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ICW 1038/Januari/2005: Tahun Baru  
Salam Kasih  

Shallom sobat ICW,  

Kita telah meninggalkan tahun 2004, dengan berbagai peristiwa yang mewarnainya. 
Banyak keberhasilan dan kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk 
menjadi pelajaran yang berharga. Biarlah semua peristiwa itu menyisakan kenangan 
manis untuk dikenang dan dihargai. Nah, sekarang kita menyongsong tahun 2005 yang 
telah datang.  

Sebagai sajian pertama Publikasi ICW tahun 2005 ini, kami mengangkat topik yang 
sangat relevan, yaitu "Tahun Baru". Berbagai sumber informasi dari dunia internet (baik 
situs maupun milis) yang membahas mengenai Tahun Baru dapat Anda simak dalam 
edisi ini. Pada Rubrik Ulasan, kami sajikan sebuah tulisan yang berjudul 
"Menggenggam Harapan". Kami berharap, tulisan ini dapat menjadi bahan perenungan 
bagi kita dalam memasuki tahun 2005. Informasi menarik lainnya yang dapat Anda 
simak ialah "Ucapan Selamat Tahun Baru dalam Berbagai Bahasa" di Rubrik 
Intermezzo. Selain itu, mulai edisi ini, kami akan mencantumkan topik-topik yang akan 
disajikan ICW pada edisi yang akan datang. Tujuannya adalah untuk mengajak para 
pembaca berpartisipasi dengan mengirimkan alamat situs, milis, ataupun artikel untuk 
ditampilkan di ICW. Nah, silakan berpartisipasi. Kami akan sambut kiriman Anda 
dengan gembira.  

Baiklah, tanpa berpanjang kata, Redaksi mengucapkan selamat membaca ICW Edisi 
1038. Dan bersama, kita memasuki tahun 2005 dengan iman bahwa Tuhan memiliki 
rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi-Nya.  

Selamat Tahun Baru 2005!  

“  "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang 
ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, 

yaitu rancangan damai sejahtera 
dan bukan rancangan kecelakaan, 

untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."  ”  
—(Yeremia 29:11)— 

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+29:11> 

  

http://alkitab.mobi/?Yeremia+29%3A11
http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+29:11
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Jelajah Situs 

• Tahun Baru Arsip Publikasi SABDA.org  

Sebagai salah satu situs penyedia informasi kekristenan terbesar di Indonesia, 
SABDA.org juga menyediakan berbagai informasi mengenai Tahun Baru. Informasi 
tersebut dapat Anda temukan di link Publikasi. Beberapa publikasi yang membahas 
mengenai Tahun Baru, antara lain:  

1. Arsip milis publikasi ICW (Indonesian Christian Webwatch)  
ICW edisi 046/1999: Edisi Tahun Baru  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/046/  
ICW edisi 1014/2003: Tahun Baru  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1014/  

2. Arsip milis publikasi e-BinaAnak  
e-BinaAnak edisi 018/2001: Tahun Baru  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/018/  
e-BinaAnak edisi 159/2004: Refleksi Tahun Baru  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/159/  

3. Arsip milis publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi)  
e-JEMMi edisi 01 Vol. 7/2004: Tahun Baru  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2004/01/  

• Tahun Baru e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)  

Di antara berbagai tulisan misi yang disajikan oleh Situs e-Misi, terdapat sebuah tulisan 
menarik mengenai "Tahun Baru". Isi dari tulisan ini adalah suatu perenungan mengenai 
suatu kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi Tahun Baru. Tulisan yang 
berbentuk renungan ini dapat Anda temukan di:  
==> http://www.sabda.org/misi/rng_isi.php?id=1  

• Tahun Baru Pondok Renungan  

Situs Pondok Renungan adalah situs yang menyediakan berbagai renungan dan cerita 
Kristiani yang cukup lengkap. Diantara sajiannya terdapat renungan mengenai Tahun 
Baru. Ada tiga buah renungan mengenai Tahun Baru yang dapat Anda temukan melalui 
situs ini. Renungan tersebut berjudul "Di Ujung Sebuah Jembatan" dan "Tangan 
Tuhan", yang semuanya ditulis oleh Tarsis Sigho, serta "Waktu" ditulis oleh A. Tonny 
Sutedja. Nah, bagi Anda yang sedang membutuhkan renungan mengenai Tahun Baru, 
silakan berkunjung ke alamat di bawah ini:  
==> http://www.pondokrenungan.com/isi.php?tipe=Renungan&table=isi&id=631  
==> http://www.pondokrenungan.com/isi.php?tipe=Renungan&table=isi&id=654  
==> http://www.pondokrenungan.com/isi.php?tipe=Renungan&table=isi&id=640  

• Tahun Baru - Majalah Bahana  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/046/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1014/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/018/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/159/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2004/01/
http://www.sabda.org/misi/rng_isi.php?id=1
http://www.pondokrenungan.com/isi.php?tipe=Renungan&table=isi&id=631
http://www.pondokrenungan.com/isi.php?tipe=Renungan&table=isi&id=654
http://www.pondokrenungan.com/isi.php?tipe=Renungan&table=isi&id=640
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Dalam salah satu edisinya, Majalah Bahana pernah menyajikan renungan mengenai 
tahun baru, yang berjudul "Yesus Menjadikan Segala Sesuatu Baru". Selain dapat 
membaca bahan cetaknya, Anda juga bisa menemukannya melalui Situs Majalah 
Bahana di alamat:  
==> http://www.bahana-magazine.com/jan2003/pesona.htm/  

• Tahun Baru Glorianet  

Selain menyediakan berbagai artikel mengenai Natal, Situs Glorianet (Gloria Cyber 
Ministry) juga menyediakan sebuah artikel menarik mengenai Tahun Baru. Tulisan, 
yang ditulis oleh Mang Ucup ini, mengisahkan sejarah perayaan tahun baru di berbagai 
negara. Nah, agar tidak penasaran, silakan membaca artikelnya di:  
==> http://www.glorianet.org/kolom/kolotahu.html/  

• Edisi Tahun Baru Buletin Melsa  

Situs Buletin Melsa, secara khusus, ditujukan sebagai sarana interaksi antara Melsa 
dan para pengunjung terutama pelanggan provider Melsa. Dalam beberapa edisi, 
Buletin Melsa menyajikan beberapa tulisan mengenai Tahun Baru. Edisi yang di 
maksud ialah Edisi Desember 2002, Edisi Desember 2003, dan Edisi Desember 2004. 
Tulisan tersebut, antara lain berjudul: "Sejarah Tahun Baru", "Tradisi Unik Tahun Baru", 
"Bagaimana Bangsa-bangsa Merayakan Tahun Baru?", dan "Hari Tahun Baru". Nah, 
silakan Anda langsung mengunjungi situsnya di:  
==> http://buletin.melsa.net.id/tahun2004/  
==> http://buletin.melsa.net.id/tahun2003/  
==> http://buletin.melsa.net.id/2002/  

Jelajah Situs Manca 

• The Preachers Corner  

Salah satu bentuk pelayanan dari Situs Preachers Corner ialah menyediakan berbagai 
bahan khotbah yang terbagi dalam berbagai topik menarik. Di antara berbagai topik 
bahan khotbah yang tersedia, ada juga topik mengenai tahun baru. Dalam topik ini, 
Anda dapat membaca berbagai bahan khotbah yang dapat dipakai untuk kebaktian atau 
persekutuan dalam menyambut tahun baru. Beberapa khotbah tersebut berjudul: 
"Perhaps This Year", "Whom Will You Serve In The Coming Year", dan "What You Can 
Expect In The Coming Year". Nah, bagi Anda yang sedang mencari bahan khotbah 
mengenai Tahun Baru, silakan berkunjung ke situs ini dengan meng-klik alamat di 
bawah ini:  
==> http://www.preacherscorner.org/newyear.htm  

• The Holydayspot  

"It's 2005!", itulah tulisan yang tertera pada balon yang terletak di sebelah kiri atas Situs 
The Holydayspot. Selain balon-balon tersebut, Anda juga akan menemukan berbagai 

http://www.bahana-magazine.com/jan2003/pesona.htm/
http://www.glorianet.org/kolom/kolotahu.html/
http://buletin.melsa.net.id/tahun2004/
http://buletin.melsa.net.id/tahun2003/
http://buletin.melsa.net.id/2002/
http://www.preacherscorner.org/newyear.htm
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hiasan balon lain yang beterbangan memenuhi halaman situs ini. Beberapa hal yang 
dapat Anda nikmati di situs ini, antara lain adalah: "Wallpaper tentang Tahun Baru", 
"Resep Makanan untuk Tahun Baru", "Tradisi Tahun Baru di Berbagai Negara", dan 
"Hadiah apa yang pantas kita berikan pada saat Tahun Baru". Untuk mengetahui lebih 
jelas sebaiknya, segera Anda klik:  
==> http://www.theholidayspot.com/newyear/  

• New Year Celebration Johnshepler  

Tahukah Anda bahwa bangsa Mesir dan Babilonia sudah merayakan Tahun Baru sejak 
4000 tahun yang lalu? Informasi berharga ini dapat Anda temukan di salah satu artikel 
Situs Johnshepler yang membahas mengenai Tahun Baru. Selain itu, artikel tersebut 
juga menyajikan informasi mengenai sejarah dan tradisi perayaan tahun baru di 
berbagai negara. Nah, jika Anda masih ingin mencari informasi lainnya mengenai 
Tahun Baru, maka Situs Johnsepler juga menyediakan alamat situs-situs lainnya yang 
membahas mengenai Tahun Baru. Selamat berkunjung!  
==> http://www.johnshepler.com/articles/newyear.html  

• Kartu Elektronik Tahun Baru  

Selain melalui kartu pos atau SMS, Anda juga dapat mengirimkan ucapan Selamat 
Tahun Baru dengan menggunakan kartu elektronik. Berikut kami pilihkan beberapa 
situs yang menyediakan fasilitas kartu elektronik gratis. Nah, cepatlah berkunjung dan 
mulailah merencanakan siapa saja yang akan Anda kirimi ucapan Selamat Tahun Baru.  

123 Greetings  
==> http://www.123greetings.com/events/new_year/  

Crossdaily  
==> http://cards.crossdaily.com/list.php3?CtgAbv=48&TID=&MID=&SID=  

Freewebcards  
==> http://www.freewebcards.com/cards/newyear/index.shtml  

Yahoo Greetings  
==> http://www.yahoo.americangreetings.com/category.pd?path=40762  

Get the Fresh 

Gema Sion Ministry  
http://gemasion.iwebland.com/ 

Walaupun sekilas terkesan sederhana, namun Situs Gema Sion Ministry menyediakan 
berbagai artikel Kristen yang menarik dan bermanfaat untuk memperkuat pertumbuhan 
iman Anda kepada Tuhan. Beberapa artikel tersebut berjudul: "Komunitas Kerajaan dan 
Jejaring Kepemimpinan Organisme", "Komunitas dan Injil Kerajaan, Babel, New Age", 

http://www.theholidayspot.com/newyear/
http://www.johnshepler.com/articles/newyear.html
http://www.123greetings.com/events/new_year/
http://cards.crossdaily.com/list.php3?CtgAbv=48&TID=&MID=&SID=
http://www.freewebcards.com/cards/newyear/index.shtml
http://www.yahoo.americangreetings.com/category.pd?path=40762
http://gemasion.iwebland.com/
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dll.. Gema Sion Ministry sendiri adalah sebuah tim pelayanan yang menjalankan prinsip 
gereja rumah dalam praktik pelayanannya. Nah, bagi Anda yang sedang mencari bahan 
bacaan rohani, silakan berkunjung ke situs ini.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Dewasa Muda Ministry  

Milis Dewasa Muda Ministry (DMM) adalah sebuah milis yang memfokuskan 
pelayanannya kepada kaum dewasa muda (25-40 tahun). Tujuan dari pelayanan ini 
ialah menjangkau, melayani, dan membentuk kaum dewasa muda berdasarkan Firman 
Tuhan. Dengan bergabung di milis, yang berdiri pada tanggal 6 April 2003 ini, Anda 
dapat berdiskusi, berbagi pengalaman rohani, dan mengirimkan tulisan mengenai 
kehidupan kaum dewasa muda berdasarkan pada Firman Tuhan. Untuk menjaga 
kelancaran diskusi, maka setiap pesan yang masuk harus melalui persetujuan dari 
moderator sebelum dikirimkan kembali ke seluruh anggota milis. Nah, tunggu apa lagi. 
Segeralah bergabung!  
==> <dewasamuda_ministry-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <dewasamuda_ministry@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/dewasamuda_ministry/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Reformed  

Milis Publikasi e-Reformed adalah sebuah milis publikasi elektronik yang khusus 
menyajikan artikel-artikel (jurnal teologia) yang mendukung dan mendorong majunya 
gerakan Reformed (yang Injili) di Indonesia. Artikel-artikel ini dikirimkan sebulan sekali, 
setiap akhir bulan. Publikasi e-Reformed ini tergolong sudah cukup umur karena sudah 
muncul sejak tahun 1999 sebagai milis diskusi. Tapi, saat ini hanya dipakai untuk 
mengirimkan artikel teologia dan informasi kegiatan kepada para pelanggannya. Nah, 
bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai teologia Reformed, silakan 
berlangganan milis publikasi ini. Anda juga dapat membaca arsip e-Reformed di bagian 
Arsip Publikasi di Situs SABDA.org atau langsung berkunjung ke Situs e-Reformed.  
==> <subscribe-i-kan-untuk-reformed@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/reformed/ [Situs e-Reformed]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/ [Arsip e-Reformed]  

http://groups.yahoo.com/group/dewasamuda_ministry/
http://www.sabda.org/reformed/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
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Artikel: Ucapan Selamat Tahun Baru dalam Berbagai 
Bahasa 

• ANDA PERLU TAHU  

Anda ingin menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru kepada sahabat- sahabat Anda 
di seluruh penjuru dunia? Berikut kami berikan beberapa daftar ucapan Selamat Tahun 
Baru dalam berbagai bahasa yang diketahui.  

Afgani Saale Nao Mubbarak  
Afrikaans Gelukkige nuwe jaar  
Albanian Gezuar Vitin e Ri  
Arabic Antum salimoun  
Assyrian Sheta Brikhta  
Bengali Shuvo Nabo Barsho  
Bulgarian Chestita Nova Godina  
Chinese Chu Shen Tan  
Corsican Language Pace e Salute  
Croatian Sretna Nova godina!  
Cymraeg (Welsh) Blwyddyn Newydd Dda  
Czechoslovakia Scastny Novy Rok  
Denish Godt Nytår  
Dutch Gelukkig Nieuwjaar!  
Eskimo Kiortame pivdluaritlo  
Estonians Head uut aastat!  
Finnish Onnellista Uutta Vuotta  
French Bonne Annee  
Gaelic Bliadhna mhath ur  
German Prosit Neujahr  
Greek Kenourios Chronos  
Hawaiian Hauoli Makahiki Hou  
Hebrew L'Shannah Tovah  
Hindi Nahi varsh ka shub kamna  
Hungarian Boldog £j vet kjv nok!  
Indonesian Selamat Tahun Baru  
Iraqi Sanah Jadidah  
Irish Bliain nua fe mhaise dhuit  
Italian Felice anno nuovo  
Japan Akimashite Omedetto Gozaimasu  
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Kannada Hosa Varushadha Shubhashayagalu  
Kisii Somwaka Omoyia Omuya  
Khmer Sua Sdei tfnam tmei  
Laotian Sabai dee pee mai  
Malay Selamat Tahun Baru  
Maltese Is-Senal-Tajba  
Nepal Nawa Barsha ko Shuvakamana  
Norwegian Godt Nyttår  
Papua New Guinea Nupela yia i go long yu  
Philippines Manigong Bagong Taon  
Polish Szczesliwego Nowego Roku  
Portuguese Feliz Ano Novo  
Punjabi Nave sal di mubarak  
Romanian An Nou Fericit  
Russian S Novim Godom  
Serbo-Croatian Sretna nova godina  
Sindhi Nayou Saal Mubbarak Hoje  
Singhalese Subha Aluth Awrudhak Vewa  
Slovak A stastlivy Novy Rok  
Slovenian sreèno novo leto  
Somali Iyo Sanad Cusub Oo Fiican!  
Spanish Feliz Ano ~Nuevo  
Swahili Heri Za Mwaka Mpyaº  
Swedish Gott nytt år!  
Sudanese Warsa Enggal  
Tamil Eniya Puthandu Nalvazhthukkal  
Telegu Noothana samvatsara shubhakankshalu  
Thai Sawadee Pee Mai  
Turkish Yiliniz Kutlu Olsun  
Ukrainian Shchastlyvoho Novoho Roku  
Urdu Naya Saal Mubbarak Ho  
Uzbek Yangi Yil Bilan  
Vietnamese Chuc Mung Tan Nien  

Sumber:  
==> http://theholidayspot.com/newyear/wishes.htm  

• TOPIK ICW BULAN JANUARI 2005  

http://theholidayspot.com/newyear/wishes.htm
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Pada bulan Januari 2005, ICW (Edisi 1039) akan mengangkat topik mengenai 
'MOTIVASI'. Nah, bagi Anda yang memiliki atau mengetahui situs atau milis yang 
membahas atau memuat artikel tentang MOTIVASI, silakan menginformasikannya 
kepada Redaksi ICW. Bagaimana caranya? Anda bisa mengirimkan alamat situs atau 
milis tersebut disertai review-nya. Mudah bukan?  

Sedangkan pada akhir bulan Januari (Edisi 1040), topik yang akan diangkat adalah 
'MENGENAL YLSA'. Topik ini kami pilih bertepatan dengan ulang tahun Publikasi ICW 
yang keenam, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2005. Redaksi mengundang para 
pembaca untuk memberikan kesan dan pesan tentang pelayanan ICW selama ini, 
khususnya untuk memberi masukan agar ICW semakin maju. Kiriman-kiriman Anda 
akan kami tampilkan di ICW Edisi 1040 ini. Nah, silakan rame-rame kirimkan kesan-
pesan Anda ke Redaksi. Kami tunggu, lho!  

Lain-Lain 

Hampir semua manusia akan mengawali tahun baru dengan sebuah harapan baru. 
Harapan untuk melangkah lebih maju. Namun, seiring berjalannya waktu dan 
datangnya berbagai masalah, kadang-kadang membuat harapan yang telah dibuat 
menjadi pudar. Akibatnya, harapan kita menjadi kandas di tengah jalan. Artikel di bawah 
ini akan menolong kita untuk menyadari betapa pentingnya menggenggam suatu 
harapan bagaimanapun keadaannya.  

MENGGENGGAM HARAPAN 

“  "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala 
sesuatu yang tidak kita lihat."  ”  

—(Ibrani 11:1)— 

Seorang pengusaha di Chicago, Amerika Serikat, suatu hari mengalami musibah luar 
biasa. Gedung tempat usahanya terbakar. Rata dengan tanah! Keesokan paginya, 
pengusaha yang dikenal selalu optimis ini datang ke lokasi kebakaran. Ia menatap 
puing-puing bekas kebakaran tersebut. Bukannya bersedih hati, ia malah meletakkan 
sebuah meja di tengah-tengah reruntuhan itu. Di atas meja, ia menulis sesuatu, 
"Semuanya lenyap kecuali istri, anak, dan harapan. Bisnis akan berjalan seperti 
sediakala mulai besok pagi!" ia pun membangun kembali usahanya.  

Setiap kali teringat kisah ini, saya selalu teringat dengan berbagai tragedi kehidupan 
yang mengakibatkan orang mulai kehilangan harapan. Marshal Foch pernah berkata, 
"There are no hopeless situations; there are only men who have grown hopeless about 
them." Ya, tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan; yang ada adalah orang-
orang yang menjadi tidak berpengharapan alias putus asa akibat situasi.  

Misalnya, baru-baru ini saya melihat sebuah tayangan berita kriminal tentang seorang 
ibu yang bunuh diri setelah kehilangan mobil kesayangannya. Benar-benar sebuah 
tragedi kehidupan!  

http://alkitab.mobi/?Ibrani+11%3A1
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Saya pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa seseorang dapat 
bertahan hidup selama empat puluh hari tanpa makan, empat hari tanpa minum, empat 
menit tanpa udara namun hanya empat detik tanpa harapan. Begitu orang kehilangan 
harapan, ia cenderung berpikir segalanya telah berakhir sehingga ia pun memutuskan 
untuk bunuh diri. Angka empat detik barangkali diambil dari lamanya waktu yang 
dibutuhkan untuk meloncat dari sebuah gedung tinggi sampai ke tanah.  

Sebaliknya, orang yang memiliki harapan tinggi akan terus bekerja, berusaha, dan 
berjuang. Harapan akan membangkitkan semangat hidup seseorang sebab mereka 
memiliki sebuah keyakinan bahwa hari esok pasti lebih baik daripada hari ini jika 
mereka mau terus melangkah maju. Menurut saya, ini juga sebuah sikap iman. Ya, 
iman bahwa Tuhan akan membuka jalan jika kita mau percaya dan berjuang.  

Entrepreneur sukses, Richard M. DeVos sering mengingatkan, "The only thing that 
stands between a man and what he wants from life is often merely the will to try it and 
the faith to believe that it is possible." Satu-satunya hal yang menghalangi seseorang 
untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dalam hidup ini acapkali hanyalah 
kemauan untuk berusaha serta keyakinan bahwa hal itu mungkin. Harapan yang 
disertai dengan keyakinan akan menguatkan niat seseorang untuk mencoba hal-hal 
baru.  

Ada baiknya juga, kita belajar dari kisah seorang perempuan yang sudah dua belas 
tahun menderita pendarahan yang disembuhkan oleh Yesus seperti tertulis dalam 
Markus 5. "Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh," kata perempuan itu di 
dalam hatinya. Harapan besar itulah yang membuat perempuan ini berani berdesak-
desakan dengan orang banyak demi menjamah jubah Yesus.  

Perempuan ini sama sekali tidak pernah kehilangan harapan akan kesembuhan dari 
penyakitnya meski ia telah berobat ke banyak tabib dan keadaannya semakin 
memburuk. Harta yang telah dihabiskannya untuk berobat, tidak sedikit pun mengikis 
harapan yang tetap membara dalam hatinya. Dikisahkan dalam Markus bahwa 
perempuan ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah 
orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-Nya. Seketika 
itu juga berhentilah pendarahannya dan ia sembuh.  

Bagaimana dengan kita? Hidup memang tidak selalu mudah. Terkadang suka 
menghampiri, terkadang duka yang datang bertamu. Selama kita masih memiliki 
harapan, kita pasti mampu bangkit kembali. Barangkali kita harus merenungkan kembali 
ucapan Rasul Paulus seperti tertulis dalam Roma 12:12, "Bersukacitalah dalam 
pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!" Semoga kita 
senantiasa mampu menggenggam harapan dalam hati kita masing-masing.  

Diedit dari sumber:  

Judul Majalah : BAHANA, Edisi September 2004  
Judul Artikel : Menggenggam Harapan  

http://alkitab.mobi/?Roma+12%3A12
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Penulis  : Paulus Winarto  
Halaman  : 15  

Surat Anda 

Dari: Haryati Khristianto <haryati_khristianto@>  
>Kepada seluruh pengurus SABDA:  
>Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya  
>selama th. 2004, betapa berharganya informasi yang sudah  
>saudara2 berikan.  
>Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi Saudara2 semua, untuk menjadi  
>alatNya dalam karya2Nya di dunia ini.  
>Semoga Tuhan mengaruniakan anugerah Damai SejahteraNya kepada  
>saudara2 semua.  
> "Selamat Natal 2004 dan Tahun Baru 2005"  
>Teriring doa kami  

Redaksi: 
Shallom Sdri. Haryati,  
'Ma kasih buanget untuk ucapan selamat Natal yang para pembaca kirimkan kepada 
Redaksi, juga untuk Sdri. Haryati. Kami sangat senang sekali, karena itu menandakan 
Anda sangat perhatian dengan kami-kami di sini.  

Melalui kesempatan ini kami juga sekali lagi ucapkan 'Selamat Natal dan Tahun Baru' 
kepada semua pembaca. Harapan kami, kiranya sukacita Natal selalu bersama kita 
sepanjang tahun ini dan tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa memberi 
kekuatan kepada kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.  
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ICW 1039/Januari/2005: Motivasi  
Salam Kasih  

Di awal tahun 2005 ini, tentu banyak di antara kita yang telah mencanangkan visi dan 
target yang ingin dicapai, serta rencana- rencana yang ingin dilakukan di tahun 2005. 
Tidak salah jika kita memiliki mimpi atau keinginan yang hendak diwujudkan. Mimpi 
akan membuat seseorang hidup dengan bertujuan. Memang, pada akhirnya banyak 
mimpi yang nantinya berhasil, tapi ada juga yang tidak. Dalam hal ini, besarnya motivasi 
yang kita miliki dapat memberi peran yang besar untuk mewujudkan keberhasilan. 
Tidak memiliki motivasi akan menjamin ketidakberhasilan seseorang dalam mencapai 
tujuan.  

Tidak dapat dipungkiri, kadang memang sulit membangun motivasi di dalam diri sendiri. 
Bahkan, mungkin Anda perlu bantuan orang lain untuk membangun motivasi di dalam 
diri sendiri. Nah, untuk menambah wawasan Anda tentang bagaimana menumbuhkan 
motivasi, khususnya dalam menghadapi tahun yang baru ini, ICW Edisi 1039 sengaja 
menyajikan tema "Motivasi". Berbagai review situs dan milis, baik luar maupun dalam 
negeri yang memuat dan mengulas tulisan tentang motivasi telah kami pilihkan untuk 
Anda. Selain itu, kami sajikan juga satu artikel ringan yang berjudul "Membangun 
Motivasi dalam Diri" yang dapat Anda simak di Rubrik ULASAN. Tidak lupa, redaksi 
juga menyuguhkan sumber- sumber informasi dari dunia internet mengenai bencana 
alam tsunami yang melanda Aceh dan Sumetera Utara beberapa waktu yang lalu. 
Informasi ini dapat Anda baca pada Rubrik INTERMEZZO.  

Redaksi berharap, sajian ini dapat memberikan manfaat berharga bagi Anda, terutama 
sebagai bekal untuk terus berkarya di tahun 2005 ini supaya nama Tuhan semakin 
dipermuliakan.  

Selamat membaca!  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Heart 'n Souls  

Bila Anda sedang membutuhkan kisah-kisah seputar motivasi yang dapat membangun 
kembali semangat hidup Anda, silakan berkunjung ke Situs Heart 'n Soul. Situs yang 
bernuansa Kristen ini menyediakan beragam kisah yang dikelompokkan dalam berbagai 
topik menarik, antara lain: "Kasih", "Sikap", dan "Sukses". Beberapa kisah disajikan 
dalam bahasa Indonesia, tapi beberapa lagi dalam bahasa Inggris. Bila Anda ingin 
mencari kisah dengan tema tertentu, Anda bisa memanfaatkan fasilitas "Search" 
dengan mamasukkan kata kunci yang Anda inginkan. Kisah-kisah yang baru 
dipublikasikan dapat Anda lihat di kolom sebelah kanan halaman depan situs ini. 
Selamat berselancar!  
==> http://www.heartnsouls.com/  

• Cerita Kristen  

Situs Cerita Kristen merupakan salah satu situs Kristen yang menyediakan berbagai 
tulisan untuk membangun iman dan motivasi pembaca dalam menghadapi berbagai 
masalah. Tulisan-tulisan tersebut terbagi dalam bentuk-bentuk: "Artikel", "Cerita", 
"Kesaksian", dan "Cerita Lainnya". Situs Cerita Kristen juga memberikan kesempatan 
bagi pengunjung untuk mengirimkan tulisannya untuk ditampilkan di situs ini. Untuk 
mencari tulisan yang Anda inginkan, silakan gunakan fasilitas pencarian dengan 
memasukkan kata kunci. Nah, tunggu apa lagi, segeralah kunjungi Situs Cerita Kristen 
ini dan dapatkan berkatnya.  
==> http://www.cerita-kristen.com  

• Renungan  

Situs Katholik Renungan menyediakan berbagai bahan renungan mengenai motivasi 
sesuai dengan ajaran Alkitab. Ringkasan dari berbagai renungan tersebut dapat Anda 
baca di halaman depan situs yang didominasi dengan warna biru ini. Beberapa 
renungan tersebut berjudul: "Penghiburan dalam Penderitaan", "Bijaksana seperti 
Salomo", dan "Uang dan Kebahagiaan". Untuk membaca renungan tersebut, silakan 
klik alamat di bawah ini.  
==> http://www.renungan.com  

• Renungan Kecik Sahabat Surgawi  

Renungan Kecik merupakan salah satu bagian dari Situs Sahabat Surgawi yang 
dikelola oleh Pdt. Ayub Yahya. Kecik dalam bahasa Jawa, artinya kecil. Oleh karena itu, 
renungan kecik lebih mengedepankan renungan yang ringkas dan sederhana namun 
memiliki makna yang dalam, sehingga mampu memotivasi pembacanya untuk tetap 
berpikir positif. Renungan motivasi ini berisi sebuah cerita sederhana yang sering terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari dan dilengkapi dengan kalimat hikmat sesuai pesan moral 

http://www.heartnsouls.com/
http://www.cerita-kristen.com/
http://www.renungan.com/
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dari cerita tersebut.  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/kecik2.cgi  

• Artikel-artikel Motivasi di Situs SABDA.org  

Situs SABDA.org juga menyediakan beberapa artikel mengenai motivasi. Artikel 
tersebut dapat Anda temukan di bagian arsip dari publikasi- publikasi YLSA. Berikut 
beberapa publikasi yang menyediakan artikel mengenai motivasi.  

Arsip milis Publikasi e-BinaAnak 
e-BinaAnak edisi 089/2002: Cara Anak Belajar  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/089/  

Arsip milis Publikasi e-JEMMi 
e-JEMMi edisi 40 Vol. 5/2002: Motivasi Memberitakan Injil  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/40/  

Arsip Milis Publikasi e-Reformed 
e-Reformed Edisi 057/XII/2004: Apa yang Menggerakkan Kehidupan Anda?  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/002/  

• Artikel-artikel Lain Mengenai Motivasi  

Selain situs-situs tersebut di atas, masih ada lagi situs-situs lain yang menyediakan 
artikel yang bertema motivasi. Beberapa di antaranya adalah:  

Motivasi Mendobrak Mitos-mitos Sukses Bahana  
==> http://www.bahana-magazine.com/agust2004/motivasi.htm  

Ketika Menghamba Jadi Memperhamba Sinar Harapan  
==> http://www.sinarharapan.co.id/berita/0406/05/fea01.html  

Kemampuan Tanpa Motivasi Tidak Cukup..! Gloria Cyber Ministry  
==> http://www.glorianet.org/berita/b4111.html  

Jelajah Situs Manca 

• Staci Stallings  

Situs Stallings menyediakan berbagai bahan bacaan Kristen mengenai motivasi. 
Berbagai bahan tersebut disajikan dalam bentuk artikel, kesaksian, dan cerita motivasi. 
Beberapa artikel motivasi tersebut antara lain berjudul: "Boring Yourself", "I'll Win It for 
You", dan "Lessons at the 11th and a Half Hour". Selain bahan bacaan tersebut, bahan 
motivasi lain yang dapat Anda peroleh dari situs ini ialah kata-kata mutiara yang selalu 
di-update setiap hari. Kata-kata mutiara ini sebagian diambil dari Alkitab dan sebagian 
lagi mengutip dari perkataan para tokoh masyarakat. Anda juga dapat berinteraksi 

http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/kecik2.cgi
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/089/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/40/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/002/
http://www.bahana-magazine.com/agust2004/motivasi.htm
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0406/05/fea01.html
http://www.glorianet.org/berita/b4111.html
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dengan sesama pengunjung dengan menggunakan fasilitas Forum Diskusi. Melalui 
Forum ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau kisah seputar motivasi untuk menjadi 
berkat bagi orang lain.  
==> http://www.stacistallings.com/  

• Get Motivation Josh Hinds  

Jika Anda sedang membutuhkan berbagai bacaan mengenai motivasi ataupun 
semangat baru yang bersifat umum, tepatlah kiranya jika Anda berkunjung ke Situs Get 
Motivation. Sebab, situs ini menyediakan berbagai bahan untuk memotivasi diri Anda 
agar berani dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Daftar 
berbagai artikel motivasi beserta deskripsi singkatnya dapat Anda lihat di bagian tengah 
dari situs ini. Sedangkan di bagian kiri disediakan judul beberapa artikel motivasi dan 
juga kesaksian dari pengunjung situs ini. Jika Anda ingin mencari artikel tertentu, 
silakan gunakan fasilitas search yang terdapat di bagian kanan Situs Get Motivation. 
Situs milik Josh Hinds ini dapat Anda akses melalui dua alamat berikut ini:  
==> http://www.getmotivation.com  
==> http://www.joshhinds.com/  

• Great Day  

Fokus dari Situs Great Day ialah menyediakan berbagai bahan dan sumber informasi 
mengenai motivasi. Salah satu bahan tersebut ialah artikel motivasi yang bersifat umum 
dan di-update setiap harinya. Bila Anda tidak sempat membuka situs ini, Anda juga bisa 
berlangganan bahan artikel motivasi tersebut. Setiap hari sebuah artikel mengenai 
motivasi akan dikirimkan ke mailbox Anda sama seperti yang ditampilkan di Situs Great 
Day. Situs ini juga menyediakan berbagai alamat sumber-sumber motivasi yang ada di 
internet yang dapat Anda kunjungi setiap saat. Nah, langsung saja berkunjung ke Situs 
Great Day dengan alamat:  
==> http://www.greatday.com/  

Get the Fresh 

Perkantas Jakarta  
http://www.perkantasjkt.org/ 

Perkantas (Persekutuan Kristen Antar Universitas) merupakan salah satu lembaga 
persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di Indonesia. Keberadaan Situs Perkantas 
Jakarta ini akan menolong Anda untuk mengenal lebih dekat organisasi mahasiswa ini, 
terutama untuk wilayah Jakarta. Pada bagian "Tentang Kami" Anda akan menemukan 
informasi mengenai "Sejarah", "Profil", "Struktur Organisasi", serta informasi lain yang 
berhubungan dengan Perkantas.  

Selain informasi mengenai Perkantas, situs ini juga menyediakan berbagai bahan-
bahan Kristen seperti artikel, kesaksian, dan syair lagu-lagu rohani beserta penjelasan 
mengenai lagu tersebut. Selain itu, tersedia juga informasi mengenai alamat-alamat 

http://www.stacistallings.com/
http://www.getmotivation.com/
http://www.joshhinds.com/
http://www.greatday.com/
http://www.perkantasjkt.org/
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situs Kristen lainnya yang dapat Anda temukan di bagian "Links". Bila Anda mengalami 
kebingungan untuk menelusuri bagian-bagian di Situs Perkantas, maka manfaatkanlah 
fasilitas Peta Situs yang terletak di bagian kiri atas. Nah, bagi Anda yang ingin 
mengenal Perkantas atau ingin mendapatkan bahan-bahan kekristenan, silakan 
berkunjung ke alamat di atas.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Elia's Stories  

"Cerita menarik seputar pengalaman-pengalaman oleh kaum Kristiani..." Deskripsi 
mengenai Milis Diskusi Elia's Stories tersebut dapat Anda temukan pada bagian arsip 
dari milis diskusi Elia's Stories yang berada di Situs Yahoogroups. Dengan bergabung 
bersama milis yang berdiri pada tanggal 28 April 2004 ini, Anda akan menerima kiriman 
berbagai artikel, cerita, serta kesaksian Kristiani yang akan semakin memperbarui 
semangat, motivasi, dan iman Anda kepada Tuhan. Selain itu, Anda juga dapat 
mengirimkan artikel, cerita, atau kesaksian yang Anda miliki, baik dalam bahasa 
Indonesia maupun bahasa Inggris agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Setiap 
pesan yang dikirimkan ke milis ini akan dimoderasi oleh moderator, sehingga Anda 
tidak perlu kuatir akan menerima e-mail spam atau e-mail yang tidak ada hubungannya 
dengan milis Elia's Stories. Nah, jika Anda ingin berbagi cerita atau pengalaman rohani 
kepada orang lain, silakan bergabung dengan Milis Elia's Stories.  
==> <elia-stories-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <elia-stories@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/elia-stories/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

Motivasi Net  

Sesuai dengan namanya, Motivasi Net adalah sebuah milis publikasi mengenai 
motivasi. Melalui milis ini, Anda akan menerima kiriman tulisan mengenai motivasi, 
inspirasi, cerita bijak, renungan, ataupun kata-kata bijak segar dan bermutu di mailbox 
email Anda. Nah, bagi Anda yang sedang membutuhkan tulisan mengenai motivasi, 
silakan bergabung dengan milis ini. Atau, jika Anda ingin membaca arsip dari milis ini, 
silakan berkunjung ke situs arsipnya!  
==> <Motivasi_Net-subscribe@yahoogroups.com> [Berlangganan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/Motivasi_Net/ [Arsip]  

http://groups.yahoo.com/group/elia-stories/
http://groups.yahoo.com/group/Motivasi_Net/
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Artikel: Informasi Seputar Tsunami 26 Desember 2004 
Dari Internet 

• DUNIA INTERNET  

Tanggal 26 Desember 2004 adalah hari yang tidak akan dapat dilupakan oleh 
masyarakat dunia, khususnya oleh bangsa Indonesia, sebab pada tanggal tersebut, 
terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami yang maha dahsyat di samudera Hindia. 
Akibat gempa tersebut, terjadi amukan gelombang setinggi 10 meter dengan kecepatan 
di atas 100 km/jam yang menghancurkan sebagian besar kota di Aceh dan sebagian 
wilayah Sumatera Utara. Tapi, ternyata bukan hanya di Indonesia, karena banyak juga 
daerah-daerah di Asia lain, seperti Sri Lanka, Thailand, dan beberapa negara lain, 
bahkan beberapa negara di Afrika, yang tertimpa bencana akibat gempa bumi tersebut.  

Setelah amukan gelombang tsunami berlalu, yang tersisa hanyalah reruntuhan 
bangunan yang rata dengan tanah. Kendaraan, mobil, rumah, pohon, bahkan kapal 
nelayan pun ikut terlempar ke daratan yang berpenduduk. Tapi yang paling memilukan 
adalah melihat banyaknya jiwa yang melayang karena tidak mampu menyelamatkan diri 
dari amukan gelombang yang menerjang. Puluhan ribu mayat bergelimang di jalanan, 
terapung di pantai dan pelabuhan, tertimbun reruntuhan, bahkan ada yang tersangkut di 
tiang listrik dan pepohonan. Mereka yang selamat dari bencana tersebut hanya bisa 
menjerit-jerit sambil berlarian ke sana kemari mencari anggota keluarganya yang 
diharapkan masih selamat. Sampai saat ini, jumlah korban jiwa yang meninggal 
diperkirakan sudah mencapai 156.000 ribu. Indonesia adalah negara yang paling parah 
terkena bencana, karena jumlah korban jiwa tercatat lebih dari 100.000 orang. Bukan 
hanya rakyat Indonesia dan negara-negara yang terkena bencana yang menangis, tapi 
seluruh dunia ikut berduka. Melihat luasnya wilayah yang terkena bencana, dan 
besarnya jumlah korban jiwa, maka tidak berlebihanlah kalau bencana akhir tahun 2004 
ini disebut sebagai "bencana alam global".  

Bagi rakyat Indonesia, bencana ini merupakan suatu pukulan yang cukup keras, karena 
baru selang beberapa saat Indonesia mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi dan 
pemerintahan, serta mencoba perlahan-lahan menata dan membenahi diri. Tiba-tiba 
digoncangkan dengan bencana yang menyedot perhatian besar dari pemerintah dan 
seluruh rakyat Indonesia. Puji Tuhan, masyarakat Indonesia tidak tinggal diam, banyak 
pihak telah berpartisipasi segera memberi bantuan, baik dalam bentuk dana, obat-
obatan, bahan makanan, barang- barang kebutuhan sehari-hari, maupun tenaga 
relawan. Berbagai media nasional, baik cetak maupun elektronik, telah mengambil 
bagian menjadi tonggak komunikasi untuk menyebarkan berbagai informasi terbaru dari 
daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Dunia internasional pun tak kalah 
sigap mengulurkan tangan memberikan bantuan, khususnya peralatan berat, tenaga 
medis dan relawan, serta obat-obatan dan bahan-bahan kebutuhan lain.  

Tidak mau ketinggalan, Publikasi ICW juga ingin ikut terlibat dengan menyajikan 
sumber-sumber informasi di dunia internet yang memuat informasi tentang bencana 
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gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di akhir tahun 2004 yang silam. 
Silakan mengakses berbagai alamat situs berikut ini yang kami kelompokkan ke dalam 
beberapa kategori.  

Berita Seputar Bencana Tsunami di Aceh dan Sumatera Utara  

Hampir semua situs media online menyajikan berita terbaru dari bencana tsunami yang 
telah menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa negara tetangga. Berita-berita 
tersebut ada yang di-update secara rutin, ada pula yang diupdate hanya setiap ada 
peristiwa baru. Selain itu, ada juga situs blog yang khusus dibuat untuk menyajikan 
informasi mengenai bencana ini.  

Aceh Kita  
==> http://www.acehkita.com/  

Antara  
==> http://www.antara.co.id/  

Berita Sore Online  
==> http://www.beritasore.com  

Detik  
==> http://www.detik.com  

Kompas Cyber Media  
==> http://www.kompas.com  

Liputan 6 Online  
==> http://www.liputan6.com  

Waspada Online ==> http:/www.waspada.co.id  

CNN ==> http://www.cnn.com  

Google News  
==> http://news.google.com/  

Yahoo News  
==> http://news.yahoo.com  

The South-East Asia Earthquake and Tsunami Blog  
==> http://tsunamihelp.blogspot.com  

Tsunami News Updates  
==> http://tsunamiupdates.blogspot.com  

http://www.acehkita.com/
http://www.antara.co.id/
http://www.beritasore.com/
http://www.detik.com/
http://www.kompas.com/
http://www.liputan6.com/
http://www.cnn.com/
http://news.google.com/
http://news.yahoo.com/
http://tsunamihelp.blogspot.com/
http://tsunamiupdates.blogspot.com/
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Berbagai Foto Mengenai Bencana Tsunami di Aceh dan Sumatera Utara  

Selain menyajikan berita, beberapa situs juga menyajikan berbagai foto mengenai 
bencana tsunami tersebut dan kerusakan yang diakibatkannya. Foto-foto tersebut ada 
yang diambil dari kamera wartawan, warga sipil, ataupun dari satelit. Keberadaan foto-
foto ini akan menolong Anda untuk lebih memahami luasnya dan parahnya bencana 
yang terjadi.  

