdapat berbagai pilihan software wiki yang dapat Anda 
gunakan, antara lain adalah pmWiki, MediaWiki, dan masih banyak lagi.  

Masing-masing software wiki memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. 
Perbandingannya dapat Anda lihat pada alamat: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software.  

Anda juga dapat menggunakan website yang menyediakan layanan hosting dan engine 
wiki. Salah satu penyedianya adalah Google Sites. (http://sites.google.com).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software
http://sites.google.com/
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Untuk skala yang lebih besar, Anda dapat membangun sebuah portal enterprise yang 
menciptakan kolaborasi dokumen dan workspace, di mana wiki merupakan salah satu 
komponennya. Untuk keperluan ini, beberapa pilihannya antara lain adalah Microsoft 
SharePoint dan Liferay (http://www.liferay.com).  

Mulai Membuat Wiki  

Anda telah mengetahui apa itu wiki dan telah tersedia software dan layanan wiki 
sehingga Anda tidak harus melakukan pengodean dari awal. Lalu, bagaimana langkah 
konkrit membuat wiki? Berikut adalah panduannya.  

1. Tentukan Topik 
Bisa dikatakan, ide topik wiki ini sangat luas, penulis mencari situs wiki Indonesia 
secara acak, dan mendapatkan beberapa situs wiki yang membahas mengenai 
distro tertentu operating system Linux, wiki mengenai teknologi informasi, wiki 
mengenai humor, dan masih banyak lagi.  

2. Bidik Komunitas 
Kelangsungan hidup situs wiki tergantung pada komunitas atau penggunanya. 
Pengguna situs wiki bisa dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yaitu 
kontributor dan pembaca. Tentu saja, kontributor juga dapat berlaku sebagai 
pembaca dan sebaliknya.  
Jangan terlampau pesimis jika komunitas topik Anda hanya segelintir. Jika Anda 
percaya topik yang Anda tentukan cukup menarik dan dapat berkembang, maka 
tidak ada salahnya mencoba.  

3. Tentukan Cara Pembuatan Wiki 
Sesuai dengan sumber yang ada, Anda dapat memulai impian Anda dengan 
mulai membuat situs wiki. Caranya seperti telah dipaparkan, Anda dapat 
menggunakan software wiki, atau membuat sendiri jika memang Anda memiliki 
kompetensi untuk membuatnya dan software wiki yang tersedia tidak memenuhi 
keinginan Anda.  

4. Pemeliharaan 
Jika situs wiki Anda telah selesai, tahap berikutnya adalah melakukan 
pemeliharaan dalam isi dan mendorong komunitas untuk lebih aktif. Timbulkan 
rasa kepemilika pada komunitas sehingga isi dan kerapian situs wiki terjaga 
dengan baik.  

Diambil dan disunting seperlunya dari: Nama majalah: PC Media, 10/2008 Penulis: Joko 
Nurjadi Penerbit: Tidak dicantumkan Halaman: 82 83  

Stop Press 

Baru! Publikasi E-Wanita 

Berita terbaru! Sebuah publikasi yang khusus ditujukan bagi kaum wanita Kristen akan 
diluncurkan oleh YLSA pada bulan Desember 2008. Sesuai dengan misinya, maka 
nama publikasi ini adalah "e-Wanita". Jika Anda adalah wanita Kristen Indonesia yang 

http://www.liferay.com/
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rindu untuk mewarnai hidup dengan makna surgawi, publikasi ini pasti cocok untuk 
Anda.  

Publikasi "e-Wanita" terbit dua kali dalam sebulan dengan suguhan-suguhan yang akan 
memberikan prinsip-prinsip iman Kristen, inspirasi, dan pengetahuan bagi para wanita 
Kristen. Segeralah mendaftarkan diri agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan edisi 
perdananya yang akan terbit pada bulan Desember 2008.  

Cara berlangganannya sangat MUDAH! Anda hanya harus mengisi formulir pendaftaran 
yang kami sediakan di bawah ini untuk mendaftarkan diri sendiri atau rekan Anda. 
Setelah diisi, kirimkan formulirnya ke:  
==> < wanita(at)sabda.org >*  

Segeralah mendaftarkan diri sekarang! 
> Potong di sini, kirimkan ke: <br>==> < wanita(at)sabda.org > < 
 
FORM BERLANGGANAN PUBLIKASI e-WANITA 
 
Nama: 
Alamat e-mail: 
 
Rekan-rekan yang ingin Anda daftarkan: 
 
1. Nama: 
   Alamat e-mail: 
 
2. Nama: 
   Alamat e-mail: 
 
3. Nama: 
   Alamat e-mail: 
 
(Silakan tambahkan nomor di bawahnya jika masih kurang.) 
 
> Potong di sini, kirimkan ke: <br>==> < wanita(at)sabda.org > < 
 
*) Mohon ganti (at) dengan @ 
 
|Topik_Berikutnya= 
 
Berikut adalah topik ICW untuk bulan Desember 2008 
 
  1107: Khotbah 

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik tersebut di atas, 
silakan kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Surat Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui kolom 
Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke redaksi di 
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alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1107/Desember/2008: Khotbah  
Salam Kasih  

Shalom,  

Penghujung tahun akhirnya telah tiba. Bulan ini, kita kembali merayakan hari Natal, hari 
kelahiran Putra Allah yang Mahakudus itu. Memasuki masa Natal, sekaligus edisi tutup 
tahun, ICW kali ini mengajak Pelanggan sekalian mengunjungi beberapa situs khotbah, 
baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Harapan kami, khotbah-khotbah yang 
ada dalam situs-situs tersebut dapat menjadi referensi bagi Pelanggan yang 
membutuhkan bahan-bahan untuk refleksi Natal maupun Tahun Baru. Selain itu, kami 
juga mengajak Pelanggan sekalian merenungkan makna Natal yang sejati melalui 
renungan singkat yang kami sajikan di kolom Artikel.  

Pada akhir tahun ini, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua 
Pelanggan maupun para kontributor yang telah memberikan dukungan sehingga ICW 
semakin berkembang dan lebih memberkati lagi. Kiranya Tuhan senantiasa 
melimpahkan berkat melimpah pula kepada Pelangan sekalian. Akhir kata, segenap 
Redaksi ICW mengucapkan:  

"Selamat Natal 2008 dan Tahun Baru 2009" 

Kiranya kasih dan damai natal senantiasa melingkupi hati Anda setiap hari.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pimpinan Redaksi ICW  
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Jelajah Situs 

• AKU, DIA, DAN SABDA-NYA  

Situs Aku, Dia, dan Sabda-Nya merupakan situs yang baru saja diluncurkan pada bulan 
November 2008 yang lalu. Situs ini berisi lebih dari seratus kumpulan khotbah dalam 
bentuk audio yang semuanya disampaikan oleh Pdt. DR. Rahmiati Tanudjaja. Khotbah-
khotbah yang merupakan program radio "Aku, Dia, dan Sabda-Nya" tersebut dapat 
Anda unduh (download) dalam format MP3 melalui situs ini. Durasi masing-masing 
khotbah sekitar 30 menit. Kumpulan khotbah yang ada dalam situs dapat Anda telusuri 
dengan mudah dalam menu Kitab. Dalam menu ini, khotbah-khotbah sudah 
dikategorikan berdasarkan nama kitabnya. Agar lebih mudah lagi, silakan lakukan 
pencarian khotbah yang Anda butuhkan berdasarkan kata kunci (keyword) melalui 
fasilitas Search.  

Ketika men-download, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Jika Anda ingin 
men-download audio yang berisi khotbah saja, maka pilihlah format Audio Kecil. Untuk 
men-download audio yang berisi khotbah dan lagu, pilihlah format Audio Besar. Untuk 
memudahkan, bagi Anda yang mengakses internet dari Indonesia, silakan memilih file 
"Lokal", dan file "Luar" bagi Anda yang mengakses dari luar negeri.  

Selain khotbah dalam bentuk audio, situs ini juga menyajikan ringkasan isi khotbah dan 
artikel-artikel teologi yang bisa dibaca secara tersambung. Tidak lupa, situs ini juga 
diperlengkapi dengan pencarian ayat Alkitab, yang akan memudahkan Anda mencari 
ayat yang Anda perlukan. Akhir kata, kami ucapkan selamat menjelajahi situs ini.  
==> http://www.rahmiati.org/  

• GEREJA REFORMED INJILI INDONESIA SURABAYA-ANDHIKA  

Sekilas, situs resmi milik Gereja Reformed Injili Indonesia Surabaya-Andhika ini tidak 
beda dengan situs-situs gereja lain pada umumnya. Jadwal kebaktian, identitas gereja, 
visi misi, dan alamat cabang-cabang gereja adalah beberapa menu umum yang hampir 
dimiliki oleh semua situs gereja. Namun, situs ini memiliki beberapa menu istimewa, 
salah satunya adalah menu Menu Ringkasan Khotbah berisi kumpulan ringkasan 
khotbah kebaktian umum GRII Surabaya-Andhika. Tidak tanggung-tanggung, ringkasan 
khotbah yang ada di situs ini adalah ringkasan khotbah mulai dari tahun 1998 sampai 
sekarang. Dalam menu ini, kita tidak hanya dapat mengakses ringkasan khotbah di 
kebaktian umum, namun juga ringkasan khotbah Persekutuan dan Pembinaan Pemuda 
GRII Surabaya-Andhika. Namun sayang, ringkasannya tidak selengkap ringkasan 
khotbah untuk kebaktian umum.  