Multimedia Photo Tempo  
==> http://photo.tempo.co.id/  

Digital Globe Gallery  
==> http://www.digitalglobe.com/tsunami_gallery.html  

Seputar Tsunami  

Anda mungkin penasaran, bagaimana mungkin ombak laut dapat menerjang kota 
sejauh lebih dari 5 km dengan ketinggian di atas 10 m? Mengapa Aceh dan Sumatera 
Utara menjadi daerah yang terparah terkena bencana ini? Melalui situs-situs di bawah 
ini, Anda dapat menemukan informasi lengkap mengenai bencana tsunami tersebut.  

Indian Ocean Earthquake Wikimedia  
==> http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake  

Tsunami 2004 Indian Ocean Oceans Online  
==> http://www.oceansonline.com/tsunami2004.htm  

Bantuan untuk Korban Bencana Tsunami  

Kedahsyatan bencana tsunami ini menimbulkan sikap simpati dari rakyat Indonesia. 
Berbagai bantuan terus berdatangan setiap harinya. Situs-situs di bawah ini akan 
memberikan informasi bagi Anda yang ingin menolong saudara-saudara kita di Aceh 
dan Sumatera Utara. Sekecil apa pun bantuan Anda sangat berharga bagi mereka  

Kita Peduli Indosiar  
==> http://www.indosiar.com/v4/kitapeduli/  

Klub Mentari  
==> http://www.klub-mentari.com/  

Peduli Bencana Aceh Kaskus  
==> http://www.kaskus.com/peduliaceh/index.php?peduli=view  

RCTI Peduli  
==> http://chat.rcti.tv/peduli/homepage.php  

http://photo.tempo.co.id/
http://www.digitalglobe.com/tsunami_gallery.html
http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake
http://www.oceansonline.com/tsunami2004.htm
http://www.indosiar.com/v4/kitapeduli/
http://www.klub-mentari.com/
http://www.kaskus.com/peduliaceh/index.php?peduli=view
http://chat.rcti.tv/peduli/homepage.php
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International Federation of Red Cross and Red Crescent  
==> http://www.ifrc.org/helpnow/donate/donate_response.asp  

Seluruh Staf Redaksi Icw Mengucapkan:  

"Turut berdukacita atas musibah bencana alam yang menimpa  

rakyat Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.  
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya"  

Lain-Lain 

Membangun Motivasi Dalam Diri 

Cita-cita atau tujuan hidup ini hanya bisa diraih jika Anda memiliki motivasi yang kuat 
dalam diri Anda. Tanpa motivasi apa pun, sulit sekali Anda menggapai apa yang Anda 
cita-citakan. Tapi tak dapat dipungkiri, memang cukup sulit membangun motivasi di 
dalam diri sendiri. Bahkan, mungkin Anda tidak tahu pasti bagaimana cara membangun 
motivasi di dalam diri sendiri.  

Padahal, sesungguhnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan 
motivasi tersebut. Caranya...? coba simak kiat berikut ini:  

Ciptakan Sensasi  

Ciptakan sesuatu yang dapat "membangunkan" dan membangkitkan gairah Anda saat 
pagi menjelang. Misalnya, Anda berpikir esok hari harus mendapatkan keuntungan 1 
milyar rupiah. Walau kedengarannya mustahil, tapi sensasi ini kadang memacu 
semangat Anda untuk berkarya lebih baik lagi melebihi apa yang sudah Anda lakukan 
kemarin.  

Kembangkan Terus Tujuan Anda  

Jangan pernah terpaku pada satu tujuan yang sederhana. Tujuan hidup yang terlalu 
sederhana membuat Anda tidak memiliki kekuatan lebih. Padahal, guna meraih sesuatu 
Anda memerlukan tantangan yang lebih besar untuk mengerahkan kekuatan Anda yang 
sebenarnya. Tujuan hidup yang besar akan membangkitkan motivasi dan kekuatan 
tersendiri dalam hidup Anda.  

Tetapkan Saat Kematian  

Anda perlu memikirkan saat kematian meskipun gejala ke arah itu tidak dapat 
diprediksikan. Membayangkan saat-saat terakhir dalam hidup ini sesungguhnya 
merupakan saat-saat yang sangat sensasional. Anda dapat membayangkan 'flash back' 
dalam kehidupan Anda. Sejak Anda menjalani masa kanak-kanak, remaja, hingga 
tampil sebagai pribadi yang dewasa dan mandiri. Jika Anda membayangkan 'ajal' Anda 

http://www.ifrc.org/helpnow/donate/donate_response.asp
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sudah dekat, maka akan memotivasi Anda untuk berbuat lebih banyak lagi selama 
hidup Anda.  

Tinggalkan Teman yang Tidak Perlu  

Jangan ragu untuk meninggalkan teman-teman yang tidak dapat mendorong Anda 
mencapai tujuan. Sebab, siapa pun teman Anda, seharusnya mampu membawa Anda 
pada perubahan yang lebih baik. Ketahuilah, bergaul dengan orang-orang yang optimis 
akan membuat Anda berpikir optimis pula. Bersama mereka, hidup ini terasa lebih 
menyenangkan dan penuh motivasi.  

Hampiri Bayangan Ketakutan  

Saat Anda dibayang-bayangi kecemasan dan ketakutan, jangan melarikan diri dari 
bayangan tersebut. Misalnya, selama ini Anda takut akan menghadapi masa depan 
yang buruk. Datang dan nikmati rasa takut Anda dengan mencoba mengatasinya. Saat 
Anda berhasil mengatasi rasa takut, saat itu Anda telah berhasil meningkatkan 
keyakinan diri bahwa Anda mampu mencapai hidup yang lebih baik.  

Ucapkan "Selamat Datang" pada Setiap Masalah  

Jalan untuk mencapai tujuan tidak selamanya semulus jalan tol. Suatu saat, Anda akan 
menghadapi jalan terjal, menanjak, dan penuh bebatuan. Jangan memutar arah untuk 
mengambil jalan pintas. Hadapi terus jalan tersebut dan pikirkan cara terbaik untuk bisa 
melewatinya. Jika Anda memandang masalah sebagai sesuatu yang mengerikan, Anda 
akan semakin sulit termotivasi. Sebaliknya, bila Anda selalu siap menghadapi setiap 
masalah, maka Anda seakan memiliki energi dan semangat berlebih untuk mencapai 
tujuan Anda.  

Mulailah dengan Rasa Senang  

Jangan pernah merasa terbebani dengan tujuan hidup Anda. Coba nikmati hidup dan 
jalan yang Anda tempuh. Jika sejak awal Anda sudah merasa 'tidak suka', maka 
rasanya, motivasi hidup tidak akan pernah Anda miliki.  

Berlatih dengan Keras  

Tidak bisa tidak, Anda harus berlatih terus bila ingin mendapatkan hasil terbaik. Pada 
dasarnya, tidak ada yang tidak dapat Anda raih jika Anda terus berusaha keras. 
Semakin giat berlatih, semakin mudah pula mengatasi setiap kesulitan.  

Kesimpulannya, motivasi adalah 'sesuatu' yang dapat menumbuhkan semangat Anda 
dalam rangka mencapai tujuan. Dengan motivasi yang kuat di dalam diri sendiri, Anda 
akan memiliki apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap diri dan hidup ini. 
Sehingga Anda pun tidak ragu lagi melangkah mencapai tujuan dan cita-cita hidup 
Anda..!  
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Diedit dari sumber: 
Situs Astaga  
==> http://www.astaga.com/karir/article.php?id=27913&cat=131  

Surat Anda 

Dari: Purba <purba@>  
>Halo,  
>Selamat Natal 2004 dan Tahun Baru 2005 untuk semua redaksi ICW  
>Sungguh suatu ironi ketika pada tanggal 25 Desember kita merayakan  
>Natal tetapi pada tanggal 26 Desember kita mengalami musibah  
>bencana alam nasional tsunami. Bagaimanapun juga saya percaya tentu  
>ada hal positif dari bencana tersebut dan Tuhan tidak akan pernah  
>melupakan Indonesia.  
>Untuk ICW saya berdoa agar di tahun ini ICW terus maju, tetap  
>semangat melayani Tuhan, dan Tuhanpun semakin memberkati kalian.  
>Thanks  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Purba, terima kasih banyak untuk surat Anda. Kami juga ingin 
mengucapkan Selamat Natal 2004 dan Tahun Baru 2005 untuk Anda dan kami juga 
berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan Anda.  

Dalam kesempatan ini, mari kita terus berdoa untuk korban bencana tsunami di 
Sumatera Utara, khususnya Banda Aceh dan sekitarnya. Pada edisi kali ini, kami juga 
menyuguhkan sumber-sumber informasi dari dunia cyber mengenai bencana alam 
tsunami yang terjadi akhir tahun 2004 yang lalu. Semoga informasi tersebut dapat 
membantu kita untuk berdoa dengan lebih spesifik. Selamat berdoa!  

Topik 

Pada akhir bulan Januari 2005, ICW (Edisi 1040) akan mengangkat topik yaitu 
'MENGENAL YLSA'. Topik ini kami pilih bertepatan dengan ulang tahun Publikasi ICW 
yang keenam, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2005. Redaksi mengundang para 
pembaca untuk memberikan kesan dan pesan tentang pelayanan ICW selama ini, 
khususnya untuk memberi masukan agar ICW semakin maju. Kiriman-kiriman Anda 
akan kami tampilkan di ICW Edisi 1040 ini. Nah, silakan mengirimkan kesan- pesan 
Anda ke Redaksi. Kami tunggu, lho!  

Adapun pada awal bulan Februari 2005 (Edisi 1041), topik yang akan diangkat adalah 
'PASANGAN HIDUP'. Topik ini kami pilih karena berdekatan dengan hari Kasih Sayang 
(Valentine) yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Nah, bagi Anda yang memiliki atau 
mengetahui situs atau milis yang membahas atau memuat artikel mengenai 
PASANGAN HIDUP, silakan menginformasikannya kepada Redaksi ICW. Bagaimana 

http://www.astaga.com/karir/article.php?id=27913&cat=131
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caranya? Anda bisa mengirimkan alamat situs atau milis tersebut disertai review-nya ke 
Redaksi. Mudah bukan?  
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ICW 1040/Januari/2005: Mengenal YLSA  
Salam Kasih  

Enam tahun yang lalu, Publikasi ICW hadir dengan tujuan menjadi media penghubung 
antara sumber informasi Kristen di Indonesia dengan masyarakat Kristen Indonesia 
pengguna internet. Sejak awal penerbitannya (25 Januari 1999), ICW secara konsisten 
telah mencoba memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat Kristen Indonesia.  

Kelahiran dan keberhasilan ICW hingga saat ini tidak terlepas dari peranan YLSA 
sebagai lembaga yang telah menaunginya. Pada edisi ulang tahun ICW kali ini, Redaksi 
mengajak Anda, para pembaca, untuk mengenal Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) 
secara lebih dekat. Berbagai review produk pelayanan YLSA yang berupa situs dan 
milis (diskusi dan publikasi) kami hadirkan pada Rubrik JELAJAH SITUS dan LACAK 
MILIS. Pada bagian ULASAN, Anda akan mengenal lebih dekat produk utama YLSA, 
yaitu CD SABDA. Untuk itu, Anda perlu mengenal salah satu fokus utama pelayanan 
YLSA yaitu pelayanan "Biblical Computing" yang telah dilakukan YLSA selama 10 tahun 
terakhir ini.  

Redaksi berharap, sajian kali ini dapat memberi gambaran kepada para pembaca 
tentang keberadaan dan pelayanan YLSA. Dan bila Anda memiliki pertanyaan atau 
kerinduan untuk berpartisipasi dalam pelayanan YLSA, silakan berkunjung ke Situs 
YLSA atau mengirimkan e-mail ke:  
==> <webmaster@sabda.org>  

Selamat membaca!  

Redaksi ICW  
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Jelajah Situs 

Berikut ini kami tampilkan review situs-situs dari pelayanan YLSA (Yayasan Lembaga 
SABDA) secara lengkap.  

• Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)  

Saat ini, YLSA adalah yayasan Kristen non-profit terbesar di Indonesia yang bergerak 
dalam bidang pelayanan elektronik (computer dan internet). Sesuai dengan visinya, 
yaitu untuk menjadi "hamba elektronik" yang menyediakan pusat sumber bahan, 
khususnya bahan biblika, Alkitab dan bahan-bahan kekristenan lain dalam bentuk 
digital, maka dalam melaksanakan pelayanannya YLSA memiliki misi:  

•  
o membuat dan membagikan CD SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan 

Alat-alat),  
o membangun situs-situs sumber bahan kekristenan yang terlengkap,  
o menerbitkan publikasi-publikasi elektronik Kristen, dan  
o membangun komunitas pembelajaran online Kristen.  

Anda pasti tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang yayasan ini, bukan? Untuk 
itu, silakan berkunjung ke Situs YLSA, karena di sana Anda bisa melihat dengan lebih 
lengkap visi misi, sejarah, produk pelayanan, rencana masa depan, berita terbaru, dan 
lain-lain. Selain itu, jika Anda ingin ikut berpartisipasi dalam pelayanan ini, Anda bisa 
mengisi Formulir dan Anda akan mendapat berita-berita yang di-update. Untuk Anda 
dapat berkunjung ke situs-situs milik YLSA yang lain, tersedia links yang akan 
menolong Anda berselancar dengan mudah ke situs-situs YLSA tersebut. Nah, kami 
tunggu kunjungan Anda.  
==> http://www.sabda.org/ylsa/  

• SABDA.org  

Situs SABDA.org merupakan situs sumber informasi kekristenan terbesar bagi 
masyarakat Kristen Indonesia di dunia internet. Berbagai informasi dapat dengan 
mudah Anda akses melalui menu-menu di bagian atas, yaitu: "Alkitab", "Referensi", 
"Publikasi", "Komunitas", dan "Pendidikan". Melalui bagian Publikasi, Anda dapat 
menemukan semua arsip publikasi YLSA yang pernah diterbitkan (Lihat Kolom Milis 
Publikasi). Situs SABDA.org selain dilengkapi dengan fasilitas pencarian Alkitab, juga 
fasilitas pencarian untuk bahan- bahan lain yang ada di situs. Selain itu, melalui Situs 
SABDA.org, Anda bisa langsung mendaftarkan diri untuk berlangganan berbagai 
publikasi atau bergabung dengan milis-milis diskusi YLSA secara gratis. Juga, melalui 
situs ini, Anda bisa terhubung ke semua situs- situs milik YLSA yang lain. Anda 
penasaran? Silakan cepat-cepat berkunjung, kami yakin apa saja yang Anda butuhkan 
dapat Anda temukan di situs ini.  
==> http://www.sabda.org/  

http://www.sabda.org/ylsa/
http://www.sabda.org/


ICW 2005 
 

34 
 

• SABDAweb  

Situs SABDAweb adalah situs Alkitab Online terlengkap di Indonesia. Di dalamnya, 
Anda akan menemukan Alkitab-alkitab dalam berbagai versi dan bahasa, misalnya 
Bahasa Indonesia, Inggris, Yunani, Ibrani, dan beberapa bahasa lain. Alkitab dalam 
Bahasa Indonesia sendiri ada 8 versi. Selain itu, Situs SABDAweb juga menyediakan 
banyak sekali alat-alat biblika dan buku-buku referensi Kristen untuk membantu Anda 
menggali Alkitab dengan lebih teliti dan lengkap. Tapi hal yang sangat menarik adalah 
tersedianya fasilitas pencarian/search yang canggih, cepat, dan interaktif. Nah, untuk 
melihat kehebatannya, silakan klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/  

• e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)  

Situs e-MISI adalah situs terlengkap dalam bahasa Indonesia, yang memuat berbagai 
bahan dan berbagai informasi seputar pelayanan misi. Selain banyak artikel, kesaksian, 
dan renungan mengenai misi, situs ini juga menyediakan berbagai informasi mengenai 
kondisi sosial budaya berbagai masyarakat, khususnya di wilayah negara Indonesia. 
Informasi tersebut dapat Anda temukan pada bagian "Doa" dan "Lintas Budaya". Jika 
Anda membutuhkan bahan dan informasi seputar pelayanan misi, Anda harus 
berkunjung ke Situs e-MISI ini.  
==> http://www.sabda.org/misi/  

• PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)  

Situs PEPAK dibangun untuk menjadi pusat informasi dan bahan pelayanan anak 
online yang paling lengkap bagi masyarakat Kristen Indonesia, terkhusus bagi para guru 
Sekolah Minggu dan para pelayan anak. Berbagai bahan dan informasi tersebut 
tersedia dalam bentuk "Artikel", "Tips", "Bahan Mengajar", "Bahan Pelatihan dan 
Seminar", "Buku", dan lain-lain. Untuk lebih mempermudah Anda menemukan bahan 
atau informasi, Anda dapat memanfaatkan fasilitas pencarian yang tersedia di Situs 
PEPAK. Selain itu, pada bagian "Info Anda", Anda dapat memasang berbagai informasi 
seputar pelayanan Anak dan Sekolah Minggu. Nah, silakan cepat-cepat klik di sini:  
==> http://www.sabda.org/pepak/  

• C3I (Christian Counseling Center Indonesia)  

Situs Christian Counseling Center Indonesia (C3I) dibangun dengan tujuan untuk ikut 
serta mengembangkan pelayanan konseling Kristen di Indonesia. Adapun wujudnya 
adalah dengan menyediakan bahan-bahan konseling Kristen yang bermutu dan 
Alkitabiah. Secara garis besar, menu-menu di Situs C3I disusun berdasarkan dua 
pembagian kategori. Pembagian pertama berdasarkan "tipe bahan", yang dapat 
ditemukan di bar horisontal. Adapun pembagian kedua berdasarkan tema/topik, yang 
tersaji di bar vertikal kiri. Sebagai penyedia informasi, Situs C3I juga menyediakan 
alamat-alamat konseling dan situs-situs lain seputar konseling. Jika Anda ingin 

http://www.sabda.org/sabdaweb/
http://www.sabda.org/misi/
http://www.sabda.org/pepak/
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mengunjungi Situs C3I, silakan klik alamat berikut ini:  
==> http://www.sabda.org/c3i/  

• SAI (Sejarah Alkitab Indonesia)  

Situs Sejarah Alkitab Indonesia (SAI) menyediakan bahan dan informasi lengkap 
tentang sejarah penerjemahan berbagai versi Alkitab bahasa Indonesia. Informasi-
informasi dalam situs ini dikelompokkan dalam kategori: "Sejarah", "Artikel", dan "Bagan 
Data". Bahan yang ada tersebut disajikan secara sistematis, sehingga Anda yang bukan 
dari latar belakang teologia pun bisa mempelajari isinya dengan mudah. Nah, bagi Anda 
yang membutuhkan informasi mengenai sejarah penerjemahan Alkitab, kami yakin 
Anda sudah tidak sabar lagi untuk berselancar di situs ini.  
==> http://www.sabda.org/sejarah/  

• PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Theologia Awam) Online  

Bagi Anda yang ingin mempelajari bahan-bahan dasar tentang iman Kristen secara 
online, sangatlah tepat bila Anda berkunjung ke Situs PESTA Online. Situs PESTA 
Online dirancang sedemikian rupa agar peserta dapat melakukan "independent study". 
Selain bahan-bahan kursus, disediakan juga bahan Pertanyaan dan bahan Referensi. 
Bahan- bahan tersebut dapat di-download dan dipakai untuk melengkapi diri sendiri 
dengan pengetahuan pokok-pokok Iman Kristen, atau dapat juga dipakai dalam 
kelompok PA atau kelompok sel. Untuk mengakses Situs PESTA Online, silakan klik 
alamat di bawah ini:  
==> http://www.sabda.org/pesta/  

• CWC (Christian Writers` Club)  

Situs Christian Writers` Club (CWC) adalah sebuah situs komunitas online bagi para 
penulis Kristen. Sebagai situs komunitas online, maka Situs CWC juga menerapkan 
sistem keanggotaan yang terbuka dan gratis bagi siapa saja yang ingin menjadi penulis 
Kristen. Dengan menjadi anggota, maka Anda akan memiliki beberapa keuntungan, 
antara lain: berdiskusi di bidang tulis-menulis, mengirimkan tulisan karya sendiri, 
mengomentari tulisan anggota lain, mengirimkan alamat situs atau milis mengenai 
penulis, dan berbagai kegiatan interaktif lainnya dengan sesama anggota komunitas. 
Nah, tunggu apalagi? Mari bergabung dalam komunitas penulis Kristen di Situs 
Christian Writers` Club.  
==> http://www.ylsa.org/cwc/  

• i-Humor (internet-Humor)  

Bila Anda sedang suntuk karena masalah pekerjaan, tugas-tugas sekolah/kuliah atau 
masalah hidup, silakan bersantai sejenak dengan mengunjungi Situs i-Humor. Sesuai 
dengan namanya, Situs i-Humor (internet humor), menyediakan humor-humor bersih 
yang tidak mengandung unsur-unsur SARA dan pornografi. Melalui situs ini, Anda juga 
dapat langsung berlangganan Publikasi e-Humor dan juga membaca artikel tentang 

http://www.sabda.org/c3i/
http://www.sabda.org/sejarah/
http://www.sabda.org/pesta/
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humor. Nah, bila Anda memiliki koleksi humor, mengapa tidak dikirimkan ke situs ini. 
Kami tunggu kunjungan Anda dan kiriman humor Anda di Situs i-Humor ini.  
==> http://www.sabda.org/humor/  

• LINKS  

Situs LINKS adalah sebuah situs direktori Kristen lengkap yang menampilkan berbagai 
alamat situs dan milis Kristiani serta deskripsinya yang telah dikelompokkan 
berdasarkan kategori-kategori tertentu. Saat ini, Situs LINKS memiliki lebih dari 1000 
alamat situs dan milis Kristen (sebagian besar situs Indonesia), dan akan terus 
bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu. Luar biasa! Anda juga dapat ikut 
berpartisipasi menambah jumlah data ini dengan mengirimkan informasi tentang situs 
atau milis Kristen lainnya yang Anda ketahui. Hal ini dapat Anda lakukan dengan 
memanfaatkan fasilitas "Submit URL". Selain itu, Situs ini juga dilengkapi dengan 
sistem pencarian yang canggih untuk menolong Anda menemukan informasi situs yang 
Anda cari. Nah, sebelum Anda tersesat di dunia cyber, mampirlah dulu di Situs LINKS, 
karena Situs LINKS berfungsi sebagai "pintu gerbang", dari sini Anda akan dituntun 
untuk pergi ke situs-situs yang Anda kehendaki. .  
==> http://www.sabda.org/links/  

• e-Reformed  

Situs Reformed berisi kumpulan artikel-artikel teologia yang memiliki corak pemahaman 
teologia Reformed yang injili. Saat ini, artikel-artikel yang ada diambil dari terbitan milis 
publikasi e-Reformed, sehingga boleh dikatakan bahwa Situs e-Reformed juga 
merupakan arsip dari Publikasi e-Reformed. Nah, bagi Anda yang memerlukan literatur 
Kristen yang bernafaskan teologia Reformed, silakan berkunjung ke situs ini.  
==> http://www.sabda.org/reformed/  

• Situs-situs YLSA Lainnya  

Selain situs-situs di atas, YLSA juga masih memiliki beberapa situs lainnya yang bisa 
Anda kunjungi. Namun karena sifatnya yang lebih mirip arsip, maka situs-situs di bawah 
ini jarang (beberapa bahkan tidak pernah) diubah tampilannya atau diupdate datanya.  

MIK (Muara Informasi Kristen) sudah di upgrade menjadi Situs  
LINKS  
==> http://www.sabda.org/mik/  

WebServant-2000  
==> http://www.sabda.org/w2000/  

SABDA©  
==> http://www.sabda.org/sabda/  

http://www.sabda.org/humor/
http://www.sabda.org/links/
http://www.sabda.org/reformed/
http://www.sabda.org/mik/
http://www.sabda.org/w2000/
http://www.sabda.org/sabda/
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I-KAN (Internet Komputer Alkitab Network)  
==> http://www.sabda.org/i-kan/  

ICW (Indonesian Christian Webwatch)  
==> http://www.sabda.org/icw/>  

e-BinaAnak  
==> http://www.sabda.org/binaanak/  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Berikut ini adalah milis-milis diskusi I-KAN yang merupakan salah satu produk 
pelayanan YLSA.  

e-Ayahbunda  

Milis Diskusi e-AyahBunda adalah tempat yang tepat untuk berdiskusi seputar masalah 
keluarga, baik tentang hal-hal jasmani (seperti kesehatan keluarga, pendidikan anak, 
dll.) maupun hal-hal rohani.  
==> <subscribe-i-kan-ayahbunda@xc.org> [Bergabung]  
==> < i-kan-ayahbunda@xc.org > [Berkirim Pesan]  

e-BinaGuru  

Milis Diskusi e-BinaGuru adalah sarana bagi para guru Sekolah Minggu dan pelayan 
anak untuk saling berbagi ide, pengalaman, informasi, dan pengetahuan tentang 
bagaimana melayani anak-anak Sekolah Minggu.  
==> <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org> [Bergabung]  
==> < i-kan-BinaGuru@xc.org > [Berkirim Pesan]  

e-Wanita  

Milis Diskusi e-Wanita terbuka bagi semua wanita Kristen Indonesia yang ingin berbagi 
beban dan pengalaman. Diskusi tidak hanya terbatas seputar masalah wanita saja. 
Mereka juga mengangkat topik- topik tentang kekristenan, keluarga, lingkungan kerja, 
hubungan antarmanusia, dan sebagainya.  
==> <subscribe-i-kan-Wanita@xc.org> [Bergabung]  
==> < i-kan-Wyahbunda@xc.org > [Berkirim Pesan]  

http://www.sabda.org/i-kan/
http://www.sabda.org/icw/
http://www.sabda.org/binaanak/
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e-Software  

Milis Diskusi e-Software adalah tempat ajang pertemuan orang-orang Kristen (baik yang 
sangat ahli maupun yang kurang ahli) untuk saling berbagi pengetahuan dan 
pengalaman tentang masalah software dan internet.  
==> <subscribe-i-kan-software@xc.org> [Bergabung]  
==> < i-kan-software@xc.org > [Berkirim Pesan]  

e-WebAuthor  

Milis Diskusi e-Webauthor dibangun sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas WebAuthor/WebMaster Kristen Indonesia dan Situs Web Kristen Indonesia. 
Melalui milis ini, para anggota dapat berbagi ilmu dan pengalaman, khususnya dalam 
hal teknis pembuatan Situs Web, bagi kemajuan pelayanan.  
==> <subscribe-i-kan-WebAuthor@xc.org> [Bergabung]  
==> < i-kan-WebAuthor@xc.org > [Berkirim Pesan]  

Milis Publikasi 

Berikut ini adalah daftar milis-milis Publikasi dari pelayanan YLSA. Untuk berlangganan, 
silakan hubungi alamat yang telah kami sediakan.  

Harian 

e-RH (Renungan Harian Elektronik)  

e-RH adalah bahan Our Daily Bread versi bahasa Indonesia, yang diterjemahkan oleh 
Yayasan Gloria dan diterbitkan secara elektronik oleh YLSA.  
==> <subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/ [Arsip]  

e-SH (Santapan Harian Elektronik)  

e-SH adalah bahan saat teduh harian dari "Scripture Union" versi Bahasa Indonesia, 
yang diterjemahkan oleh Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) dan diterbitkan secara 
elektronik oleh YLSA.  
==> <subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/ [Arsip]  

e-Humor  

Melalui milis e-Humor, Anda akan menerima kiriman humor-humor segar dan bermutu 
di mailbox email Anda pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selain bernuansa 
Kristen, humor-humor yang dikirimkan milis ini bersih dari unsur SARA dan pornografi. 
Yang lebih menarik lagi, pada setiap kiriman humor ini, Anda juga akan mendapatkan 
ayat Alkitab yang sesuai dengan pelajaran yang didapat dari humor kiriman hari itu.  

http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/
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==> <subscribe-i-kan-humor@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/ [Arsip]  
==> http://www.sabda.org/humor/ [Situs i-Humor]  

Mingguan 

e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)  

Buletin e-JEMMi akan hadir secara rutin setiap Selasa di mailbox para pelanggannya 
sejak tahun 1998. Sajian dari buletin ini adalah berupa artikel misi, kesaksian misi, 
sumber-sumber misi, dan juga pokok-pokok doa misi dan informasi lainnya, baik dari 
dalam maupun luar negari.  
==> <subscribe-i-kan-misi@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/ [Arsip]  
==> http://www.sabda.org/misi/ [Situs e-MISI]  

e-BinaAnak  

Milis Publikasi e-BinaAnak diterbitkan dengan tujuan untuk menolong dan 
memperlengkapi guru-guru Sekolah Minggu/pelayan anak dengan bahan-bahan yang 
dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Dalam buletin ini 
disajikan bahan-bahan berupa artikel, renungan, tips mengajar, kesaksian atau ide 
aktivitas Sekolah Minggu dan pelayanan anak.  
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/binaanak/ [Situs]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/ [Arsip]  
==> http://www.sabda.org/pepak/ [Situs PEPAK]  

Dua Mingguan 

ICW (Indonesian Christian Webwatch)  

Nah, Anda tentu sudah tidak asing dengan publikasi yang satu ini. Melalui publikasi 
ICW, Anda bisa mendapatkan review situs Kristen ataupun milis Kristen yang disajikan 
berdasarkan topik yang sedang diangkat. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan 
berbagai macam informasi dan ulasan penting mengenai pelayanan Kristen dalam 
dunia internet.  
==> <subscribe-i-kan-icw@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/ [Arsip]  

e-Konsel  

Publikasi e-Konsel secara rutin hadir dengan bahan-bahan bermutu seputar konseling 
Kristen. Publikasi ini memiliki tujuan menolong dan memudahkan masyarakat Kristen 
Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai informasi/artikel/ulasan 
seputar dunia pelayanan konseling Kristen.  

http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://www.sabda.org/humor/
http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/
http://www.sabda.org/misi/
http://www.sabda.org/binaanak/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
http://www.sabda.org/pepak/
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==> <subscribe-i-kan-Konsel@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ [Arsip]  
==> http://www.sabda.org/c3i/ [Situs C3I]  

Bulanan 

e-KJDN (Kalender Jaringan Doa Nasional)  

Milis Publikasi e-KJDN berisi pokok-pokok doa satu bulan yang diterbitkan oleh 
Kalender Jaringan Doa Nasional (KJDN), dan disebarkan secara elektronik oleh 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Pokok-pokok doa ini akan dikirimkan ke mailbox 
Anda tiap awal bulan.  
==> <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-kjdn/ [Arsip]  

e-Reformed  

Milis Publikasi e-Reformed adalah sebuah milis publikasi elektronik yang khusus 
menyajikan artikel-artikel (jurnal teologia) yang mendukung dan mendorong majunya 
gerakan Reformed (yang Injili) di Indonesia. Selain mengirimkan artikel teologia, 
publikasi ini juga menginformasikan kegiatan Reformed kepada para pelanggannya.  
==> <subscribe-i-kan-untuk-reformed@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/ [Arsip]  
==> http://www.sabda.org/reformed/ [Situs e-Reformed]  

e-Penulis  

Publikasi e-Penulis diterbitkan dengan tujuan untuk membuka wawasan Anda dalam 
bidang pelayanan literatur Kristen. Bukan hanya itu saja, melalui publikasi ini, Anda juga 
akan dibekali dengan ketrampilan untuk menulis dan berkarya bagi kemuliaan nama 
Tuhan.  
==> <subscribe-i-kan-Penulis@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/ [Arsip]  
==> http://www.ylsa.org/cwc/ [Situs Christian Writers` Club]  

Tahunan 

40 Hari Doa  

Milis Publikasi 40 Hari Doa ini diterbitkan setahun sekali, yaitu selama 40 hari berturut-
turut, dimulai 10 hari sebelum bulan Ramadhan sampai bulan Ramadhan berakhir. 
Pokok-pokok doa yang dikirimkan diambil dari buku "40 Hari Doa Bangsa-bangsa" yang 
menampilkan 10 pokok doa bagi suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia dan 30 
pokok doa bagi bangsa-bangsa lain.  
==> <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/ [Arsip]  

http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
http://www.sabda.org/c3i/
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Artikel: Topik Berikutnya 

Topik ICW Edisi 1041 (awal Februari 2005) adalah `PASANGAN HIDUP`. Topik ini kami 
pilih dalam rangka Hari Kasih Sayang (Valentine) 14 Februari 2005. Nah, bagi Anda 
yang memiliki informasi situs atau milis yang membahas tentang PASANGAN HIDUP, 
silakan kirim ke Redaksi ICW.  

Topik ICW Edisi 1042 (akhir Februari 2005) adalah `KOMUNITAS ONLINE`. Redaksi 
juga mengundang partisipasi pembaca yang memiliki informasi situs atau milis tentang 
komunitas Kristen, silakan kirimkan ke Redaksi ICW. Situs tersebut dapat berupa forum 
diskusi, portal, maupun model situs komunitas online lainnya. Kami tunggu partisipasi 
Anda!  

Lain-Lain 

Fokus Pelayanan YLSA 

YLSA memiliki 4 fokus pelayanan utama, yaitu  

I. Biblical Computing (BC)  
II. Digital Publishing (DP)  

III. Christian Community (XC)  
IV. Digital Learning (DL)  

Pada kesempatan ini, kami hanya akan menjelaskan fokus utama I, yaitu pelayanan 
YLSA dalam bidang BIBLICAL COMPUTING. Mudah-mudahan penjelasan singkat di 
bawah ini akan menolong pembaca mengenal pelayanan yang masih sangat minim 
dilakukan di Indonesia ini.  

"YLSA DAN PELAYANAN "BIBLICAL COMPUTING" 

Biblical Computing (selanjutnya disingkat BC) adalah proses penyelidikan dan 
penggalian Alkitab (menyangkut semua aspek dari "biblical studies"), yang dilakukan 
dengan bantuan program komputer.  

Kecanggihan komputer telah banyak menolong proses penggalian Alkitab, yang secara 
manual tidak dapat dilakukan. Beberapa contoh bisa kami sebutkan misalnya:  

• membandingkan langsung teks beberapa versi Alkitab secara bersama- sama,  
• menampilkan teks puluhan versi Alkitab secara paralel sekaligus termasuk 

Alkitab dalam beragam bahasa asli/daerah,  
• mengintegrasikan teks Alkitab dengan bahan-bahan lain seperti konkordansi, 

referensi silang, kamus Alkitab, peta Alkitab, dan alat-alat biblika lain yang 
berhubungan,  

• dan lain-lain.  
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YLSA dan Biblical Computing 

YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) adalah yayasan Kristen non-profit yang bergerak 
dalam bidang pelayanan literatur dengan menggunakan media komputer dan internet. 
Kerinduan YLSA adalah menjadi pusat sumber bahan kekristenan (termasuk versi-versi 
Alkitab) secara elektronik agar masyarakat Kristen Indonesia dapat melakukan 
penggalian Alkitab dan pelayanan dengan bertanggung jawab. Biblical Computing 
merupakan salah satu dari 4 fokus utama pelayanan YLSA sejak yayasan ini mulai 
didirikan. YLSA menyadari bahwa pelayanan di bidang BC adalah pelayanan yang 
sangat mendasar yang diperlukan untuk mendukung kesehatan pengajaran gereja dan 
pelayanan Kristen pada umumnya.  

Peluncuran CD SABDA Versi 2.0 

Hasil kerja keras YLSA untuk memproses bahan-bahan biblika (termasuk versi-versi 
Alkitab) dan bahan-bahan kekristenan yang ada, akhirnya menghasilkan buah yang 
menggembirakan. Dengan mengintegrasikannya dengan program software Alkitab 
Online Bible (yang dibuat oleh Larry Pierce, dan kemudian dikembangkan oleh YLSA), 
maka lahirlah sebuah CD ROM yand dinamakan SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan 
Alat- alat). Pada tahun 2000, CD SABDA versi 2.0 secara luas disebarkan untuk dapat 
dipakai oleh masyarakat Kristen Indonesia secara luas. CD SABDA versi 2.0 berisi 
bahan-bahan biblika dan bahan-bahan pelayanan yang berjumlah puluhan ribu halaman 
sebagian besar dalam bahasa Indonesia merupakan terbitan dan kerjasama dari 
berbagai penerbit Kristen Indonesia. Namun, karena adanya keterbatasan bahan-bahan 
biblika dalam bahasa Indonesia yang ada, maka masih dipertahankan beberapa bahan-
bahan biblika dalam bahasa Inggris.  

Persiapan CD SABDA Versi 3.0 

Selama 5 tahun terakhir YLSA telah meng-upgrade program SABDA dan telah juga 
menambahkan bahan-bahan biblika lain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan 
yang ada dalam bahasa Indonesia. Saat ini versi Beta dari CD SABDA 3.0 sudah 
diselesaikan dan sedang diuji coba. Kerinduan kami adalah pada Pebruari tahun 2005, 
CD SABDA versi 3.0 dapat diluncurkan!  

Mohon Dukungan Doa dan Dana 

Sampai hari ini, seluruh staf YLSA masih bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh 
pemrosesan bahan dan persiapan percetakan. Oleh karena itu, dukungan para Sahabat 
YLSA, khususnya dalam doa dan dana, sangat kami harapkan. Mari kita bergandeng 
tangan guna mendukung pelayanan Biblical Computing di Indonesia, yang sampai saat 
ini masih sangat kurang dikerjakan.  

Bagi Anda yang tergerak memberikan sumbangan untuk membantu penyelesaian 
proyek CD SABDA versi 3.0, silakan mengirimkannya ke:  
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YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  

Surat Anda 

Dari: Lukas Sarungu<lukas_sarungu@>  
>Saya baru saja berlangganan ICW, eh ternyata umurnya sudah 6  
>tahun. Hebat juga nih! :) Isi ICW cukup bagus dan informatif.  
>Saya usul agar jumlah situsnya ditambah dan mungkin juga baik bila  
>ada semacam rubrik Site of the Month. Oh, ya boleh donk kapan-kapan  
>saya kirim situs dan dimuat di ICW.  
>Akhir kata selamat ulang tahun dan GBU.  

Dari: Natasha Indi<nat_indi@>  
>Selamat ulang tahun untuk ICW. Biarlah hikmat dari Tuhan selalu  
>tercurah ke seluruh redaksi ICW sehingga dapat selalu memberikan  
>yang terbaik bagi kemulian namaNya  

Dari: Novianto<paris_anto@>  
>Selamat ulang tahun ICW! Maju terus dalam Tuhan.  
>Saya paling suka dengan rubrik intermezo. Tolong donk, tulisan  
>mengenai tips dan trik seputar internet dan komputer diperbanyak.  
>GBU  

Dari: Ririn Arini<ririn_arini@>  
>Selamat Ulang Tahun ICW!  
>ICW sangat membantu saya untuk mendapatkan informasi mengenai  
>situs-situs Kristiani baik dari dalam maupun luar negeri.  
>Semoga ICW terus maju dan tetap besemangat melayani TUHAN.  

Dari: Yohanes Bambang<yohanes@>  
>Bagi saya ICW bukan hanya menjadi tempat untuk mendapatkan  
>informasi mengenai situs tetapi juga dapat digunakan sebagai tempat  
>untuk mempromosikan situs kristen yang telah kita buat. Benar `kan?  
>Selamat ulang tahun dan semakin giat dalam melayani Tuhan.  

Redaksi: 
Shallom, Redaksi mengucapkan banyak terima kasih untuk semua ucapan selamat 
ulang tahun yang diberikan ke Publikasi ICW. Semua ucapan yang juga mengandung 
pesan dan kesan ini menjadi alat pemacu bagi Tim Redaksi untuk berkarya lebih baik 
melalui Publikasi ICW.  

Pada kesempatan ini pula, Redaksi juga mengharapkan partisipasi dari para pembaca 
untuk memajukan pelayanan ICW. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan 
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mengirimkan informasi mengenai situs, atau milis atau informasi seputar pelayanan 
Kristen di internet atau komputer. Selain itu Anda juga bisa ikut mempromosikan ICW 
dan mendukungnya dalam doa. Nah, kami tunggu partisipasi Anda.  
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ICW 1041/Januari/2005: Pasangan Hidup  
Salam Kasih  

Topik "Pasangan hidup" memang tidak akan pernah usang dimakan waktu. Beragam 
artikel, tips, atau bahkan pandangan-pandangan yang menyoroti masalah perjodohan 
semakin berkembang mewarnai berbagai media hingga saat ini. Di antara isu-isu 
perjodohan yang muncul, pernyataan kontroversi seperti "Benarkah jodoh ada di tangan 
Tuhan?" selalu menimbulkan perdebatan yang menarik. Tapi benarkah pendapat 
tersebut?  