Selain ringkasan khotbah, dalam menu Ready Bread, pengunjung dibawa ke halaman 
yang berisi renungan-renungan harian. Sayangnya, renungan terbaru yang 
terdokumentasi hingga hari ini hanya sampai tahun 2004. Namun demikian, ada pula 
menu yang menarik, yaitu menu Makalah dan Bahan Kuliah. Ya, itulah keistimewaan 
situs ini. Tidak hanya berisi informasi umum mengenai GRII Surabaya-Andhika, namun 

http://www.rahmiati.org/
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juga memberikan banyak bahan yang dapat memperkuat iman para pengunjungnya.  
==> http://www.grii-andhika.org/  

• ROCK MINISTRY  

Situs ini diperuntukkan khusus untuk menghadirkan ringkasan-ringkasan khotbah yang 
disampaikan dalam lingkungan R.O.C.K ministry. Ringkasan-ringkasan khotbah dalam 
situs ini dikelompokkan berdasarkan waktu pengiriman (posting) maupun kategori. Jika 
dilihat dari kategorinya, khotbah-khotbah yang ada dalam situs ini berbicara mengenai 
berkat, bisnis, doa, dosa, hubungan, kuasa, motivasi, dan pengurapan. Ringkasan 
khotbah yang belum dikategorikan dapat dijumpai dalam bagian Uncategorized. Setiap 
ringkasan khotbah dilengkapi dengan keterangan siapa, di mana, dan kapan khotbah 
tersebut diberikan.  

Sebagai pengguna, Anda juga bisa memberikan timbal balik dengan memanfaatkan 
komentar dan menu "shoutbox". Bila perlu, Anda juga bisa menggunakan fasilitas 
"search" untuk mencari khotbah yang Anda inginkan dengan cepat.  
==> http://sermon.rockministry.net/?m=200809  

• SAHABAT SURGAWI - Jaringan Global Info Rohani  

Situs yang berisi banyak bahan seputar kekristenan ini menyajikan bahan khotbah 
dengan bentuk yang berbeda. Khotbah-khotbah yang ada tidak disajikan dalam bentuk 
tertulis, melainkan dalam bentuk "live video streaming" dan audio. Jadi, Anda dapat 
mendengarkan atau menyaksikan langsung para pengkhotbah menyampaikan khotbah-
khotbah mereka. Para pengkhotbahnya antara lain Pdt. Erastus Sabdono, Rev. David 
Yonggi Cho, Pdt. Indri Gautama, Pdt. Martin Luther King Jr., Pdt. Ir. Niko Njotorahardjo, 
dan Pdt. Stephen Tong.  

Jika Anda sudah puas mendengarkan khotbah-khotbah dari para hamba Tuhan 
tersebut, jangan lupa untuk mengunjungi menu-menu lain yang tidak kalah menariknya 
dalam situs ini, seperti menu Artikel Rohani, Kesaksian, Penerang Kalbu, dan 
sebagainya.  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/  

Jelajah Situs Manca 

• EXPOSITORY SERMON OUTLINES  

Jika Anda membutuhkan bahan-bahan khotbah, tidak salah jika Anda berkunjung ke 
situs ini. Pasalnya, situs ini memang dibangun khusus oleh Jeff Asher, Gene Taylor, 
dan David Padfield untuk memuat ratusan khotbah dan bahan-bahan lain yang 
mendukung dalam Anda menyampaikan khotbah.  

Alamat di atas akan mengantar Anda kepada sebuah halaman yang berisi segala yang 
ditawarkan situs ini. Ada sepuluh tautan yang masing-masing berisi kumpulan khotbah 

http://www.grii-andhika.org/
http://sermon.rockministry.net/?m=200809
http://www.sahabatsurgawi.net/
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yang temanya sesuai dengan nama setiap tautan (Sermons On Salvation, Sermons On 
Worship, Wedding Sermons, dll.) di bawah menu Free Sermon Outlines. Lalu di bawah 
menu Free Sermon Outline Books, ada juga tiga tautan yang masing-masing berisi 
kumpulan buku khotbah hasil karya tiga orang pembangun situs ini. Semuanya itu, 
ditambah khotbah-khotbah terbaru Jeff Asher yang ada di menu New Sermons by Jeff 
Asher, dapat Anda unduh secara gratis dalam format PDF.  

Tidak hanya itu, situs ini juga memberikan perlengkapan yang akan mendukung Anda 
dalam menyiapkan sebuah khotbah yang baik, yakni PowerPoint Sermon Backgrounds 
dan Bible Land Photographs yang saat diklik, masing-masing tautan itu akan menuju ke 
sebuah situs yang menyediakan beragam powerpoint menarik sebagai latar belakang 
presentasi khotbah Anda, serta gambar-gambar yang pasti akan membuat khotbah 
Anda lebih hidup.  

Semuanya itu bisa Anda dapatkan dengan gratis, plus beberapa tautan ke situs yang 
mendukung penelitian Alkitab pada menu Good Bible Study Sites dan artikel-artikel 
seputar pengkhotbah dan khotbah yang dapat langsung dibaca secara tersambung 
dalam tautan Articles on Preachers & Preaching.  
==> http://www.expositorysermonoutlines.com/index.html  

• SERMONS4KIDS  

Jika Anda guru sekolah minggu atau terlibat dalam pelayanan anak, situs ini pantas 
dikunjungi. Situs ini dibangun untuk membantu Anda dalam melayani anak-anak.  

Dibangun oleh Charles Kirkpatrick, yang juga menulis renungan-renungan untuk anak di 
situs ini, Sermons4Kids memiliki beberapa menu pilihan. Sebut saja menu Sermon 
Index yang membawahi tautan- tautan (New Testament Sermons, Old Testament 
Sermons, Holidays, and Special Occasions, dll.) yang saat diklik akan mengantar Anda 
ke halaman daftar renungan dengan tema sesuai dengan nama tautannya. Menariknya 
lagi, disediakan pula puluhan, dan bahkan ratusan gambar mewarnai, puzzle, serta 
teka-teki yang semuanya dapat Anda cetak dengan gratis saat Anda mengeklik tautan 
English Coloring Pages dan Puzzles and Worksheets di bawah menu Coloring Pages. 
Kemudian ada juga menu Sermon Submission yang berisi daftar renungan hasil kiriman 
pengunjung, lengkap dengan informasi tentang bagaimana Anda dapat mengirim 
renungan ke situs ini.  

Semuanya itu, ditambah publikasi renungan yang bisa Anda dapatkan dengan gratis 
setiap minggunya saat Anda telah mendaftarkan diri pada menu Subscription, rasanya 
benar-benar membuat situs ini harus dikunjungi oleh Anda yang terlibat dalam 
pelayanan anak. Selamat berkunjung dan selamat melayani.  
==> http://www.sermons4kids.com/  

• UPWORDS: THE TEACHING MINISTRY OF MAX LUCADO  

http://www.expositorysermonoutlines.com/index.html
http://www.sermons4kids.com/


ICW 2008 
 

151 
 

Pernah mendengar nama Max Lucado? Deskripsi singkat ini mungkin akan membuat 
Anda tertarik untuk mengunjungi situsnya. Max Lucado adalah penulis pertama yang 
mendapat penghargaan Gold Medallion Christian Book of the Year sebanyak tiga kali. 
Dan oleh Reader's Digest, ia dicap sebagai "pengkhotbah terbaik Amerika". Nah, jika 
Anda penasaran akan karya-karyanya, berupa buku maupun materi khotbah, 
mengunjungi situs ini adalah langkah yang sangat tepat. Semuanya itu ada di situs ini 
untuk mendorong pengunjungnya selangkah lebih dekat dengan Kristus.  

Ada delapan menu utama di situs ini. Selain menu About yang berisi informasi lengkap 
mengenai siapa Max Lucado, situs apakah ini, dan Events yang berisi jadwal Max 
berkhotbah, menu penting lainnya adalah Read, di mana Anda dapat membaca 
khotbah-khotbahnya dan juga sebagian kecil dari bukunya dalam format PDF. Dalam 
menu Watch, Anda dapat menyimak video-video Max Lucado saat berkhotbah yang 
dapat Anda saksikan dalam format Quicktime, Windows Media, Flash, dan RealVideo. 
Tentu saja tidak hanya menu-menu tersebut yang ada dalam situs ini. Untuk ekplorasi 
lebih dalam, langsung saja kunjungi alamat URL berikut.  
==> http://maxlucado.com/  