Menyambut Hari Kasih Sayang atau lebih akrab disebut Hari Valentine, pada 14 
Februari 2005, ICW Edisi 1041 menghadirkan tema menarik, yakni "Pasangan Hidup". 
Berbagai situs dan milis seputar masalah pasangan hidup, kami sajikan dengan 
harapan bisa memberikan inspirasi bagi Anda yang saat ini sedang bergumul tentang 
masalah pasangan hidup. Pada Rubrik ULASAN, redaksi menyajikan salah satu artikel 
mengenai bagaimana menemukan pasangan hidup. Tidak lupa pada Rubrik 
INTERMEZZO, redaksi menyajikan berbagai situs yang menyediakan fasilitas untuk 
mencari teman atau teman hidup. Nah, tunggu apa lagi? Cepatlah menyimak sajian 
kami. (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Christian Counseling Center Indonesia (C3I)  

Situs C3I menyediakan berbagai bahan-bahan menarik mengenai konseling Kristen. 
Dari berbagai bahan tersebut, ada beberapa yang mengambil tema mengenai 
pasangan hidup. Karena Situs ini menyediakan fasilitas pencarian, maka Anda dapat 
memanfaatkannya untuk mendapatkan hasil yang cepat dan mudah. Beberapa bahan 
konseling mengenai pasangan hidup yang akan Anda temukan di Situs C3I, antara lain 
berjudul: "Perjodohan," "Memilih Pasangan Hidup," "Apakah Saya Masih 
Mencintainya?", "Mencari Pasangan Hidup", dan masih banyak lagi yang dapat Anda 
temukan di Situs C3I.  
==> http://www.sabda.org/c3i/  

• TEgur Sapa GembaLA KeluarGA (TELAGA)  

Walaupun topik mengenai pasangan hidup tidak dijadikan sebagai topik yang berdiri 
sendiri, namun bukan berarti Anda tidak akan menemukan bahan-bahan ataupun 
informasi mengenai pasangan hidup dari Situs TELAGA. Coba gunakan fasilitas 
pencarian (Cari Audio) yang terdapat di Situs ini. Bahan-bahan tersebut tersedia dalam 
format audio (MP3, WMA, dan RA), dan text (ringkasan dan transkrip). Selamat 
berselancar dan menikmati sajian bahan-bahan mengenai "Pasangan Seiman" dari 
Situs TELAGA.  
==> http://www.telaga.org/  

• United Fool  

Situs United Fool adalah sebuah situs yang ditujukan sebagai komunitas bagi kaum 
muda Kristen. Sebagai situs Kristen bagi anak muda, tentu saja situs United Fool juga 
menyediakan beberapa artikel menarik mengenai pasangan hidup dan cinta. Untuk 
dapat menemukan artikel-artikel tersebut, Anda tinggal memasukkan kata kunci 
pasangan hidup pada kolom "search". Beberapa artikel akan muncul di antaranya 
berjudul: "Memilih Jodoh (Wajib Dibaca)", "Tujuh Rahasia dalam Berpacaran (A Must 
Read)", "Cinta Sejati - Bag. 1", dan "Cinta Sejati - Bag. 2". Untuk membaca berbagai 
artikel tersebut atau mencari artikel lainnya, silakan berkunjung ke Situs United Fool 
dengan mengklik alamat di bawah ini:  
==> http://www.unitedfool.com/  

• Belovenia  

Negara Cinta Kasih, itulah slogan yang terdapat di Situs Belovenia. Berdasarkan slogan 
tersebut, maka Situs Belovenia menyediakan berbagai tulisan menarik mengenai "Love" 
atau "Cinta Kasih" dari sudut pandang kekristenan. Ada judul tulisan-tulisan yang 
diletakkan pada halaman depan situs, sedangkan yang lain dapat Anda temukan saat 
Anda berselancar lebih dalam di situs ini. Tulisan-tulisan yang membahas mengenai 
pasangan hidup, antara lain: "Pacaran Menurut Alkitab", "Berpacaran yang Baik", 

http://www.sabda.org/c3i/
http://www.telaga.org/
http://www.unitedfool.com/
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"Pergaulan Muda-mudi Kristen", dan, "Akibat Dosa dalam Berpacaran". Penasaran, 
ingin membaca? Langsung saja Anda klik alamat Situs Belovenia yang tertulis di bawah 
ini:  
==> http://www.geocities.com/belovenia/bahasa/index.html  

• Forum Diskusi Aku Percaya  

Situs Aku Percaya merupakan salah satu situs Kristen yang menyediakan forum diskusi 
online bagi semua orang yang ingin berdiskusi mengenai kekristenan. Salah satu 
kategori yang terdapat di forum diskusi tersebut ialah "Love, Sex & Relationship" yang 
mendiskusikan berbagai permasalahan seputar pasangan hidup, pacaran, atau cinta. 
Untuk dapat ikut berdiskusi, Anda harus terdaftar dulu sebagai anggota Situs Aku 
Percaya. Jangan kuatir, pendaftarannya mudah dan gratis. Setelah mendaftar dan login, 
Anda dapat mulai mem- posting pertanyaan atau berbagi pengalaman dengan sesama 
anggota Situs Aku Percaya mengenai "Love, Sex & Relationship" yang dapat langsung 
diakses dengan meng-klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.akupercaya.com/forum/forumdisplay.php?f=8  

• Pasangan Hidup Pondok Renungan  

Situs Pondok Renungan menyediakan tiga tulisan Kristiani mengenai pasangan hidup 
yang berjudul: "Doa Pasangan Hidup (kesaksian)", "Pasangan Hidup (cerita)", dan 
"Siapa Pasangan Hidupku (renungan)". Anda juga dapat menemukan tulisan lain 
mengenai cinta, pacaran, atau pernikahan yang ada di situs ini dengan memanfaatkan 
fasilitas pencarian (search) yang ada. Untuk menikmati ketiga artikel tersebut, silakan 
Anda berkunjung di alamat berikut ini:  
==> http://www.pondokrenungan.com/  

• Artikel mengenai Pasangan Hidup  

Anda masih ingin mendapatkan lebih banyak artikel seputar pasangan hidup? Berikut 
adalah beberapa situs Kristen yang bisa Anda kunjungi:  

Bagaimana Berdoa untuk Pasangan Hidup  
==> http://www.ifgf.org/hpn/Articles/tips%20pasangan%20hidup.htm  

Mencari Pasangan Hidup dalam Yesus  
==> http://www.gbiontherock.com/articleDetails.asp?articleID=87  

Akibat Dosa dalam Berpacaran  
==> http://www.pemudakristen.com/artikel/akibat_dosa_dalam_berpacaran.htm  

Wanita yang Membelokkan Hati Salomo  
==> http://www.tabernakel.org/renungan/content.php-id=06041301  

Jelajah Situs Manca 

http://www.geocities.com/belovenia/bahasa/index.html
http://www.akupercaya.com/forum/forumdisplay.php?f=8
http://www.pondokrenungan.com/
http://www.ifgf.org/hpn/Articles/tips%20pasangan%20hidup.htm
http://www.gbiontherock.com/articleDetails.asp?articleID=87
http://www.pemudakristen.com/artikel/akibat_dosa_dalam_berpacaran.htm
http://www.tabernakel.org/renungan/content.php-id=06041301
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• Christian Teens About  

Situs About merupakan salah satu situs berbahasa Inggris yang menjadi gudang artikel, 
baik mengenai kekristenan maupun hal-hal lainnya di luar kekristenan. Salah satu 
kategori yang berkaitan dengan kehidupan orang Kristen ialah "Christianteens". Dari 
beragam artikel yang tersaji, beberapa di antaranya membahas mengenai pasangan 
hidup, pacaran, dan hal-hal seputar cinta yang sering dihadapi oleh kaum remaja/kaum 
muda. Untuk memudahkan Anda, tersedia fasilitas pencarian (Search). Nah, untuk lebih 
jelasnya, silakan Anda jelajahi Situs About ini dengan meng-klik alamat berikut ini:  
==> http://christianteens.about.com/  

• Christianity Today  

Sungguh tepat jika Anda mencoba untuk mencari bahan-bahan mengenai pasangan 
hidup melalui Situs Christianity Today. Situs ini menyediakan berbagai informasi/bahan 
seputar kekristenan, baik mengenai pasangan hidup maupun hal-hal lainnya. Untuk 
mempercepat usaha Anda dalam menemukan artikel mengenai pasangan hidup, 
silakan menggunakan fasilitas pencarian (Site Search) yang disediakan. Selain itu, 
Anda juga dapat bergabung dengan komunitas yang secara khusus disediakan untuk 
membahas mengenai "Pasangan Hidup". Berbagai komunitas tersebut dikelompokkan 
menjadi: "Women", "Men", "Teen", "Marriage", dan "Singles". OK, selamat berselancar 
dan menikmati sajian dari Situs Christianity Today.  
==> http://www.christianitytoday.com/  

• Soul Mate Relationships  

Walaupun Situs Soul Mate Relationships merupakan sebuah situs non- Kristen, namun 
redaksi tetap menyajikannya karena situs ini menyediakan berbagai bahan dan 
informasi yang lengkap mengenai pasangan hidup. Tujuan utama Situs Soul Mate 
Relationships ialah membantu pengunjung untuk memperbaiki kemampuan mereka 
dalam menjalin relasi dengan sesama, terutama dengan pasangan hidupnya. Berbagai 
bahan tersebut disajikan dalam bentuk artikel yang dapat Anda baca sewaktu-waktu 
dengan gratis. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan newsletter via email dari Situs 
Soul Mate Relationships yang berisi artikel, tips, dan trik seputar persahabatan serta 
teman hidup setiap minggunya.  
==> http://www.soulmaterelationships.com/  

Get the Fresh 

GBI Bogor  
http://www.gbi-bogor.org/ 

Situs GBI Bogor adalah situs resmi dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Danau 
Bogor Raya. Situs ini menyediakan semua informasi lengkap mengenai keberadaaan 
GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya. Informasi tersebut dapat Anda temukan di 
bagian "Gereja", "Pelayanan", dan "Galery" yang menyajikan berbagai foto kegiatan 

http://christianteens.about.com/
http://www.christianitytoday.com/
http://www.soulmaterelationships.com/
http://www.gbi-bogor.org/
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gereja tersebut. Seperti situs Kristen pada umumnya, Situs GBI Bogor juga 
menyediakan berbagai tulisan rohani yang dibagi dalam kategori: "Sermon, "Artikel", 
"Renungan, "Pengajaran", "Kesaksian", dan "Humor". Nah, bila Anda ingin mengenal 
lebih dekat gereja yang digembalakan oleh Pdt. Sutadi Rusli ini, jangan ragu-ragu untuk 
mampir ke Situs GBI Bogor ketika Anda sedang online.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Sahabat Kristen Chat  

Milis Diskusi Sahabat Kristen Chat adalah milis diskusi penunjang dari milis diskusi 
Sahabat Kristen. Disebut penunjang karena di milis Sahabat Kristen Chat, anggota 
hanya boleh berdiskusi, sharing, atau saling menyapa, namun dilarang mem-posting 
artikel ataupun berbagai tulisan rohani lainnya. Dengan kata lain, milis Sahabat Kristen 
didirikan sebagai tempat untuk 'bercakap-cakap' (chat) antaranggota milis Sahabat 
Kristen. Nah, bagi Anda yang ingin menjalin persahabatan dengan sesama orang 
Kristen, baik dari Indonesia maupun dunia internasional, mari bergabung bersama milis 
Sahabat Kristen Chat.  
==> <sahabatkristen-chat-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <sahabatkristen-chat@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/sahabatkristen-chat/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Konsel  

Sejak pertama kali terbit, pada tanggal 1 Oktober 2001, hingga sekarang, publikasi e-
Konsel secara rutin telah menghadirkan berbagai informasi menarik seputar konseling 
Kristen. Publikasi yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) ini memiliki 
tujuan untuk menolong masyarakat Kristen Indonesia yang ingin diperlengkapi dan 
dibekali untuk menjadi konselor Kristen yang baik. Dalam publikasi ini, Anda akan 
mendapat berbagai artikel/tips/bimbingan alkitabiah/kesaksian/tanya jawab, dan lain-
lain. Secara khusus, publikasi ini juga pernah menyajikan edisi mengenai "Pasangan 
Hidup". Untuk itu, Anda bisa membaca arsipnya di Situs SABDA.org bagian Publikasi e-
Konsel atau langsung saja klik alamat di bawah ini:  

• Mencari Pasangan Hidup  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/009/  

http://groups.yahoo.com/group/sahabatkristen-chat/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/009/
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• Jodoh  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/057/  

Untuk mendapatkan kiriman publikasi e-Konsel secara rutin, silakan berlangganan 
dengan mengirim email kosong ke:  
==> <subscribe-i-kan-Konsel@xc.org> [Berlangganan]  
==> <owner-i-kan-Konsel@xc.org> [Owner]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ [Arsip]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/057/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
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Artikel: Mencari Teman Melalui Internet 

• DUNIA INTERNET  

Pada zaman dulu, surat menjadi senjata yang cukup ampuh untuk menjalin 
persahabatan dengan orang-orang yang jarak rumahnya saling berjauhan. Dari rubrik 
sahabat pena yang terpampang di berbagai media cetak, baik surat kabar, majalah, 
maupun tabloid, kita bisa mendapatkan teman untuk berkorespondensi. Namun kini, 
sejalan dengan perkembangan teknologi, mencari kenalan melalui surat dan media 
cetak sudah dianggap sebagai cara tradisional. Kini, dengan kemajuan teknologi, orang 
lebih senang mencari teman korespondensi dengan memanfaatkan jalur internet. 
Memangnya bisa? Tentu saja.  

Kemajuan teknologi internet telah memungkinkan orang berkomunikasi dengan cepat 
dan mudah tanpa adanya hambatan ruang dan waktu. Keunggulan inilah yang 
kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang yang kreatif untuk menjalin persahabatan 
dengan orang-orang dari belahan dunia lain melalui internet mulai dari e-mail, chatting 
di MIRC, milis di Yahoo Groups, atau situs- situs khusus yang menyajikan fasilitas untuk 
mencari teman di dunia cyber. Cara yang terakhir inilah yang sekarang sedang digemari 
oleh para pengunjung dunia internet.  

Kemudahan cara bergabung (beberapa ada yang gratis, namun ada juga yang hanya 
gratis sampai beberapa hari saja), kemudahan melakukan pencarian orang yang 
diinginkan, kemampuan untuk menampilkan foto, sampai dengan terjaminnya privasi 
anggota menjadi daya tarik sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari teman 
maupun pasangan hidup melalui situs-situs seperti ini.  

Hati-Hati 

Walaupun ada cerita-cerita sukses, dalam mendapatkan pasangan hidup atau sahabat 
dari anggota situs-situs seperti ini, namun tidak sedikit cerita-cerita sedih (ditipu) yang 
kita dengar. Cerita sedih ini biasanya berupa tipuan seorang anggota yang mengaku 
cewek ternyata cowok; dua orang anggota telah menjalin cincin tunangan, tetapi 
ternyata yang satu telah memiliki suami; dan berbagai cerita sedih lainnya.  

Nah, agar Anda tidak masuk dalam daftar sebagai korban penipuan seperti itu, atau 
setidaknya meminimalisir terjadinya cerita sedih, sebaiknya Anda perhatikan beberapa 
tips di bawah ini.  

1. Pergumulkanlah dengan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Anda.  
Pertama-tama, untuk mencari sahabat atau bahkan jodoh, sebaiknya Anda jujur 
dengan menanyakan pada diri sendiri, sebagai seorang Kristen yang takut akan 
Tuhan dan menghargai sesama, apa yang Anda cari dalam pengalaman ini. 
Anda tahu Tuhan tidak ingin Anda melakukan hal-hal yang tidak memuliakan 
Tuhan, maka itulah yang juga akan menjadi tujuan yang harus Anda ingat 
sebelum dan selama Anda membina hubungan melalui internet ini.  
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2. Jujurlah dalam memasukkan data pribadi.  
Dalam mengisi data diri, sebaiknya Anda jujur dan tidak memalsukan data 
pribadi. Jika Anda seorang wanita, tulislah sesuai dengan jenis kelamin Anda. 
Jangan memasukkan foto "Agnes Monica", sementara wajah Anda berbeda jauh 
dengan Agnes Monica yang asli. Bagaimana Anda dapat menjalin persahabatan 
jika belum- belum Anda sudah berbohong. Jika Anda hanya ingin main-main dan 
mempermainkan orang lain, mungkin lebih baik Anda gagalkan niat Anda untuk 
membina hubungan ini.  

3. Perhatikanlah keamanan privasi. 
Perhatikan apakah situs tersebut menyediakan keamanan privasi atau tidak. 
Dengan mengaktifkan keamanan privasi, maka data diri Anda hanya dapat dilihat 
oleh anggota yang Anda beri izin untuk melihatnya. Jika situs tersebut tidak 
memilikinya, segera tinggalkan. Tetapi jika Anda sudah "jatuh cinta" dengan situs 
tersebut, maka jangan sekali-kali memasukkan informasi penting. Hal ini untuk 
berjaga-jaga agar Anda tidak dijahili oleh orang yang hanya ingin iseng saja.  

4. Jangan terburu-buru memberikan data diri penting Anda. 
Tujuannya sama dengan poin nomor 2, agar Anda tidak dijahili orang, jalinlah 
hubungan yang cukup baik dahulu sebelum Anda memberikan informasi yang 
mungkin akan merugikan Anda. Demikian juga sebaliknya, untuk saling 
menghargai Anda tidak perlu mengorek informasi-informasi yang tidak perlu dari 
teman baru Anda.  

5. Cek kebenaran dirinya. 
Jika Anda telah mendapatkan nomor HP atau nomor teleponnya, cobalah 
menelepon untuk menolong Anda mengetahui lebih jauh data- data yang selama 
ini Anda miliki dan mengecek kebenarannya. Tanyakan seputar hal-hal yang 
telah Anda ketahui sebelumnya dengan cerdik dan jujur untuk memperdalam 
rasa percaya Anda padanya.  

6. Bertemulah di tempat umum. 
Pertemuan di tempat umum sudah menjadi hal yang umum dilakukan bagi para 
netter yang ingin temu darat. Hal ini dilakukan untuk menghindari perasaan 
kecewa jika orang yang kita temui ternyata tidak sesuai dengan yang kita 
harapkan. Ada baiknya bila pertemuan tersebut dilakukan dengan mengajak 
teman-teman Anda.  

7. Jangan terpancing dengan perasaan. 
Setelah bertemu mungkin Anda kecewa, karena tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Atau bisa juga senang karena sesuai dengan yang diharapkan. 
Apapun reaksi Anda, cobalah untuk memeriksa lagi, apakah Anda hanya 
memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah saja (wajah, tinggi badan, warna 
kulit/rambut, suara, cara berpakaian, potongan rambut. dll.). Lakukan "reality 
check", apakah yang sebenarnya Anda cari dalam hubungan Anda ini. Mintalah 
hikmat Tuhan untuk memutuskan apakah Anda akan melanjutkan hubungan ini.  

8. Binalah terus hubungan kalian. 
Jika Anda ingin melanjutkan hubungan ini, maka terus kenalilah lebih dalam 
melalui percakapan-percakapan yang berkualitas (bukan hanya sekedar mengisi 
waktu). Galilah potensi-potensi lain yang bermanfaat dalam persahabatan. 
Sementara itu teruslah berwaspada, dan ingatlah tujuan Anda dalam membina 
hubungan ini.  
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Situs-situs di Internet 

Ada banyak situs yang menyediakan fasilitas untuk mencari teman atau jodoh dengan 
memanfaatkan jalur internet. Beberapa di antaranya menyediakan fasilitasnya dengan 
gratis sepenuhnya. Tetapi beberapa yang lain menarik bayaran untuk menggunakan 
fasilitas tertentu. OK. Selamat berselancar!  

Dua Hati  
==> http://www.duahati.com  

Kencan Rileks  
==> http://kencan.rileks.com  

Christianster  
==> http://www.christianster.com  

Christian Cafe  
==> http://www.christiancafe.com/  

Christian Date  
==> http://www.christiandate.com/  

Friendster  
==> http://www.friendster.com  

Singles  
==> http://www.singles.org/  

                                                         /Har 

Lain-Lain 

Mencari Pasangan Hidup 

Salah satu keputusan terpenting yang harus diambil oleh seseorang dalam 
kehidupannya adalah mengenai siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. 
Keputusan ini menjadi keputusan yang sangat penting, mengingat bahwa secara 
mendasar perkawinan hanya dirancang Allah untuk dilakukan sekali seumur hidup. 
Menikah dengan orang yang salah berarti mengalami kekecewaan seumur hidup; tetapi 
menemukan orang yang tepat, akan mendatangkan tahun-tahun yang dapat dinikmati 
bersama.  

Masalah yang sangat essensial adalah bagaimana menemukan orang yang tepat? 
Apakah memang betul Tuhan telah menetapkan seseorang untuk menjadi pendamping 
hidupku? Kalau ya, bagaimana caranya agar dapat menemukan orang tersebut? Kalau 
tidak, apa yang seharusnya saya lakukan untuk menemukan orang yang tepat tersebut?  

http://www.duahati.com/
http://kencan.rileks.com/
http://www.christianster.com/
http://www.christiancafe.com/
http://www.christiandate.com/
http://www.friendster.com/
http://www.singles.org/
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Konsep yang Umum (Tetapi Keliru) 

Salah satu kekeliruan yang umum dijumpai dalam masalah menemukan pasangan 
hidup yang tepat adalah keyakinan bahwa Allah telah menetapkan satu orang untuk 
menjadi pasangan dari seseorang, sebelum orang tersebut dilahirkan, bahkan mungkin 
sebelum dunia diciptakan.  

Sebagai akibat dari kekeliruan konsep ini, maka tidak sedikit orang yang berusaha 
menemukan "pasangan jiwanya" dengan cara-cara yang kurang dapat 
dipertanggungjawabkan. Misalnya, dengan bertanya kepada ahli ramal-meramal. Tidak 
jarang ditemukan, mereka yang sudah menikah tetapi merasa frustasi dengan 
pernikahannya, merasionalisasikan apa yang dialaminya dengan mengatakan, "Ia 
memang jodohku, mau apa lagi?". "Mau tidak mau, rela tidak rela, saya harus belajar 
kehendak Tuhan, karena ini jodoh dari Tuhan."  

Dengan demikian, orang Kristen sebenarnya secara sadar ataupun tidak sudah menjadi 
seorang fatalis. Seorang fatalis adalah orang yang melihat segala sesuatu yang terjadi 
di dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh apa yang disebut sebagai takdir.  

Apabila memang benar bahwa Allah telah menetapkan satu orang untuk menikahi satu 
orang, maka Allah-lah yang patut bertanggung jawab untuk ketidakbahagiaan yang 
dialami dalam rumah tangga. Mengapa? Alasannya sederhana, yaitu Allah-lah yang 
telah menetapkan mereka untuk menjadi pasangan satu dengan yang lainnya.  

Lalu Bagaimana? 

Allah menciptakan manusia dan memberinya kehendak bebas. Termasuk dalam 
kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia adalah kebebasan dalam memilih 
pasangan hidup. Allah juga menciptakan manusia dengan kemampuan untuk merasa 
dan berpikir dengan baik. Dengan kemampuan untuk merasa dan berpikir inilah, 
seharusnya manusia memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidupnya. Dalam 
proses pemilihan tersebut, Alkitab memberikan beberapa pedoman penting :  

1. Jangan memilih seorang yang tidak seiman sebagai pasangan hidup. Hal ini 
sangat penting untuk diperhatikan, oleh karena menyangkut satu hal yang sangat 
mendasar: dasar dan pandangan hidup. Perbedaan dasar dan pandangan hidup 
akan mempersulit proses komunikasi dan penerimaan satu dengan yang lain.  

2. Pertimbangkanlah kesesuaian antara diri Anda dan pasangan Anda. Allah 
menghendaki setiap anak-anak-Nya mendapatkan pasangan yang seimbang dan 
sesuai di dalam kehidupannya. Kesesuaian tidak berarti sama persis, tetapi 
kesesuaian berarti berbeda, tetapi bisa saling melengkapi dan menerima.  

3. Pertimbangkanlah karakternya. 
Martin De Haan memberikan beberapa kualitas karakter yang penting bagi orang 
Kristen yang akan memasuki pernikahan pada masa kini:  

1. Kesediaan untuk melayani, kerendahan hati (Yohanes 13:1-7, Roma 
12:16)  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+13%3A1-7
http://alkitab.mobi/?Roma+12%3A16
http://alkitab.mobi/?Roma+12%3A16
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2. Kemurnian dalam hal seksual (Roma 13:13-14; Ibrani 13:4)  
3. Prioritas yang benar dalam hidup (Pengkotbah 2:1-11)  
4. Komitmen untuk bergereja dan melayani (Ibrani 10:24-25)  
5. Sikap mengasihi (Yohanes 13:35)  
6. Penguasaan diri (Amsal 23:20-21)  
7. Tanggung jawab (1 Timotius 5:8)  

Tentunya daftar ini tidak seharusnya menjadikan kita mencari orang yang 
sempurna. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi kesediaan untuk terus 
belajar dan bertumbuh dalam karakter-karakter di atas sangatlah penting.  

Beberapa Tips yang Berguna 

Dari kisah Eliezar menemukan Ribka bagi Ishak (Kejadian 24), terdapat beberapa tips 
yang berguna dalam proses menemukan pasangan hidup yang cocok.  

1. Carilah di tempat yang tepat. 
Eliezar tidak mencari pasangan bagi Ishak di kampung orang Kanaan. Ia mencari 
pasangan bagi Ishak di tempat di mana orang- orang juga menyembah Tuhan 
yang benar. Demikian juga bagi kita sekarang. Temukanlah calon pasangan 
hidup kita, di tempat yang tepat.  

2. Minta pertolongan Tuhan.  
Eliezar berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Demikianlah juga hendaknya 
yang kita lakukan. Dengan berdoa, berarti kita mengakui keterbatasan yang ada, 
dan sekaligus mengakui keutamaan Tuhan di dalam kehidupan kita.  

3. Jangan mendasarkan keputusan semata-mata mengikuti satu "tanda". 
Eliezar terus-menerus mengamati dan menilai Ribka, walaupun ia sudah 
mendapati bahwa "tanda" yang dimintanya telah terpenuhi. Meskipun kita 
menyakini "tanda" itu berasal dari Allah; tetap pergunakanlah akal sehat.  

4. Meminta pertimbangan orang lain. 
Ribka pun, sebelum ia akhirnya bersedia mengikuti Eliezar, terlebih dahulu 
mendengarkan pendapat dari keluarganya  

Selamat mencari pasangan hidup Anda bersama dengan Tuhan.  

Diedit dari sumber: Situs Terang Dunia  
==> http://www.terangdunia.com/viewer_materi.php?id=154 Penulis : Joey  

Surat Anda 

Dari: Haryati Khristianto <haryati_khristianto(at)>  
>Dear ICW,  
>Terima kasih untuk semua informasinya mengenai situs-situs dan  
>berbagai milis milik YLSA.  
>Selamat berkarya bagi Kristus.  
>teriring doa kami  

http://alkitab.mobi/?Roma+13%3A13-14
http://alkitab.mobi/?Ibrani+13%3A4
http://alkitab.mobi/?Pengkotbah+2%3A1-11
http://alkitab.mobi/?Ibrani+10%3A24-25
http://alkitab.mobi/?Yohanes+13%3A35
http://alkitab.mobi/?Amsal+23%3A20-21
http://alkitab.mobi/?1+Timotius+5%3A8
http://www.terangdunia.com/viewer_materi.php?id=154
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Redaksi: 
Shallom Sdri. Haryati, terima kasih banyak untuk e-mailnya. Kami ikut senang karena 
informasi yang kami berikan lewat ICW berguna bagi Anda. Apakah informasi yang 
Anda dapatkan ini juga akan berguna bagi teman-teman Anda yang lain? Kalau ya, 
silakan sebarkan informasi tersebut, atau informasi tentang ICW kepada teman-teman 
Anda yang lain. Kami yakin Anda bisa menjadi berkat.  

Topik 

Topik ICW Edisi 1042 (akhir Februari 2005) adalah 'KOMUNITAS ONLINE'. Redaksi 
mengundang partisipasi pembaca yang memiliki informasi situs atau milis tentang 
komunitas Kristen untuk mengirimkannya ke Redaksi ICW. Situs tersebut dapat berupa 
forum diskusi, portal, atau model situs komunitas online lainnya.  

Topik ICW Edisi 1043 (awal Maret 2005) adalah 'WEBMASTER (1)'. Dalam edisi ini, 
Redaksi akan menyajikan situs-situs yang menyediakan domain dan hosting gratis. 
Nah, bagi Anda yang memiliki informasi situs yang menyediakan domain dan hosting 
gratis, silakan kirim ke Redaksi ICW.  

Semua informasi tersebut dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <hardhono@sabda.org>  
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ICW 1042/Februari/2005: Komunitas Online  
Salam Kasih  

Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, keberadaan internet saat ini telah 
berkembang sangat pesat, semakin atraktif dan interaktif. Munculnya berbagai fasilitas 
baru yang sangat beragam, seperti milis dan forum diskusi telah memicu terbentuknya 
berbagai komunitas online di internet. Bahkan, semakin banyak situs yang pada 
awalnya hanya menjadi penyedia bahan, mulai memberikan perhatian ke arah 
pembentukan komunitas melalui fitur-fitur baru yang mereka sediakan. Bagi sebagian 
kalangan masyarakat, internet bahkan telah menjadi media alternatif untuk 
bersosialisasi dan berinteraksi, termasuk di kalangan masyarakat Kristen.  

Itulah sebabnya, ICW Edisi 1042 tertarik untuk mengangkat topik tentang "KOMUNITAS 
ONLINE". Dalam edisi ini akan disajikan berbagai review situs dan milis komunitas 
Kristen online yang akan menolong Anda yang tertarik untuk bergabung dalam 
komunitas maya ini. Bahkan, jika Anda tertarik untuk membentuk komunitas online 
sendiri, maka pada Rubrik ULASAN, kami sajikan artikel yang mengulas tentang 
bagaimana membangun komunitas online. Nah, Anda pasti sudah tidak sabar lagi untuk 
membacanya, bukan? Selamat menikmati. (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Christian Writers' Club (CWC)  

Situs Christian Writers' Club (CWC) adalah situs milik Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA) yang menjadi tempat berinteraksi antarpenulis Kristen. Walaupun situs ini 
bernama Situs Komunitas Penulis Kristen, namun keanggotaan situs ini bersifat 
terbuka, termasuk bagi para pemula dan yang belum menjadi penulis tapi tertarik untuk 
belajar menulis. Bagi Anda yang telah mahir menulis, silakan menjadi anggota dan 
kirimkan berbagai tulisan Anda ke Situs CWC dan turunkan ilmu Anda kepada anggota 
lain yang ingin menjadi seorang penulis. Adapun bagi Anda yang sedang belajar 
menulis, manfaatkan Situs CWC sebagai sarana untuk mengasah ketrampilan Anda di 
bidang tulis-menulis dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Nah, tunggu 
apalagi? Mari bergabung dalam komunitas penulis Kristen di Situs Christian Writers' 
Club.  
==> http://www.ylsa.org/cwc/  

• Aku Percaya  

"Portal Kristen Internasional", itulah slogan baru dari komunitas online Aku Percaya. 
Dengan identitas baru ini diharapkan Aku Percaya juga dapat merangkul netter lainnya 
yang berasal dari luar negeri. Sarana interaksi paling utama yang ditawarkan oleh 
komunitas ini ialah keberadaan forum diskusi yang setiap hari selalu dikunjungi oleh 
para anggotanya yang ingin berdiskusi ataupun sekadar "say hello" dengan anggota 
lain. Uniknya, Aku Percaya juga menyediakan fasilitas e-mail gratis, chatting, dan 
games untuk anggota mereka. Selamat berdiskusi!  
==> http://www.akupercaya.com/  

• Ekaristi (Katholik Online)  

Situs Ekaristi yang juga dikenal dengan nama Situs Katholik Online adalah salah satu 
Situs Komunitas bagi umat Katholik yang sudah cukup berumur. Seperti situs komunitas 
pada umumnya, Situs Ekaristi juga menyediakan forum diskusi sebagai sarana 
berdiskusi atau berinteraksi antaranggota. Selain itu, Situs Ekaristi juga menyajikan 
berbagai bahan serta informasi tentang agama Katholik. Keberadaan forum diskusi, 
bahan-bahan, dan informasi yang ada di Situs Ekaristi ini tentu saja akan membantu 
Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai kehidupan orang Katholik.  
==> http://www.ekaristi.org/  

• Gereja Dalnet  

Mendengar nama Dalnet, hampir sebagian orang akan menebak bahwa situs ini pasti 
ada hubungannya dengan MIRC. Benar! Gereja Dalnet adalah situs yang dibangun oleh 
para pendiri channel #gereja yang ada di MIRC server Dalnet. Fasilitas yang tersedia 
meliputi: "forum diskusi", "pengiriman tulisan", "shoutbox", dan berbagai fasilitas lainnya 
seperti yang terdapat dalam sebuah situs yang dibangun dengan memakai script PHP 

http://www.ylsa.org/cwc/
http://www.akupercaya.com/
http://www.ekaristi.org/
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Nuke. Walaupun situs ini dibangun sebagai sarana berinteraksi bagi para chatter di 
channel #dalnet, bukan berarti situs ini hanya dikhususkan untuk mereka yang sering 
chatting di channel #gereja. Keanggotaan situs yang baru saja didirikan ini bersifat 
terbuka untuk semua orang dari berbagai denominasi gereja.  
==> http://www.gerejadalnet.com/  

• Ladang Tuhan  

Satu lagi situs komunitas online Kristiani yang layak untuk Anda kunjungi, yaitu Situs 
Ladang Tuhan, sebuah situs forum diskusi Kristiani. Walaupun pembagian topik di 
forum diskusi ini lumayan lengkap, namun sayangnya jumlah posting masih relatif sepi. 
Beberapa topik diskusinya adalah Injil Kristus, Mujizat & Kesembuhan, Pernikahan, 
Seks dan Keluarga, Ekonomi & Politik, Sosial & Budaya, Kamus Alkitab, dsb. Nah, bila 
Anda ingin meramaikan keberadaan forum diskusi ini, silakan ajak teman-teman untuk 
mendaftar menjadi anggota dan mulai aktif memposting pesan.  
==> http://www.ladangtuhan.com/  

• Terang Dunia  

Selain menjadi situs penyedia bahan dan informasi kekristenan, Situs Terang Dunia 
juga menyediakan berbagai fasilitas selayaknya sebuah situs komunitas online. 
Fasilitas untuk saling berinteraksi tersebut berupa milis, dapat disebut sebagai Situs 
Komunitas Online yang menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk 
saling berinteraksi tersebut, yaitu: "Milis Komunitas Terang Dunia", "Milis Sharing 
Terang Dunia", dan "Forum Diskusi" atau yang lebih dikenal dengan nama "Forum 
Saling Tolong". Melalui forum ini, Anda dapat saling berbagi (saling tolong) dengan 
anggota lainnya, baik untuk masalah pertumbuhan iman, doa, mencari teman hidup, 
mencari pekerjaan, atau sekadar ngobrol dengan anggota lainnya. Untuk lebih jelasnya, 
silakan Anda jelajahi Situs Terang Dunia di alamat:  
==> http://www.terangdunia.com/  

• The Outcasts  

"Outcasts Comm adalah suatu kebutuhan akan keluarga yang besar, komunitas 
majemuk anak muda yang mencari, mengenal, dan mengagumi spiritualitas Kristus 
melalui dunia cyber ...." Begitulah petikan kalimat yang terdapat di halaman depan dari 
Situs The Outcasts; sebuah situs komunitas bagi kaum muda yang tidak bersifat 
eksklusif dengan condong kepada satu denominasi gereja atau bernaung di bawah 
organisasi tertentu. Walaupun sarana interaksi utama yang saat ini tersedia hanya 
berupa forum diskusi, namun aktivitas yang terjadi di forum diskusi tersebut patutlah 
mendapatkan acungan jempol. Hampir setiap hari, ada diskusi-diskusi menarik seputar 
kehidupan anak muda dan kekristenan. Selain itu, topik-topik diskusi juga dibagi 
berdasarkan hal-hal yang rohani dan hal-hal umum yang sering menjadi bahan 
perbincangan anak muda. OK, selamat berselancar!  
==> http//www.the-outcasts.com/  

http://www.gerejadalnet.com/
http://www.ladangtuhan.com/
http://www.terangdunia.com/
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• Salibnet Ministry  

Situs Salibnet merupakan wahana untuk mewartakan karya penebusan Kristus atas 
umat manusia. Situs yang dikemas dengan model komunitas ini memberikan 
kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan untuk dimuat di 
dalam situs ini. Syaratnya, Anda harus terlebih dulu menjadi anggota. Dengan menjadi 
anggota, Anda juga dapat berdiskusi mengenai hal-hal seputar kekristenan, saling 
berkirim pesan, chatting melalui messanger Salibnet, dan tentu saja mengirimkan 
tulisan untuk dimuat di Situs Salibnet Ministry. Untuk mengakses Situs Salibnet 
Misnistry, silakan klik alamat berikut ini:  
==> http://www.salib.net/  

• Yesus Kristus  

"Chat dan Forum Umat Kristiani" adalah slogan dari Situs Yesus Kristus, sebuah situs 
komunitas yang hanya ditujukan untuk umat Kristiani. Layanan "chat" dapat Anda 
manfaatkan dengan menggunakan program MIRC server DALnet pada alamat channel 
yang disediakan oleh Situs Yesus Kristus. Adapun layanan "forum" dapat langsung 
Anda akses pada forum diskusi yang ada di Situs Yesus Kristus yang dapat dilihat di:  
==> http://www.yesus-kristus.com/  

• Yesus.net  

Nah, bagi Anda yang ingin berdiskusi mengenai Pribadi Yesus Kristus, silakan mampir 
ke Situs Yesus.net. Pada halaman awal situs ini, Anda akan menemukan berbagai 
artikel menarik dan bermanfaat mengenai kehidupan dan ajaran Tuhan Yesus. Selain 
forum diskusi, sarana interaksi lainnya yang disediakan oleh Situs Yesus.net ialah 
"Forum Informasi", dan "Sahabat Yesus". Melalui "Forum Informasi", Anda dapat 
menginformasikan berbagai kegiatan rohani dari gereja Anda. Dan bila Anda ingin 
mencari sahabat, silakan manfaatkan fasilitas "Sahabat Yesus".  
==> http://www.yesus.net/  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Net  

Christian Net adalah sebuah komunitas online yang bersifat interdenominasi dan 
terbuka bagi semua orang Kristen dari seluruh penjuru dunia yang ingin menjalin 
persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Dengan menjadi anggota, Anda juga akan 
mendapatkan fasilitas e-mail gratis, hosting, dan diskusi melalui usenet. Selain forum 
diskusi, tersedia juga fasilitas chatting yang dapat Anda gunakan untuk menjalin relasi 
dengan anggota lainnya. Dan, bila Anda memerlukan Alkitab, Anda tidak perlu repot-
repot membuka situs Alkitab lainnya karena Situs Christian Net juga menyediakan 
fasilitas Alkitab online. Situs yang sudah berdiri sejak tahun 2001 ini dapat Anda akses 
di alamat:  
==> http://www.christian.net/  

http://www.salib.net/
http://www.yesus-kristus.com/
http://www.yesus.net/
http://www.christian.net/
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• Christian Forums  

Christian Forums adalah salah satu Situs Komunitas Kristen Online terbesar dari 
mancanegara yang bersifat interdenominasi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah anggota 
yang aktif per hari rata-rata lebih dari 200 anggota, jumlah anggota lebih dari 100 ribu, 
dan jumlah posting yang telah menembus angka 10 juta. Pada halaman depan, Anda 
akan menemukan fasilitas chatbox dan juga daftar kategori yang ada di forum diskusi. 
Uniknya, melalui forum diskusi ini, Anda dapat memasang foto sendiri atau foto-foto 
menarik lainnya. Nah, bila Anda ingin sejenak rileks, Anda dapat membaca renungan 
atau bermain game yang disediakan oleh Situs Christian Forums. Dan, bila Anda 
merasa kesulitan memahami navigasi situs ini, silakan membuka bagian "map". OK, 
untuk mengetahui fasilitas lain yang dapat Anda gunakan, langsung saja kunjungi Situs 
Christian Forum di:  
==> http://www.christianforums.com/  

• Faith Forum  

Ada dua pilihan forum diskusi ketika Anda membuka halaman depan Situs Faith Forum, 
yaitu "Christian Community" dan "Christian Challenge". "Christian Community" ditujukan 
bagi orang-orang Kristen yang ingin berdiskusi seputar kekristenan dalam kehidupan 
sehari- hari, sedangkan "Christian Challenge" lebih ditujukan untuk orang Kristen dan 
non-Kristen yang ingin mempelajari mengenai kekristenan. Melalui situs ini, Anda juga 
dapat bergabung dengan tim doa Faith Forum. Pokok-pokok doa akan dikirimkan 
melalui e-mail secara berkala. Tentu saja, Anda juga dapat meminta dukungan doa dari 
anggota tim doa yang lain. Nah, untuk mulai penjelajahan Anda di Situs Faith Forum, 
silakan klik alamat di berikut ini: => http://www.faithforum.org/  

• Praize  

Dilihat dari berbagai fasilitas dan tampilan sekilas, Situs Praize hampir mirip dengan 
Situs Yahoo atau My Way. Salah satu kesamaan tersebut ialah sistem keanggotaan 
yang dapat digunakan untuk mengakses semua fasilitas yang tersedia. Anda hanya 
perlu sekali mendaftar sebagai anggota, setelah itu dengan username tersebut, Anda 
dapat menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan. Fasilitas tersebut, antara lain: 
"chatting", "direktori", "e-mail", "forum diskusi", "instant messanger", "milis", dan lain-
lain. Keragaman berbagai fasilitas tersebut membuat Situs Praize dapat dikategorikan 
sebagai salah satu Situs Komunitas Kristen Online dengan layanan paling lengkap. 
Nah, untuk bergabung dengan komunitas online Praize silakan mendaftar terlebih dulu 
di Situs Praize yang memiliki alamat di:  
==> http://www.praize.com  

• Worthy Ministry  

Worthy Ministry adalah sebuah Yayasan Kristen interdenominasi yang menyediakan 
berbagai layanan seputar internet. Salah satunya ialah menyediakan berbagai fasilitas 
sebagai sarana berinteraksi bagi para pengunjung. Fasilitas tersebut, yaitu forum 

http://www.christianforums.com/
http://www.faithforum.org/
http://www.praize.com/
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diskusi dan chatting. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai layanan tersebut, silakan 
Anda kunjungi alamat-alamat di bawah ini. Adapun layanan lainnya juga dapat Anda 
lihat pada bagian paling bawah dari setiap situs milik Worthy Ministry.  
==> http://www.worthyboards.com/  
==> http://www.worthychat.com/  

Get the Fresh 

Kristiani Pos  
http://www.christianpost.co.id/ 

Kristiani Pos merupakan sebuah media Kristen online yang menyediakan beragam 
informasi secara langsung dan terkini kepada masyarakat Kristiani dan bersifat 
interdenominasi. Beragam informasi, baik mengenai kehidupan kekristenan atau 
informasi lain, dapat Anda temukan melalui topik-topik. Untuk mencari suatu berita, 
Anda dapat memanfaatkan fasilitas "search", selain dapat mencari berita, Anda juga 
dapat melakukan pencarian alamat situs dengan menggunakan pencarian dari 
Crossmap. Selain berita, disediakan juga renungan yang selalu di-update setiap hari 
dan profil dari tokoh-tokoh Kristen. Anda juga dapat mengirimkan artikel untuk 
ditampilkan di Situs Kristiani Pos. Nah, bila Anda ingin mengetahui kejadian seputar 
kekristenan yang terjadi di bumi Indonesia, silakan mengakses Situs Kristiani Pos.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Pemuda Kristiani  

Pemuda Kristiani ini adalah milis diskusi yang mendiskusikan tentang masalah-masalah 
orang muda. Selain itu, sering dibagikan juga artikel dan renungan yang berhubungan 
dengan orang muda. Juga tidak menutup kemungkinan untuk membahas masalah 
doktrinal yang berkaitan dengan masalah orang muda. Nah, bagi Anda para pemuda-
pemudi yang sedang mencari tempat untuk mendiskusikan masalah khas kaum muda, 
ataupun sekadar ingin mencari teman kenalan, silakan Anda bergabung dengan milis 
Pemuda Kristiani.  
==> <PemudaKristiani-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <PemudaKristiani@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani/ [Arsip]  

http://www.worthyboards.com/
http://www.worthychat.com/
http://www.christianpost.co.id/
http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani/
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Milis Publikasi 

Christianity Today Newsletters  

Selain sebagai situs penyedia bahan-bahan Kristiani, Situs Christianity Today juga 
menyediakan berbagai milis publikasi (newsletter) berbahasa Inggris secara gratis. 
Anda dapat berlangganan satu atau beberapa publikasi sekaligus melalui Situs 
Christianity Today atau dengan mengirimkan e-mail kosong ke alamat e-mail mereka 
dengan komposisi:  
==> <join-(nama publikasi)-html@lists.christianitytoday.com>  

Sebagai contoh yaitu: 
Music Connection  
==> <join-music-html@lists.christianitytoday.com>  

Parenting  
==> <join-parenting-html@lists.christianitytoday.com>  

Women  
==> <join-music-html@lists.christianitytoday.com>  

Setiap edisi publikasi akan dikirimkan ke alamat e-mail Anda secara berkala dengan 
memakai format html. Nah, untuk bergabung atau melihat publikasi apa saja yang 
disediakan oleh Situs Christianity Today, silakan klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.christianitytoday.com/free/features/newsletters.html  

  

http://www.christianitytoday.com/free/features/newsletters.html
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Artikel: Topik Berikutnya 

Pada kesempatan ini, Redaksi juga menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan 
dalam pemberitahuan mengenai topik ICW edisi mendatang di Edisi ICW 1041 yang 
lalu. Di sana diberitahukan bahwa ICW Edisi 1043 akan mengangkat topik mengenai 
WEBMASTER (1). Yang benar, topik ICW Edisi 1043 ialah YAYASAN/LEMBAGA 
KRISTIANI. Untuk itu silakan menyimak informasi Topik ICW yang akan datang berikut 
ini:  

• TOPIK ICW EDISI 1043 DAN 1044  

Topik ICW Edisi 1043 (awal Maret 2005) adalah YAYASAN/LEMBAGA KRISTIANI. 
Dalam edisi ini, Redaksi akan menyajikan situs tentang Yayasan/Lembaga Kristiani, 
terutama yang berasal dari Indonesia. Nah, bagi Anda yang memiliki informasi alamat 
situs atau milis dari yayasan/lembaga Kristiani baik Kristen atau Katholik, silakan 
mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Topik ICW Edisi 1044 (akhir Maret 2005) adalah RENUNGAN/ILUSTRASI. Redaksi 
mengundang partisipasi pembaca yang memiliki atau mengetahui informasi situs atau 
milis yang menyediakan berbagai renungan atau bahan ilustrasi Kristen, baik dari dalam 
maupun luar negeri, mohon mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Review Situs/Milis/Informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw@sabda.org>  

Lain-Lain 

Membangun Komunitas Online 

Salah satu pertanyaan penting dalam edisi ini adalah bagaimana memulai suatu 
komunitas online atau bagaimana membangun suatu komunitas di dunia cyber. Hal ini 
bukanlah perkara yang sulit, tetapi juga bukan perkara yang mudah. Dianggap tidak 
sulit karena saat ini ada begitu banyak situs yang menyediakan layanan untuk 
membangun suatu komunitas online. Anda tinggal mengikuti petunjuk yang disediakan 
oleh situs-situs tersebut untuk mengaktifkan fasilitas yang Anda inginkan. Dengan 
memanfaatkan Yahoogroups, Anda dapat membuat sebuah mailing list diskusi dalam 
waktu kurang dari 5 menit. Namun juga bukan perkara yang mudah, apalagi jika 
berkaitan dengan menjalankan komunitas tersebut secara konsisten dan terarah atau 
juga untuk mengembangkan komunitas tersebut sesuai dengan tujuan yang Anda 
inginkan.  

Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat Anda lakukan untuk membangun dan 
mengembangkan suatu komunitas online.  

1. Tentukan Fokus Komunitas  
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Menentukan fokus dari komunitas online yang akan Anda buat akan membantu 
Anda untuk mengembangkan komunitas ini dengan benar. Dengan adanya 
fokus, maka komunitas yang Anda buat akan memiliki suatu ciri khas. Ciri khas 
inilah yang kemudian akan mampu menarik lebih banyak anggota untuk 
berinteraksi. Tidak menutup kemungkinan jika komunitas yang Anda buat akan 
selalu direkomendasikan oleh semua orang yang setiap kali seseorang mencari 
komunitas tertentu.  

Sebagai contoh bila saya bertanya kepada Anda, "Ada tidak situs yang 
menyediakan Alkitab online?" Beberapa dari Anda tentu akan menjawab, "coba 
buka SABDAweb, versinya lengkap, lho." Nah, dengan membuat fokus yang 
jelas untuk komunitas yang sedang Anda rancang inilah, maka komunitas 
tersebut nantinya bisa bernasib sama seperti SABDAweb alias selalu 
direkomendasikan oleh semua orang.  

2. Pilih Model yang Sesuai  

Model di sini dapat berupa "chatting", "milis diskusi", "forum diskusi", atau 
"portal". Setiap model memiliki keunggulan dan kelemahan. Portal merupakan 
model komunitas online yang paling lengkap karena setiap anggotanya bukan 
hanya dapat chatting, melainkan juga berdiskusi, berkirim pesan kepada anggota 
lain, dan tentunya mengirimkan artikel. Namun, portal bukanlah komunitas online 
yang sederhana, dan bagi sebagian orang, mengakses Situs Portal tidaklah 
secepat chatting melalui MIRC. Dalam hal ini, chatting merupakan sarana yang 
paling pas untuk interaksi secara langsung dengan mudah dan cepat.  

Untuk memilih model, salah satu hal yang tidak boleh Anda lupakan ialah 
memperhatikan benar-benar model interaksi yang Anda gunakan, dan perhatikan 
juga kemampuan Anda. Jika Anda ingin membuat komunitas untuk kaum muda 
gereja Anda dan lebih mampu untuk membuat channel chatting dan milis, maka 
jangan memaksakan diri untuk membuat situs Portal. Apalagi, jika Anda tahu 
bahwa sebagian dari kaum muda tersebut lebih suka chatting daripada browsing.  

3. Tentukan Hal-hal Mendasar  

Hal-hal ini berdasarkan model komunitas yang Anda pilih. Jika Anda memilih 
membuat milis, maka tentukan nama, alamat, deskripsi, dan kategori milis 
tersebut. Dan, jika Anda menginginkan forum diskusi, maka Anda harus 
menentukan topik-topik yang ingin Anda tampilkan. Selain itu, menetapkan 
tampilan milis atau situs dan membuat logo komunitas juga merupakan hal yang 
harus Anda pikirkan.  

4. Mulai Mengerjakan  

Langkah berikutnya, yaitu mulai mengerjakan komunitas online yang telah 
direncanakan. Hal ini tidak begitu sulit, sebab ada banyak situs yang 
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menyediakan layanan untuk membangun suatu komunitas online. Sebagian ada 
yang perlu di-download, kemudian di-upload di situs Anda sendiri, sebagian lagi 
dapat langsung Anda setting di situs tersebut. Jika Anda memilih yang terakhir, 
tentu saja Anda harus mengikuti aturan penamaan alamat dari situs tersebut dan 
rela komunitas Anda dipasangi iklan mereka. Berikut beberapa situs yang 
menyediakan layanan gratis untuk membangun komunitas online.  

1. Milis atau Publikasi  
Google Groups  
==> http://groups-beta.google.com/  
Yahoo Groups  
==> http://groups.yahoo.com/  

2. Forum Diskusi  
PHPBB  
==> http://www.phpbb.com/  
Invision Board  
==> http://www.invisionboard.com/  
My Free Bulletin Board  
==> http://www.myfreebulletinboard.com/  
PHPBB Host  
==> http://www.phpbb-host.com/  

3. Portal  
PHP Nuke ==> htpp://www.phpnuke.org/  
Post Nuke  
==> htpp://www.postnuke.com/  

4. Mempromosikan Komunitas Online Anda  
Setelah komunitas tersebut selesai dan dapat diakses secara online, mulailah 
untuk mempromosikan komunitas Anda. Promosi pertama biasanya dengan 
mengajak relasi kita untuk bergabung dan aktif pada komunitas yang telah kita 
buat. Setelah itu baru mempromosikan kepada orang lain. Promosi melalui 
media online dapat dilakukan dengan cara memasukkan alamat komunitas ke 
dalam situs direktori dan mesin pencari, buku tamu, atau situs iklan lainnya. 
Dapat juga mengirimkan pemberitahuan ke berbagai milis. Yang perlu Anda 
perhatikan ialah mempromosikan kepada orang yang sesuai dengan fokus 
komunitas Anda. Jika Anda membuat milis untuk gereja, maka Anda juga harus 
memberitahukan pada jemaat gereja.  

5. Menjaga Komunitas Online Anda  
Langkah terakhir, yaitu menjaga agar komunitas tersebut dapat tetap berjalan 
dan semakin berkembang sesuai dengan tujuan yang telah Anda tetapkan. Anda 
dapat mengajak beberapa anggota yang kelihatan semangat untuk 
mengembangkan komunitas untuk menjadi moderator dan bersama-sama 
menjaga dan mengembangkan komunitas tersebut. Jalinlah kebersamaan dan 
jangan pernah menganggap komunitas tersebut adalah milik Anda. Tetapi, 
tanamkan bahwa komunitas ini milik semua anggota. Hal ini akan membuat 
semua anggota merasa memiliki dan bersemangat untuk mengembangkan 
komunitas tersebut.  

http://groups-beta.google.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.phpbb.com/
http://www.invisionboard.com/
http://www.myfreebulletinboard.com/
http://www.phpbb-host.com/
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Semoga langkah-langkah tersebut dapat membantu Anda untuk membangun sebuah 
komunitas Kristen online yang dapat menjadi garam dan terang di dunia internet. 
/Har  

Surat Anda 

Dari: Puput Lestari <puput_lestari@>  
>Halo pengurus ICW,  
>Thanks untuk semua edisi ICW yang dikirimkan ke e-mail saya. Oh, ya  
>saat ini saya sedang senang menulis, nih. Terutama menulis tentang  
>kesaksian atau artikel. Ada beberapa dari tulisan tersebut yang  
>sesuai dengan topik-topik yang pernah diangkat oleh ICW. Nah,  
>bolehkah saya kirimkan untuk dimuat di ICW?  
>OK, sekian dulu  
>GBU  

Redaksi: 
Shallom Sdri. Puput Lestari, Senang sekali mendengar Anda memiliki hobby menulis. 
Silakan kirim tulisan Anda ke Redaksi ICW di:  
==> <staf-icw@sabda.org> Dengan senang hati Redaksi akan menampilkan tulisan 
Anda jika tulisan tersebut sesuai dengan topik yang sedang kami angkat.  

Sebagai informasi tambahan, Anda juga bisa memasang tulisan Anda di Situs Christian 
Writers' Club (CWC); sebuah situs yang secara khusus dibuat untuk menampung 
kreativitas para penulis Kristen (reviewnya dapat Anda simak di rubrik JELAJAH). 
Alamat Situs CWC adalah:  
==> http://www.ylsa.org/cwc/  

Dan bila Anda ingin mengasah kemampuan tulis-menulis, Redaksi sarankan untuk 
berlangganan milis publikasi e-Penulis; sebuah milis publikasi yang menyajikan 
berbagai bahan bermutu untuk meningkatkan dan mempertajam ketrampilan di bidang 
tulis-menulis. Untuk berlanganan Anda hanya perlu mengirimkan e-mail kosong ke 
alamat e-mail di bawah ini:  
==> <subscribe-i-kan-Penulis@xc.org>  

Sedangkan arsip milis publikasi e-Penulis edisi-edisi sebelumnya dapat Anda temukan 
di:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/  

Semoga informasi di atas dapat membantu. Tuhan memberkati.  

  

http://www.ylsa.org/cwc/
http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/
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ICW 1043/Maret/2005: Yayasan/Lembaga 
Kristen  
Salam Kasih  

Mungkin Anda pernah mendengar istilah atau slogan 'teknologi menghapus jarak'. 
Slogan itu memang benar, bahkan teknologi mampu mengefisienkan waktu, tenaga, 
dan biaya. Saat ini diantara teknologi informasi yang berkembang pesat dan memegang 
peranan, yang sangat menonjol adalah internet. Keberadaannya telah berhasil 
mengubah proses, cara, dan paradigma berpikir manusia dalam memproses informasi.  

Bagi yayasan/lembaga Kristen, keberadaan internet dengan segala kelebihannya bisa 
menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan mereka, khususnya melalui media situs. 
Mengapa? Dalam hal efisiensi dan efektivitas jangkauan misalnya, situs bisa menjadi 
alat promosi yang murah dengan jangkauan yang jauh lebih luas, dibanding dengan 
promosi melalui media cetak atau media lain. Situs juga memberikan banyak pilihan 
fasilitas interaksi mulai dari email, milis, hingga forum yang bisa dipilih dan dirancang 
sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, jika Anda memiliki atau mengenal sebuah 
yayasan Kristen, sajian ICW kali ini mungkin bisa menolong Anda untuk memikirkan 
bagaimana membangun situs untuk dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan interaksi 
untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan para mitra dan donatur.  

Beberapa review situs yayasan/lembaga Kristen akan kami tampilkan dalam sajian ICW 
kali ini, selain untuk diperkenalkan juga untuk menjadi contoh bagaimana mereka 
memanfaatkan media internet ini bagi kepentingan organisasi mereka. Beberapa review 
milis dari beberapa yayasan Kristen juga akan kami tampilkan. Jika Anda ingin tahu 
lebih banyak tentang bagaimana membangun situs untuk yayasan, Anda bisa membaca 
artikel yang ada di Rubrik ULASAN. OK, Selamat menikmati sajian kami! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)  

Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), sebuah 
yayasan Kristen non-profit terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan 
elektronik (komputer dan internet). Selain CD SABDA, YLSA juga telah membuat 
berbagai situs dan milis publikasi yang menyediakan begitu banyak bahan dan 
informasi seputar kekristenan. Hebatnya lagi, semua produk pelayanan tersebut 
dibagikan secara gratis. Luar biasa! Nah, bila Anda ingin mengetahui lebih jauh 
mengenai YLSA, silakan berkunjung ke Situs YLSA, karena di sana Anda bisa melihat 
dengan lebih lengkap visi misi, sejarah, produk pelayanan, rencana masa depan, berita 
terbaru, dan lain-lain. Dan bila Anda ingin bergabung dalam pelayanan YLSA, Anda 
dapat berpartisipasi dengan menjadi Sahabat YLSA. Selamat berkunjung.  
==> http://www.sabda.org/ylsa/  

• Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur  

Badan Pendidikan Kristen Penabur (BPK) adalah sebuah yayasan Kristen yang 
bergerak di bidang pendidikan. Melalui situs milik yayasan yang bernaung di bawah 
Sinode Gereja Kristen Indonesia ini, Anda dapat menemukan beragam info terbaru 
seputar BPK Penabur, kegiatan BPK Penabur, dan prestasi yang berhasil dicapai oleh 
siswa-siswi sekolah BPK Penabur ini. Selain itu Anda juga dapat membaca sejarah BPK 
Penabur, yang dulunya bernama Yayasan Badan Pendidikan Kristen Djawa Barat, serta 
visi misinya. Nah, silakan kunjungi situsnya yang beralamatkan di:  
==> http://www.bpkpenabur.or.id/  

• Gilbert Lumoindong (GL) Ministry  

Anda mungkin sering mendengar pelayanan GL Ministry yang dipimpin oleh Pdt. Gilbert 
Lumoindong. Nah, dengan mengunjungi Situs GL Ministry, Anda akan diajak untuk 
mengenal lebih jauh mengenai GL Ministry mulai dari sejarah, visi, misi, organisasi, 
informasi kegiatan, sampai dengan program-program pelayanan yang sedang 
dikerjakan oleh GL Ministry. Pada halaman depan Situs GL Ministry disediakan 
berbagai artikel, ringkasan khotbah, informasi produk, dan informasi kegiatan pelayanan 
dari GL Ministry. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, silakan klik navigasi 
yang dapat Anda lihat di sebelah atas atau kiri dari Situs GL Ministry. Bukan hanya itu 
saja, Situs GL Ministry juga menyediakan fasilitas konseling dan permohonan doa yang 
dapat Anda gunakan setiap saat dengan gratis. Ok, kunjungan Anda pasti akan 
disambut dengan baik.  
==> http://www.glministry.com/  

• Lembaga Alkitab Indonesia (LAI)  

Situs Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) Online adalah situs resmi dari Lembaga Alkitab 
Indonesia, sebuah lembaga penerjemahan Alkitab yang bekerjasama dengan lembaga-

http://www.sabda.org/ylsa/
http://www.bpkpenabur.or.id/
http://www.glministry.com/
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lembaga lain untuk menerbitkan Alkitab bahasa Indonesia dan Alkitab bahasa-bahasa 
suku di Indonesia. Berbagai informasi seputar LAI (tentang, sejarah, visi misi, dan 
produk) dapat Anda peroleh melalui situs yang menampilkan informasinya, baik dalam 
bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ini. Selain itu, ditampilkan juga informasi 
kegiatan LAI dan beberapa tulisan seputar Alkitab. Sebagai sarana interaksi dengan 
pengunjung disediakan fasilitas "Buku Tamu" dan "Milis Diskusi". Informasi lainnya 
mengenai LAI dapat langsung Anda lihat di Situs LAI.  
==> http://www.alkitab.or.id/  

• Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI)  

Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) adalah organisasi yang cukup 
dikenal yang memfokuskan diri pada pelayanan mahasiswa. Selain mengadakan 
persekutuan dalam kelompok kecil dan kelompok besar, LPMI juga terkenal dengan 
kegiatan penginjilannya melalui pemutaran Film YESUS di berbagai daerah di 
Indonesia. Nah, keberadaan Situs LPMI ini akan menolong Anda yang ingin mengetahui 
lebih jauh mengenai LPMI dan semua kegiatannya. Berbagai bahan milik LPMI juga 
dapat Anda baca melalui situs ini. Dan bagi Anda yang sedang menghadapi persoalan, 
silakan memakai fasilitas "Prayer Request" untuk mendapat dukungan doa. Selamat 
berkunjung.  
==> http://www.lpmi.org/  

• Perkantas Jakarta  

Perkantas (Persekutuan Kristen Antar Universitas) adalah organisasi Kristen yang juga 
memfokuskan pelayanannya pada siswa dan mahasiswa, yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Situs Perkantas Jakarta ini selain menampilkan informasi tentang organisasi 
Perkantas, juga secara khusus menyediakan beragam informasi tentang kegiatan 
Perkantas terutama untuk wilayah Jakarta. Informasi tersebut meliputi "Sejarah", 
"Profil", "Struktur Organisasi", serta informasi lain yang berhubungan dengan Perkantas. 
Selain itu, situs ini juga menyediakan "Taman Bacaan" yang berisi berbagai artikel 
kekristenan yang bagus untuk dibaca. Bila Anda mengalami kebingungan untuk 
menelusuri bagian-bagian di Situs Perkantas, maka manfaatkanlah fasilitas "Peta Situs" 
yang terletak di bagian kiri atas. OK, untuk lebih jelasnya, langsung jelajahi Situs 
Perkantas Jakarta.  
==> http://www.perkantasjkt.org/  

• Pondok Hayat  

Pondok Hayat adalah suatu yayasan non-profit, interdenominasi, yang pelayanannya 
adalah untuk melindungi hak hidup manusia sejak pembuahan (anti aborsi). Pondok 
Hayat sendiri memiliki arti sebagai suatu tempat di mana kehidupan dipelihara, diayomi, 
dibina, dan bertumbuh sepenuhnya. Anda dapat menyimak hal-hal apa saja yang 
dilakukan oleh Pondok Hayat di Situs Pondok Hayat, yang menjadi situs resmi dari 
yayasan yang berdiri sejak Juni 1998 ini. Isi dari Situs Pondok Hayat terbagi dalam 5 
kategori yaitu: "Tentang Kami", "Kesaksian", "Konsultasi", "Berita", dan "Beban Doa". 

http://www.alkitab.or.id/
http://www.lpmi.org/
http://www.perkantasjkt.org/
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Sayangnya, pada bagian "Berita" masih kosong. Untuk mengakses Situs Pondok Hayat, 
silakan klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.pondokhayat.org/  

• Yayasan Bhakti Luhur  

Yayasan Bhakti Luhur adalah yayasan sosial yang memberi perhatian secara khusus 
kepada para penyandang cacat yang miskin, terlantar dan dipinggirkan. Yayasan yang 
dikelola oleh ALMA (Asosiasi Lembaga Misionaris Awam) ini telah berdiri sejak tahun 
1959 di Madiun, Jawa Timur. Melalui sebuah situs yang sederhana, Yayasan Bhakti 
Luhur hendak memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat luas. Walaupun 
sederhana, namun isi situs tersebut cukup lengkap dan sangat menolong Anda untuk 
mengenal lebih dekat Yayasan Bhakti Luhur. Agar tidak penasaran, langsung saja 
berkunjung ke Situs Yayasan Bhakti Luhur di alamat:  
==> http://www.bhaktiluhur.org/  

• Yayasan Bina Awam (YABINA)  

Yayasan Bina Awam (YABINA) adalah yayasan Kristen yang bergerak di bidang 
pelayanan spiritual dan sosial kemasyarakatan. Selain menyediakan informasi seputar 
YABINA, Situs YABINA juga menyediakan daftar produk pelayanan YABINA seperti 
buku, Kursus Alkitab dan Teologi, Majalah Sahabat Awam, dan Publikasi e-YBA, yang 
juga dilengkapi dengan cara pemesanannya. Situs YABINA juga menyediakan berbagai 
tulisan seputar peristiwa sehari-hari dipandang dari kacamata kekristenan yang dapat 
Anda temukan di bagian "Artikel", dan "Diskusi".  
==> http://www.yabina.org/  

• Yayasan Habel Persembahan.org  

Yayasan Habel adalah sebuah yayasan yang terpanggil untuk menjadi mitra pelayanan 
bagi panti-panti sosial Kristen yang ada di Indonesia dengan mengembangkan pusat 
informasi Panti Sosial Kristen di Indonesia. Mereka yang rindu mendukung pelayanan 
panti sosial tersebut dapat menyalurkan bantuannya secara langsung kepada pihak 
yang membutuhkan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Yayasan Habel ialah dengan 
membuat Situs Persembahan.org. Situs ini memuat penjelasan lengkap mengenai 
Yayasan Habel, visi misi, program kerja, bagaimana memberikan bantuan, dan juga 
menginformasikan persembahan yang diterima. Melalui situs ini, Anda juga dapat 
menyimak berbagai renungan, kesaksian, berita, ataupun profil dari setiap panti sosial 
Kristen yang ada di Indonesia. Nah, jika Anda tergerak untuk memberikan persembahan 
untuk panti sosial Kristen di Indonesia atau jika Anda mengetahui panti sosial Kristen 
yang sedang membutuhkan bantuan, silakan berkunjung ke Situs Yayasan Habel dan 
jelajahi setiap informasi yang ada di dalamnya.  
==> htpp://www.persembahan.org/  

• Situs Yayasan/Lembaga Kristen Lainnya  

http://www.pondokhayat.org/
http://www.bhaktiluhur.org/
http://www.yabina.org/
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Selain situs-situs tersebut di atas, masih ada beberapa situs yayasan/lembaga Kristen 
lain yang bisa Anda kunjungi, antara lain:  

Fokus Pada Keluarga  
==> http://www.houseofglory.com/fpk/default.asp  

YASKI Christ to the World by Radio  
==> http://www.yaski.co.id/  

Yayasan Global Satelite Network Indonesia  
==> http://www.gsn.or.id  

Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum  
==> http://www.yeu.or.id/  
==> http://www.yakkum.or.id/  

Yayasan Marturia Indonesia (Yamari)  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/yamari.html  

Yayasan Sumber Sejahtera (YASUMA)  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/yasuma.html  

Jika Anda masih penasaran ingin mengetahui yayasan/lembaga Kristen yang lain 
silakan cari di Situs LINKS Direktori Kristen  
==> http://www.sabda.org/links/  

Jelajah Situs Manca 

• Joyful Heart Renewal Ministries  

Joyful Heart Renewal Ministries adalah sebuah lembaga pelayanan yang menyediakan 
kursus Alkitab sekaligus bahan-bahan tertulis mengenai kekristenan yang dibuat oleh 
Dr. Ralph F. Wilson, pimpinan Joyful Heart Renewal Ministries. Berbagai bahan dan 
kursus Alkitab tersebut dapat Anda temukan di Situs ini. Walaupun situs ini sendiri tidak 
menyediakan informasi lengkap mengenai apa dan siapa Joyful Heart Renewal 
Ministries, namun situs ini menyediakan semua tulisan Dr. Ralph F. Wilson dan juga 
program-program yang dijalankan oleh Joyful Heart Renewal Ministries.  
==> http://www.joyfulheart.com/  

• The Voice of the Martyrs Persecution.com  

The Voice of the Martyrs (VOM) adalah sebuah organisasi interdenominasi yang 
memberikan perhatian secara khusus kepada pihak-pihak yang teraniaya karena 
imannya kepada Kristus. Selebihnya mengenai VOM dapat Anda simak di Situs VOM 
yang diberi nama Persecution.com. Situs ini juga menawarkan keanggotaan kepada 
pengunjungnya. Dengan menjadi anggota, Anda dapat memperoleh berbagai jenis 

http://www.houseofglory.com/fpk/default.asp
http://www.yaski.co.id/
http://www.gsn.or.id/
http://www.yeu.or.id/
http://www.yakkum.or.id/
http://www.sahabatsurgawi.net/yamari.html
http://www.sahabatsurgawi.net/yasuma.html
http://www.sabda.org/links/
http://www.joyfulheart.com/
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informasi terbaru seputar VOM, termasuk mengakses audio/video mengenai 
penganiayaan orang Kristen, dan bberapa fasilitas lain. Untuk lebih jelas, langsung saja 
klik:  
==> http://www.persecution.com/  

• Christian Counseling Ministries  

Christian Counseling Ministries (CCM) adalah organisasi interdenominasi yang didirikan 
oleh Dr. Hazel Goddard pada tahun 1978. Pelayanan CCM ini juga dapat Anda simak di 
Situs CCM yang didominasi dengan warna coklat. Selain informasi mengenai apa dan 
siapa Yayasan CCM, Situs CCM ini juga menyediakan informasi mengenai metode 
konseling CCM, kesaksian, dan juga berbagai artikel dan bahan-bahan seputar 
konseling. Untuk mengaksesnya, silakan berkunjung ke alamat berikut:  
==> http://www.intensivecounseling.org/  

Get the Fresh 

SABDA.net  
http://www.sabda.net/ 

Kabar gembira! Pada akhir Pebruari 2005 kemarin, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) 
meluncurkan sebuah situs baru, yaitu SABDA.net. Kehadiran Situs SABDA.net ini 
bagaikan angin segar di padang gurun terutama bagi Anda yang sedang menanti-
nantikan kehadiran CD SABDA© 3.0. Karena Situs SABDA.net dibangun untuk menjadi 
"download center" yang menyediakan Program SABDA© 3.0 dan juga berbagai 
modul/bahan terbaru (Alkitab, Bahan Biblika, dan Buku) untuk dapat di-DOWNLOAD 
dengan GRATIS.  

Situs SABDA.net terdiri dari "Home" yang menjadi bagian utama, yang berisi halaman 
download. Sedangkan lima bagian lain adalah pendukung, yaitu: "Instruksi", "Links", 
"Tentang Kami", "Hubungi Kami", dan "FAQ".  

Bahan-bahan yang dapat Anda download tersebut berupa program utama SABDA©, 
yaitu Program SABDA© 3.0 dan berbagai modul/bahan, baik bahan baru yang tidak 
terdapat dalam CD SABDA© 2.0 maupun bahan lama yang terdapat di CD SABDA© 
2.0. Masing-masing file dilengkapi dengan deskripsi, kategori, nama file, dan juga 
besarnya ukuran file.  

Bahan-bahan baru yang tidak ada di CD SABDA yang lama adalah:  

• Alkitab  
o Kitab Suci Injil (PB, 2000)  
o Teks Perjanjian Baru Revisi (Terjemahan Baru) (PB, 1997)  
o Today's Malay Version (PL+PB, 1996)  
o Firman Allah Yang Hidup (PL+PB, 1989)  
o Kitab Kudus Ende (PL+PB, 1970)  

http://www.persecution.com/
http://www.intensivecounseling.org/
http://www.sabda.net/
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o Alkitab Terjemahan Lama (PL+PB, 1958)  
o Alkitab Melayu Baba (PB, 1913)  
o Alkitab Shellabear (PL+PB, 1912) [draft]  
o Alkitab Klinkert (PB, 1870)  
o Alkitab Klinkert (PB, 1863)  
o Alkitab Leydekker (PB, 1733) [draft]  
o Biblia Hebraica Stuttgartensia + Strong (PL, 1967)  

• Biblika  
o Intisari Alkitab (PL+PB, 1985)  
o Hermeneutik (2001)  

• Buku  
o Tongkat Gembala (1993)  
o Jalan Kebenaran  

Rencana ke depannya, Situs SABDA.net akan terus di-update dengan menambahkan 
modul/bahan baru dan versi terbaru dari Program SABDA©. Nah, kini Anda tidak perlu 
lagi menunggu terlalu lama untuk mendapatkan SABDA© yang baru. Anda tinggal men-
download dari Situs SABDA.net. Mudah dan efisien, bukan? Tunggu apa lagi, ayo 
download Program SABDA© dan bahan/modulnya untuk Anda bisa belajar Alkitab 
dengan lebih dalam dan tuntas.  

SABDA© versi 3.0  
http://www.sabda.org/sabda/ 

Selain meluncurkan Situs SABDA.net, pada saat yang hampir bersamaan YLSA juga 
meluncurkan Situs SABDA© versi 3.0. Bagi Anda yang belum kenal apakah itu SABDA, 
silakan berkunjung ke situs ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap. SABDA, 
singkatan dari Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat, adalah sebuah program software 
Alkitab yang dikembangkan dari program OLB© (Online Bible), yang dilengkapi dengan 
berbagai bahan/modul yang sangat berguna untuk mempelajari Alkitab secara 
bertanggung jawab. Keberadaan Situs SABDA© versi 3.0 ini akan menolong Anda 
untuk mengetahui segala hal mengenai SABDA©, khususnya versi 3.0, mulai dari 
sejarah, isi, sampai dengan cara pemesanannya. Program SABDA© versi 3.0 sendiri 
merupakan pengembangan dari program SABDA© versi 2.0 dengan penambahan 
bahan/modul baru, seperti berbagai versi Alkitab bahasa Indonesia dan bahan-bahan 
Biblika yang sangat bermanfaat untuk mempelajari Alkitab.  

Pada halaman depan, Anda akan disambut dengan penjelasan mengenai Program 
SABDA© versi 3.0. Di bawahnya disediakan keterangan singkat dari berbagai navigasi 
ke dalam Situs SABDA©. Navigasi tersebut terdiri dari: "Apakah SABDA© itu?", "Daftar 
isi CD SABDA©", "Frequently Asked Question", "Distribusi CD", "Punya masalah 
seputar SABDA©?", "Kontak Kami", "Download", dan "Ingin berpartisipasi?". Nah, 
cepatlah berkunjung untuk mengetahui lebih jauh mengenai SABDA© versi 3.0!  

http://www.sabda.org/sabda/
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Redaksi: 
 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka 
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan reviewnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Keen Heart Foundation  

Milis Diskusi Keen Heart Foundation (KH Foundation) dibangun sebagai sarana 
pemberdayaan kaum muda Kristen Indonesia. Melalui milis ini Anda dapat berdiskusi 
atau sharing mengenai pengalaman atau cara- cara yang dapat dilakukan untuk 
mengoptimalkan peran kaum muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk 
menghindari pesan yang tidak sesuai dengan topik, maka pesan dari anggota baru akan 
dimoderasi dahulu oleh moderator sebelum diteruskan ke milis. Nah, bila Anda tertarik 
dengan kehidupan anak muda atau memiliki segudang ide untuk memberdayakan 
peran kaum muda Kristen, silakan bergabung dengan milis yang dibuka sejak 17 
Pebruari 2005 ini.  
==> <khfoundation-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <khfoundation@yahoogroups.com> [Berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/khfoundation [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-KJDN (Kalender Jaringan Doa Nasional)  

Milis Publikasi e-KJDN berisi pokok-pokok doa satu bulan yang diterbitkan oleh 
Jaringan Doa Nasional (KJDN), dan disebarkan secara elektronik oleh Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA). Melalui e-KJDN, Anda akan mendapatkan kiriman pokok-
pokok doa mengenai situasi terbaru di Indonesia, jaringan kebersamaan, sentra 
regional, dan juga suku-suku di Indonesia. Pokok-pokok doa ini akan dikirimkan ke 
mailbox Anda tiap awal bulan. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi 
mengenai hal-hal yang perlu Anda doakan bagi Indonesia, silakan berlangganan milis 
ini.  
==> <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-kjdn/ [Arsip]  

  

http://groups.yahoo.com/group/khfoundation
http://www.sabda.org/publikasi/e-kjdn/
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Artikel: Topik Icw Edisi 1044 Dan 1045 

Topik ICW Edisi 1044 (akhir Maret 2005) adalah RENUNGAN/ILUSTRASI. Sehubungan 
dengan tema PASKAH, Redaksi mengundang partisipasi pembaca yang memiliki atau 
mengetahui informasi situs atau milis yang menyediakan berbagai renungan atau bahan 
ilustrasi Kristen, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama yang membahas tentang 
tema PASKAH. Cepat kirimkan ke Redaksi ICW sebelum terlambat.  

Adapun untuk ICW Edisi 1045 (awal April 2005), topik yang akan dibahas adalah 
WEBMASTER (1). Dalam edisi ini, Redaksi akan menyajikan situs-situs yang 
menyediakan domain dan hosting gratis. Nah, bagi Anda yang memiliki informasi situs 
yang menyediakan domain dan hosting gratis, silakan mengirimkannya ke Redaksi 
ICW.  

Review Situs/Milis/Informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw@sabda.org>  

Lain-Lain 

Membangun Situs Untuk Yayasan/Lembaga Kristen 

Saat ini, membuat sebuah situs bukanlah perkara yang rumit dan membutuhkan 
keahlian khusus untuk mengerjakannya. Ada beberapa situs di internet yang 
menyediakan jasa pembuatan situs, baik untuk situs pribadi maupun situs bisnis. Anda 
hanya perlu menyediakan bahan dan materi isi situs, setelah itu ikuti prosedur yang 
disediakan oleh layanan tersebut. Dalam waktu kurang dari satu jam, situs Anda selesai 
dikerjakan.  

Melihat fakta tersebut, rasanya bukanlah hal yang terlalu berlebihan jika 
yayasan/lembaga Kristen yang ada saat ini mulai memikirkan pembuatan sebuah situs 
di dunia cyber. Mengapa? Selain mudah dalam pembuatannya, memiliki sebuah situs 
online juga memberikan kemudahan bagi yayasan/lembaga tersebut untuk 
mengenalkan dirinya kepada dunia luas. Berawal dari pengenalan melalui situs inilah 
kemudian muncul keinginan dari pengunjung untuk berpartisipasi dalam misi atau 
program yang dilakukan oleh yayasan/lembaga tersebut.  

Walaupun situs dapat dengan cepat dibuat, bukan berarti Anda boleh mengerjakannya 
secara asal-asalan. Tujuan utama pembuatan situs untuk yayasan/lembaga ialah untuk 
menarik pengunjung agar dapat mengenal keberadaan yayasan/lembaga tersebut 
kepada masyarakat luas. Apabila situs yang dibuat hanya asal-asalan, maka 
pengunjung pun tidak akan tertarik dan nyaman untuk berselancar di situs Anda.  

Apa kesan Anda jika melihat sebuah situs yang memiliki latar belakang warna hijau 
menyolok dengan tulisan berwarna oranye menyolok dengan ukuran font yang besar, 
dan ada beberapa link yang putus? Bagamaina reaksi Anda jika melihat sebuah situs 
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yang tidak pernah di-update bertahun-tahun, padahal mereka mengundang pengunjung 
untuk menjadi donatur bagi yayasan/lembaga tersebut? Wah, Anda tentu akan berpikir 
sepuluh kali untuk kembali berkunjung ke situs tersebut.  

Lalu apa yang harus diperhatikan atau dilakukan untuk mulai membangun sebuah situs 
bagi yayasan/lembaga?  

1. Tentukan Isi Situs  

Tentukan apakah situs yang akan Anda buat hanya akan berisi informasi 
mengenai yayasan/lembaga atau ada informasi lain yang akan diberikan. Yang 
harus ada, tentu saja informasi mengenai sejarah, visi misi, program kerja, 
kepengurusan, informasi lain seputar yayasan/lembaga, misalnya lokasi/alamat 
kontak dan berita terbaru. Sebagai tambahan, untuk menarik minat pengunjung 
boleh ditambahkan artikel atau kesaksian sesuai dengan tujuan 
yayasan/lembaga.  

Penentuan isi situs tersebut tentu saja tidak boleh melupakan kemampuan SDM 
dan tersedianya sumber-sumber bahan. Jangan membuat situs yang berisi 
layanan chatting dengan pimpinan yayasan/lembaga jika pimpinan 
yayasan/lembaga tersebut tidak punya waktu untuk chatting. Atau, jangan 
mengisi situs dengan renungan harian, jika renungan hariannya hanya untuk 
Januari 2004.  

2. Pilihlah Design yang Menarik  

Pemilihan design situs yang menarik juga akan membantu pengunjung untuk 
tertarik mengenal yayasan/lembaga tersebut lebih lanjut. Design yang 
berantakan akan memberikan kesan yang buruk terhadap citra yayasan/lembaga 
itu sendiri. Saat ini beberapa layanan pembuatan situs juga menyediakan 
beberapa design yang bisa dipilih langsung. Sesuaikan design tersebut dengan 
visi dan misi yayasan/ lembaga yang Anda akan buat, supaya dapat mendukung 
tujuan dibuatnya situs tersebut.  

3. Perhatikan Nama Domain  

Pemilihan nama domain yang mudah diingat dan dibaca akan mempermudah 
pengunjung mengingat kembali alamat situs yayasan/lembaga tersebut, jika 
mereka ingin berkunjung lagi atau memberitahukannya kepada teman-teman. 
Misalnya, orang akan lebih mudah mengingat alamat "www.bpkpenabur.or.id" 
daripada "www.bpkp.or.id" untuk nama domain dari Badan Pendidikan Kristen 
Penabur.  

4. Seputar Hosting  
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Pilihlah hosting yang cepat diakses, dapat dipercaya, dan menyediakan fasilitas 
konsultasi pengaduan. Walaupun saat ini ada beberapa jasa layanan hosting 
yang menyediakan hosting dengan harga yang murah, namun Anda juga bisa 
memanfaatkan hosting yang disediakan gratis untuk pelayanan Kristen.  

5. Update Situs  

Meng-update situs Anda secara rutin dengan informasi terbaru adalah hal 
penting yang tidak boleh dilewatkan. Jangan biarkan informasi- informasi basi 
terus terpampang di halaman depan situs Anda, karena hal itu akan memberi 
kesan ke pengunjung bahwa situs Anda tersebut hanya main-main/tidak serius 
dirawat. Dengan melakukan update yang rutin akan memberikan kesan bahwa 
yayasan/lembaga tersebut memang benar ada dan dikerjakan oleh orang-orang 
yang bertanggung jawab.  

Berikut beberapa sumber yang dapat menjadi bahan referensi untuk membangun 
sebuah situs bagi yayasan/lembaga:  

• Web Servant 2000  
==> http://www.sabda.org/w2000/  

• Forum Diskusi Webmaster  
==> http://www.webmaster.or.id/  

• Hosting Kristiani  
==> http://www.hostingkristiani.com/  

• ID Webhost  
==> http://www.idwebhost.com/  

• Klik Kanan  
==> http://www.klik-kanan.com/  

• Master Web  
==> http://www.master.web.id/  

• Talitanet Hosting gereja Katholik  
==> http://www.talita.net/  

Informasi lainnya mengenai pembuatan sebuah situs dapat Anda simak di terbitan ICW 
yang akan datang (Edisi 1045 dan 1046) dengan topik WEBMASTER.  
/Har  

Surat Anda 

Dari: Sonny Hutagalung <sonny@>  
>Halo redaksi ICW,  
>Terima kasih untuk informasi mengenai komunitas online Kristen  
>kemarin. Selain menambah pengetahuan, hal itu juga memotivasi saya  
>untuk membuat komunitas online di dunia cyber. Saat ini saya sedang  
>mencoba untuk membuat milis untuk gereja saya dengan yahoogroups.  

http://www.sabda.org/w2000/
http://www.webmaster.or.id/
http://www.hostingkristiani.com/
http://www.idwebhost.com/
http://www.klik-kanan.com/
http://www.master.web.id/
http://www.talita.net/
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>Apakah ada situs lain seperti yahoogroups.  
>Trims  

Redaksi: 
Shallom Sdr Sonny Hutagalung, Senang mendengar sharing Anda dan kami bersyukur 
jika sajian ICW Edisi 1042 bisa menambah pengetahuan Anda. Selain Yahoo Groups, 
Anda juga dapat mencoba milis Google Groups.  
==> http://groups-beta.google.com/  

Hanya saja, status milis milik Google tersebut sampai saat ini masih dalam tahap beta 
alias uji coba. Namun bukan berarti milis tersebut tidak stabil atau sering mengalami 
gangguan, hanya saja masih belum resmi diluncurkan. Salah satu keuntungan 
membuat milis dari Google Groups ialah setiap e-mail yang dikirimkan tidak akan 
disertai dengan iklan seperti di Yahoo Groups. Namun, subjek e-mail tersebut juga tidak 
otomatis disertai dengan nama milis seperti halnya Yahoo Groups. Nah, silakan Anda 
mencoba mana yang pas untuk milis gereja Anda. Semoga membantu. Terima kasih.  

  

http://groups-beta.google.com/
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ICW 1044/Maret/2005: Renungan?Ilustrasi  
Salam Kasih  

Kehidupan anak Allah tidak lepas dari saat teduh saat dimana kita menjalin komunikasi 
pribadi dengan Tuhan dengan merenungkan Firman- Nya. Saat teduh merupakan salah 
satu sumber makanan rohani sehari- hari yang akan menyehatkan rohani kita. Ada 
beragam metode bersaat teduh yang bisa Anda pilih. Kita bisa menggalinya langsung 
dari ayat- ayat Alkitab, atau bagi yang masih awam, bisa menggunakan bahan- bahan 
renungan/saat teduh yang banyak beredar saat ini.  