Jelajah Situs Umum 

• HISTORY WORLD - An ever expanding history resource to make history  

make sense  

Jika Anda berangggapan bahwa sejarah adalah hal yang membosankan, maka Anda 
harus mengunjungi situs ini. Dalam History World, sejarah dipaparkan dengan cara 
yang mendetail tanpa memberi kesan kuno dan monoton. Hal ini bisa dilihat dari 
fasilitas dan tampilan menu yang tertata rapi, yang membuat situs ini ringan walau 
mengangkat tentang sejarah dunia yang dianggap sebagian orang sebagai topik yang 
berat.  

Secara garis besar, bahan-bahan artikel yang menjadi koleksi History World dibagi di 
dalam menu utama, yaitu World History, Timelines, dan Specialist Articles. Ketiga menu 
tersebut masih terbagi lagi menjadi beberapa subkategori yang bertujuan memudahkan 
pengunjung mendapatkan bahan yang mereka inginkan.  

Tidak hanya menu yang memudahkan pengunjung, History World juga menyediakan 
fasilitas-fasilitas lain yang bermanfaat bagi Anda, misalnya Places in History yang 
mengadopsi fasilitas google map untuk menengok beberapa negara di dunia. Kemudian 
ada juga menu The Wellcome History of Medicine, dari namanya tentu Anda bisa 
menebak bahwa ini adalah menu yang mengelompokkan sejarah perkembangan obat-
obatan dan kesehatan di dunia.  

Nampaknya, History World ingin Anda berlama-lama berkeliling di situs mereka, oleh 
karena itu mereka memersembahkan sebuah permainan berbentuk pilihan ganda yang 
dapat Anda mainkan. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan masih berkisar 

http://maxlucado.com/
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tentang sejarah dunia.  
==> http://www.historyworld.net/  

• INDONESIA KEMARIN  

Mempelajari peristiwa yang telah terjadi lengkap dengan nama tempat, waktu, dan 
lokasi, tidak jarang membuat pelajaran sejarah menjadi momok bagi beberapa orang. 
Tapi seperti kata pepatah, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-
jasa para pahlawannya", itulah yang dilakukan oleh Joy Setiawan dalam blog miliknya.  

Blog yang bertajuk Indonesia Kemarin mencoba merangkum beberapa peristiwa 
bersejarah yang pastinya pernah kita dengar ketika kita masih duduk di bangku sekolah. 
Artikel-artikel yang sebagian besar diambil dari situs Wikipedia ini dibagi ke dalam 
sembilan kategori, yaitu Indonesiana, Musik, Olahraga Indonesia, Reformasi Indonesia, 
Sejarah Indonesia, Sejarah Militer, Sepakbola Indonesia, Serangan Teror, dan Tragedi. 
Layaknya blog-blog pada umumnya, sebagai pengunjung, Anda dapat memberi 
komentar maupun berinteraksi melalui "shoutbox" yang tersedia. Selamat berkunjung.  
==> http://indonesiakemarin.blogspot.com/  

Get the Fresh 

• TELAGA  

Perkembangan teknologi dalam dunia internet membuat beberapa pengelola situs pun 
ramai-ramai meningkatkan situsnya. Dunia internet dengan basis Web 1.0 yang statis 
mulai ditinggalkan untuk menuju ke dunia Web 2.0 yang dinamis dan mengedepankan 
interaktivitas. Salah satu situs yang juga ikut berbenah untuk melangkah menuju dunia 
Web 2.0 adalah situs TELAGA.  

Saat ini, situs TELAGA telah ditingkatkan teknologinya dengan menggunakan sistem 
CMS (Content Management System) Drupal. Jika dahulu situs TELAGA merupakan 
situs statis, di mana para pengunjung hanya dapat mengunduh (men-download) dan 
membaca bahan, maka dengan peningkatan ini, situs TELAGA telah menjadi sebuah 
situs baru, di mana para pengunjung dapat memberikan kontribusi pula di dalamnya. 
Para pengunjung dapat terlibat secara aktif dengan memberikan komentar terhadap 
tulisan-tulisan yang ada dan mengirimkan artikel yang menjadi berkat bagi Anda kepada 
teman, saudara, atau sahabat melalui fasilitas Email This Page. Situs yang telah 
memiliki lebih dari lima ratus audio program TELAGA ini siap memasuki dunia Web 2.0. 
Penasaran? Kami ajak Anda melihat lebih jauh situs yang sudah "berganti kulit" ini. 
Jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri menjadi pengguna agar dapat lebih leluasa 
lagi dalam menjelajahi situs ini.  
==> http://www.telaga.org/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 

http://www.historyworld.net/
http://indonesiakemarin.blogspot.com/
http://www.telaga.org/
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ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

In Christ Global:Natal Dalam in-christ.net 

Saat Anda mencari tulisan dengan tema tertentu dalam sebuah situs, tentu langkah 
cerdas yang harus dilakukan adalah dengan mengetikkan kata kunci (keyword)/tema 
tulisan yang Anda ingin cari di mesin pencari (fasilitas search). Misalkan Anda ingin 
mencari tulisan dengan tema Natal, maka masukkan saja kata "Natal" di mesin pencari. 
Hal tersebut dapat Anda lakukan juga di In-Christ.Net. Saat Anda memasukkan kata 
"Natal" di mesin pencari, maka akan keluar tulisan-tulisan yang memuat kata "Natal", 
meski terkadang tema tulisan tersebut bukan Natal. Seperti terlihat pada halaman 
berikut: http://www.in-christ.net/search/node/natal.  

Karena itu, mari kita tulis sesuatu yang bertemakan Natal. Saat ini adalah momen yang 
tepat untuk menulis tulisan-tulisan dengan tema Natal dan membagikannya kepada 
saudara-saudara kita. Ayo, ceritakan dan tuliskan pengalaman, kisah, muapun bahasan 
Natal Anda di In-Christ.Net, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang di bulan 
yang damai ini.  
==> http://www.in-christ.net/  

Jelajah Blog Kristen 

• CHRISTMAS SPIRIT WEBBLOG  

Silakan berkunjung ke webblog ini jika ingin mencari beberapa informasi seputar Natal. 
Di dalam Christmas Spirit Webblog, Anda akan mendapatkan banyak bahan, seperti 
musik dan lagu Natal, cerita Natal, tradisi Natal di beberapa tempat di dunia, kartu 
Natal, dan masih banyak informasi serba-serbi seputar Natal lainnya. Selain bahan-
bahan seputar Natal, webblog ini juga menyediakan bahan seputar Paskah, yang 
secara acak bisa Anda temui di menu Home.  

Menu penting lain ada di bagian Christmas Music, di mana terdapat kumpulan lagu 
Natal dan tautan ke situs penyedia lagu Natal; menu CITED BY, adalah menu yang 
memberikan apresiasi dari beberapa situs yang menjadi mitra webblog ini; lalu menu 
Share Articles, yang merupakan bagian di mana pengunjung dapat mengirimkan artikel-
artikel umum yang disertai dengan ulasan singkatnya; dan satu lagi, yaitu menu Holiday 
Spirit, yang ternyata saat kita akses mengalami masalah berupa "broken link".  

Demi kemudahan Anda dalam mencari topik-topik seputar Natal, silakan kunjungi menu 
Categories. Terdapat berbagai macam topik seputar Natal yang bisa Anda pilih sesuai 
kebutuhan dan minat Anda. Ada juga gambar-gambar seputar Natal yang disediakan di 
menu Flickr PhotoGallery. Supaya Natal Anda jadi asyik, Christmas Spirit Webblog bisa 
dijadikan salah satu cara untuk mencari inspirasi. Selamat berjelajah, semoga menjadi 

http://www.in-christ.net/search/node/natal
http://www.in-christ.net/
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berkat.  
==> http://christmasspirit.wordpress.com/  

• KHOTBAH KRISTEN  

Situs khotbahkristen.blogspot.com adalah sebuah situs blog yang berisi ringkasan 
khotbah-khotbah dan renungan-renungan firman Tuhan. Dengan judul blog Khotbah, 
Renungan, dan Firman Tuhan, sudah jelas sekali apa isi dari blog ini, yaitu catatan-
catatan dari firman Tuhan dan renungan Kristen. Bagi pemiliknya, blog ini merupakan 
sebuah wujud kerinduannya untuk menyediakan sebuah tempat bagi orang-orang yang 
ingin menemukan pembahasan firman Tuhan, sehingga kehidupan kerohanian setiap 
orang akan lebih bertumbuh. Blog ini tergolong masih baru dan awal terciptanya 
didasari keinginan penulis untuk bisa membaca firman Tuhan kapan saja ketika beliau 
sedang online. Tapi dalam perkembangannya, ternyata banyak juga pengunjung yang 
menemukan bahan-bahan firman Tuhan dalam blog ini, sehingga akhirnya penulis 
terdorong untuk terus berusaha memerbaharui blog tersebut secara konsisten.  