Sangat baik jika kita bisa bersaat teduh dengan teratur. Namun, terkadang kita 
dihadapkan dengan beberapa kendala yang membuat kita tidak bisa rutin 
melakukannya. Tapi itu seharusnya hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak 
menggumulkan Firman-Nya. Internet mencoba menawarkan salah satu solusinya 
kepada kita. Ada banyak situs dan milis yang menyediakan bahan-bahan renungan, dari 
yang berupa teks hingga format audio yang bisa didengarkan. Melalui internet, selain 
kita akan memperoleh bahan-bahan renungan dengan banyak ragam, kita juga bisa 
melakukannya dengan lebih efektif dan efisien sebab bisa diakses di mana dan kapan 
saja, dan tentu saja secara gratis.  

Nah, sehubungan dengan topik di atas, ICW kali ini akan khusus mengulas beberapa 
Situs dan Milis Publikasi/Diskusi yang menyediakan beragam bahan renungan dan 
ilustrasi Kristen. Beberapa alamat memungkinkan Anda untuk berlangganan bahan 
renungan secara online. Selain itu kami juga menampilkan ulasan mengenai "Kiat-kiat 
Menulis Renungan". Sajian ini kami harap dapat mendorong Anda untuk ikut 
membagikan berkat dengan mulai menulis hasil perenungan yang Anda dapatkan. 
Selamat merenungkan Firman Tuhan.  

Tak lupa, segenap Redaksi ICW juga mengucapkan:  

"SELAMAT MERAYAKAN PASKAH 2005." 
(Kris)  

Salam, 
Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Renungan e-MISI  

Khusus bagi Anda yang mencari berbagai renungan mengenai misi atau penginjilan, 
silakan berselancar di Situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia). Melalui 
situs milik YLSA ini, Anda akan menemukan berbagai renungan baik dari dalam 
maupun luar negeri mengenai penginjilan. Beberapa di antaranya berjudul: "Motivasi 
Memberitakan Injil" dari Pdt. Dr. Stephen Tong, dan "Mengucap Syukur Setiap Pagi" 
oleh Pdt. Bob Jokiman, dan masih banyak lagi. OK, kami tunggu kunjungan Anda di 
Situs e-MISI.  
==> http://www.sabda.org/misi/renungan.php  

• 5Roti2ikan  

Selain menyediakan artikel, Situs 5Roti2Ikan juga menyediakan renungan yang 
diharapkan dapat memberikan dampak yang mampu membangkitkan, membangun, dan 
memperkokoh iman Kristen para pembacanya. Bahan-bahan renungan tersebut akan 
terus ditambahkan setiap waktu. Dan bila Anda merasa diberkati dengan renungan 
yang telah Anda baca, Anda juga dapat membagikannya kepada orang lain dalam 
bentuk cetak atau memasangnya di warta gereja atau media cetak Kristen lainnya. 
Syaratnya, Anda hanya perlu memasang nama Situs 5Roti2Ikan dan mengirimkan e-
mail ke redaksi sebagai pemberitahuan.  
==> http://www.5roti2ikan.net/  

• Ready Bread  

Ready Bread atau Reformed Evangelical Daily Bible Reading merupakan bagian dari 
Situs Ready Bread yang menyediakan renungan berseri. Pada halaman depan Anda 
dituntun dengan petunjuk cara bersaat teduh dengan menggunakan renungan Ready 
Bread, dengan demikian Anda ditolong untuk menggunakan renungan tersebut secara 
maksimal. Renungan-renungan tersebut disajikan berdasarkan nama bulan. Renungan 
Ready Bread tetap layak Anda jadikan sebagai bahan renungan untuk bersaat teduh 
walaupun sampai saat ini belum ada renungan untuk tahun 2005. Selamat berkunjung!  
==> http://www.griis.org/readybread.htm  

• Pondok Renungan  

Pondok Renungan merupakan salah satu situs yang menyediakan banyak renungan 
Kristiani yang selalu bertambah setiap saat. Berbagai renungan tersebut dikelompokkan 
ke dalam berbagai menu khusus yakni "Renungan Harian", "Renungan Harian Bahasa 
Jawa", "Kumpulan Renungan - Artikel Iman", dan "Renungan Anthony De Mello". Untuk 
mencari renungan tertentu, silakan Anda gunakan fasilitas pencarian yang tersedia. 
Nah, bagi Anda yang sedang mencari beragam renungan, silakan jelajahi Situs Pondok 
Renungan di alamat:  
==> http://www.pondokrenungan.com/  

http://www.sabda.org/misi/renungan.php
http://www.5roti2ikan.net/
http://www.griis.org/readybread.htm
http://www.pondokrenungan.com/
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• Kumpulan Renungan  

Kumpulan Renungan adalah situs yang menyediakan berbagai renungan yang tersusun 
dalam berbagai topik menarik, antara lain: "Stories", "Prays", "Poems", "Archives" 
"Reflections", dan "Misc". Beberapa renungan tersebut disajikan dalam bahasa 
Indonesia, sedangkan beberapa lagi ditulis dalam bahasa Inggris. Situs, yang 
desainnya didominasi dengan warna biru ini, merupakan kumpulan renungan yang 
sangat layak untuk Anda baca. Selamat berkunjung.  
==> http://www.krenungan.org/  

• Terang Dunia  

Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan Situs Terang Dunia, sebuah situs yang 
menyediakan berbagai berita, artikel, kesaksian, dan tentu saja renungan. Salah satu 
jenis renungan menarik yang akan Anda temukan di halaman depan ialah "E-mail dari 
Tuhan". Sedangkan pada link "Renungan" yang terletak di bawah bagian "Index" dapat 
Anda temukan berbagai renungan yang akan semakin memperkuat iman Anda kepada 
Tuhan. Renungan tersebut terus di-update setiap saat sehingga jumlahnya pun akan 
semakin bertambah. Sedangkan renungan terbaru dapat Anda simak di halaman depan 
bagian bawah Situs Terang Dunia.  
==> http://www.terangdunia.com/  

• Renungan Denmas Marto  

Denmas Marto alias Arie Saptadji adalah seorang penulis Kristen yang tulisannya 
banyak menghiasi beberapa media Kristen Indonesia. Semua hasil karyanya tersebut 
termasuk dalam tulisan renungan yang dapat Anda nikmati di Situs Pribadi Denmas 
Marto. Beberapa renungan yang ada di situs ini telah dimuat di Renungan Malam 
terbitan Yayasan Andi. Nah, jika Anda ingin mengetahui renungan apa saja yang telah 
ditulis oleh Denmas Marto, silakan berkunjung ke situsnya di:  
==> http://geocities.com/denmasmarto/renungan.html  

• Renungan Sekolah Kristen Ketapang  

Selain menyediakan beragam informasi mengenai Sekolah Kristen Ketapang, Situs 
Sekolah Kristen Ketapang juga menyajikan renungan Kristen bagi para pengunjungnya. 
Berbagai renungan ini dapat Anda temukan di bagian "Renungan" yang ditampilkan 
berdasarkan urutan tanggal sehingga renungan terbaru diletakkan di bagian paling atas. 
Langsung kunjungi Situs Sekolah Kristen Ketapang di alamat:  
==> http://www.skketapang.org/Renungan.asp  

• Renungan Kecik Sahabat Surgawi  

Dalam bahasa Jawa, kecik artinya kecil. Oleh karena itu, renungan kecik lebih 
mengedepankan renungan yang ringkas, sederhana, mudah dipahami namun memiliki 
makna yang dalam. Renungan yang dikelola oleh Pdt. Ayub Yahya ini hanya terdiri dari 

http://www.krenungan.org/
http://www.terangdunia.com/
http://geocities.com/denmasmarto/renungan.html
http://www.skketapang.org/Renungan.asp
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sebuah kisah sederhana seputar kehidupan manusia dan dilengkapi dengan kalimat 
hikmat sesuai pesan moral cerita tersebut. Nah, bila Anda tertarik dan ingin mengetahui 
lebih banyak mengenai berbagai renungan kecik, silakan berkunjung ke Situs Sahabat 
Surgawi pada bagian "Renungan Kecik" atau langsung membuka situsnya di:  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/kecik2.cgi  

• United Fool  

"Renungan, Belajar Alkitab dan Weblog Kristen - United Fool.com" itulah judul yang 
terdapat di halaman depan Situs United Fool, sebuah situs yang ditujukan sebagai 
komunitas bagi kaum muda Kristen. Melalui situs ini, Anda dapat menemukan berbagai 
renungan ataupun tulisan Kristen yang sangat berguna untuk mempelajari Alkitab. 
Berbagai renungan tersebut dikemas sebagai kumpulan bahan untuk mengenal Tuhan. 
Untuk menemukan dengan cepat renungan atau artikel tertentu, silakan menggunakan 
fasilitas pencarian yang disediakan oleh Situs United Fool. Nah, selamat membaca dan 
belajar mengenai Firman Tuhan.  
==> http://www.unitedfool.com/  

• Blessing Media  

Blessing Media adalah situs yang dikelola oleh GBI Tasikmalaya dan menyediakan 
berbagai informasi kegiatan dan bahan-bahan kelompok sel GBI Tasikmalaya. Selain 
informasi dan bahan tersebut, melalui Situs Blessing Media, Anda juga bisa 
menemukan berbagai artikel dan renungan Kristen yang bermanfaat untuk memperkuat 
iman Anda kepada Kristus. Beberapa renungan tersebut berjudul: "Mengenal Allah 
dengan Benar", "Hidup dalam Kekudusan", "Kedewasaan Rohani", "Arti Kehidupan", 
dan "Hidup dengan Tujuan". Nah, tunggu apa lagi, segeralah mengunjungi Situs 
Blessing Media dan dapatkan berkatnya.  
==> http://www.blessingmedia.org/  

• Renungan  

Situs Renungan merupakan salah satu Situs Katholik yang menyediakan berbagai 
bahan renungan yang dapat menguatkan iman Anda kepada Tuhan. Ringkasan dari 
berbagai renungan tersebut dapat Anda baca di halaman depan situs yang didominasi 
dengan warna biru ini. Selain itu disediakan juga sarana interaksi antarpengunjung, 
ruang kesaksian, dan daftar lowongan pekerjaan bagi Anda yang sedang mencari 
pekerjaan.  
==> http://www.renungan.com  

• Ilustrasi Christian Media Network 1 (CMN1)  

Christian Media Network 1 (CMN1) adalah Jaringan Media Kristen (interdenominasi) 
yang bertujuan untuk mengembangkan gereja Tuhan di bidang TI (Teknologi Informasi). 
Situs CMN1 menyediakan berbagai bahan menarik seputar kekristenan. Salah satunya 
yaitu bahan-bahan ilustrasi yang dapat Anda gunakan sebagai pelengkap khotbah atau 

http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/kecik2.cgi
http://www.unitedfool.com/
http://www.blessingmedia.org/
http://www.renungan.com/
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renungan yang sedang Anda persiapkan. Berbagai ilustrasi tersebut juga dilengkapi 
dengan kategori ilustrasi yang akan membantu Anda untuk menemukan dengan cepat 
jenis ilustrasi yang ingin Anda cari. Berbagai ilustrasi tersebut dapat Anda temukan di:  
==> http://www.cmn1.com/sumberpelayanan/ilustrasi/  

• Situs Kristen  

Situs Kristen (situskris) yang dihosting di Geocities ini merupakan situs pelayanan GKI 
Pasteur, Bandung yang berisi kumpulan artikel, renungan, ilustrasi, humor, dan lagu-
lagu Kristiani. Berbagai renungan dan ilustrasi yang ada sangatlah bermanfaat untuk 
membangun iman kepada Tuhan. Berbagai renungan dan ilustrasi tersebut juga dapat 
Anda gunakan sebagai bahan untuk menyampaikan Firman Tuhan baik di gereja 
maupun di persekutuan tempat Anda melayani.  
==> http://www.geocities.com/situskris/  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Fellowship Devotional  

Christian Fellowship Devotional merupakan salah satu situs yang layak untuk Anda 
jelajahi saat mencari berbagai bahan renungan sebab situs ini memuat renungan-
renungan yang terus di-update secara berkala. Renungan tersebut dikelompokkan 
berdasarkan topik, pengarang, ataupun urutan abjad. Disediakan juga renungan berkala 
dan pelajaran mengenai Alkitab. Selain itu Situs Christian Fellowship Devotional juga 
menyediakan layanan publikasi elektronik gratis yang meliputi: "Email Devotions", 
"Prayer Warriors", dan "Bible Studies". Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai 
berbagai renungan ataupun layanan dari Situs Christian Fellowship Devotional, silakan 
klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.cfdevotionals.org/  

• Sermonaudio  

Anda ingin menikmati renungan dengan cara yang lain? Melalui Situs Sermonaudio ini 
Anda dapat mendengarkan berbagai renungan dalam format audio yang dibawakan, 
antara lain oleh Charles Haddon Spurgeon, Michael Phillips, dan Dr. John Barnett. 
Sambil surfing, Anda bisa memperoleh berkat-berkat melimpah melalui renungan- 
renungan yang disampaikan. Menarik, bukan? Ok kunjungi alamatnya di:  
==> http://www.sermonaudio.com/  

• The Sermon Illustrator  

The Sermon Illustrator merupakan situs yang secara khusus menyediakan berbagai 
ilustrasi yang dapat Anda pakai untuk memperlengkapi bahan khotbah, renungan, dan 
pengajaran yang sedang Anda persiapkan. Situs ini menyediakan sekitar 2.850 ilustrasi 
yang dibagi dalam beberapa kategori menarik seperti "anger", "blindness", "love", dan 
"war". Untuk mempermudah pencarian ilustrasi yang diinginkan, Anda tinggal 

http://www.cmn1.com/sumberpelayanan/ilustrasi/
http://www.geocities.com/situskris/
http://www.cfdevotionals.org/
http://www.sermonaudio.com/


ICW 2005 
 

86 
 

memanfaatkan fasilitas "Search The Sermon Illustrator". Apakah Anda sedang mencari 
ilustrasi untuk pelayanan Anda? Silakan mengunjungi Situs The Sermon Illustrator di:  
==> http://www.sermonillustrator.org/  

Get the Fresh 

Karunia Online  
http://www.karuniaonline.com/ 

Karunia Online adalah situs milik Yayasan Karunia Bagi Sesama, sebuah lembaga yang 
mengkhususkan pelayanan rohani di bidang pewartaan Injil dengan jalan 
mendistribusikan Firman Tuhan. Misi tersebut dilakukan dengan cara membuat 
renungan dan majalah Kristen serta membagi-bagikan Alkitab secara gratis, terutama 
bagi gereja- gereja di tempat terpencil. Melalui Situs Karunia Online, Anda dapat 
menemukan penjelasan berbagai majalah dan renungan yang dibuat oleh Yayasan 
Karunia Bagi Sesama. Selain itu, Anda juga dapat memesan Alkitab secara gratis 
melalui situs ini. Namun, harap diingat bahwa Alkitab gratis tersebut hanya dibagikan 
kepada mereka yang benar- benar membutuhkannya.  

Nah, bila Anda ingin tahu atau ingin berlangganan majalah/renungan terbitan Yayasan 
Karunia Bagi Sesama atau ikut mendukung pelayanan mereka, segera kunjungi Situs 
Karunia Online.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Renungan Sehari  

Bagi Anda yang gemar membuat renungan dan ingin membagikannya kepada orang 
lain, silakan bergabung dengan milis Renungan Sehari. Melalui milis yang didirikan 
pada 11 Pebruari 2005 ini, Anda dapat saling berkirim renungan dan membahas 
renungan yang dikirimkan oleh anggota lainnya. Syaratnya renungan yang dikirimkan 
haruslah karya Anda sendiri dan berdasarkan pada Alkitab. Untuk menghindari pesan-
pesan yang tidak sesuai dengan topik milis maka setiap pesan yang dikirimkan akan 
disaring dulu oleh moderator. Hal ini tentu saja akan menyenangkan karena Anda tidak 
akan menerima spam, iklan, ataupun posting yang tidak penting lainnya dari milis 
Renungan Sehari.  
==> <renungan-sehari-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  

http://www.sermonillustrator.org/
http://www.karuniaonline.com/
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==> <renungan-sehari@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/renungan-sehari/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-RH (Renungan Harian) dan e-SH (Santapan Harian)  

e-RH adalah bahan Our Daily Bread yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
oleh Yayasan Gloria dan diterbitkan secara elektronik oleh YLSA. Sajian-sajian 
renungannya yang menarik sangat membantu para pembaca untuk mengisi kehidupan 
rohaninya setiap hari. Untuk berlangganan, silakan kirim e-mail kosong ke alamat 
berlangganan di bawah ini, maka setiap hari bahan e-RH tersebut akan muncul di 
mailbox Anda secara rutin. Nah, tunggu apa lagi, ayo berlangganan!  
==> <subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/ [Arsip]  

e-SH adalah bahan saat teduh harian dari "Scripture Union" yang diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia oleh Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) dan diterbitkan 
secara elektronik juga oleh YLSA. e-SH dikirimkan setiap hari berdasar urutan kitab 
dalam Alkitab. Jadi, jika Anda rutin membacanya setiap hari, maka dalam jangka waktu 
enam tahun, Anda akan selesai membaca seluruh Alkitab Anda ditambah dengan 
penjelasan-penjelasannya! Wow, menarik bukan? Nah, bagi Anda yang selalu setia 
bersaat teduh dengan bantuan Santapan Harian ini, silakan mencoba mendapatkannya 
juga secara online, karena Santapan Harian juga menyediakan fasilitas berlangganan 
via email.  
==> <subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/ [Arsip]  

Lain-Lain 

KIAT-KIAT MENULIS RENUNGAN 

Renungan adalah refleksi atas sebuah ayat dalam Alkitab yang dikaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari dan kontekstual bagi pembaca. Penulis memulai tulisan setelah 
melihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan. Dia lalu mencari 
jawabannya melalui permenungan dan penelitian yang mendalam atas ayat-ayat dalam 
Firman Tuhan. Setelah itu dia membagikan hasil permenungan itu kepada pembaca.  

Menulis renungan berbeda dengan menulis artikel. Di dalam menulis artikel, penulis 
menyajikan dan memberikan pengetahuan serta ketrampilan (memberi makanan bagi 
otak), sedangkan dalam menulis renungan, penulis berbagi iman dan pengalaman 
kerohanian (memberi makanan pada jiwa). Artikel berpusat pada satu tema dan 
menggunakan lebih dari satu sumber tulisan, sedangkan renungan, berpusat pada satu 
tema dan satu ayat Alkitab. Panjang artikel bisa mencapai 500- 2000 kata, sedangkan 
renungan, antara 250-300 kata. Artikel berasal dari pengetahuan di kepala (head), 
sedangkan renungan adalah luapan dari pengalaman batin (heart).  

http://groups.yahoo.com/group/renungan-sehari/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/
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Tujuan akhir dari sebuah renungan adalah perubahan hidup. Seberapa pun indah 
tulisan renungan itu, tetapi jika tidak bisa mendorong pembaca untuk melakukan 
tindakan yang membuatnya semakin mengasihi Tuhan dan sesama, maka tulisan itu 
tidak layak disebut renungan.  

Ada beberapa tipe renungan, yaitu:  

1. Renungan yang memberi inspirasi untuk bertindak dengan nyata. Isinya 
biasanya berupa dorongan bagi pembaca untuk bertindak sesuatu.  

2. Renungan yang memberi ketenangan. Biasanya berisi kata-kata penghiburan 
untuk menguatkan pembaca yang sedang mengalami pergumulan.  

3. Renungan yang memberikan teguran. Renungan ini memperingatkan pembaca 
supaya tidak melakukan perbuatan tertentu yang bisa mendatangkan dosa.  

4. Renungan yang memberi paparan tentang suatu perikop tertentu. Isinya hanya 
berupa informasi yang menjelaskan makna dari ayat- ayat tertentu dan 
relevansinya bagi konteks kekinian.  

Rumus 4 C 

Ada suatu formula yang dipakai untuk menulis renungan yang disebut "rumus 4 C", 
yaitu Contextualize, Connect, Communicate, dan Conclude. Berikut ini penjelasannya:  

1. Contextualize. 
"Daratkanlah" isi renungan Anda dengan peristiwa kehidupan sehari-hari secara 
nyata. Pembaca renungan adalah manusia biasa dengan pergumulan kehidupan 
yang tidak ringan. Mereka membutuhkan penguatan rohani yang aplikatif. 
Karena itulah, tulisan Anda sebaiknya menjawab kebutuhan pembaca secara 
nyata.  

2. Connect. 
Hubungkan persoalan kehidupan yang dibahas itu dengan Firman Tuhan. 
Temukanlah jawaban Firman Tuhan atas persoalan yang digumulkan oleh 
penulis dan pembaca renungan itu. Dalam hal ini, selain harus berdoa meminta 
hikmat dari Tuhan, lebih baik lagi jika Anda memiliki pengetahuan teologi yang 
memadai.  

3. Communicate. 
Komunikasikan hasil studi Alkitab itu kepada pembaca. Komunikasikan tentang 
kasih dan karunia Tuhan serta penguatan dari Roh Kudus. Jika diperlukan, 
pakailah ilustrasi untuk menjelaskannya.  

4. Conclude. 
Simpulkan renungan ini dengan sebuah tindakan yang bisa dilakukan oleh 
pembaca. Bagian ini sangat penting. Rumuskanlah kata-kata yang bisa 
mendorong pembaca untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan. Inilah 
yang disebut perubahan hidup.  

Tips Praktis Menulis Renungan 
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Secara lebih praktis, berikut ini adalah kiat-kiat praktis yang dapat diterapkan di dalam 
menulis renungan:  

1. Siapkan semua bahan-bahan pendukung, seperti ilustrasi, data- data, Alkitab 
(kalau ada beberapa versi terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 
dan bahasa lainnya) dan Konkordansi Alkitab (Kalau punya komputer, lebih enak 
memakai Program SABDA).  

2. Berdoalah meminta pimpinan Tuhan.  
3. Bacalah perikop ayat itu berulang-ulang dan jika mungkin, bacalah juga versi 

terjemahan dan bahasa yang berbeda. Temukan gagasan utama yang menjadi 
pusat dari isi renungan Anda.  

4. Tulislah draft tulisan Anda. Tuangkanlah semua isi kepala Anda dengan bebas. 
Draft bukanlah tulisan yang sudah jadi. Untuk itulah, Anda tidak usah 
memperhitungkan apakah tulisan ini akan tampak buruk. Yang penting, Anda 
bisa menuangkan semua gagasan Anda lebih dulu. Teknik ini disebut curah 
gagasan (brain storming).  

5. Setelah semua ide tampaknya sudah mengalir keluar, maka langkah selanjutnya 
adalah menyusun ide-ide atau pokok pikiran itu supaya menjadi teratur dan enak 
dibaca. Dalam bahasa kerennya, supaya alur logika tulisan mengalir dengan 
lancar. Jika ada ide-ide yang tidak relevan, jangan ragu-ragu untuk 
memangkasnya.  

6. Tempatkan ilustrasi renungan yang sesuai. Jika Anda gagal menemukan ilustrasi 
yang cocok, jangan cemas. Anda masih bisa menyiasatinya dengan memasang 
kalimat pembuka yang menarik.  

7. Jika sempat, mintalah tolong orang lain supaya memberikan kritik dan saran atas 
tulisan Anda.  

8. Perhatikan dengan cermat isi pengajaran atau teologi di dalamnya. Sedapat 
mungkin, hindarilah tema-tema yang secara teologis masih belum ada kata 
sepakat. Hindari juga pembahasan yang menyinggung denominasi tertentu. 
Misalnya soal baptisan atau bahasa lidah. Jika Anda ragu-ragu terhadap 
ketepatan Anda dalam merumuskan pengajaran Alkitab, jangan segan-segan 
untuk berkonsultasi pada pendeta atau orang lain yang lebih tahu.  

Menulis renungan itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah sharing pengalaman rohani 
yang dialami oleh penulis. Pengalaman rohani setiap orang itu unik, karena merupakan 
hasil dari perjumpaan pribadinya dengan Allah. Pengalaman rohani seseorang selalu 
menarik minat orang lain karena pengalaman rohani tiap-tiap orang berbeda. Itulah 
sebabnya, kita tidak akan pernah kehabisan bahan penulisan renungan.  

Jika memang benar bahan-bahannya melimpah, mengapa hanya sedikit saja orang 
yang mau menulis renungan? Kebanyakan orang beralasan karena tidak mampu 
menulis dengan baik. Alasan ini kurang kuat, karena kemampuan menulis sebenarnya 
bisa diasah melalui pelatihan dan mempraktikkannya dengan sungguh-sungguh. Tidak 
ada seorang penulis yang langsung mampu membuat tulisan yang indah tanpa melalui 
latihan.  
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Diedit dari tulisan "Purnawan Kristanto" Penulis pernah menjadi jurnalis "BAHANA" dan 
pernah mengasuh "Renungan Malam"  

Stop Press 

PENAYANGAN FILM PASSION OF THE CHRIST 

Dalam rangka memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka 
Cahaya Bagi Negeri (CBN) bekerjasama dengan salah satu TV Swasta Nasional untuk 
menayangkan:  

"THE PASSION OF THE CHRIST" 

Film tersebut ditayangkan pada:  

Hari, Tanggal  : Jumat, 25 Maret 2005  
Pukul  : 20.00 - 22.30 WIB  
Channel TV  : Trans TV  

Doakan agar penayangan film ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi 
berkat bagi banyak orang.  

Surat Anda 

Dari: Budhi Kristianto <budhik@>  
>Dear Staf ICW,  
>Usulan aja, agar dimuat situs-situs dalam dan luar negeri yang  
>menyediakan beasiswa, khususnya untuk kalangan Kristiani. Karena  
>saya pikir, selain kerohanian yang terus dipupuk, tingkat  
>intelektualitas orang-orang Kristen, khususnya di Indonesia juga  
>perlu dipacu. Untuk itu, jika ICW dapat menyajikan informasi situs-  
>situs penyedia beasiswa untuk kalangan Kristiani, akan sangat baik.  
>Siapa tahu, dengan informasi beasiswa itu, akan muncul generasi  
>Kristen baru yang lebih intelek serta takut akan Tuhan.  
>salam,  
>Budhi K  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Budi Kristianto, Usulan Anda sangat menarik dan kebetulan ICW Edisi 
1047 nanti akan mengangkat topik PENDIDIKAN. Selain menyajikan review berbagai 
situs pendidikan, Redaksi juga akan mencoba untuk menyajikan situs-situs yang 
memberikan beasiswa terutama kepada orang-orang Kristen yang ingin melanjutkan 
kembali pendidikannya. Terima kasih untuk ide kreatifnya. Kami juga mengundang para 
pelanggan ICW yang mengetahui informasi tentang situs penyedia beasiswa untuk 
mengirimkannya ke Redaksi. Tuhan memberkati!  
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Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1045 DAN 1046  

Topik ICW Edisi 1045 (awal April 2005) adalah WEBMASTER (1). Dalam edisi ini, 
Redaksi akan menyajikan situs-situs yang menyediakan domain dan hosting gratis baik 
dari dalam maupun luar negeri. Nah, bagi Anda yang memiliki informasi situs yang 
menyediakan domain dan hosting gratis, silakan mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan untuk ICW Edisi 1046 (akhir April 2005), redaksi akan melanjutkan topik 
sebelumnya, yaitu WEBMASTER (2). Namun kali ini, redaksi akan menyajikan berbagai 
situs yang memberikan informasi mengenai pembuatan situs, tips trik, situs yang 
menyediakan berbagai script untuk memperindah sebuah situs, dan forum diskusi untuk 
para webmaster. Nah, bila Anda memiliki informasi situs seperti yang disebutkan di 
atas, silakan mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Review Situs/Milis/Informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw@sabda.org>  
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ICW 1045/April/2005: Webmaster(1)  
Salam Kasih  

Dalam 2 edisi berturut-turut (1045 dan 1046), ICW akan mengambil tema 
WEBMASTER, sebuah tema yang berkaitan erat dengan pembuatan situs baik untuk 
gereja, organisasi pelayanan, maupun individu. Pada ICW Edisi 1045, kami akan 
memfokuskan pembahasan mengenai situs- situs yang memberikan pelayanan domain 
dan hosting baik dari situs Kristen maupun situs non-Kristen. Sedangkan untuk edisi 
berikutnya, yaitu ICW Edisi 1046, Redaksi akan memfokuskan pembahasan mengenai 
berbagai situs yang menyajikan beragam bahan, tips, dan trik seputar pembuatan situs.  

Seperti telah kita ketahui, ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari memakai 
media internet untuk mengembangkan pelayanan, khususnya dengan memakai media 
situs. Melalui media ini, banyak orang (dari berbagai tempat) bisa mengaksesnya setiap 
saat, untuk mendapatkan informasi baik tentang pelayanan maupun informasi 
kekristenan yang disajikan di dalamnya. Melalui pelayanan media situs yang dipakai ini, 
para pengunjung situs bisa mendapat banyak berkat.  

Nah, topik pertama WEBMASTER akan membahas salah satu aspek penting dari 
pelayanan lewat media situs, yaitu memiliki nama (domain) dan tempat dimana situs 
Anda nanti bernaung (hosting). Untuk itu silakan simak beberapa review situs yang 
menyediakan pelayanan domain dan hosting. Kami yakin informasi ini akan sangat 
berguna bagi Anda yang sedang mencari domain dan hosting untuk situs-situs Anda. 
Pada Rubrik ULASAN, Redaksi juga menyajikan informasi mengenai Content 
Management System, sebuah script yang akan membantu dan mempermudah Anda 
membuat dan mengelola sebuah situs. Simak juga informasi- informasi lain yang akan 
menambah wawasan pelayanan Anda.  

Baiklah, tanpa berpanjang kata, selamat menikmati sajian ICW Edisi 1045 ini. Tuhan 
memberkati! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Hosting Gratis Aku Percaya  

Selain menyediakan layanan forum diskusi, Situs forum diskusi Aku Percaya juga 
menyediakan layanan hosting gratis bagi anak-anak Tuhan yang ingin membuat situs 
pelayanan. Hosting ini dapat Anda peroleh dengan menghubungi Sofian selaku Admin 
Situs Aku Percaya. Penjelasan lebih lengkap dari jasa hosting gratis ini dapat Anda 
temukan pada bagian AP - Hosting di bagian forum diskusi. Agar tidak penasaran, 
langsung saja Anda baca ketentuan apa saja untuk mendapatkan hosting gratis ini di 
Situs Aku Percaya.  
==> http://www.akupercaya.com/  

• Hosting Gratis Kemah Injil  

Situs Kemah Injil menyediakan hosting dengan kapasitas 20 MB bagi para webmaster 
situs gereja atau situs-situs pelayanan lainnya. Setiap hosting dilengkapi dengan control 
panel yang akan mempermudah Anda untuk mengoperasikan situs Anda. Selain itu, bila 
belum memiliki alamat domain, Anda juga bisa mendapatkan alamat sub domain 
dengan menggunakan alamat Situs Kemah Injil. Semua fasilitas tersebut bisa Anda 
peroleh secara gratis hanya dengan syarat: meletakkan satu banner atau logo Situs 
Kemah Injil di situs yang Anda buat.  
==> http://www.kemah-injil.org/  

• Hosting Kristiani  

Hosting Kristiani adalah situs penyedia hosting yang secara khusus disediakan bagi 
orang Kristen. Hosting tersebut disediakan untuk gereja atau organisasi pelayanan. 
Selain itu disediakan juga paket hosting gratis untuk keperluan pelayanan. 
Kapasitasnya sebesar 10 MB dan dilengkapi dengan fasilitas FTP, 10 sub domain, 
database, dan fasilitas lainnya.  
==> http://www.hostingkristiani.com/  

• Talitanet  

Sebagai salah satu penyedia jasa domain hosting, Situs Talitanet juga menyediakan 
hosting gratis khusus bagi pelayanan Katholik. Walaupun kapasitasnya hanya 10 MB, 
fasilitas yang disediakan tergolong lengkap. Selain menyediakan cpanel sebagai control 
panelnya, disediakan juga fasilitas pop email, ftp, database, dan php. Untuk dapat 
memperoleh hosting gratis dari Talitanet, Anda harus memiliki domain terlebih dahulu. 
Jika belum, Anda juga dapat membelinya dari Talitanet. Nah, untuk informasi lebih 
lengkap, silakan berkunjung ke Situs Talitanet di:  
==> http://www.talita.net/  

• Nama Domain  

http://www.akupercaya.com/
http://www.kemah-injil.org/
http://www.hostingkristiani.com/
http://www.talita.net/
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Melalui Situs Nama Domain, Anda dapat membeli domain baik tingkat internasional 
(com/net/org) maupun domain dari Indonesia (id). Proses registrasinya cukup mudah 
dan cepat. Jika domain yang Anda inginkan sudah terdaftar maka Anda dapat 
memanfaatkan fasilitas "Whois Lookup" untuk melihat siapa pemilik domain tersebut. 
Disediakan juga beberapa tulisan yang berisi informasi terbaru seputar domain dan 
situs. Untuk mengunjungi Situs Nama Domain, silakan Anda klik:  
==> http://www.namadomain.com/  

• Hosting non-Kristen  

Berikut beberapa situs non-Kristen yang menyediakan jasa domain dan hosting namun 
tidak gratis.  

ID Webhost  

Salah satu keunggulan Situs ID Webhost ialah pemberian domain info gratis selama 
satu tahun bagi siapa saja yang membeli paket hosting dari ID Webhost. Paket hosting 
yang disediakan berkisar antara hitungan di bawah 5000 dan di atas 50.000. Situs ID 
Webhost dilengkapi dengan demo untuk control panel hosting yang nantinya akan Anda 
beli dari ID Webhost. Silakan 'mengakrabi' terlebih dahulu berbagai fungsi dari control 
panel tersebut. Hal ini tentu saja akan menolong Anda sebelum memutuskan untuk 
membeli hosting dari ID Webhost. Selain itu, disediakan juga kesaksian para pengguna 
layanan hosting dari ID Webhost.  
==> http://www.idwebhost.com/  

Imedia Biz  

Imedia Biz menyediakan jasa domain dan hosting yang terbilang cukup murah dan 
memiliki fasilitas yang lengkap. Paket yang ditawarkan ialah "Beginner" (kapasitas 25 
MB), "Standard Business" (50 MB), "Lite" (100 MB), dan "Business Pro" (200 MB). 
Biaya setting dari semua paket tersebut adalah gratis. Jadi Anda hanya perlu membayar 
biasa sewa hosting dan membeli domainnya saja.  
==> http://www.imediabiz.com/  

Jelajah Situs Manca 

• A Christian Server  

A Christian Server adalah layanan hosting gratis dari Fish the Net yang disediakan bagi 
gereja ataupun pelayanan Kristen lainnya. Kapasitasnya sebesar 10 MB dan dilengkapi 
dengan fasilitas buku tamu, kartu elektronik (e-card), dan polling untuk memperindah 
situs Anda. Selain HTML, Anda juga dapat memasang script CGI dan Javascript melalui 
hosting ini. Nah, untuk info selengkapnya, silakan jelajahi Situs A Christian Server di:  
==> http://www.achristianserver.com/  

• Church Serve  

http://www.namadomain.com/
http://www.idwebhost.com/
http://www.imediabiz.com/
http://www.achristianserver.com/
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Church Serve adalah sebuah perusahaan yang menyediakan hosting bagi gereja 
ataupun pelayanan Kristen. Ada dua pilihan bagi Anda, yaitu memakai hosting yang 
disediakan secara cuma-cuma atau mau membayar hosting yang Anda pakai. Jika 
Anda membeli hosting dari Church Serve tentu saja akan mendapatkan fasilitas yang 
lebih lengkap dibandingkan bila Anda mendapatkannya secara gratis. Hosting gratis 
tersebut disediakan dengan kapasitas 15 MB, upload memakai FTP, dan tanpa iklan 
dari luar. Anda hanya diminta untuk memasang banner, logo atau link ke Situs Church 
Serve. Nah, jika Anda sedang mencari hosting gratis untuk menempatkan situs yang 
sedang Anda kerjakan, silakan berkunjung ke Church Serve di:  
==> http://www.churchserve.com/  

• Home with God  

Home with God menyediakan hosting gratis dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu 
50 MB. Setiap account dilengkapi dengan fasilitas buku tamu, template, HTML editor, 
dan berbagai fasilitas menarik lainnya. Sebagai catatan, Anda hanya dapat mendaftar 
dengan menggunakan e-mail nongratisan seperti Yahoo, Hotmail, atau Gmail. Anda 
juga dapat mendaftar dengan menggunakan fasilitas e-mail gratis dari Home with God. 
Nah, untuk mencoba layanan hosting ini, silakan klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.homewithgod.com/  

• Ministry Webs  

Bila gereja atau pelayanan yang sedang Anda kelola ingin membuat sebuah situs 
dengan mudah dan cepat, silakan berkunjung ke Situs Ministry Webs. Selain 
menyediakan hosting gratis, situs ini juga menyediakan template dan panduan untuk 
membuat sebuah website dengan mudah dan cepat. Fasilitas ini tentu saja akan sangat 
menolong siapa saja yang ingin membuat sebuah situs sederhana tanpa harus paham 
mengenai html. Kapasitas yang disediakan sebesar 10 MB, sedangkan untuk meng-
upload file, Anda dapat menggunakan FTP.  
==> http://www.ministry-webs.net/  

• Net4Jesus  

Bila Anda sudah memiliki domain namun masih kebingungan untuk mencari hosting, 
silakan Anda manfaatkan jasa hosting gratis dari Net4Jesus. Walaupun hanya 
berkapasitas 10 MB, Net4Jesus menyediakan fasilitas hosting yang lengkap selayaknya 
hosting nongratisan. Di samping menyediakan fasilitas FTP dan online editor, juga 
tersedia fasilitas FTP, forum diskusi, database, PHP, CGI, SSH/Telnet, dan berbagai 
fasilitas menarik lainnya. Untuk mencoba hosting gratis Situs Net4Jesus ini, silakan klik:  
==> http://www.net4jesus.com/  

• Free Webspace  

Free Webspace adalah direktori alamat situs penyedia hosting gratis dan bukan situs 
yang menyediakan hosting gratis. Situs tersebut disajikan lengkap dengan deskripsi dan 

http://www.churchserve.com/
http://www.homewithgod.com/
http://www.ministry-webs.net/
http://www.net4jesus.com/
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komentar dari para pengunjung. Selain itu disediakan juga forum diskusi mengenai 
domain hosting mulai dari yang gratis sampai yang harus membayar.  
==> http://www.freewebspace.net/  

• Free Url Redirection  

Situs Free Url Redirection menyediakan daftar alamat situs penyedia jasa layanan URL 
forwading. Situs-situs tersebut dikelompokkan ke dalam 6 kategori yaitu: "Free Domain 
Name", "Free Subdomains", "DNS Subdomains", "Shortest Free Urls", "Subdir 
Redirection", dan "Special Free Urls". Setiap situs dilengkapi dengan deskripsi singkat 
dan catatan dari webmaster Situs Free Url Redirection. Nah, jika Anda sedang bingung 
mencari-cari situs penyedia url forwading, silakan mampir ke Situs Free Url Redirection 
di:  
==> http://www.free-url-redirection.com.ru/  

Get the Fresh 

Kawanan Kecil  
http://www.kawanankecil.org 

Situs milik Persekutuan Doa (PD) Kawanan Kecil Ministry yang berada di bawah 
naungan GBI Kemah Doa Jakarta ini memadukan frame dengan desain yang terkesan 
elegan. Selain memuat profil PD Kawanan Kecil dan berbagai kegiatan yang diadakan, 
situs ini juga menyajikan kumpulan kesaksian, artikel, dan bahan-bahan pendalaman 
Alkitab yang membahas seputar doktrin Alkitab.  

Di bagian bawah halaman depan Anda akan menemukan frame berita terkini serta 
daftar link ke beberapa situs Kristen. Jika Anda ingin mengenal lebih jauh PD Kawanan 
Kecil Ministry atau membaca berbagai literatur karya mereka, jangan ragu untuk 
mengunjungi Situs Kawanan Kecil ini.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Diskusi Hosting  

Milis Diskusi Hosting didirikan sebagai sarana untuk mendiskusikan berbagai 
permasalahan baik teknis maupun nonteknis mengenai hosting. Melalui milis ini, Anda 
juga dapat berbagi pengalaman seputar penggunaan layanan hosting dari situs 

http://www.freewebspace.net/
http://www.free-url-redirection.com.ru/
http://www.kawanankecil.org/
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penyedia hosting tertentu. Nah, bila Anda ingin mencari informasi seputar hosting, 
silakan bergabung dengan milis yang didirikan pada 2 Mei 2001 ini.  
==> <diskusihosting-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <diskusihosting@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/diskusihosting/ [Arsip]  
==> http://www.diskusihosting.com/ [Situs]  

Milis Publikasi 

A Church Voice  

A Church Voice adalah milis publikasi (newsletter) berbahasa Inggris untuk membantu 
gereja dan pelayanan Kristen yang ingin mengembangkan pelayanannya melalui situs. 
Dengan berlangganan newsletter A Church Voice, Anda akan mendapatkan kiriman 
berbagai informasi, tips, dan ide mengenai pembuatan situs untuk gereja. Disajikan juga 
berbagai situs yang menyediakan berbagai sumber untuk membuat situs. Nah, jika 
Anda sedang mulai mengembangkan situs untuk gereja atau pelayanan Kristen, maka 
bergabunglah dengan newsletter A Church Voice untuk mendapatkan informasi menarik 
yang Anda butuhkan.  
==> <churchvoice-subscribe@topica.com> [Berlangganan]  
==> http://www.laufers.com/churchvoice/index.html [Arsip]  

Lain-Lain 

Content Management System (CMS) 

Pembuatan sebuah situs saat ini bukanlah hal rumit yang hanya dapat dikerjakan oleh 
mereka yang memiliki keahlian untuk membuat situs. Ada banyak fasilitas (software, 
script, atau layanan online) yang dapat digunakan untuk menolong mereka yang masih 
awam untuk membangun sebuah situs dengan cepat, mudah, dan tanpa memikirkan 
bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Salah satunya ialah Content 
Management System (CMS).  

Secara sederhana, CMS dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang akan memberikan 
kemudahan bagi para penggunanya dalam membuat dan mengelola sebuah situs tanpa 
perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan teknis. CMS akan menolong setiap orang 
(entah pemula atau mahir) untuk merealisasikan mimpinya memiliki sebuah situs yang 
besar dan nampak profesional. Dengan menggunakan CMS, Anda hanya perlu 
menentukan bentuk situs dan isi tanpa perlu memikirkan masalah bahasa script yang 
dipakai untuk membuat sebuah situs.  