Dalam blog ini, Anda akan menemukan catatan khotbah dari beberapa hamba Tuhan, 
antara lain Pdt. Obaja Tanto Setiawan (Gembala Sidang GBI KA Solo dengan 20.000 
jemaat), Ps. Jonathan Setiawan (Gembala Sidang GBI KA Yogyakarta dan Jakarta 
dengan 6.000 jemaat), Pdt. Samuel Duddy (Nabi Tuhan yang dipakai dengan luar biasa 
untuk menyampaikan suara Tuhan), Pdt. Sukirno Tarjadi (Gembala Sidang GBI Putra 
Jakarta), dan beberapa tulisan-tulisan yang pernah penulis bawakan dalam 
pelayanannya.  

Fitur yang saat ini bisa didapatkan pengunjung dalam blog ini adalah berlangganan 
melalui email. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, maka Anda dapat selalu mengetahui 
update terbaru yang dilakukan oleh penulis dalam blognya, langsung dikirimkan ke 
dalam email Anda.  

Kiranya semakin lama semakin banyak orang bisa diberkati melalui kehadiran blog ini di 
dunia internet.  
==> http://khotbahkristen.blogspot.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan atau pun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

• PENDETA GKI  

Tidak banyak milis yang ditujukan untuk khusus untuk para pendeta. Salah satu milis 
yang ada di tengah keterbatasan milis untuk para pendeta adalah Milis Pendeta GKI. 

http://christmasspirit.wordpress.com/
http://khotbahkristen.blogspot.com/
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Seperti namanya, tentu Anda dapat menduga bahwa milis ini adalah sebuah milis 
khusus yang ditujukan bagi para pendeta GKI, tidak hanya pendeta, namun juga 
ditujukan bagi calon pendeta atau mereka yang telah memasuki masa orientasi, 
pendeta jemaat, tugas khusus, tenaga utusan gerejawi, maupun pendeta emeritus GKI. 
Oleh karena itu, sifat milis ini adalah tertutup, hanya diperuntukkan bagi kalangan 
terbatas saja.  

Bagi Anda para pendeta GKI, milis ini merupakan sebuah sarana dan wadah 
komunikasi untuk saling berbagi, menguatkan, dan berdiskusi, yang bertujuan untuk 
membangun kebersamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan Anda sekalian. 
Sedangkan bagi Anda yang bukan pendeta GKI, kami berharap ulasan ini dapat 
menimbulkan ide dan inspirasi bagi kemajuan gereja di Indonesia. Soli deo gloria.  
==> pendeta-gki(at)yahoogroups.com [pesan]  
==> pendeta-gki-subscribe(at)yahoogroups.com [berlangganan]  
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Artikel:Yohanes 3:16 

Pada suatu malam bersalju yang dingin dan gelap di Chicago, seorang bocah laki-laki 
sedang menjual koran di pojok jalan, orang-orang berlalu lalang dalam dinginnya malam 
itu. Bocah laki-laki itu sangat kedinginan sampai-sampai ia tidak bersemangat menjual 
dagangannya.  

Ia berjalan menghampiri seorang polisi dan berkata, "Pak, apakah Anda tahu sebuah 
tempat di mana seorang bocah miskin dapat tidur malam ini? Anda tahu? Saya tidur 
dalam sebuah peti kayu di ujung jalan menuju lorong kecil itu, dan di sana sangat dingin 
malam ini. Pasti akan sangat nyaman jika saya dapat tidur di tempat yang hangat." 
Polisi itu menatap bocah laki-laki itu dan berkata, "Susuri jalan ini menuju rumah besar 
bercat putih itu dan ketuklah pintunya. Saat mereka membuka pintu, katakan saja 
'Yohanes 3:16', dan mereka akan mengizinkanmu masuk dalam rumah."  

Demikianlah ia melakukannya. Ia menaiki tangga, mengetuk pintu rumah tersebut, dan 
dibukanyalah pintu rumah itu oleh seorang wanita. Bocah itu menengadah dan berkata, 
"Yohanes 3:16." Kemudian kata wanita itu, "Masuklah, Nak." Wanita itu membawanya 
masuk dan mendudukkannya di sebuah kursi goyang di depan sebuah perapian kuno 
yang besar, dan kemudian ia berlalu. Bocah itu duduk di kursi goyang itu selama 
beberapa waktu sambil berkata dalam hati: "Yohanes 3:16 .... Aku tidak paham, tapi 
jelas hal itu telah menghangatkan seorang bocah yang kedinginan."  

Kemudian wanita itu kembali dan bertanya, "Apa kamu lapar?" Jawabnya, "Yah, tidak 
terlalu. Saya belum makan selama beberapa hari, dan rasanya sedikit makanan saja 
sudah cukup untukku." Wanita itu membawanya ke dapur dan menyuruhnya duduk di 
depan sebuah meja yang penuh dengan makanan enak. Ia makan dan makan sampai-
sampai ia kekenyangan. Lalu ia berkata dalam hatinya: "Yohanes 3:16 .... Wah, aku 
benar-benar tidak paham, tapi jelas hal itu telah mengenyangkan seorang bocah yang 
kelaparan."  

Wanita itu membawanya ke loteng menuju sebuah kamar mandi dengan bak mandi 
besar yang penuh dengan air hangat, dan bocah itu pun berendam di bak mandi itu 
selama beberapa saat. Saat ia berendam, ia berkata dalam hatinya: "Yohanes 3:16 .... 
Wow, Aku jelas tidak mengerti, tapi kata-kata itu jelas telah membuat seorang bocah 
yang kotor menjadi bersih. Aku tidak pernah mandi benar-benar mandi seumur hidupku. 
Aku mandi hanya sekali saat dulu berdiri di depan sebuah pipa air besar kuno yang 
menyemburkan air."  

Wanita itu masuk dan kemudian membawanya keluar menuju sebuah ruangan, lalu 
menidurkannya di atas sebuah kasur kuno besar yang terbuat dari kulit, menyelimutinya 
hingga sebatas leher, menciumnya sambil berucap selamat malam, dan mematikan 
lampu kamar. Saat bocah itu terbaring dalam gelap dan melihat salju yang turun di 
malam gelap itu melalui jendela, ia berkata dalam hatinya: "Yohanes 3:16 .... Aku 
sungguh tidak memahaminya, tapi jelas kata-kata itu telah membuat seorang bocah 
yang kelelahan dapat beristirahat."  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
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Keesokan harinya, wanita tadi masuk ke kamar dan kemudian membawanya turun 
menuju ke meja besar yang penuh dengan makanan. Setelah bocah itu makan, wanita 
itu kembali membawanya ke kursi goyang di depan sebuah perapian besar dan 
mengambil sebuah Alkitab kuno yang besar. Wanita itu duduk di depannya dan 
menatap wajah muda bocah laki-laki itu.  

"Apakah kamu memahami arti kata-kata Yohanes 3:16?" tanyanya lembut.  

Bocah itu menjawab, "Tidak, Bu, saya tidak paham. Saya baru pertama kali 
mendengarnya saat seorang polisi mengatakannya." Wanita itu membuka Alkitab pada 
Yohanes 3:16 dan mulai menjelaskan padanya soal Yesus. Di situ, di depan perapian 
kuno yang besar itu, bocah laki-laki itu menyerahkan hati dan hidupnya pada Yesus. Ia 
duduk di sana dan berpikir: "Yohanes 3:16 .... Aku tidak memahaminya, tapi jelas hal ini 
telah menyelamatkan seorang bocah yang tersesat."  

Anda tahu, saya harus mengaku bahwa saya pun juga tidak memahaminya, bagaimana 
Tuhan bersedia mengirimkan anak-Nya untuk mati demi saya, dan bagaimana Yesus 
mau melakukan pengorbanan seperti itu. Saya tidak mengerti penderitaan Bapa dan 
setiap malaikat di surga saat mereka melihat Yesus menderita dan mati. Saya tidak 
memahami besarnya kasih Yesus padaku yang tetap membuat Yesus bertahan di kayu 
salib sampai pada kesudahannya.  

Saya tidak memahami semuanya itu, tapi semuanya itu jelas membuat hidup ini layak 
untuk dijalani.  

(Yohanes 3:16)  
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,  

sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,  
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang kekal.  

(t/Dian)  

Diterjemahkan dan disesuaikan dari: Nama situs: Our Devotions Judul asli artikel: John 
3:16 Penulis: Tidak dicantumkan Alamat URL: http://www.devotions.co.uk/john3-
16.shtml  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk Bulan Januari dan Februari 2009:  
1108: Parenting  
1109: Pelajaran Alkitab  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik-topik tersebut di 
atas, silakan kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?John+3%3A16
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http://www.devotions.co.uk/john3-16.shtml
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Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Surat elektronik dari Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW 
melalui kolom Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim 
ke redaksi di alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati  
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