CMS terdiri dari kumpulan halaman yang berisi berbagai bahasa pemrograman untuk 
membuat situs (html, php, asp, atau cgi dan perl). Dengan demikian Anda hanya perlu 
menaruh file-file CMS tersebut ke dalam situs Anda lalu mengikuti petunjuk instalasi 
yang ada sehingga CMS tersebut dapat dijalankan di situs yang sedang Anda buat.  

http://groups.yahoo.com/group/diskusihosting/
http://www.diskusihosting.com/
http://www.laufers.com/churchvoice/index.html
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Manfaat dan Keuntungan CMS  

Selain menolong orang membuat situs, CMS juga memberikan segudang manfaat dan 
keuntungan baik bagi pembuat situs (webmaster) atau penikmat situs tersebut. Berikut 
beberapa manfaat dan keuntungan dari penggunaan CMS:  

1. Kemudahan untuk Mengelola dan Mengatur Isi Situs  

Inilah fungsi utama dari CMS. Semua informasi yang Anda masukkan dapat 
dikelola secara rapi sehinga bila suatu waktu Anda ingin mengubah atau 
menghapus sebuah informasi, Anda dapat melakukannya dengan mudah dan 
cepat. Anda juga tidak perlu bingung pada halaman mana Anda harus menaruh 
sebuah informasi karena CMS-lah yang akan mengerjakannya. Anda hanya perlu 
memasukkan dan menentukan pada topik/kategori mana isi situs itu ingin 
diletakkan. Anda juga dapat menentukan batas waktu informasi yang ingin Anda 
tampilkan.  

2. Pengaturan Tampilan  

Anda dapat memindahkan dengan mudah dan cepat bagian menu utama ke kiri 
atau ke kanan dan menampilkan atau menyembunyikan sebuah blok sesuai 
dengan selera Anda. Hal ini tentu saja lebih efisien dibanding dengan membuat 
situs sendiri.  

3. Adanya Beragam Template  

Setiap CMS biasanya menyediakan beberapa template yang dapat Anda pilih 
sesuai dengan keinginan Anda. Hanya dengan satu klik, maka secara otomatis 
tampilan situs Anda akan berganti. Selain itu keberadaan beberapa template 
juga akan memberikan kebebasan pada pengunjung untuk memilih tampilan apa 
yang mereka inginkan dari sebuah situs.  

4. Fasilitas yang Terus Bertambah  

Sebuah CMS dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik dan akan terus 
bertambah setiap saat. Selain fasilitas standar yang terdapat dalam script CMS 
yang telah Anda download, terdapat juga fasilitas tambahan yang dapat Anda 
download dari situs-situs penyedia fasilitas tersebut. Keberadaan berbagai 
fasilitas ini tentu saja akan membantu Anda untuk mengisi situs Anda dengan 
berbagai fungsi yang menarik. Beberapa fasilitas yang umum ada yaitu 
menampilkan tulisan, pendaftaran anggota, forum diskusi, polling, pembagian 
kategori tulisan, dan lain-lain.  

5. Partisipasi dari Pengunjung  
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Pengelola Situs CMS tidak perlu kuatir akan berjuang sendirian untuk 
mengembangkan situsnya karena CMS juga memberikan kesempatan bagi 
pengunjung untuk ikut mengembangkan situs tersebut. Seorang pengunjung 
dapat dengan mudah mengirimkan artikel atau informasi sesuai dengan situs 
yang ia kunjungi. Selanjutnya pengelola tinggal membaca informasi tersebut dan 
menampilkannya bila cocok atau menghapusnya bila tidak sesuai.  

6. Membentuk Komunitas  

Dengan menerapkan sistem kenggotaan bagi para pengunjung, maka secara 
tidak langsung Anda juga dapat menciptakan sebuah komunitas online 
menggunakan CMS. Dengan demikian, secara tidak langsung pula situs Anda 
dapat semakin berkembang karena bertambahnya jumlah anggota dan 
partisipasi anggota dalam mengirimkan tulisan dan mengikuti forum diskusi.  

7. Belajar Membuat Situs  

Walaupun Anda tidak harus menjadi seorang master dalam bidang web, dengan 
mempelajari penggunaan sebuah CMS, secara tidak langsung akan menolong 
Anda untuk belajar mengenai design, stuktur, dan script untuk membuat sebuah 
situs. Dengan begitu menggunakan CMS akan memberikan 2 keuntungan bagi 
Anda. Pertama, Anda dapat membuat dan mengelola sebuah situs dengan 
mudah dan cepat dan yang kedua, secara tidak sengaja Anda juga telah belajar 
untuk membuat dan mengelola sebuah situs.  

Pengguna  

Dari sisi pelayanan CMS sangat cocok digunakan oleh:  

1. Situs Gereja, organisasi pelayanan, atau situs pribadi yang selalu di-update 
dengan berisi berbagai informasi jadwal pelayanan dan tulisan rohani.  

2. Gereja atau organisasi pelayanan yang ingin membentuk komunitas online baik 
untuk anggotanya (jemaat gereja atau anggota organisasi) maupun untuk umum.  

3. Gereja, organisasi pelayanan, atau pribadi yang ingin membuat situs dan tidak 
memiliki keahlian dan waktu yang cukup banyak untuk mengelolanya.  

Jenis CMS  

Saat ini terdapat begitu banyak CMS dengan berbagai fasilitas dan tampilan yang 
berbeda satu dengan yang lain. Sebagian menggunakan script ASP, PHP, CGI, dan 
Perl. Untuk memilih CMS mana yang terbaik memang tidaklah terlalu mudah. Setiap 
orang memiliki kriteria sendiri-sendiri untuk memilih sebuah CMS. Dan biasanya setelah 
menjatuhkan pilihan terhadap sebuah CMS, orang tersebut akan sulit berganti ke CMS 
lainnya walupun CMS tersebut lebih bagus dari CMS yang ia pakai.  
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Berikut beberapa situs yang menyediakan CMS yang dapat Anda download dengan 
gratis:  

• Max Web Portal (ASP)  
==> http://www.maxwebportal.com/  

• Dot Net Nuke (ASP.net)  
==> http://www.dotnetnuke.com/  

• Meta Dot (CGI dan Perl)  
==> http://www.metadot.com/metadot/index.pl  

• PHP Nuke (PHP)  
==> http://www.php-nuke.org/  

• Post Nuke (PHP)  
==> http://www.postnuke.com/  

• Mambo Server (PHP)  
==> http://www.mamboserver.com/  

• PHP Website (PHP)  
==> http://phpwebsite.appstate.edu/  

Referensi  

Artikel mengenai CMS yang disajikan dalam edisi kali ini hanya memberikan penjelasan 
sederhana mengenai CMS. Jika Anda masih menemukan kendala dan ingin 
mengetahui lebih banyak mengenai CMS, silakan Anda berkunjung ke alamat situs di 
bawah ini:  

• Ilmu Komputer  
==> http://ikc.vlsm.org/umum/kemas-cms.php  

• CMS Forum  
==> http://www.cms-forum.org/  

• Content Management Tutorial  
==> http://www.techtutorials.info/contentm.html  

• CMS Review  
==> http://www.cmsreview.com/  

• ERP Today  
==> http://erptoday.com/CMS/Content-Management-Tutorial.aspx  

 
/Har  

Stop Press 

Server SABDA.org Hidup Kembali 

Sejak 25 Maret 2005 yang lalu hingga minggu ini (4 April 2005) server SABDA.org 
DOWN, sehingga menyebabkan sebagian aktivitas online YLSA menjadi macet (situs-
situs YLSA tidak dapat diakses). Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Tapi, puji 

http://www.maxwebportal.com/
http://www.dotnetnuke.com/
http://www.metadot.com/metadot/index.pl
http://www.php-nuke.org/
http://www.postnuke.com/
http://www.mamboserver.com/
http://phpwebsite.appstate.edu/
http://ikc.vlsm.org/umum/kemas-cms.php
http://www.cms-forum.org/
http://www.techtutorials.info/contentm.html
http://www.cmsreview.com/
http://erptoday.com/CMS/Content-Management-Tutorial.aspx
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Tuhan! mulai 5 April 2005 y.l. server SABDA.org telah HIDUP KEMBALI dan sudah 
dapat diakses untuk melayani Anda lagi. Untuk itu, kami mohon maaf kepada semua 
pihak atas kejadian ini dan sekaligus mengucapkan terima kasih, karena kami tahu 
dukungan doa Anda sangat berharga bagi kami.  

Bagi Anda yang masih mengalami kendala saat mengakses Situs SABDA.org ataupun 
situs-situs milik YLSA lainnya, silakan memberitahukan kepada kami untuk segera 
ditindaklanjuti. Kirimkan pemberitahuan tersebut melalui email ke:  
<webmaster@sabda.org>  

Informasi lebih lengkap mengenai tidak dapat diaksesnya server SABDA.org selama 
beberapa saat ini dapat Anda lihat di Situs SABDA.org di alamat:  
==> http://www.sabda.org/informasi.htm  

 
Milis Diskusi e-Wanita Aktif Kembali  

Selama satu tahun terakhir ini milis diskusi I-KAN e-Wanita tidak aktif lagi. Nah, dalam 
rangka memperingati Hari Kartini, 21 April 2005 ini, YLSA merencanakan akan 
menghidupkan kembali milis yang ditujukan khusus bagi wanita Kristen Indonesia ini. 
Oleh karena itu, bagi Anda yang telah menjadi anggota milis diskusi e-Wanita dan ingin 
berpartisipasi aktif kembali, silakan mengirimkan e-mail untuk konfirmasi ulang 
keanggotaan Anda ke: 
<owner-i-kan-wanita@xc.org>  

Sedangkan bagi Anda yang belum bergabung dan ingin bergabung di I-KAN e-Wanita, 
silakan mengirimkan e-mail kosong ke alamat:  
<subscribe-i-kan-wanita@xc.org>  

Untuk ikut berdiskusi, silakan mengirimkan e-mail ke: 
< i-kan-wanita@xc.org >  

Sebagai informasi, milis diskusi e-Wanita adalah milis diskusi yang terbuka bagi semua 
wanita Kristen Indonesia yang ingin berbagi beban dan pengalaman. Sekalipun 
anggotanya semua wanita, bukan berarti topik yang dibahas hanya seputar masalah 
wanita saja. Mereka juga mengangkat topik-topik khusus tentang dunia kekristenan dan 
juga topik-topik umum seputar dunia keluarga, lingkungan kerja, hubungan 
antarmanusia, dan sebagainya.  

• TOPIK ICW EDISI 1046 DAN 1047  

Pada ICW Edisi 1046 (akhir April 2005), seperti telah disebutkan dalam Editorial, 
Redaksi akan menampilkan berbagai review situs yang menyajikann informasi seputar 
pembuatan situs. Nah, bila Anda memiliki informasi situs seperti yang disebutkan di 
atas, silakan mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

http://www.sabda.org/informasi.htm
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Sedangkan topik untuk ICW Edisi 1047 (awal Mei 2005) ialah PENDIDIKAN. Dalam 
edisi ini Redaksi akan mengulas berbagai situs yang memberikan informasi mengenai 
PENDIDIKAN, baik pendidikan online, sekolah, beasiswa, maupun informasi pendidikan 
lainnya. Bila Anda mempunyai informasi-informasi tersebut jangan ragu untuk 
menginformasikannya ke Redaksi ICW.  

Review Situs/Milis/Informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: Lina Widyasari <lina_widyasari@>  
>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.  
>Saat ini saya sedang mencari beberapa situs-situs yang menyediakan  
>bahan-bahan mengenai konseling. Apakah ICW bisa membantu saya untuk  
>mencarikan situs-situs mengenai konseling?  
>Thanks untuk jawabannya.  

Redaksi: 
Shallom Sdri. Lina Widyasari, Kami senang mendengar bahwa terbitan-terbitan ICW 
dapat membantu Anda untuk mendapatkan berbagai sumber informasi Kristen dari 
dunia internet. Berikut beberapa alamat Situs Konseling Kristen:  

• C3I (Christian Counseling Center Indonesia)  
==> http://www.sabda.org/c3i/  

• TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga)  
==> http://www.telaga.org/  

• Arsip Publikasi e-Konsel  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/  

Selain itu, Anda juga dapat menemukan alamat situs-situs konseling Kristen dalam 
arsip ICW yang mengambil topik mengenai konseling.  

• Konseling  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1035/  

• Edisi Khusus C3I dan Pelayanan Konseling  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1005/  

• Doa & Konseling  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/088/  

Semoga informasi ini dapat membantu Anda.  

http://www.sabda.org/c3i/
http://www.telaga.org/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1035/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1005/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/088/
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ICW 1046/April/2005: Webmaster(2)  
Salam Kasih  

Setelah ICW Edisi 1045 membahas tentang situs-situs yang memberikan pelayanan 
domain dan hosting, maka pada Edisi 1046 ini, Redaksi akan memfokuskan 
pembahasan pada berbagai situs yang menyajikan beragam bahan, tips, dan trik 
seputar pembuatan situs.  

Untuk menghasilkan sebuah desain situs yang indah dan menarik, tidak selalu 
dibutuhkan kemampuan yang tinggi. Seorang webmaster bisa saja memanfaatkan 
berbagai script, tools image, bahkan template webpage dan modul gratis yang banyak 
tersedia di internet. Yang perlu dilakukan hanya tinggal men-download dan memasang. 
Suatu pekerjaan yang mudah, bukan?  

Sekarang silakan Anda mencoba untuk mendata hal-hal yang mungkin masih Anda 
perlukan untuk melengkapi situs Anda saat ini. Buku tamu misalnya, atau fasilitas 
hubungi kami, beberapa gambar, tombol, dan aksesoris lainnya. Lalu, cobalah mencari 
bahan-bahan tersebut di beberapa situs yang kami sajikan pada edisi kali ini. Kami 
yakin, Anda akan menemukan apa yang Anda butuhkan.  

Kami berharap, edisi ini dapat memberikan semangat bagi Anda dalam menekuni 
profesi sebagai webmaster. Dan yakinlah bahwa membuat situs itu bisa menjadi 
pekerjaan yang mudah dan menyenangkan. Selamat berkreasi dengan situs Anda. 
Tuhan memberkati! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• WebServant-2000  

WebServant-2000 atau W2000 adalah situs web milik YLSA yang menjadi penyedia 
sumber daya, infrastruktur, dan pendukung bagi para webauthor dan webmaster Kristen 
Indonesia dalam berkarya membangun situs web yang profesional dan mutakhir. 
Berbagai informasi mengenai pembuatan situs masih layak Anda simak, terutama bagi 
Anda yang baru belajar HTML karena situs ini sudah tidak di-update. Disediakan juga 
kode HTML untuk warna dan karakter khusus. Selain itu melalui situs ini Anda juga bisa 
menemukan berbagai sumber referensi mengenai pembuatan sebuah situs. Nah, untuk 
lebih jelasnya ayo kunjungi Situs Web Servant 2000 di:  
==> http://www.sabda.org/w2000/  

• Website Kristen Online  

Website Kristen Online adalah situs yang cocok dikunjungi para webmaster pemula. 
Materi-materi yang ada disusun demikian rupa, mulai dari berbagai pengertian dasar 
mengenai internet, pengenalan berbagai alat dan software yang biasa digunakan dalam 
membuat situs, hingga tutorial sederhana mengenai pembuatan Homepage dengan 
menggunakan Microsoft Word 97. Di bagian akhir Anda juga akan menemukan 
berbagai link penting bagi para webmaster pemula. Untuk membaca isinya, silakan klik 
alamat di bawah ini:  
==> http://www.kristenonline.com/website/  

• Diskusi Web  

Sesuai dengan namanya, Situs Diskusi Web menyediakan forum diskusi bagi para 
pengunjungnya untuk berdiskusi berbagai hal seputar web/situs. Beberapa topik diskusi 
yang dapat Anda ikuti, antara lain "Design Web", "Pemrograman Web", "Database 
Server", dan "Web Services". Nah, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak mengenai 
website dengan para webmaster lainnya, silakan bergabung dengan forum diskusi ini.  
==> http://www.diskusiweb.com/  

• Ilmu Komputer  

Situs Ilmu Komputer adalah tempat yang cocok bagi siapa saja yang ingin belajar 
mengenai komputer secara gratis (e-Learning). Salah satu topik bahasan ialah 
mengenai web dan internet. Berbagai macam tutorial seputar pembuatan situs dapat 
Anda temukan di kolom sebelah kiri, sedangkan di kolom sebelah kanan dapat Anda 
simak berbagai artikel menarik seputar internet dan website. Sebagai catatan berbagai 
bahan tersebut disediakan dalam format PDF yang harus Anda download terlebih 
dahulu. Anda dapat menggunakan program Adobe Acrobat untuk dapat membacanya.  
==> http://www.ilmukomputer.com/mirror.php  

• Klik-Kanan.com  

http://www.sabda.org/w2000/
http://www.kristenonline.com/website/
http://www.diskusiweb.com/
http://www.ilmukomputer.com/mirror.php
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Situs ini memiliki menu yang bervariasi, mulai dari tutorial HTML, PHP, SQL, dan Java 
script; tips & trik pembuatan situs; seputar internet; hingga berbagai software dan tool 
gratis yang akan menolong serta melengkapi Anda untuk menjadi seorang webmaster. 
Jika Anda membutuhkan informasi lebih, situs ini juga menyediakan forum diskusi yang 
diikuti oleh para webmaster dengan topik-topik seputar situs dan internet. Anda juga 
bisa menemukan berbagai script gratis mulai dari animasi text, cursor, drop down menu 
hingga koleksi JavaScript siap pakai yang bisa digunakan untuk memperindah situs 
Anda. Untuk mengakses berbagai informasi tersebut, silakan klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.klik-kanan.com/  

• Master Web  

Situs Master Web dibangun untuk memperlengkapi para webmaster dengan berbagai 
macam informasi seputar pembuatan situs. Melalui situs ini, Anda dapat menemukan 
berbagai berita seputar internet dan beberapa artikel mengenai pembuatan situs. 
Tersedia juga forum diskusi sebagai sarana interaksi antarpengunjung Situs Master 
Web. Selain itu disediakan daftar 10 situs terbaik versi Master Web yang dikelompokkan 
dalam berbagai kategori tertentu. Keberadaan situs- situs terbaik tersebut bisa Anda 
jadikan sebagai ide untuk membuat situs. Dan untuk mengetahui sejauh mana 
pengetahuan Anda mengenai pembuatan situs, silakan mengakses bagian "Kuis Tes 
Kemampuan". Selamat berkunjung!  
==> http://www.master.web.id/  

• Promosi Web  

Mempromosikan sebuah situs melalui fasilitas mesin pencari merupakan salah satu 
langkah penting yang harus dilakukan agar orang lain dapat mengetahui keberadaan 
situs tersebut. Nah, untuk mengetahui berbagai hal mengenai cara promosi situs 
melalui mesin pencari, silakan Anda berkunjung ke Situs Promosi Web. Di situs yang 
didominasi warna merah dan putih ini tersedia berbagai informasi penting seputar 
promosi situs melalui mesin pencari. Selain itu disediakan juga daftar alamat berbagai 
mesin pencari dan bagaimana memasukkan situs ke situs-situs mesin pencari tersebut.  
==> http://www.promosi-web.com/  

• Toekang Web  

Situs ini dibangun oleh Doni Yudono, mahasiswa FMIPA, Jurusan Ilmu Komputer, UGM 
Yogyakarta, dengan tujuan untuk membantu web designer pemula dalam mengikuti 
perkembangan dunia Web. Situs ini sangat cocok untuk para web designer, terutama 
mereka yang masih pemula. Di sini Anda akan menemukan berbagai artikel dan tips 
menarik seputar pembuatan web dan juga berita-berita terbaru dari dunia pembuatan 
situs. Nah, agar tidak ketinggalan informasi, langsung saja berkunjung ke Situs 
Toekang Web di alamat:  
==> http://www.toekangweb.or.id/  

• Webmaster Indonesia  

http://www.klik-kanan.com/
http://www.master.web.id/
http://www.promosi-web.com/
http://www.toekangweb.or.id/
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Situs Webmaster Indonesia merupakan salah satu situs forum diskusi yang disediakan 
khusus untuk para webmaster dan mereka yang ingin belajar dan mengembangkan 
suatu situs. Selain menyediakan beberapa kategori mengenai pembuatan dan 
pengembangan situs, disediakan juga kategori untuk mempromosikan situs secara 
online. Nah, bila Anda ingin ikut berdiskusi, langsung saja mendaftar sebagai anggota 
Situs Webmaster Indonesia di:  
==> http://www.webmaster.or.id/  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Webmaster Resources  

Christian Webmaster Resources merupakan salah satu bagian dari Situs Gospelcom 
yang memiliki fokus menyediakan berbagai sumber bahan yang berkaitan dengan dunia 
web dan internet yang bisa menolong para webmaster Kristen untuk membangun dan 
mengembangkan situs mereka. Melalui situs ini Anda dapat menemukan tips, trik, 
bahan-bahan, dan software gratis yang bisa di-download, serta links ke situs-situs yang 
menyediakan informasi berharga bagi para webmaster. Selain itu melalui situs ini, Anda 
juga dapat berlangganan milis publikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari Situs 
Christian Web Resources. Nah, tunggu apa lagi? Kunjungi alamat berikut ini:  
==> http://www.gospelcom.net/guide/resources/webmaster.php  

• Christlinks  

Bila Anda kesulitan mencari alamat situs yang menyediakan berbagai sumber informasi 
mengenai pembuatan dan pengembangan website, coba arahkan browser Anda ke 
Situs Christlinks. Di situs ini Anda dapat menemukan beragam informasi yang Anda 
butuhkan untuk membuat sebuah situs, khususnya situs Kristen. Berbagai informasi 
tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti "Build Your Web Site", 
"Enhance Your Web Site", dan "Promote Your Web Site". Di setiap kategori tersebut 
dapat Anda temukan beberapa artikel dan juga situs-situs yang akan menolong Anda 
untuk membuat dan mengembangkan sebuah situs Kristen.  
==> http://www.christlinks.com/  

• JC Online  

JC Online merupakan sebuah situs sederhana yang menyediakan bahan- bahan dan 
sumber informasi yang sangat diperlukan oleh para webmaster Kristen. Situs ini 
menyediakan berbagai bahan seputar pembuatan sebuah situs dan juga berbagai 
artikel menarik seputar fakta seputar internet yang dapat dimanfaatkan sebagai media 
penginjilan. Berbagai fakta tersebut dapat Anda temukan di bagian "Articles" dan 
"Recources".  
==> http://www.jconline.org/  

• Worthy Webmaster  

http://www.webmaster.or.id/
http://www.gospelcom.net/guide/resources/webmaster.php
http://www.christlinks.com/
http://www.jconline.org/
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Situs Worthy Webmaster menyediakan berbagai tools gratis mengenai kekristenan 
yang dapat Anda gunakan untuk memperindah situs yang sedang Anda bangun. 
Beberapa di antaranya ialah berita kekristenan dari Worthy News, kata-kata mutiara, 
pencarian ayat Alkitab, dan fasilitas mesin pencari. Semua fasilitas tersebut sangat 
mudah digunakan di situs Anda dan tentu saja semua itu diberikan dengan gratis. Jadi, 
tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs ini di alamat:  
==> http://www.worthywebmaster.com/  

• Web Reference  

Saat menjelajahi Situs Web Reference, Anda dapat menemukan referensi lengkap dari 
berbagai bahasa pemprograman mengenai pembuatan situs, seperti ASP, CSS, 
DHTML, HTML, JavaScript, Perl, PHP, RSS, XHTML, dan XML. Disediakan juga 
berbagai artikel menarik yang khusus disajikan untuk para webmaster. Selain itu 
disediakan juga fasilitas forum diskusi sebagai sarana interaksi antarsesama 
pengunjung Situs Web Reference. Untuk berkunjung ke Situs Web Reference dan 
menikmati semua informasi dan fasilitas tersebut, silakan klik:  
==> http://www.webreference.com/  

• Script untuk Webmaster  

Saat ini Anda tidak perlu lagi pusing memikirkan kode-kode pemrograman untuk 
membuat script buku tamu, shoutbox, form hubungi kami, bahkan forum diskusi. 
Terdapat begitu banyak script yang dapat Anda gunakan secara gratis dan tinggal Anda 
pasang di situs Anda untuk menjalankannya. Berikut beberapa situs yang menyediakan 
berbagai script untuk mempercantik situs Anda:  

Hotscripts  
==> http://www.hotscripts.com/  

Need Scripts  
==> http://www.needscripts.com/  

PHP Script Center  
==> http://www.phpscriptcenter.com/  

PHP Script Search  
==> http://www.phpscriptsearch.com/  

Resources Index  
==> http://resourceindex.com/  

Script Downloads  
==> http://www.scriptdownloads.com/  

Get the Fresh 

http://www.worthywebmaster.com/
http://www.webreference.com/
http://www.hotscripts.com/
http://www.needscripts.com/
http://www.phpscriptcenter.com/
http://www.phpscriptsearch.com/
http://resourceindex.com/
http://www.scriptdownloads.com/
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Oretan Mang Ucup  
http://www.mangucup.net/ 

Situs Oretan Mang Ucup adalah situs terbaru milik Mang Ucup yang berisi berbagai 
oretan/coretan dari Mang Ucup. Ketika membuka halaman pertama, akan timbul kesan 
bahwa situs ini seperti situs anak-anak atau situs seni karena berisi berbagai gambar 
coret yang warni-warni. Kesan tersebut masih akan berlanjut ketika Anda masuk ke 
bagian dalam Situs Mang Ucup. Namun, coba Anda tarik scroll bar browser Anda ke 
bawah, di situ akan terlihat berbagai tulisan karya Mang Ucup yang tersaji secara 
lengkap. Sebagian ada yang dilengkapi dengan isi, namun sebagian lagi ada yang 
hanya menampilkan judulnya saja. Bila Anda penasaran dan ingin tahu siapa 
sebenarnya Mang Ucup, Anda bisa mengetahui dan mengenalnya lebih dekat melalui 
situs ini. Nah, bila Anda sudah tidak sabar untuk membaca tulisan 'usil' dari Mang Ucup, 
silakan menjelajahi Situs Oretan Mang Ucup.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Programmer Kristen  

Milis diskusi Programmer Kristen dibangun sebagai wadah berkumpulnya para 
programmer Kristen dari semua denominasi, baik dari Indonesia maupun dari luar 
negeri. Tujuan utama milis ini, yaitu mengumpulkan para Programmer Kristen untuk 
membuat program yang berhubungan dengan dunia keristenan, seperti program 
Alkitab, situs Kristen, managemen gereja, Bible Study software, dan lain-lain. Melalui 
milis yang sudah memiliki anggota lebih dari 1000 orang ini, Anda dapat berdiskusi 
berbagai hal seputar dunia komputer. Selain itu Anda juga dapat membagikan tips, trik, 
tutorial, atau pengalaman yang Anda miliki seputar pemrograman. Nah, bagi Anda yang 
ingin berbagi ilmu atau mendapatkan ilmu seputar pemrograman, silakan bergabung 
dengan milis diskusi Programmer Kristen.  
==> <programmer-kristen-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <programmer-kristen@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/programmer-kristen/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

CWS Newsletter  

http://www.mangucup.net/
http://groups.yahoo.com/group/programmer-kristen/
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Christian Website (CWS) Newsletter merupakan salah satu layanan dari Situs Christian 
Website yang menyajikan berbagai informasi mengenai situs-situs Kristen. Selain itu, 
dengan berlangganan publikasi berbahasa Inggris ini, Anda juga akan mendapatkan 
kiriman artikel dan juga polling mengenai masalah-masalah seputar kekristenan. Untuk 
berlangganan milis publikasi ini, silakan langsung berkunjung ke Situs CWS Newsletter 
dan mendaftarkan e-mail Anda pada kolom pendaftaran yang disediakan. Selamat 
mendaftar.  
==> http://www.christianwebsite.com/newsletter/  

Lain-Lain 

Halaman Pertama yang Menarik 

Halaman pertama situs yang Anda buat seringkali menjadi kontak pertama antara 
pengunjung dan situs Anda. Halaman pertama situs yang menarik menjadi salah satu 
faktor penting untuk mengubah sikap pengunjung yang hanya sambil lalu menjadi 
pengunjung tetap.  

Berikut beberapa hal yang harus Anda perhatikan untuk menarik minat pengunjung 
terhadap situs Anda.  

1. Jagalah Kesadaran para Pengunjung  
Beberapa situs menyia-nyiakan ruang yang berharga di halaman pertama situs 
mereka dengan ucapan selamat datang dari pimpinan atau pernyataan tentang 
visi dan misi yang tak berkesudahan kadang- kadang keduanya sehingga 
membuat para pengunjung bosan untuk membacanya. Namun, pernyataan 
tentang visi dan misi Anda dapat menjadi berguna dalam satu hal. Gunakan itu 
untuk menyaring maksud tujuan situs Anda menjadi sebuah pernyataan yang 
menggugah yang mengandung beberapa kata kunci penting. Kemudian buatlah 
satu baris kalimat yang tampak menonjol pada halaman pertama situs Anda.  
Gunakan pernyataan tersebut untuk menggelorakan minat para pengunjung 
Anda dan anjurkan mereka untuk membaca tulisan selanjutnya yang ada di 
halaman depan situs Anda untuk melihat dengan dengan lebih teliti apa yang 
sebenarnya Anda tawarkan.  

2. Buatlah dengan Singkat dan Sederhana  
Para pengunjung menginginkan informasi berguna yang dapat digunakan 
dengan segera. Para pengunjung memiliki harapan yang berbeda ketika mereka 
membaca secara online dengan ketika membaca halaman-halaman tercetak. 
Mengingat membaca secara online itu lebih melelahkan, maka sebaiknya buatlah 
halaman pertama dengan ringkas (kecuali bila menampilkan informasi umum) 
namun berisi berbagai link untuk informasi penting.  

3. Mana yang Harus di-Klik Buat Mudah secara Visual  
Dapat dimengerti, sistem navigasi yang mudah dilihat sangat penting karena 
para pengunjung tidak senang jika harus tersesat di sebuah situs. Para 
pengunjung yang frustrasi akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi.  

http://www.christianwebsite.com/newsletter/
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Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi 
pada situs Anda:  

1. Navigasi yang Mudah Diakses 
Aturlah navigasi sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan dan 
juga diakses. Navigasi dengan menu-menu gambar atau JavaScript akan 
berfungsi dengan baik selama Anda selalu memasukkan navigasi teks 
dengan baik. Keyboard shortcuts juga sangat berguna bagi para 
pengunjung yang menggunakan navigasi keyboard daripada 
menggunakan mouse. Hanya perlu diingat tidak semua browser dapat 
menjalankan perintah javascript, hover, atau flash. Oleh karena itu 
pertimbangkan kembali jika Anda ingin mengunakan script tersebut. Atau 
Anda juga dapat menaruh navigasi lainnya dalam bentuk text biasa, selain 
dalam bentuk javascript.  

2. Fungsi Pencari 
Para pengunjung akan senang jika dapat menemukan situs yang 
menyediakan fungsi pencarian untuk mendapatkan informasi yang mereka 
inginkan. Untunglah, Anda tidak perlu menjadi ahli kode untuk membuat 
mesin pencari bagi situs Anda. Terdapat beberapa situs yang 
menyediakan jasa mesin pencari khusus bagi situs Anda baik yang gratis 
maupun tidak. Situs tersebut antara lain:  
==> http://www.google.com  
==> http://www.freefind.com  

3. Peta situs 
Ini adalah hal yang mutlak untuk situs-situs yang luas dan kompleks, 
namun, hal ini seringkali membantu bagi situs-situs kecil yang mencakup 
berbagai macam topik atau yang struktur pengorganisasiannya tidak jelas. 
Selain itu, spider dari mesin pencari (Google, Yahoo, MSN, dll) juga 
menyukainya karena peta situs akan membantu mereka untuk 
mengindeks seluruh situs.  
Navigasi situs Anda harus mudah dilihat. Anda hanya akan membuang 
waktu untuk memikat para pengunjung dengan info yang memikat di 
halaman utama situs web Anda jika mereka tersesat ketika sedang 
mencoba untuk belajar lebih jauh.  

4. Dapatkan Kepercayaan Mereka  
Para pengunjung tidak dapat melihat Anda. Mereka mungkin tidak akan pernah 
bertemu Anda secara langsung, atau bahkan tidak pernah berbicara dengan 
Anda melalui telepon. Ini berarti mereka harus merasa nyaman dengan situs 
Anda sebelum mereka percaya kepada Anda. Bagaimana mereka mau 
melakukan apa yang Anda inginkan melalui situs Anda jika mereka sudah tidak 
percaya dengan situs Anda?  

5. Jangan Rusak apa pun  
Pastikan halaman pertama situs Anda harus tampil semuanya sewaktu para 
pengunjung me-loading-nya. Anda boleh memiliki animasi Flash yang paling 
keren, namun jangan berharap para pengunjung akan mendownload plug-in-nya 
hanya untuk melihat animasinya. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua 
browser mendukung animasi flash. Jika Anda benar-benar ingin membuat 
halaman situs Anda tampak bagus, hindarilah penggunaan teknologi-teknologi 

http://www.google.com/
http://www.freefind.com/
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tercanggih. Kecuali jika target pengunjung situs Anda adalah mereka yang telah 
memiliki seluruh perangkat canggih untuk membuka situs.  

Sebagian besar dari pengunjung hanya ingin melihat halaman situs yang cepat dibuka, 
tampak menarik, dan berisi informasi yang berguna. Untuk dapat memenuhi kriteria ini, 
maka Anda dapat menjalankan 3 hal sebagai berikut:  

1. Pilih Warna yang Tepat  

Kombinasi warna yang tepat membuat kontras dan menegaskan poin-poin 
penting. Hindari perpaduan antara warna merah/hijau warna-warna ini 
bermasalah bagi para pengunjung yang buta warna. Warna-warna link standar 
membuat navigasi menjadi lebih mudah.  

2. Gunakan Gambar-gambar dengan Bijaksana  

Pastikan apakah gambar-gambar yang ada benar-benar meningkatkan tujuan 
dari situs Anda. Kebanyakan para pengunjung ingin membaca informasi, bukan 
melihat gambar-gambar indah yang hanya menambah waktu download yang 
tidak diperlukan saja. Optimisasi gambar-gambar Anda dengan menggunakan 
software untuk meng-edit gambar seperti Adobe Photoshop.  

3. Perbaiki Kesalahan-kesalahan  

Perhatikan setip kode HTML yang Anda gunakan, sebab kesalahan pemberian 
kode html yang sederhana pun dapat merusak halaman Anda. Browser Netscape 
tidak dapat menampilkan table sama sekali jika Anda lupa menutup tag tablenya. 
Untuk mengecek apakah kode HTML Anda sudah benar atau tidak, gunakan 
fasilitas yang tersedia di situs Anybrowser  
==> http://www.anybrowser.com/ Ini akan memberitahu Anda jika terdapat 
masalah-masalah yang terjadi pada kode dan bahkan memperbaiki kode Anda.  

Para webmaster pemula menghabiskan banyak energi, mencoba untuk memikat para 
pengunjung. Sayangnya, beberapa tidak memperhatikan apa yang para pengunjung 
lihat sewaktu mereka membuka situs. Ya, Anda pasti ingin mengundang para 
pengunjung datang ke situs Anda, tapi yang lebih penting, Anda ingin mereka tetap 
berada di situ dan menjadi pelanggan Anda.  

Halaman depan situs web Anda adalah garda depan Anda. Buatlah se-informatif 
mungkin dan menimbulkan rasa ingin tahu.  

Sumber diedit dari:  

Sumber  : http://www.bjoconsulting.com/artikel/cm/frontpage.htm  
Penulis  : Bob Julius Onggo  
Judul Asli  : Membuat Halaman Pertama Situs Web Membangkitkan Minat Pengunjung  

http://www.anybrowser.com/
http://www.bjoconsulting.com/artikel/cm/frontpage.htm
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Stop Press 

Publikasi e-Leadership 

YLSA dan YLI merencanakan kerjasama untuk menggarap project Leadership. Sebagai 
langkah pertama untuk mewujudkan rencana tersebut, YLSA melalui sistem jaringan I-
KAN (Internet Komputer Alkitab Networks) akan menerbitkan publikasi baru yang diberi 
nama "e-LEADERSHIP". Publikasi elektronik ini akan diterbitkan secara berkala 
sebulan sekali dengan tema-tema khusus yang dipilih.  

Peluncuran Publikasi e-LEADERSHIP ini merupakan sarana pendukung untuk Situs 
"Indonesia Christian Leadership Trainer Network and Resource Center" yang sekarang 
juga sedang dalam tahap pengerjaan. Kami berharap, kehadiran Publikasi e-
LEADERSHIP nantinya dapat menyiapkan jalan yang lebih mulus untuk pengembangan 
pelayanan pelatihan kepemimpinan Kristen, khususnya bagi masyarakat Kristen secara 
luas.  

Melalui Publikasi e-LEADERSHIP ini akan disajikan berbagai bahan (artikel, renungan, 
tips, dll.) dan informasi-informasi lain yang berguna bagi para leader dan trainer, 
hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang memiliki beban dalam pengembangan 
kepemimpinan. Diharapkan dengan membaca bahan-bahan ini semakin banyak orang 
bisa dibekali dengan pengetahuan kepemimpinan yang benar-benar Alkitabiah untuk 
menunjang pelayanan dan pekerjaan Tuhan.  

Bagi Anda yang ingin berlangganan dan mendapatkan Edisi Perdana Publikasi e-
Leadership, silakan kirim email kosong ke:  

<staf-leadership@sabda.org> 

Mari bergabung di Milis Publikasi e-Leadership!!!  

Permohonan Maaf atas Keterlambatan Penerbitan Publikasi YLSA 

Melalui pemberitahuan ini kami, segenap Redaksi Publikasi YLSA (Yayasan Lembaga 
SABDA), mohon maaf kepada para pelanggan atas keterlambatan penerbitan beberapa 
publikasi I-KAN (yaitu: e-Konsel Edisi 085/2005; e-BinaAnak Edisi 224/2005; e-JEMMi 
Edisi 15/2005; dan e-Penulis 006/2005), yang seharusnya terbit pada minggu lalu 
(antara tanggal 12 - 15 April 2005).  

Masalah keterlambatan ini bukan berasal dari meja Redaksi tetapi karena MAIL 
SERVER SABDA yang ada di luar DOWN selama lebih dari satu minggu. Namun kami 
bersyukur, awal minggu ini mail server tersebut sudah bisa hidup kembali. Untuk semua 
ketidaknyamaanan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan 
dukungan doanya, segenap Redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua 
pelanggan publikasi I-KAN.  
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Selamat melayani, 
Koordinator Publikasi YLSA 
(Tesa)  

• TOPIK ICW EDISI 1047 DAN 1048  

Pada ICW Edisi 1047 (awal Mei 2005), Redaksi akan mengangkat topik mengenai 
PENDIDIKAN. Dalam edisi ini Redaksi akan mengulas berbagai situs yang memberikan 
informasi mengenai PENDIDIKAN, baik pendidikan online, sekolah, beasiswa, maupun 
informasi pendidikan lainnya. Bila Anda mempunyai informasi-informasi tersebut jangan 
ragu untuk menginformasikannya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan topik ICW Edisi 1048 (akhir Mei 2005) ialah ROH KUDUS. Dalam edisi ini 
Redaksi akan menyajikan berbagai situs yang mengulas tentang Pribadi ROH KUDUS. 
Bila Anda mempunyai informasi situs yang menyajikan mengenai ROH KUDUS, silakan 
mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Review Situs/Milis/Informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw@sabda.org>  

Surat Anda 

Dari: Petrus Hariyanto <petrus_hariyanto@>  
>Halo redaksi ICW,  
>Apakah ICW dapat membantu saya untuk menginformasi e-mail gratis  
>yang menyediakan fasilitas POP3. Saat ini saya mengakses internet  
>dari rumah dan dengan menggunakan e-mail yang memiliki fasilitas  
>POP3 membuat saya hanya perlu online saat menarik dan mengirim e-  
>mail. Sedangkan untuk membaca dan menulis e-mail tidak perlu  
>online.  
>Terima kasih untuk bantuannya  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Petrus Hariyanto, Tidak semua layanan e-mail gratis menyediakan 
fasilitas POP3 yang diberikan gratis untuk penggunanya. Namun masih ada beberapa 
situs yang menyediakan layanan e-mail yang dilengkapi fasilitas POP3 gratis. Silakan 
cek beberapa alamat di bawah ini:  

• Gmail  
==> http://www.gmail.com/  

• HotPop  
==> http://www.hotpop.com/  

• Inbox  
==> http://www.inbox.lv/  

• Solonet  
==> http://www.solonet.co.id  

http://www.gmail.com/
http://www.hotpop.com/
http://www.inbox.lv/
http://www.solonet.co.id/
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• Vfemail  
==> http://www.vfemail.net/  

Semoga jawaban ini bisa membantu Anda.  

  

http://www.vfemail.net/
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ICW 1047/Mei/2005: Pendidikan  
Salam Kasih  

Pada tahun-tahun terakhir ini, dunia pendidikan kita tak putus- putusnya diterpa oleh 
berbagai persoalan yang tidak ringan. Mulai dari mutu dan fasilitas pendidikan yang 
dipertanyakan, kekurangan tenaga pengajar, korupsi, sampai melonjaknya biaya 
pendidikan yang semakin lama terasa semakin tidak terjangkau oleh masyarakat, 
terutama kalangan menengah ke bawah. Namun di sisi lain dunia, pendidikan juga 
mengalami banyak kemajuan. Keberadaan internet telah mengubah paradigma berpikir 
konvensional serta berhasil menawarkan alternatif pembelajaran dalam pendidikan. 
Salah satunya adalah e-Learning. Dengan e-Learning belajar tidak lagi dibatasi oleh 
tempat dan waktu. e-Learning menjadi salah satu solusi bagi problematika dunia yang 
semakin sibuk dengan menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih tinggi.  

Pemahaman sederhana mengenai konsep e-Learning dapat Anda baca pada Rubrik 
Ulasan ICW edisi kali ini, yang mengangkat tema mengenai PENDIDIKAN. Sebagai 
sajian utama, Redaksi menghadirkan review dari situs-situs pendidikan, tidak hanya 
terbatas pada pendidikan sekolah atau universitas, tetapi juga pendidikan Alkitab. 
Sajian lainnya yang tidak boleh Anda lewatkan ialah informasi mengenai beasiswa dari 
dunia cyber.  

Redaksi berharap agar sajian kali ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai 
sumber-sumber informasi pendidikan dari dunia internet. Dan bila Anda memiliki 
komentar atau ingin berbagi pengalaman sehubungan dengan topik ICW edisi kali ini, 
silakan kirimkan komentar Anda ke alamat e-mail Redaksi di: <staf-icw@sabda.org>  

Selamat membaca! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Persetia (Perhimpunan Sekolah Teologia)  

Persetia adalah organisasi perhimpunan Sekolah-sekolah Teologia di Indonesia yang 
didirikan pada 27 Oktober 1963. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk 
mengembangkan sekolah-sekolah anggotanya serta mempromosikan pemikiran teologi 
dalam konteks Indonesia. Penjelasan lebih rinci mengenai Persetia ini dapat Anda 
simak di Situs Persetia yang khusus dibuat untuk mengenalkan keberadaan Persetia 
melalui dunia cyber. Melalui situs ini Anda dapat menemukan berbagai informasi 
penting dan menarik seputar Persetia mulai dari organisasi, daftar anggota, kurikulum, 
sampai dengan laporan kegiatan. Selain itu disediakan juga berbagai artikel Kristen dan 
alamat situs-situs rohani lainnya.  
==> http://www.persetia.org/  

• Sekolah Tinggi Teologia Jakarta (STTJ)  

Tampilan Situs Sekolah Tinggi Teologia agak berbeda dengan situs- situs sekolah 
lainnya, sebab situs ini hanya menampilkan perpaduan warna hitam dan putih. Hal ini 
sengaja dibuat untuk menghadirkan kesan sederhana, jujur, dan apa adanya. Pada 
bagian depan situs ini lebih banyak menyajikan informasi seputar situs dan juga sarana 
interaktif dengan pengunjung, yaitu forum diskusi shoutbox. Sedangkan link informasi 
mengenai STT Jakarta sendiri dapat Anda temukan di bagian sebelah kiri menu 
"Komunitas". Selamat berkunjung!  
==> http://www.sttjakarta.ac.id/  

• Universitas Kristen Maranatha  

Sekilas tampilan Situs Universitas Kristen Maranatha hampir menyerupai situs blog 
yang dilengkapi dengan berbagai berita terbaru seputar Universitas Kristen Maranatha. 
Pada bagian atas dapat Anda temukan berbagai ragam info seputar Universitas Kristen 
Maranatha mulai dari organisasi, siaran press, faq, sampai dengan pendidikan di 
Maranatha. Sedangkan pada bagian kanan tersedia informasi mengenai penerimaan 
mahasiswa baru dan berbagai fakultas yang ada di Maranatha. Nah, bila Anda memiliki 
rencana kuliah di Universitas Kristen Maranatha, silakan dulu berkunjung ke situsnya di:  
==> http://www.maranatha.edu/  

• Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)  

Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan Universitas Kristen Duta Wacana yang 
terletak di depan GKJ Sawo Kembar Yogyakarta. Universitas yang telah meluluskan 
begitu banyak pendeta ini juga tidak mau ketinggalan untuk mempromosikan dirinya 
melalui dunia maya. Di Situs UKDW terdapat berbagai berita dan informasi berharga 
seputar UKDW, seperti informasi wisuda, jadwal kegiatan, tentang fakultas, informasi 
penerimaan mahasiswa baru, dan informasi berharga lainnya mengenai UKDW. 
Sebagai panduan agar tidak tersesat saat menjelajahi Situs UKDW, silakan 

http://www.persetia.org/
http://www.sttjakarta.ac.id/
http://www.maranatha.edu/
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memanfaatkan menu "Site Map" yang terletak di bagian atas.  
==> http://www.ukdw.ac.id/  

• Universitas Pelita Harapan (UPH)  

Anda akan langsung disuguhi tampilan flash yang cukup menarik saat membuka 
halaman depan dari Situs Universitas Pelita Harapan. Pada bagian ini Anda akan 
melihat dua link, yaitu "Enter" untuk masuk ke Situs UPH dan "UPH Click" untuk 
mengakses bagian mahasiswa UPH. Di bagian dalam Situs UPH dapat Anda temukan 
berbagai informasi yang Anda perlukan untuk mengenal keberadaan Universitas Pelita 
Harapan. Nah, bila Anda ingin mengetahui lebih jauh mengenai Universitas Pelita 
Harapan, silakan mampir dulu di Situs UPH di:  
==> http://www.uph.edu/  

• Sekolah Kristen Ketapang  

Sekolah Kristen Ketapang yang beralamat di Jl. K.H. Zainul Arifin No. 35-37 Jakarta 
Pusat ini merupakan salah satu sekolah Kristen yang telah meng-online-kan 
keberadaannya dengan membuat sebuah situs yang dinamis dan informatif. Melalui 
situs yang memiliki warna dasar biru ini, Anda dapat menyimak berbagai berita kegiatan 
sekolah, artikel, renungan, pokok doa, dan juga informasi mengenai Sekolah Kristen 
Ketapang. Selain menjadi sarana informasi, situs ini juga menjadi mading (majalah 
dinding) online untuk menampung kreativitas para siswanya.  
==> http://www.skketapang.org/  

• Pendidikan Alkitab Online  

Selain menyajikan info seputar lembaga pendidikan, pada sajian edisi ini Redaksi juga 
menampilkan situs-situs yang memberikan pendidikan Alkitab secara online dan gratis.  

PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Theologia Awam) Online  

Bagi Anda yang ingin mempelajari bahan-bahan dasar tentang iman Kristen secara 
online, sangatlah tepat bila Anda berkunjung ke Situs PESTA Online. Situs PESTA 
Online dirancang sedemikian rupa agar peserta dapat melakukan "independent study". 
Selain bahan-bahan kursus, disediakan juga bahan pertanyaan dan bahan referensi. 
Bahan- bahan tersebut dapat di-download dan dipakai untuk melengkapi diri sendiri 
dengan pengetahuan pokok-pokok Iman Kristen, atau dapat juga dipakai dalam 
kelompok PA atau kelompok sel. Untuk mengakses Situs PESTA Online, silakan klik 
alamat di bawah ini:  
==> http://www.sabda.org/pesta/  

Dianweb  

Selain menyediakan berbagai bahan kekristenan, Situs Dianweb juga menyediakan 
Rubrik "Studi Alkitab" yang dapat diikuti oleh siapa saja yang ingin belajar mengenai 

http://www.ukdw.ac.id/
http://www.uph.edu/
http://www.skketapang.org/
http://www.sabda.org/pesta/
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Alkitab. Pelajaran Alkitab berjudul "Temukanlah" tersebut dapat Anda baca secara 
online di Situs Dianweb. Selain itu, Situs Dianweb juga menyediakan milis publikasi 
berisi pemahaman Alkitab. Review dari milis publikasi tersebut dapat Anda simak pada 
Rubrik "Lacak Milis" edisi kali ini.  
==> http://www.dianweb.org/  

• Situs non-Kristen  

Berikut beberapa situs non-Kristen yang berisi berbagai informasi berharga mengenai 
Pendidikan.  

DIKTI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)  
==> http://www.dikti.org/  

Komunitas Sekolah Indonesia Plasa  
==> http://ksi.plasa.com/  

Pendidikan Net  
==> http://www.pendidikan.net/  

Perguruan Tinggi Swasta Online  
==> http://www.pts.co.id/  

Jelajah Situs Manca 

• Association of Christian Schools International (ACSI)  

Association of Christian Schools International (ACSI) didirikan untuk membekali para 
pendidik Kristen dan sekolah-sekolah di seluruh dunia agar bisa mendidik anak-anak 
dan para pemuda secara efektif dengan pemikiran Kristus. Melalui Situs ACSI ini Anda 
dapat menemukan beragam informasi seputar pendidikan Kristen dari penjuru dunia 
mulai dari daftar sekolah dan universitas Kristen, informasi lowongan kerja, laporan 
kegiatan ACSI sampai dengan berita mengenai pendidikan Kristen. Selain itu, ACSI 
juga mengajak partisipasi para pengunjung untuk membantu mereka yang tidak dapat 
menerima pendidikan karena berbagai alasan tertentu. Untuk menjelajahi Situs ACSI, 
silakan Anda klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.acsi.org/  

• Baker's Guide  

Baker's Guide adalah sebuah pusat referensi yang berisi informasi program-program 
pendidikan Kristen/teologia jarak jauh dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi 
(memperoleh gelar). Untuk memudahkan pencarian maka berbagai program pendidikan 
tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori mulai dari kategori "K-12 Programs" 
sampai dengan "International Programs". Nah, bila Anda ingin mengetahui lebih banyak 
mengenai berbagai program pendidikan jarak jauh, jangan ragu untuk menjelajahi Situs 

http://www.dianweb.org/
http://www.dikti.org/
http://ksi.plasa.com/
http://www.pendidikan.net/
http://www.pts.co.id/
http://www.acsi.org/
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Baker's Guide di:  
==> http://bakersguide.gospelcom.net/  

• World Bible School  

Melalui Situs World Bible School, Anda dapat mengikuti pelajaran Alkitab melalui 2 
cara, yaitu surat elektronik (e-mail) dan surat cetak. Dengan memilih alternatif surat 
elektronik, maka bahan-bahan pengajaran akan dikirimkan ke alamat e-mail Anda. 
Sedangkan jika Anda memilih melalui surat biasa, maka bahan-bahan tersebut akan 
dikirimkan ke alamat rumah Anda dengan menggunakan surat cetak. Pelajaran Alkitab 
ini dapat Anda ikuti secara gratis dari mana pun Anda berasal. Selain itu, Situs World 
Bible School juga menyediakan beberapa artikel menarik mengenai kekristenan.  
==> http://www.wbschool.org/  

Get the Fresh 

Komunitas YLSA  
http://www.ylsa.org/forum/ 

Pada pertengahan April 2005 kemarin YLSA meluncurkan sebuah situs baru, yaitu 
"Situs Komunitas YLSA (Yayasan Lembaga SABDA)". Situs yang memakai model 
forum diskusi ini dibangun untuk menjalin dan mempererat relasi antara Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) dan para mitra, donatur, dan Sahabat YLSA serta pengguna 
produk pelayanan YLSA. Melalui situs ini para anggota yang diharapkan adalah para 
pendukung YLSA, dapat bertanya jawab dengan pengurus dan staf YLSA dan mereka 
pun bisa memberikan saran dan masukan untuk kemajuan pelayanan YLSA. Selain itu, 
melalui situs ini, para anggota juga dapat menjalin relasi antaranggota Komunitas YLSA 
lainnya.  

Untuk memberikan batasan yang lebih rapi, maka Situs Komunitas YLSA ini 
menyediakan dua kategori diskusi utama:  

1. Forum YLSA (Yayasan Lembaga SABDA). Forum ini disediakan khusus bagi 
Anda yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai pelayanan YLSA atau ingin 
memberikan saran dan komentar untuk kemajuan pelayanan YLSA.  

2. Forum Alkitab/SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat). Forum ini 
disediakan bagi para pengguna SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) 
yang ingin berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai Program atau Modul 
SABDA©, atau program alkitab yang lain.  

Pada waktu yang akan datang Situs Komunitas YLSA akan menambah lagi forum 
diskusinya dengan Forum Pendidikan Elektronik Theologia Awam (PESTA) - Online dan 
Forum Leadership Kristen. Bila Anda memiliki saran atau ide untuk pengembangan 
Situs Komunitas YLSA, silakan mempostingkannya di bagian Forum YLSA.  

http://bakersguide.gospelcom.net/
http://www.wbschool.org/
http://www.ylsa.org/forum/
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Untuk dapat ikut berdiskusi, Anda harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota 
dengan meng-klik link "Register", kemudian isi kolom yang ada dan ikuti petunjuk yang 
disediakan. Nah, kami tunggu partisipasi para pembaca setia ICW di Situs Komunitas 
YLSA.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Beasiswa  

Milis diskusi Beasiswa menjadi tempat bagi siapa saja yang sedang mencari informasi 
mengenai beasiswa baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan bergabung dengan 
milis yang sudah berdiri pada 22 Maret 2000 ini Anda akan mendapatkan informasi 
mengenai beasiswa dari anggota milis lainnya. Beasiswa tersebut beragam, ada yang 
ditujukan untuk S1, S2, atau program S3. Program beasiswa yang ditawarkan tidak 
melulu untuk melanjutkan studi di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Bukan hanya 
berbagi informasi mengenai program beasiswa saja, melalui milis ini Anda juga dapat 
berdiskusi tentang tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa dari suatu lembaga. Nah, 
bila Anda sedang berburu beasiswa atau ingin tahu seluk beluk pencarian beasiswa, 
silakan bergabung di milis ini.  
==> <beasiswa-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <beasiswa@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/beasiswa/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

Dianmail  

Dianmail adalah sebuah milis publikasi yang menjadi bagian dari Situs Dianweb yang 
review situsnya dapat Anda simak di rubrik "Jelajah". Dengan bergabung di milis ini 
Anda akan mendapatkan kiriman e-mail berupa tulisan-tulisan seputar pemahaman 
Alkitab. Kiriman e-mail ini tentu saja akan menolong Anda untuk semakin memahami 
Firman Tuhan. Nah, jika Anda ingin memahami Alkitab dengan lebih mendalam, silakan 
bergabung di milis yang didirikan sejak 28 April 2003 ini.  
==> <dianmail-subscribe@yahoogroups.com> [Berlangganan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/dianmail/ [Arsip]  
==> http://www.dianmail.org [Situs]  

http://groups.yahoo.com/group/beasiswa/
http://groups.yahoo.com/group/dianmail/
http://www.dianmail.org/
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Artikel: Informasi Beasiswa Dari Internet 

• DUNIA INTERNET  

Informasi pendidikan yang disediakan di internet tidak melulu berbicara mengenai situs-
situs sekolah, universitas, akademi, atau pendidikan online, tetapi juga menyediakan 
beragam informasi mengenai beasiswa. Hal ini tentu saja sangat menolong bagi 
mereka yang berprestasi dan ingin melanjutkan studinya namun terbentur oleh masalah 
dana. Program beasiswa yang disediakan tidak hanya terbatas dari yayasan/lembaga 
dalam negeri, tetapi juga dari yayasan/lembaga dari luar negeri yang memberikan 
kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk melanjutkan studinya ke luar negeri.  

Setelah mengetahui informasi ini, mungkin terlintas dalam benak Anda, apakah 
informasi mengenai beasiswa tersebut dapat dipercaya? Harus diakui bahwa internet 
juga bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjadi 
sarana penipuan, termasuk mengenai urusan beasiswa. Namun, dengan melihat siapa 
yang memberikan informasi dan berapa banyak orang yang merekomendasikan 
program beasiswa tersebut, sangatlah sah rasanya menyatakan bahwa program 
beasiswa tersebut layak untuk diikuti. Selain itu, banyaknya kesaksian yang 
mengisahkan bagaimana mereka dapat sukses mengikuti suatu program beasiswa juga 
layak untuk Anda jadikan pertimbangan mengenai kebenaran suatu program beasiswa.  

Anda mungkin bertanya, saya tidak tahu bagaimana prosedur dan tata cara mengikuti 
program beasiswa? Tenang, beberapa situs telah berbaik hati menyediakan informasi 
mengenai tata cara, tips, trik, atau hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan untuk 
dapat lolos seleksi dalam suatu program beasiswa. Selain itu, Anda juga dapat 
bergabung dalam milis diskusi yang disediakan khusus bagi Anda yang ingin mencari 
informasi seputar beasiswa. Salah satu review milis diskusi mengenai beasiswa dapat 
Anda lihat pada Rubrik "Lacak Milis".  

Berikut beberapa situs, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menyediakan 
informasi lain mengenai beasiswa.  

• Beasiswa  
==> http://www.beasiswa.us/  

• Beasiswa Indonesia  
==> http://beasiswaindonesia.blogspot.com/  

• Beasiswa Dikti  
==> http://www.dikti.org/beasiswa/  

• Beasiswa Indonesia Berlin  
==> http://www.indonesia-berlin.de/education/beasiswa.htm  

• Milis Beasiswa  
==> http://milisbeasiswa.blogspot.com/  

• Scholarshipnet  
==> http://www.scholarshipnet.info/  

http://www.beasiswa.us/
http://beasiswaindonesia.blogspot.com/
http://www.dikti.org/beasiswa/
http://www.indonesia-berlin.de/education/beasiswa.htm
http://milisbeasiswa.blogspot.com/
http://www.scholarshipnet.info/
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• Fastweb  
==> http://fastweb.monster.com/  

Situs-situs lainnya dapat Anda temukan dengan menggunakan kata kunci yang ada 
hubungannya dengan beasiswa atau scholarship di mesin pencari populer seperti 
Google, Yahoo, atau MSN.  
/Har  

• TOPIK ICW EDISI 1048 DAN 1049  

Pada ICW Edisi 1048 (akhir Mei 2005), Redaksi akan mengangkat topik mengenai ROH 
KUDUS. Dalam edisi ini Redaksi akan menyajikan berbagai sumber informasi yang 
mengulas tentang Pribadi ROH KUDUS. Bila Anda mempunyai informasi bahan 
mengenai ROH KUDUS yang dimuat di situs, silakan mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan topik ICW Edisi 1049 (awal Juni 2005) ialah SITUS PRIBADI. Nah, bagi 
Anda yang memiliki situs pribadi yang memiliki koleksi bahan-bahan kekristenan, 
jadikan edisi ICW kali ini sebagai salah sarana untuk mempromosikannya kepada 
mereka yang membutuhkannya.  

Review Situs/Milis/Informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw@sabda.org>  

Lain-Lain 

Sekilas Mengenai E-Learning 

Istilah e-Learning berkaitan erat dengan sebuah bentuk teknologi informasi yang 
diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Definisi e-Learning sendiri 
sebenarnya sangatlah luas bahkan sebuah portal yang menyediakan informasi tentang 
suatu topik dapat tercakup dalam lingkup e-Learning ini. Namun, istilah e-Learning lebih 
tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar 
mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi 
internet.  

Secara umum e-Learning dapat diikuti oleh segala usia. Namun, fenomena lain yang 
sangat menarik dari perkembangan e-Learning di dunia barat adalah munculnya 
golongan berusia rata-rata 38 tahun sebagai peserta terbesar dari kelas-kelas e-
Learning yang disediakan. Bahkan umumnya, mereka berstatus menikah dan telah 
memiliki rata-rata dua orang anak (60%). Sebagian besar (60%) dari rata-rata peserta 
adalah laki-laki.  

Konsep e-Learning  

Pada dasarnya, konsep e-Learning adalah penyediaan kelas-kelas baru melalui internet 
setara dengan kelas konvensional di sekolah-sekolah yang ada selama ini. Dengan 

http://fastweb.monster.com/
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demikian, e-Learning diharapkan dapat menggantikan peran sekolah konvensional dan 
bukan hanya sekadar pelengkap atau tambahan dari sistem konvensional yang sudah 
ada.  

Intinya, sistem e-Learning ini diadaptasikan dari sistem yang ada di sekolah-sekolah 
konvensional ke dalam sebuah sistem digital melalui internet. Salah satu contoh yang 
paling nyata adalah proses belajar- mengajar; seorang pengajar akan memberikan 
materi kepada para siswa yang ada di berbagai belahan dunia dengan dihubungkan 
oleh internet. Adaptasi yang dilakukannya adalah pengajar tetap berhubungan dengan 
siswa, namun tidak lagi secara langsung melainkan menggunakan komputer yang 
saling terhubung dengan internet. Sedangkan papan tulis dan perlengkapan belajar 
lainnya digantikan dengan perlengkapan sejenis secara digital di layar komputer.  

Dari sifat tersebut, jelaslah bahwa pengembangan teknologi e-Learning haruslah 
didasarkan pada sifat dan karakter asli dari sistem pendidikan yang telah ada. Hal ini 
berarti bahwa fasilitas- fasilitas yang telah familier digunakan dalam sistem 
konvensional, dapat diadaptasi untuk digunakan sebagai Learning Tool dalam sistem e-
Learning.  

Dari sisi teknologi, sistem yang paling disukai adalah sistem yang sederhana, mudah, 
dan menarik digunakan. Dalam hal ini, perencanaan sistem e-Learning yang baik 
haruslah memasukkan unsur permainan dalam desain antarmuka maupun alur 
penggunaannya. Tampilan yang interaktif membantu siswa untuk betah berada di dalam 
kelas virtual tersebut.  

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa konsep ini sebetulnya masih konservatif dan 
memposisikan siswa pada konsumen pengetahuan, pada konsep yang lebih maju 
seperti knowledge management siswa akan menjadi bagian integral dalam siklus 
pemurnian dan penyebaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Sayangnya, konsep maju 
tersebut akan banyak bertabrakan dengan pola kurikulum nasional yang diterapkan di 
Indonesia saat ini.  

Teori Permainan  

Sebuah pendekataan sistem e-Learning yang patut dipertimbangkan adalah 
menggunakan "teori permainan (games)". Teori ini dikemukakan setelah diadakan 
sebuah pengamatan terhadap perilaku para penggemar games komputer yang 
berkembang sangat cepat. Bermain games komputer sangatlah mengasyikkan. Para 
pemain akan dibuat hanyut dengan karakter yang dimainkannya, bahkan mampu duduk 
berjam-jam di depan komputer dan memainkan permainan tersebut dengan senang 
hati.  

Fenomena ini sangat menarik bagi para peneliti bidang pendidikan dalam menyusun 
sebuah sistem pendidikan yang efektif. Dengan membuat sistem e-Learning yang 
mampu menghanyutkan para peserta untuk mengikuti setiap langkah belajar di 
dalamnya seperti layaknya ketika bermain sebuah games, diharapkan memberi 
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sumbangan positif bagi proses belajar siswa itu sendiri. Penerapan teori permainan 
pada sistem e-Learning perlu dilakukan karena pada dasarnya setiap manusia 
menyukai permainan. Dengan menyisipkan pelajaran-pelajaran di dalam sebuah 
permainan, proses belajar menjadi lebih menyenangkan tanpa harus kehilangan makna 
dan tujuan yang ingin dicapai dari proses belajar itu sendiri. Hal ini merupakan modal 
awal yang sangat baik untuk proses belajar selanjutnya. Tanpa modal yang muncul dari 
pihak peserta sendiri, segala usaha pendekatan dari pihak pengajar menjadi mustahil 
dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.  

Oleh karena itu, dalam merancang sebuah sistem e-Learning yang diminati dan 
berguna ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu sederhana, personal, dan 
cepat. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta dalam memanfaatkan 
teknologi dan menu yang ada, dengan kemudahan pada panel yang disediakan, akan 
mengurangi waktu pengenaaan sistem e-Learning itu sendiri, sehingga waktu belajar 
peserta dapat diefisienkan untuk proses belajar itu sendiri dan bukan pada belajar pada 
penggunaan sistem e-Learningnya.  

Dengan merancang sistem e-Learning yang personal, pengajar dapat berinteraksi 
dengan baik seperti layaknya seorang guru yang berkomunikasi dengan muridnya di 
depan kelas. Dengan pendekatan dan interaksi yang lebih personal, siswa diperhatikan 
kemajuannya, serta dibantu segala persoalan yang dihadapinya dalam pelajarannya. 
Hal ini akan membuat betah para peserta yang ada.  

Dengan sistem yang cepat, respon terhadap keluhan dan kebutuhan dalam 
penyampaian materi dapat lebih ditingkatkan. Dengan respon yang cepat terhadap 
kondisi siswa yang sedang belajar akan memudahkan pengajar ataupun pengelola 
untuk mengadakan perbaikan- perbaikan selama proses belajar-mengajar berjalan 
tanpa perlu menunggu proses tersebut berakhir terlebih dahulu.  

Diringkas dari sumber:  

Judul Buku  : Teknologi e-Learning Berbasis PHP dan MySQL  
Judul Asli Bab  : Pengenalan Konsep dan Perencanaan Sistem e-Learning  
Penulis  : Antonius Aditya Hartanto dan Onno W. Purbo  
Penerbit  : PT Gramedia, Jakarta, 2002  
Halaman  : 1 - 21  

Surat Anda 

Dari: Rendi Setiawan <rendi_setiawan@>  
>Beberapa kali saat men-download suatu program dari internet koneksi  
>internet terputus yang mengakibatkan download tersebut harus saya  
>ulang dari depan? Padahal program tersebut sudah hampir selesai  
>saya download. Apakah ICW memiliki saran atau solusi?  
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Redaksi: 
Syalom Sdr Rendi Setiawan, Sebaiknya Anda meng-install program untuk membantu 
download di komputer yang akan Anda gunakan untuk men-download program dari 
internet. Keuntungan dari program jenis ini ialah:  

1. Anda dapat melanjutkan download tanpa perlu mengulang dari awal jika proses 
download tiba-tiba berhenti.  

2. Proses download akan lebih cepat.  
3. Anda dapat mengatur waktu kapan mulai men-download.  
4. Pengaturan otomatis letak file-file download berdasarkan tipe- tipe file (dokumen, 

program, atau multimedia).  

Berikut beberapa software untuk membantu download:  

• Download Accelerator Plus [Adware]  
==> http://www.speedbit.com/DAP7/Default.asp  

• Get Right [Adware]  
==> http://www.getright.com/  

• Internet Download Accelerator [Adware]  
==> http://www.westbyte.com/ida/  

• Internet Download Manager (IDM) [Gratis 30 hari]  
==> http://www.internetdownloadmanager.com/  

• Mass Downloader [Gratis 30 hari]  
==> http://www.metaproducts.com/mp/mpProducts_Detail.asp-id=3  

Semoga jawaban ini membantu Anda. Tuhan memberkati!  

  

http://www.speedbit.com/DAP7/Default.asp
http://www.getright.com/
http://www.westbyte.com/ida/
http://www.internetdownloadmanager.com/
http://www.metaproducts.com/mp/mpProducts_Detail.asp-id=3
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ICW 1048/Mei/2005: Roh Kudus  
Salam Kasih  

Fakta bahwa Roh Kudus telah dicurahkan ke dunia 2000 tahun yang silam adalah benar 
dan kita selalu ingat. Tapi, hal yang sering kita lupakan adalah dari tahun ke tahun 
setan semakin gencar memporak- porandakan gereja. Cara yang dilakukannya sangat 
mudah, yaitu dengan membuat banyak orang Kristen rohaninya tertidur dan seolah sulit 
untuk dibangunkan. Mereka seakan terpuaskan dengan hasil-hasil yang sebenarnya 
bersifat duniawi saja. Pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan kita bersama 
adalah, "Masihkah Roh Kudus bekerja saat ini?"  

Saya yakin jawabanya, "Ya!" Roh Kudus adalah Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, 
yang dijanjikan Yesus untuk menyertai dan mendampingi kita setelah Dia naik ke surga. 
Roh Kudus terus bekerja dan Dia tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan 
pekerjaan-Nya. Karya Roh Kudus nyata di dunia ini melalui orang-orang yang taat dan 
setia pada panggilan-Nya untuk mendatangkan pemulihan, kebangkitan rohani bagi 
gereja dan bangsa-bangsa.  

Setelah kita merayakan Hari Pentakosta minggu lalu, marilah kita meresponi panggilan 
penting yang diberikan bagi kita umat-Nya, "Apakah kita juga ingin digerakkan Roh 
Kudus untuk berkarya bagi pekerjaan Tuhan?" Sambil memikirkan jawabannya, kami 
mengajak Anda untuk memperkaya pemahaman Anda tentang Roh Kudus dan karya-
Nya, dengan berselancar ke berbagai situs-situs Kristen yang memuat bahan-bahan 
referensi yang bertema ROH KUDUS, yang menjadi sajian ICW Edisi 1048 kali ini.  

Nah, bila Anda memiliki komentar atau ingin berbagi pengalaman sehubungan dengan 
topik ICW edisi kali ini, silakan mengirimkannya ke Redaksi di: <staf-icw@sabda.org>  

Selamat membaca! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Arsip Publikasi SABDA.org  

Situs terbesar penyedia bahan referensi kekristenan di Indonesia, Situs SABDA.org, 
menyajikan banyak sekali sumber informasi mengenai Roh Kudus yang dapat Anda 
temukan di bagian arsip Milis-milis Publikasi YLSA (Yayasan Lembaga SABDA). 
Keberadaan informasi ini tentu akan semakin memperkaya referensi Anda mengenai 
Pribadi Roh Kudus, pekerjaan-Nya, dan karya-Nya dalam kehidupan kekristenan.  

1. Arsip Milis Publikasi e-BinaAnak  
e-BinaAnak edisi 123/2003: Doktrin: Roh Kudus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/123/ e-BinaAnak edisi 175/2004: 
Pentakosta  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/175/ e-BinaAnak edisi 195/2004: 
Mengenal Roh Kudus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/192/  

2. Arsip Milis Publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi) 
e-JEMMi edisi No. 10 Vol. 5/2002: Hari Doa Sedunia  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/10/ e-JEMMi edisi No. 21 Vol. 
5/2002: Pentakosta  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/21/ e-JEMMi edisi No. 22 Vol. 
6/2003: Amanat Agung dan Roh Kudus (1)  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/22/ e-JEMMi edisi No. 23 Vol. 
6/2003: Amanat Agung dan Roh Kudus (2)  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/23/  

3. Arsip Milis Publikasi e-Konsel 
e-Konsel edisi 016/2002: Peranan Roh Kudus dalam Konseling  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/016/  

4. Arsip Milis Publikasi e-Reformed 
e-Reformed edisi 09/IX/2000: Roh Kudus dan Doa  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/009/ e-Reformed edisi 
061/V/2005: Roh Kudus dan Alkitab  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/061/  

• Roh Kudus C3I (Christian Counseling Center Indonesia)  

Bila Anda seorang konselor Kristen atau sedang mencari-cari bahan yang membahas 
mengenai Roh Kudus, maka sebaiknya Anda segera menjelajahi Situs C3I. Mengapa? 
Karena Situs C3I menyediakan beberapa bahan yang mengangkat topik mengenai Roh 
Kudus. Beberapa di antaranya berjudul: "Peranan Roh Kudus dalam Konseling", dan 
"Tips: Pembimbingan adalah Pekerjaan Roh Kudus". Untuk mencari bahan-bahan 
lainnya, silakan gunakan fasilitas pencarian di Situs C3I.  
==> http://www.sabda.org/c3i/  

• Roh Kudus e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)  

http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/123/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/175/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/192/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/10/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/21/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/22/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/23/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/016/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/009/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/061/
http://www.sabda.org/c3i/


ICW 2005 
 

130 
 

Situs e-MISI juga menyajikan artikel-artikel dan sebuah buku online yang membahas 
mengenai Roh Kudus. Artikel tersebut, diantaranya "Roh Kudus dan Doa", sedangkan 
bukunya berjudul "Allah itu Esa di dalam Tritunggal Yang Kudus". Kedua bahan tersebut 
dapat langsung Anda baca melalui alamat di bawah ini:  
==> http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=3  
==> http://www.sabda.org/misi/book_isi.php?id=20  

• Roh Kudus PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)  

Melalui Situs PEPAK, Anda juga akan mendapatkan beraneka bahan menarik dan 
informatif mengenai Roh Kudus yang layak Anda jadikan sebagai bahan mengajar di 
Sekolah Minggu. Informasi tersebut dapat Anda peroleh dengan memanfaatkan fasilitas 
pencarian yang terletak di bagian kiri Situs PEPAK. Beberapa bahan yang akan Anda 
temukan antara lain berjudul: "Materi-materi Cerita tentang Roh Kudus", "Mengenal Roh 
Kudus", dan bahan-bahan menarik lainnya. Bagaimana? Silakan langsung saja jelajahi 
Situs PEPAK di:  
==> http://www.sabda.org/pepak/  

• Roh Kudus SABDAweb  

Situs SABDAweb akan sangat membantu jika Anda ingin mencari ayat- ayat referensi 
tentang Roh Kudus dalam Alkitab dan penjelasannya. Caranya, masukkan kata Roh 
Kudus ke dalam fasilitas "Cari Kata (-kata)" atau "Temukan dalam Alkitab". Beberapa 
saat kemudian, SABDAweb akan menampilkan semua daftar ayat yang mengandung 
kata Roh Kudus. Hebatnya, Anda juga dapat membandingkan ayat tersebut dalam 
berbagai versi Alkitab sekaligus. Dengan demikian, Anda juga dapat mengetahui ayat 
tentang Roh Kudus tersebut dalam versi Alkitab lainnya. Tidak cukup sampai di sini, 
Anda juga dapat mencari makna mengenai Roh Kudus melalui fasilitas Kamus yang 
dapat Anda temukan di menu "Alat-alat". Anda ingin segera mencoba? Silakan klik 
alamat berikut ini:  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/  

• Roh Kudus 5roti2ikan  

Sebagai situs penyedia artikel-artikel Teologia Kristen, Situs 5roti2ikan juga 
menyediakan dua artikel mengenai Roh Kudus. Artikel tersebut berjudul "Bahasa Lidah 
dan Penafsirannya di dalam Jemaat" yang ditulis oleh Wahyu Pramudya. Sedangkan 
artikel kedua yang ditulis oleh Ruth Tanti berjudul "Karya Roh Kudus". Kedua artikel 
tersebut tentu saja akan melengkapi pengetahuan kita mengenai karya Roh Kudus 
dalam kehidupan manusia. Untuk membacanya, silakan klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.5roti2ikan.net/artikel.php/18/  
==> http://www.5roti2ikan.net/mimbar_gereja.php/10  

• Baptisan Roh Kudus Christian Answer  

http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=3
http://www.sabda.org/misi/book_isi.php?id=20
http://www.sabda.org/pepak/
http://www.sabda.org/sabdaweb/
http://www.5roti2ikan.net/artikel.php/18/
http://www.5roti2ikan.net/mimbar_gereja.php/10
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Salah satu persoalan yang sering dibicarakan mengenai Roh Kudus ialah apa yang 
dimaksud dengan baptisan Roh Kudus. Nah, jika Anda masih terus mencari 
jawabannya artikel dari Situs Christian Answer ini mungkin bisa menjadi salah satu 
referensi bagi Anda. Artikel yang berjudul "Apa yang dimaksud dengan pembaptisan 
Roh Kudus? Bagaimana seseorang mendapatkannya?" ini dapat langsung Anda baca 
di:  
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/q-acb/acb-t004i.html  

• Christian Churches of God  

Saat menjelajahi Situs Christian Churches of God, Anda akan menemukan dua artikel 
menarik yang membahas mengenai Roh Kudus. Artikel yang cukup panjang tersebut 
berjudul "Apakah Roh Kudus?" dan "Roh Kudus". Keberadaan dua artikel ini tentunya 
akan memberikan tambahan pengetahuan bagi Anda mengenai salah satu Pribadi 
dalam Trinitas ini. Untuk membaca kedua artikel tersebut, silakan Anda kunjungi alamat 
di bawah ini:  
==> http://www.ccg.org/indonesian/c/cb003.html  
==> http://www.logon.org/indonesian/s/p117.html  

• Hidup Dipenuhi Roh Kudus Great Commission  

"Siapakah Isa?" Pertanyaan tersebut menjadi tema utama dari Situs Greatcom yang 
disajikan dalam berbagai bahasa; salah satunya ialah bahasa Indonesia. Di antara 
berbagai artikel yang ada terdapat sebuah artikel yang cukup menarik mengenai 
kehidupan Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu "Sudahkah Saudara Mengalami 
Kebahagiaan Hidup dalam Pimpinan Roh Kudus?". Artikel ini diawali tulisan singkat 
mengenai tiga macam jenis manusia menurut Alkitab. Kami yakin Anda ingin tahu 
siapakah mereka, bukan? Hal lain yang menarik, artikel ini dilengkapi gambar ilustrasi 
yang cukup bagus. Untuk lebih jelasnya, silakan baca artikel tersebut di:  
==> http://www.greatcom.org/indonesian/spirit.htm  

• Artikel-artikel mengenai Roh Kudus  

Selain situs-situs di atas, berikut Redaksi sajikan dua situs lain yang menyediakan 
artikel-artikel mengenai Roh Kudus:  

Roh Kudus dan Doa  
==> http://www.reenbo.org/fresh/rohkudus_doa.html  

Rehobot Bible Teaching Roh Kudus  
==> http://www.rehobot.net/bible/rohkudus.html  

Jelajah Situs Manca 

• Discover Series RBC  

http://www.christiananswers.net/indonesian/q-acb/acb-t004i.html
http://www.ccg.org/indonesian/c/cb003.html
http://www.logon.org/indonesian/s/p117.html
http://www.greatcom.org/indonesian/spirit.htm
http://www.reenbo.org/fresh/rohkudus_doa.html
http://www.rehobot.net/bible/rohkudus.html
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Anda tentu sudah mengenal buku-buku Seri Mutiara Iman yang merupakan terjemahan 
dari buku-buku Discover Series terbitan Radio Bible Class (RBC). Nah, melalui Situs 
RBC ini, Anda dapat membaca berbagai buku Discover Series yang mengangkat tema 
mengenai Roh Kudus. Buku-buku tersebut dapat Anda baca secara online dengan 
gratis. Disediakan juga deskripsi singkat pada setiap buku yang ada. Untuk mengetahui 
lebih lengkap buku-buku apa saja yang tersedia, silakan Anda kunjungi Situs Radio 
Bible di alamat:  
==> http://www.rbc.org/ds/spirit.html  

• Holy Spirit Info  

Melalui Situs Holy Spirit Info Anda diajak untuk lebih mengenal Pribadi Roh Kudus 
melalui berbagai tulisan ataupun pelajaran Alkitab. Pelajaran Alkitab tersebut meliputi 
pengenalan dasar mengenai Roh Kudus, peristiwa pencurahan Roh Kudus, sampai 
dengan karya Roh Kudus dalam sejarah kehidupan gereja. Untuk membantu Anda 
menemukan suatu tulisan dengan cepat, maka Anda dapat menggunakan fasilitas 
pencarian di bagian "Site Search" atau peta situs di "Table of Contents". Selamat 
berkunjung.  
==> http://www.holyspiritinfo.net/  

• By One Spirit  

Bagi Anda yang ingin mencari bahan bacaan mengenai Roh Kudus, terutama yang 
berkaitan dengan bahasa lidah dan baptisan Roh Kudus, silakan berkunjung ke Situs By 
One Spirit. Isi situs ini lumayan lengkap walaupun situs ini terkesan sederhana. Selain 
informasi seputar Roh Kudus, terdapat pula artikel mengenai lahir baru dan beberapa 
traktat online seputar Alkitab. Isi lainnya yang tidak boleh Anda lewatkan adalah kuis 
dan pelajaran Alkitab. Nah, segeralah klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.byonespirit.com/  

Get the Fresh 

Persekutuan Doa Urapan 
http://www.urapan.com/ 

Situs Persekutuan Doa Urapan merupakan wadah dari Persekutuan Doa "URAPAN" 
yang berlokasi di Tangerang Banten. Bagi Anda yang belum mengetahui tentang PD 
Urapan, maka sangatlah tepat kiranya bila Anda meluangkan waktu untuk menjelajahi 
Situs Persekutuan Doa Urapan ini. Selain informasi tertulis, situs ini juga dilengkapi 
dengan foto- foto mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Persekutuan Doa 
Urapan. Melalui situs yang memiliki latar belakang merah dan gradasi coklat muda dan 
putih ini, Anda juga dapat menikmati berbagai renungan Kristen yang tentu saja akan 
semakin menguatkan iman Anda kepada Tuhan. Beberapa renungan tersebut berjudul 
"Badai Tsunami", "Manusia Baru yang Masih Hidup dalam Dosa", "Rancangan-Ku 
bukanlah rancanganmu!" dan banyak lagi yang lain. Selamat berkunjung dan berbagi 
berkat.  

http://www.rbc.org/ds/spirit.html
http://www.holyspiritinfo.net/
http://www.byonespirit.com/
http://www.urapan.com/
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Redaksi: 
 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka 
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan reviewnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Forum Dian (Fordian)  

Milis Fordian merupakan forum dikusi Kristen yang ditujukan untuk mempelajari Alkitab. 
Melalui forum ini Anda dapat berdiskusi mengenai apa pun juga tentang Alkitab dengan 
para anggota milis dari berbagai denominasi gereja. Selain itu, Anda juga dapat 
mengirimkan berbagai artikel atau kesaksian yang Anda miliki sehingga dapat 
memberkati anggota lainnya. Nah, silakan bergabung dengan milis ini untuk 
mempertajam iman Anda.  
==> <fordian-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <fordian@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/fordian/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Reformed  

e-Reformed adalah sebuah milis publikasi elektronik yang khusus menyajikan artikel-
artikel yang mendukung dan mendorong majunya gerakan Reformed (yang Injili) di 
Indonesia. Artikel-artikel ini dikirimkan setiap satu bulan sekali. Milis Publikasi e-
Reformed muncul pertama kali pada tahun 1999 sebagai milis diskusi. Tapi, saat ini 
hanya dipakai untuk mengirimkan artikel teologia dan informasi kegiatan dari gerakan 
Reformed. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan bahan-bahan teologia Reformed, 
silakan berlangganan milis publikasi ini. Ada dua artikel yang disajikan yang 
bertemakan tentang Roh Kudus, karena itu silakan membaca arsipnya di Situs 
SABDA.org bagian Publikasi, atau langsung berkunjung ke Situs e-Reformed.  
==> <subscribe-i-kan-untuk-reformed@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/ [Arsip e-Reformed]  
==> http://www.sabda.org/reformed/ [Situs e-Reformed]  

Lain-Lain 

Hidup Oleh Roh 

"Dipenuhi oleh Roh" berarti dikuasai oleh Kristus. Jikalau saya dipenuhi oleh Roh, itu 
berarti Yesus Kristus mempunyai kesempatan untuk hidup melalui saya dalam seluruh 

http://groups.yahoo.com/group/fordian/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
http://www.sabda.org/reformed/
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kuasa kebangkitan-Nya berjalan keliling dengan tubuh saya, berpikir dengan pikiran 
saya, dan mengasihi dengan hati saya.  

Sama seperti seseorang menerima Kristus dengan iman, demikianlah ia dipenuhi oleh 
Roh dengan iman. Dalam Efesus 5:18, Paulus menulis, "Dan janganlah kamu mabuk 
oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh 
dengan Roh." Dalam bahasa Yunani asli, ayat itu berbunyi, "Hendaklah engkau penuh 
dengan Roh." Kepenuhan Roh ini merupakan suatu cara hidup. Orang-orang Kristen 
diperintahkan untuk dipenuhi Roh sejak mereka bangun pagi-pagi sampai mereka tidur 
di malam hari.  

Pada saat seseorang menerima Kristus, ia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dimeteraikan 
di dalam tubuh Kristus. Hanya ada satu baptisan dalam tubuh Kristus, tetapi ada banyak 
pemenuhan oleh Roh. Itulah sebabnya, ada nasihat yang kita lihat sebelumnya dalam 
Efesus 5:18, "Hendaklah kamu penuh dengan Roh."  

Roh Kudus datang untuk memenuhi kita dan berdiam di dalam hati kita pada saat terjadi 
kelahiran rohani, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi jika kita 
mendukacitakan atau memadamkan Roh, maka Ia tidak lagi membimbing dan 
menuntun hidup kita. Jikalau kita menipu, mencuri, sombong, atau melakukan sesuatu 
yang mendukacitakan Roh dan melanggar hukum Allah, berarti kita mengikuti jalan kita 
sendiri.  

Orang, rata-rata, begitu tidak mengetahui mengenai Roh Kudus dan peranan-Nya, 
sehingga ia tidak mengetahui entah Roh Kudus itu ada di dalam dirinya atau tidak. 
Sebetulnya sudah dikatakan bahwa jika Roh Kudus meninggalkan gereja sama sekali, 
sebagian besar orang tidak akan mengetahui perbedaannya. Oleh sebab itu, sangatlah 
penting untuk kita mengerti bahwa: (1) Roh Kudus datang berdiam di dalam diri kita 
pada saat terjadi kelahiran baru (rohani); (2) Ia tidak pernah meninggalkan kita; dan (3) 
dengan dosa, kita mendukacitakan Dia dan memadamkan kuasa-Nya sehingga Ia tidak 
bekerja lagi di dalam kita. Cara untuk memulihkan kembali persekutuan kita dengan 
Roh Kudus adalah dengan jalan mengaku dosa-dosa kita, mengakui ketuhanan Yesus 
Kristus, dan haus serta lapar akan kebenaran. Yesus berkata, "Berbahagialah orang 
yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." (Matius 5:6)  

Yang menyedihkan adalah banyak orang yang setelah beberapa waktu bersukacita 
akan keselamatan mereka, kembali dalam sifat badani sebagaimana dinyatakan dalam 
Roma 7, dan menghabiskan sisa hidup mereka sebagai orang Kristen bayi. Mereka 
kurang mengerti siapa Roh itu dan bagaimana Ia bekerja. Mereka tidak mengetahui 
bagaimana caranya membuang dosa, mereka tidak pernah masuk ke dalam kesukaan 
Tuhan.  

Ada perbedaan yang mencolok antara orang yang dikuasai oleh Roh dan orang yang 
dikuasai sifat badani. Roh Kudus datang untuk memuliakan Kristus. Efesus 5 
mengingatkan kita bahwa pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus kita memuliakan 
Dia waktu kita menyanyi dan bersorak dalam hati kita bagi Tuhan dengan "mengucap 

http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A18
http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A18
http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A6
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syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada 
Allah dan Bapa kita" (Efesus 5:20). Tidaklah mungkin untuk menghasilkan sukacita dan 
kasih dengan tenaga daging. Tetapi Roh yang berdiam di dalam diri kita menghasilkan 
buah-buah yang berwujud kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri.  

Allah bekerja dengan bermacam-macam cara di dalam diri kita. Tidak pernah ada dua 
orang yang sama. Ada orang yang dalam ibadah mereka sangat penuh sukacita dan 
penuh karisma, dengan bernyanyi, menari - nari, dan membuat suara penuh kesukaan 
bagi Tuhan. Saya tidak betah dalam perhimpunan semacam itu. Saya mempunyai sifat 
yang pemalu dan pendiam.  

Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan saya memuji serta mengucap syukur 
kepada-Nya sepanjang hari. Walaupun demikian, saya tidak pernah merasa bebas 
untuk menari bagi Tuhan. Saya tidak mengkritik mereka yang melakukannya. Ada orang 
yang menyukai opera, ada yang menyukai simfoni, yang lain menyukai lagu rakyat dan 
musik barat, yang lain lagi suka irama rock dan ada yang suka musik klasik. Demikian 
pula, kita semua beribadah kepada Tuhan secara berbeda-beda.  

Satu masalah timbul bila orang bergantung pada perasaan dan bukan pada iman dalam 
hubungan mereka dengan Allah. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh 
perasaan. Perasaan bisa sangat berbahaya. Salah satu tragedi terbesar umat Kristen 
pada saat sekarang ini adalah menitikberatkan pada hal yang subjektif dan bukan pada 
hal yang objekif. Kita hidup lebih bergantung pada emosi daripada bergantung pada 
Tuhan dan Firman-Nya, sehingga jika saya tidak merasa rohani, saya anggap ada 
sesuatu yang tidak beres.  

Menurut Alkitab, fakta persoalannya adalah bahwa satu-satunya yang perlu saya 
lakukan jika saya berbuat dosa adalah mengaku dosa itu. Kita mengakui berarti 
menuruti Allah. Jika saya menuruti Allah, saya melakukan beberapa perkara. 
PERTAMA, saya mengakui bahwa apa pun yang saya lakukan dalam hidup saya, bila 
itu mendukacitakan dan memadamkan Roh, berarti dosa. Dosa-dosa ini mungkin dalam 
bentuk sikap sombong yang tidak kentara atau merasa sanggup berdiri sendiri atau 
berdusta, mencuri, menipu, dan perbuatan sejenis lainnya. KEDUA, saya mengakui 
bahwa Kristus telah membayar hukuman dosa itu atau dosa-dosa ini di kayu salib. 
KETIGA, saya bertobat, yang berarti saya mengubah sikap saya terhadap hal-hal yang 
telah saya lakukan yang tidak menghormati Allah dan hasilnya adalah perubahan 
tingkah laku. Dan saya mulai melakukan apa yang Allah suruh saya lakukan. Pada saat 
Roh menguasai hidup saya, saya akan meningkatkan dan menghormati Kristus dalam 
cara berpikir saya, dalam apa yang saya katakan, dalam sikap, keinginan dan tindakan-
tindakan saya.  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Buku  : Pola Hidup Kristen  
Penulis : William Bright  

http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A20
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Artikel  

Penerbit  : Kerjasama antara Penerbit Gandum Mas, Malang; Yayasan Kalam Hidup, 
Bandung; dan YAKIN, Surabaya, 2002  

Halaman  : 232 - 235  

Surat Anda 

Dari: Matius Gozali <matiuszg@>  
>Halo redaksi ICW,  
>Trims atas kiriman ICW Edisi 1045 - Webmaster (1) yang sudah saya  
>terima. Saya baru mau mencoba untuk membuat website gereja  
>kami dengan pengetahuan saya yang ala kadarnya.  
>Mungkin redaksi ICW bisa merekomendasikan situs-situs yang bisa  
>menolong saya.  
>Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.Tuhan memberkati.  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Matius, Pada sajian ICW Edisi 1046 - Webmaster (2) kami telah memuat 
aneka link untuk membantu membuat situs. Ada pengetahuan yang bisa Anda 
dapatkan, baik seputar html, php, bahasa untuk membuat situs, atau hal-hal yang 
berkaitan dengan isi situs. Untuk itu silakan berkunjung ke situs Arsip ICW, di:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1046/  

Semoga informasi ini dapat membantu Anda.  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/1046/
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ICW 1049/Juni/2005: Situs Pribadi  
Salam Kasih  

Dengan bertambah pentingnya peran internet, baik dalam dunia bisnis maupun dalam 
dunia pelayanan, maka semakin banyak orang yang memanfaatkannya untuk berbagai 
kepentingan, termasuk untuk kepentingan pribadi. Nah, melihat fenomena ini ICW Edisi 
1049 akan mengangkat topik yang menarik, yaitu tentang SITUS PRIBADI.  

Salah satu hal yang akan disoroti adalah munculnya situs-situs komunitas sejenis 
friendster yang kemudian menjadi trend di kalangan netter. Sebagian besar tujuan 
membuat blog atau situs-situs pribadi seperti ini adalah untuk bisa mengenalkan dan 
mengaktualisasikan diri mereka di internet, karena hal ini bisa menjadi salah satu cara 
alternatif untuk bersosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas dan ekspresi yang 
lebih bebas. Menarik, bukan?  

Apakah Anda terinspirasi untuk membuat blog atau situs pribadi? Berikut kami sajikan 
beberapa contoh situs pribadi untuk Anda. Bagi Anda yang ingin memiliki situs pribadi 
tapi tidak mau terlalu dipusingkan dengan pemprograman web, Anda bisa mencoba 
"Blog", silakan membaca tulisan mengenai blog pada Rubrik Ulasan edisi ini.  

Semoga edisi ICW kali ini bisa menambah wawasan dan dapat memberikan ide-ide 
baru untuk membuat situs pribadi. Selamat membaca dan membuat situs pribadi! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Avie Frame Work  

Avivah Yamani membuat situs ini bukan hanya sekadar menjadi tempat untuk 
mempublikasikan tulisannya seputar astronomi (disiplin ilmu yang ia pelajari ketika 
kuliah di ITB), melainkan juga menjadi sumber informasi mengenai dirinya. Informasi 
tersebut berupa biografi dan juga galeri yang berisi foto-foto dirinya. Melalui situs yang 
didominasi warna biru ini, Anda juga dapat membaca kesaksian, opini, puisi, dan 
beberapa tulisan menarik lainnya. Nah, agar tidak penasaran, langsung saja kunjungi 
Situs Avie Frame Work dan bila Anda ingin memberikan komentar mengenai situs ini, 
silakan masuk di bagian "Guest Book".  
==> http://www.avieframework.com/  

• Catatan Denmas Marto  

Bagi Anda yang sering membaca majalah Bahana, tentu mengenal sosok Arie Saptaji 
yang resensinya mengenai film sering dipublikasikan di majalah tersebut. Nah, bagi 
Anda yang penasaran dengan sosok yang membaptis dirinya dengan nama Denmas 
Marto ini, silakan berkunjung ke situsnya. Selain menampilkan informasi seputar Arie 
Saptaji, situs ini juga menampilkan berbagai tulisannya, baik yang sudah dimuat di 
media cetak maupun yang belum. Harapannya situs pribadinya ini dapat menjadi 
jembatan perbincangan dengan mereka yang juga memiliki minat di bidang tulis-
menulis.  
==> http://www.geocities.com/denmasmarto/  

• Kristian Place  

Kesan teduh langsung Anda rasakan saat membuka Situs Kristian Place. Hal ini 
disebabkan situs ini didominasi dengan perpaduan warna biru muda, putih, dan sedikit 
tambahan warna hitam di bagian bawah. Selain informasi mengenai siapa Kristian, 
melalui situs ini Anda juga dapat melihat berbagai gambar mengenai Kristian yang 
dikelompokkan dalam kategori tertentu. Menu lainnya yang wajib untuk Anda kunjungi 
ialah "Artikel" yang berisi berbagai artikel karya Kristian dan beberapa tulisan dari 
teman-temannya. Beberapa artikel karya Kristian, yaitu: "Minoritas, Bagaimana 
Seharusnya?", "Duduklah Marta", dan "Mengenal Kehendak Allah". Untuk membaca 
artikel tersebut dan mengetahui sosok Kristian, silakan kunjungi Situs Kristian Place di:  
==> http://noviz.melesat.com  

• Mang Ucup  

Pertama kali membuka Situs Mang Ucup, maka akan muncul kesan bahwa situs ini 
adalah situs anak-anak atau situs seni karena berisi berbagai gambar coret yang warni-
warni. Kesan tersebut masih akan terbawa ketika Anda masuk ke bagian dalam Situs 
Mang Ucup. Namun, coba Anda tarik scroll bar browser Anda ke bawah, maka akan 
terlihat berbagai tulisan karya Mang Ucup yang tersaji secara lengkap. Sedangkan 

http://www.avieframework.com/
http://www.geocities.com/denmasmarto/
http://noviz.melesat.com/
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informasi mengenai sosok yang memiliki nama asli Nio Tjoe Siang ini dapat Anda lihat 
di bagian "Biography". Nah, bila Anda sudah tidak sabar untuk membaca berbagai 
tulisan menarik dari penulis buku "Hamba Duit vs Hamba Allah" ini, silakan menjelajahi 
Situs Mang Ucup.  
==> http://www.mangucup.org/  

• Purnawan Kristanto  

Purnawan Kristanto adalah seorang penulis buku, jurnalis, dan sekaligus ketua dari 
Komunitas Penulis Jurnalistik Nasrani (Penjunan). Melalui situs ini, Purnawan 
menampilkan beberapa tulisan yang pernah dimuat di media massa, kutipan dari 
bukunya, ataupun tulisan yang memenangkan lomba penulisan. Di sini pengunjung bisa 
mengenal pemilik situs dengan membaca biodatanya yang dikemas apik dengan 
program Flash. Dengan menelusuri isi situsnya, pengunjung juga bisa mendapatkan 
ide-ide permainan yang dapat digunakan untuk memeriahkan Sekolah Minggu dan 
Persekutuan. Ada juga humor-humor segar dan beberapa kiat seputar penulisan. Selain 
situs pribadi, mantan jurnalis Bahana ini juga membuat blog untuk memajang karya- 
karya tulisannya. Selamat menikmati!  
==> http://www.geocities.com/purnawankristanto/  
==> http://purnawan-kristanto.blogspot.com  

• Saxman  

Kata Saxman dipakai oleh pemilik situs ini sebagai nickname yang memiliki arti sebagai 
seorang peniup Saxophone. Melalui situs yang sederhana ini Anda akan menemukan 
beberapa fasilitas dan informasi berharga seputar kekeristenan. Pada halaman depan 
terdapat 3 link utama dan 4 link lainnya. Tiga link tersebut, yaitu: "Saxman's Blog" yang 
menjadi diary online Saxman, "Saxman's Bible", yang berisi link download Alkitab 
Elektronik, dan "Saxman's Directory" sebagai direktori situs-situs Kristen. Selain itu 
pada menu di bagian bawah dapat Anda jumpai link ke Situs Moronez, suatu situs 
Komunitas yang menyediakan forum diskusi, blog gratis, dan fasilitas menarik lainnya. 
Situs Moronez ini merupakan karya dari Saxman yang baru saja diluncurkan. Nah, 
untuk lebih jelasnya silakan berkunjung ke Situs Saxman.  
==> http://www.saxman.info/  

• Slamat Sinambela  

Situs pribadi milik Slamat Sinambela ini didesain cukup sederhana, namun menyajikan 
informasi yang lumayan lengkap. Pada bagian kiri menampilkan link ke setiap halaman, 
dan pada bagian kanan terpasang foto pemilik situs dan beberapa link yang berguna 
lainnya. Sedangkan di bagian tengah dapat Anda simak berbagai tulisan karya 
pemiliknya. Informasi mengenai pemilik situs yang tersaji meliputi "Biografi", "Album 
Foto", dan "Hobby". Nah, untuk mengenal lebih dekat orang yang memiliki nama 
lengkap Slamat Parsaoran Sinambela ini, silakan langsung kunjungi situsnya di:  
==> http://sp.sinambela.org  

http://www.mangucup.org/
http://www.geocities.com/purnawankristanto/
http://purnawan-kristanto.blogspot.com/
http://www.saxman.info/
http://sp.sinambela.org/
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• SABDA Live  

Saat ini Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sedang merencanakan untuk membuat situs 
yang berisi catatan harian dan informasi mengenai staf yang bekerja di YLSA. 
Walaupun situs ini masih dalam proses pengembangan, isinya sudah dapat Anda lihat. 
Nah, bila Anda ingin mengetahui informasi mengenai para staf yang melayani di YLSA, 
silakan kunjungi Situs SABDA Live di:  
==> http://www.sabda.org/live/  

• Situs-situs Blog Kristen  

Saat ini telah banyak orang menggunakan blog sebagai situs pribadi sekaligus catatan 
harian di dunia internet. Berikut beberapa situs blog yang dibuat oleh anak-anak Tuhan:  

Matias Herry  
==> http://m4ti4s_h3rry.blogs.friendster.com/  

Oscar  
==> http://oscar.tblog.com  

Peter Valentino  
==> http://truegossiper.blogspot.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Annie's Homepage  

Situs Annie's Homepage adalah salah satu situs pribadi yang sering diulas di ICW. Hal 
ini disebabkan situs ini memiliki banyak sekali bahan kekristenan yang layak untuk 
Anda dibaca. Selain informasinya, hal menarik dari situs ini ialah adanya gambar-
gambar lucu dan penggunaan jenis huruf Comic Sans MS di setiap halamannya. 
Halaman depan situs ini menyuguhkan berbagai link yang berisi beragam informasi 
mengenai kekristenan. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan buku elektronik dari 
Annie yang berjudul "Thriving Not Just Surviving". Nah, tunggu apa lagi!  
==> http://www.annieshomepage.com/  

• Marcia Edwards  

Situs milik Marcia Edwards ini merupakan salah satu situs pribadi yang sudah cukup 
berumur karena telah berdiri sejak 13 Januari 1999. Ketika membuka halaman depan, 
Anda akan disambut dengan tulisan yang berwarna kuning keemasan, dasar hitam, dan 
dilengkapi dengan animasi gambar salib. Klik tulisan "enter" untuk masuk ke bagian 
dalam situs. Setelah itu, Anda akan menemukan berbagai informasi kekristenan, kartu 
elektronik, ataupun informasi mengenai kehidupan Marcia Edwards. Untuk mengakses 
Situs Marcia Edwards, silakan Anda kunjungi alamat di bawah ini:  
==> http://marcias-place.com/  

http://www.sabda.org/live/
http://m4ti4s_h3rry.blogs.friendster.com/
http://oscar.tblog.com/
http://truegossiper.blogspot.com/
http://www.annieshomepage.com/
http://marcias-place.com/
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• Jordon Cooper  

Situs Jordon Cooper merupakan blog dari Jordon Cooper, seorang pastor Lakeland 
Church di Spiritwood, Amerika Serikat. Selain menjadi sebagai catatan harian, situs ini 
juga menjadi tempat untuk menginformasikan Jordon Cooper dan berbagai kegiatannya 
saat ini. Situs ini juga menyediakan galeri yang berisi berbagai foto seputar kehidupan 
pribadi Jordon dan berbagai kegiatannya sehari-hari. Nah, bagi Anda yang sudah tidak 
sabar ingin menjelajahi situs ini, segaralah berkunjung ke Situs Jordon Cooper dengan 
meng-klik alamat di bawah ini.  
==> http://www.jordoncooper.com  

Get the Fresh 

LINKS 
http://www.sabda.org/links/ 

Situs LINKS adalah sebuah situs direktori Kristen terlengkap Indonesia yang 
menampilkan berbagai alamat situs dan milis kristiani serta deskripsi yang telah 
dikelompokkan berdasarkan kategori- kategori tertentu. Pada pertengahan Mei 2005 
yang lalu, Situs LINKS telah menambah sebanyak 133 alamat situs dan milis Kristen 
baru ke dalam databasenya. Jadi, jumlah total data alamat situs dan milis di database 
LINKS sekarang telah mencapai jumlah 1.309 data. Suatu jumlah yang cukup banyak 
untuk ukuran Situs Direktori Kristen dari Indonesia. Jika Anda ingin mencari berbagai 
situs atau milis Kristen dengan cepat, maka Anda dapat memanfaatkan fasilitas 
pencarian yang terletak di bagian atas Situs LINKS. Sedangkan cara lainnya, yaitu 
dengan masuk ke bagian kategori yang Anda inginkan. Dan, bila Anda mengetahui situs 
atau milis Kristen yang belum ada di LINKS jangan ragu untuk memberitahukan dengan 
menggunakan fasilitas "Submit URL". OK, kami tunggu kunjungan Anda di Situs LINKS.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Tubuh Kristus  

Milis Diskusi Tubuh Kristus dibangun sebagai salah satu sarana pendukung 
terbangunnya Tubuh Kristus yang penuh kuasa di Indonesia. Melalui milis yang bersifat 
interdenominasi ini, Anda dapat berdiskusi berbagai hal seputar Gereja dan juga peran 
serta jemaat dalam membangun kesatuan Tubuh Kristus. Selain itu, Anda juga dapat 

http://www.jordoncooper.com/
http://www.sabda.org/links/
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mengirimkan artikel, kesaksian, atau hal-hal lain agar dapat memberkati anggota yang 
lain. Nah, bagi Anda yang ingin berdiskusi mengenai gereja, silakan bergabung di milis 
yang sudah berdiri sejak 22 Pebruari 1999 ini.  
==> <tubuh-kristus-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <tubuh-kristus@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/tubuh-kristus/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Penulis  

e-Penulis adalah sebuah milis publikasi elektronik yang menyajikan bahan-bahan yang 
berupa Artikel seputar visi pelayanan literatur Kristen, mengasah ketrampilan tulis-
menulis, tulisan pembaca, dan juga Pojok Bahasa, yang ditujukan untuk para penulis 
Kristen agar dapat saling berbagi visi dan belajar mempertajam kemampuannya dalam 
menulis. Milis publikasi e-Penulis ini bersifat interdenominasi. Keanggotaan milis yang 
terbit mulai Nopember 2004 ini terbuka bagi semua orang Kristen yang ingin terlibat 
dalam pelayanan literatur Kristen dan berminat mengembangkan ketrampilan mereka 
dalam tulis- menulis. Anda tertarik untuk berlangganan? Langsung saja bergabung 
dengan e-Penulis.  
==> <subscribe-i-kan-untuk-penulis@xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/ [Arsip e-Penulis]  

  

http://groups.yahoo.com/group/tubuh-kristus/
http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/
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Artikel: Friendster, Sosialisasi via Internet 

• Dunia Internet  

Perkenalan bisa terjadi di mana saja, di cafe, halte bis, atau di jalan. Sejauh itu 
dilakukan dengan itikad baik, maka perkenalan dan pertemanan dapat tercipta. 
Friendster, sebuah online community, menyediakan layanan perkenalan dan 
pertemanan.  
==> http://www.friendster.com Bagaimana bentuk sosialisasi dari Friendster ini?  

Meski belum ada data yang sahih mengenai jumlah chatter di seluruh dunia, namun 
banyak orang menganggap bahwa chatting merupakan salah satu bentuk pertemanan 
baru di dunia maya yang cukup efektif. Bagaimana tidak, fasilitas ini memungkinkan 
orang bertegur sapa dalam waktu yang relatif bersamaan, seperti halnya berkomunikasi 
lewat telepon, hanya saja berbentuk tulisan. Keberadaan program- program instant 
messaging seperti ICQ, Yahoo Messenger, dan sebagainya telah memberikan suatu 
nilai positif dalam perkembangan dunia komunikasi. Dan, yang terpenting lagi, fasilitas 
tersebut telah turut andil dalam menciptakan bentuk sosialisasi di dunia maya.  

Sebenarnya bukan hanya ICQ atau Yahoo Messenger saja yang dapat dikatakan 
sebagai fasilitator berkomunikasi dan bersosialisasi di dunia maya. Anda tentu 
mengenal Friendster, sebuah layanan online community yang selama beberapa bulan 
terakhir ini eksistensinya semakin membahana, dibicarakan di mana-mana, termasuk di 
Indonesia.  

Layanan yang didirikan oleh Jonathan Abrams ini sejak diluncurkan tahun lalu, kini telah 
memiliki anggota sekitar 1.8 juta. Sebuah angka yang cukup fantastis mengingat 
layanan tersebut belum terlampau lama eksis.  

Social Networking  

Sistem pertemanan yang berbentuk jaringan (social networking) ini merupakan satu hal 
yang menjadikan Friendster ini memiliki anggota yang berlimpah. Namun, sebenarnya 
bila dirunut lebih dalam lagi mengapa Friendster diminati banyak orang, terutama kaum 
muda, hal itu tak lain disebabkan layanan ini memberikan nilai lebih dalam pertemanan, 
bukan sekadar berteman atau kenalan dengan orang baru. Melalui Friendster kita dapat 
bertemu kembali dengan teman-teman lama kita yang mungkin sudah bertahun-tahun 
"menghilang" entah kemana. Jadi, dapat dikatakan layanan ini bisa menjadi 
penghubung atau penyatu dari tali persahabatan yang sudah lama tak terjalin. Jangan 
heran bila suatu saat nanti Anda terkejut dan pikiran Anda terbawa ke 15 tahun silam, 
saat Anda melihat salah satu profit teman dari sahabat Anda.  

Kebanyakan orang menilai layanan ini hanyalah merupakan sarana hiburan semata. 
"Friendster hanya sebagai sarana hiburan. Bisa kenal banyak orang dan bertemu 
dengan teman-teman lama," kata Lionora, salah seorang mahasiswi di Jakarta. Hal 
senada juga diungkapkan Panca, "Melalui Friendster kita bisa kenalan dengan orang 

http://www.friendster.com/
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lain dengan lebih yakin, karena ada fotonya." Jujur saja sejauh ini sebagian besar 
pengguna (baca: anggota) menitikberatkan atau mengoptimalkan layanan ini hanya 
sekadar untuk mencari teman-teman baru.  

Friendster merupakan salah satu control dari fenomena "Small World" (Small World 
Phenomenon). Teori ini menyatakan bahwa setiap orang di dunia ini dapat dijangkau 
melalui sebuah rantai perkenalan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya layanan 
Friendster dapat menggapai seluruh individu, tanpa membedakan lagi gender, suku, 
warna kulit, agama, dan lainnya. Yang ada di sini hanyalah pertemanan, persahabatan.  

Positif atau negatif?  

Bersosialisasi merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi kebutuhan setiap 
manusia. Bukankah manusia itu zoon poolitikon, makhluk sosial, yang selalu 
berkeinginan untuk tinggal bersama dengan individu-individu lainnya?  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Friendster juga merupakan salah satu 
bentuk sosialisasi. Hanya saja, peranan teknologi dalam hal ini, internet, menjadi 
sarana penunjang dari sosialisasi tersebut.  

Akankah bentuk sosialisasi semacam ini memiliki dampak yang positif? Atau, justru 
membawa dampak negatif? Sejauh ini belum ada indikasi yang menunjukkan bahwa 
layanan seperti Friendster, dan sebagainya membawa dampak yang negatif. Justru, hal 
positif seperti pertemenan dan persahabatan bisa kita dapatkan di sini.  

Mungkin yang masih perlu dikritisi atau ditinjau ulang adalah pengembangan teknis dari 
layanan itu sendiri. Seringkali layanan drop, sehingga akses pun menjadi sulit.  

Jadi, bagaimana? Tertarik untuk bersosialisasi di internet? Ingin mencari teman-teman 
baru? Friendster bisa menjadi salah satu jawabannya.  

Bahan diringkas dari sumber:  

Judul Majalah : Chip, Edisi 6/2004  
Judul Artikel : Friendster, Sosialisasi via Internet  
Penulis  : Andre M. Mantiri  
Halaman  : 184-186  

• TOPIK ICW EDISI 1050 DAN 1051  

ICW Edisi 1050 (akhir Juni 2005) akan mengangkat topik: ARTIS ROHANI. Bila Anda 
memiliki informasi mengenai situs-situs Artis Rohani yang layak untuk ditampilkan di 
ICW, silakan mengirimkan informasinya kepada Redaksi ICW.  
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Dan, pada ICW Edisi 1051 (awal Juli 2005), topik yang akan dihabas ialah PELAYANAN 
ANAK. Topik ini Redaksi angkat untuk menyambut Hari Anak yang jatuh pada 23 Juli 
2005. Nah, bagi Anda yang memiliki informasi baik dalam bentuk situs, milis, maupun 
artikel mengenai pelayanan anak dan sekolah minggu, jangan ragu-ragu untuk 
menginformasikannya ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw@sabda.org>  

Lain-Lain 

Jeli Memilih Layanan Blogging 

Banyaknya layanan blogging memang semakin memudahkan penggemar internet untuk 
membuat situs blog pribadi. Tetapi, bagaimana memilih aneka macam layanan blogging 
yang pas dengan kebutuhan?  

Punya blog itu gampang. Tinggal kunjungi situs penyedia layanan blog lalu mendaftar. 
Anda harus mengetikkan username dan alamat e-mail, serta password baru. Lalu situs 
tersebut akan meminta Anda memasukkan informasi tambahan seperti judul blog dan 
pilihan URL Anda. Setelah dua-tiga langkah berikutnya, Anda sudah punya blog baru 
dan siap menulis entri pertama.  

Situs penyedia layanan blog saat ini sudah sangat banyak. Saking banyaknya, mungkin 
Anda akan tergoda untuk ikut saja penyedia layanan yang populer. Atau, bila tergiur 
membuat blog karena melihat blog milik teman akrab, bisa jadi Anda juga turut 
menggunakan penyedia layanan blog yang dipakai teman itu.  

Memilih layanan blog mengikuti teman tak ada salahnya. Karena sudah terlebih dahulu 
akrab dengan blog dan situs yang digunakan, teman Anda bisa menolong bila Anda 
tersandung-sandung dalam perjalanan dalam dunia per-blog-an. Tetapi ini akan 
membatasi pilihan Anda. Asal tahu saja, saat ini sudah sangat banyak penyedia 
layanan blog yang bermunculan di web. Siapa tahu ada yang sebenarnya punya 
layanan oke tapi tidak Anda ketahui?  

Memilih Penyedia Layanan Blog  

Selera masing-masing orang berbeda dalam fitur apa yang paling penting dalam 
layanan blog, namun secara umum ada tiga parameter yang dapat digunakan untuk 
memilih jenis layanan blog. Parameter ini menjadi penting mengingat semuanya 
berkaitan kenyamanan pemilik dan juga pengunjung saat mengakses blog tersebut. 
Ketiga parameter tersebut adalah:  

1. Kemudahan mengubah desain  
2. Fasilitas umpan balik  
3. Sindikasi  
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Banyak penyedia layanan blog menawarkan pilihan wajah-wajah blog. Desain dari 
penyedia layanan blog ini cukup banyak dan memikat. Namun, bisa saja desain 
tersebut tidak terlalu sreg dengan selera Anda. Alhasil, Anda ingin mengubahnya atau 
merancang sendiri penampilan blog Anda. Kemampuan untuk mengubah-ubah wajah 
blog jelas jadi sangat penting bagi Anda.  

Hal lain yang sering ditemukan dalam dunia blog adalah umpan balik pembaca. 
Komentar atau celotehan pengunjung blog menjadikannya sebagai media dua arah 
yang lebih menarik. Umpan balik yang cepat dan mudah juga membantu pemilik blog 
memperbaiki isi atau desain situsnya agar semakin memikat.  

Ada dua jenis fasilitas umpan balik yang umum ditemukan pada blog. PERTAMA, 
adalah Comment (komentar) yang biasanya ditemukan pada tiap entry. Komentar 
biasanya dimaksudkan sebagai tanggapan atas isi entry yang terkait walaupun tak 
jarang juga pengunjung memberikan komentar yang ngawur alias tidak nyambung 
dengan entry.  

KEDUA, adalah fasilitas yang tidak selalu hadir, yaitu Tagboard atau disebut juga 
chatting box. Kotak yang biasa ditemukan di sisi blog ini lebih ditujukan pada pemitik 
blog dan jarang menanggapi isi blog itu sendiri. Tagboard bisa menjadi alternatif pesan 
instan (Instant Messaging) atau email bagi sebagian orang.  

Guestbook (buku tamu) yang dulu biasa ditemukan pada banyak situs pribadi saat ini 
malah jarang hadir pada blog. Memang penyedia situs blog sangat jarang menyediakan 
fasilitas ini.  

Hal KETIGA sindikasi agak jarang didengar. Para pemilik blog mungkin agak 
mengabaikan teknologi sindikasi yang ditawarkan penyedia Layanan. Sindikasi, 
menggunakan RSS (Really Simple Sydication) atau ATOM, berguna bagi pengunjung 
yang ingin mengetahui kapan suatu blog (atau situs secara umum) diperbarui.  

Dengan menggunakan piranti lunak yang dinamakan agregator RSS, pengunjung tidak 
perlu susah-susah tiap hari mengunjungi blog favoritnya untuk mengetahui apakah ada 
entry baru yang masuk. Teknologi RSS/ATOM bukan satu-satunya cara untuk 
mengumumkan entry baru pada pengunjung setia suatu blog. Teknologi lain yang lebih 
dikenal, e-mail, juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Dengan mendaftarkan 
diri pada blog, e-mail akan dikirim pada pengunjung tiap kali pemilik blog menulis entry 
baru.  

Selain tiga hal tersebut, ada fitur-fitur lain yang cukup penting dan menarik untuk 
disebutkan. Salah satunya adalah Mobblogging. Dengan semboyan "kapan saja dan di 
mana saja", pemilik blog bisa menulis blognya dari ponsel. Ini disebut Mobblogging. 
Mobblogging bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas memperbarui blog melalui 
e-mail. Bila ponsel Anda bisa digunakan untuk mengirim e-mail, maka Anda bisa 
menggunakannya untuk menulis blog. Sayangnya, tidak semua penyedia layanan blog 
punya fasilitas ini.  
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Anda mungkin juga mempertimbangkan untuk hosting blog di situs terpisah, bukan pada 
penyedia layanan blog. Penyedia layanan blog hanya menyediakan piranti lunak 
pengelola blog tapi tidak tempat menyimpan datanya. Bila Anda memilih cara ini, 
pastikan penyedia layanan blog punya fitur mengupdate data lewat FTP (File Transfer 
Protocol), dan pastikan juga Anda punya akses FTP pada situs Anda.  

Contoh Situs Penyedia Layanan Blog Gratis  

Beberapa situs penyedia layanan blog gratis yang layak Anda coba:  

1. Blogger  
==> http://www.blogger.com/  

2. Blogdrive  
==> http://www.blogdrive.com/  

3. Blog-City  
==> http://www.blog-city.com/  

4. TBlog  
==> http://www.tblog.com/  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah : Tren Digital No. 28/Tahun II/19 Juli - 1 Agustus 2004  
Judul Artikel : Jeli Memilih Layanan Blogging  
Penulis  : Gombang Nan Cengka  
Halaman  : 21 - 22  

Surat Anda 

Dari: Burwan Wicaksono <bwwr@>  
>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  

Redaksi: 
Shallom Burwan Wicaksono,  
Usulan Anda sangat menarik. Untuk sementara, usulan tersebut akan kami tampung 
dan pertimbangkan. Sebagai informasi YLSA juga punya situs humor lho.. namanya 
Situs i-Humor (internet-Humor).  
==> http://www.sabda.org/humor/  

Situs ini menyajikan berbagai humor yang segar, ringan, dan menghibur untuk 
membangun iman dan karakter Kristen. Dan, tentu saja humor-humor yang ada tidak 

http://www.blogger.com/
http://www.blogdrive.com/
http://www.blog-city.com/
http://www.tblog.com/
http://www.sabda.org/humor/
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mengandung unsur SARA atau pornografi. Selain itu, melalui Situs i-Humor, Anda juga 
dapat berlangganan publikasi e-Humor yang sudah ada sejak tahun 2001. Nah, 
daripada suntuk, main aja ke Situs i-Humor. Kami tunggu ya.  

Sedangkan situs-situs Kristen lainnya yang menyediakan humor baik dari dalam 
maupun luar negeri dapat Anda temukan di Situs LINKS.  
==> http://www.sabda.org/links/  

Semoga informasi tersebut dapat menolong Anda.  

  

http://www.sabda.org/links/
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ICW 1050/Juni/2005: Artis Rohani  
Salam Kasih  

Banyak dari kita pada waktu masih kecil memiliki keinginan untuk bisa menulis surat ke 
artis-artis idola kita, bukan? Mungkin sebagian dari kita telah mewujudkan keinginan itu, 
namun berkali- kali terpaksa gigit jari karena balasan dari sang artis tidak pernah 
kunjung tiba. Tapi sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah mewujudkan 
keinginan tersebut karena menganggap bahwa hal seperti itu adalah mustahil untuk 
dilakukan. Beruntunglah kita yang hidup di zaman internet ini, sebab menulis surat dan 
bertemu dengan sang artis bukanlah sesuatu yang mustahil. Betulkah?  

Trend untuk memiliki sebuah personal website ataupun official website ternyata juga 
menggejala di kalangan para selebritis atau dunia artis. Bukan hanya sekadar website 
pribadi, karena kini semakin banyak dijumpai situs-situs fans club artis idola, baik yang 
dibentuk oleh manajer artis maupun yang merupakan hasil karya pribadi dari para 
penggemarnya. Pernahkah terlintas dalam pikiran Anda, betapa menyenangkan jika 
internet sudah ada sejak dulu. Kita bisa browsing ke situs-situs artis idola kita, bahkan 
bisa langsung berinteraksi dengan mereka, baik melalui forum diskusi, email, maupun 
forum chat."  

Sesuai dengan topik ICW edisi ini, yaitu tentang Artis Rohani, kami akan tampilkan 
situs-situs dan milis-milis dari artis-artis rohani, baik dari dalam maupun luar negeri. 
Beberapa situs tidak hanya menyajikan informasi seputar artis yang bersangkutan, 
tetapi juga menyajikan kesaksian dari artis tersebut mengenai kesuksesan yang mereka 
dapatkan bersama Tuhan. Sedangkan pada Rubrik ULASAN kami sajikan sebuah 
artikel mengenai meraih impian dengan tetap mempertahankan imannya. Nah, kami 
ucapkan selamat membaca! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Angelina Sondakh  

Apakah Anda masih ingat dengan Putri Indonesia 2001? Tepat sekali, Angelina 
Sondakh. Saat ini Angel memang tidak hanya aktif di dunia hiburan, tetapi juga di 
panggung politik sebagai anggota DPR RI dan bercita-cita ingin memperbaiki 
pendidikan rakyat Indonesia. Suatu tujuan mulia yang dimiliki anak Tuhan yang selalu 
berusaha menjadi garam dan terang di mana pun dia berada ini. Melalui situsnya, ia 
ingin berbagi pengalamannya baik suka maupun duka saat menjabat sebagai Putri 
Indonesia dan berbagai pengalaman pribadinya sehari- hari. Dalam tiap halamannya, 
kita bisa membaca penuturan seorang Anglina Sondakh mengenai keadaan bangsa 
Indonesia, dan kerinduannya akan adanya perubahan yang lebih baik bagi bangsanya. 
Halaman foto galery menyajikan foto-foto pribadi beserta foto-foto kenangan yang 
sayang untuk dilewatkan. Sedangkan informasi mengenai perjalanan hidup dan prestasi 
Angel dapat Anda simak pada bagian "Curriculum Vitae". Nah, kenali lebih dekat 
seorang Angelina Sondakh di:  
==> http://www.angelinasondakh.com/  

• Giving My Best  

Sampai saat ini Giving My Best (GMB) merupakan salah satu grup musik rohani yang 
mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama dan telah banyak mengeluarkan album 
rohani. Hampir setiap album yang mereka luncurkan selalu mendapatkan sambutan 
positif dari masyarakat Kristen, terutama kaum muda. Selain mengeluarkan album 
pujian, GMB juga telah membuat sebuah situs untuk memenuhi kebutuhan 
penggemarnya akan informasi seputar GMB. Situs yang dilengkapi dengan teknologi 
flash ini menghadirkan informasi album terbaru, kegiatan, jadwal pertunjukan, dan 
berbagai foto seputar GMB. Selain itu, disediakan juga informasi mengenai keberadaan 
band GMB yang hampir semua albumnya tampil dalam format live musik. Nah, tunggu 
apa lagi, kenallilah lebih dekat GMB dengan mengunjungi Situs GMB di:  
==> http://www.givingmybestmusic.com/  

• Jeffry S. Tjandra  

Anda tentu sudah sering mendengarkan lagu-lagu penyembahan yang dinyanyikan oleh 
Jeffry S. Tjandra. Bahkan, beberapa lagu dari album Jeffry S. Tjandra kini sering 
dinyanyikan di berbagai acara baik persekutuan maupun ibadah gereja. Nah, jika Anda 
ingin mengenal lebih dekat worship leader album rohani "Live Worship", silakan 
berkunjung ke Situs Jeffry S. Tjandra yang didominasi dengan warna biru. Informasi 
yang terdapat di situs ini cukup beragam, mulai dari album, biografi, kesaksian, audio 
clip, wallpaper sampai berbagai macam arsip berita yang tertata rapi dan lengkap. 
Sedangkan di sebelah kiri halaman utama, berisi jadwal pelayanan lengkap Jeffry S. 
Tjandra selama satu tahun. OK, tunggu apalagi, langsung aja jelajahi Situs Jeffry S. 
Tjandra.  
==> http://www.jeffrystjandra.com/  

http://www.angelinasondakh.com/
http://www.givingmybestmusic.com/
http://www.jeffrystjandra.com/
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• Leony Vitria Hartanti  

Siapa yang tak mengenal Leony Vitria Hartanti, seorang artis yang dulu terkenal dengan 
trio Kwek-kwek-nya. Melalui situs pribadinya ini, Leonny mencoba untuk berinteraksi 
dengan para penggemarnya di seluruh Indonesia. Pada halaman depan, Anda akan 
disuguhi 2 pilihan untuk masuk ke dalam. Pilihan PERTAMA berisi intro, sedangkan 
pilihan KEDUA tanpa intro. Kedua bagian tersebut disajikan dalam bentuk flash. 
Sedangkan halaman html hanya disediakan untuk bagian foto gallery dan buku tamu. 
Nah, bagi Anda yang ingin mengenal lebih dekat penyanyi yang saat ini terlibat aktif di 
berbagai pelayanan gereja ini, langsung saja berkunjung ke situsnya. Namun, jangan 
lupa untuk dapat mengakses halaman situs ini secara keseluruhan, pastikan browser 
yang Anda gunakan telah terinstal software flash media player sehingga Anda dapat 
menikmati isi situs ini.  
==> http://www.leonyvh.com/  

• Bianglala - Bahana Magazine  

Dalam setiap edisinya Majalah Bahana selalu menyajikan profil dan kegiatan artis-artis 
Kristen yang ditampilkan dalam Rubrik Bianglala. Selain melalui majalah, Anda juga 
dapat membaca berbagai profil tersebut melalui Situs Bahana Magazine. Berikut 
beberapa artis rohani yang informasinya dapat langsung Anda baca melalui Bahana 
Magazine:  

Delon  
http://www.bahana-magazine.com/maret2005/biangla.htm  

Ina Indahyati Thomas  
http://www.bahana-magazine.com/mei2005/biangla.htm  

Virgie Baker  
http://www.bahana-magazine.com/april2005/biangla.htm  

• Tokoh Indonesia  

Situs Tokoh Indonesia adalah sebuah situs yang menyediakan profil tokoh-tokoh 
Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, dan salah 
satunya ialah "Artis". Keberadaan Situs Tokoh Indonesia dapat menjadi alternatif bagi 
Anda yang ingin mencari profil dari beberapa artis Kristen Indonesia. Berikut beberapa 
artis Kristen yang profilnya dapat langsung Anda simak dengan mengakses situs di 
bawah ini.  

Ari Wibowo  
==> http://www.tokohindonesia.com/selebriti/artis/ari-wibowo/  

Agnes Monica  
==> http://www.tokohindonesia.com/selebriti/artis/agnes-monica/  

http://www.leonyvh.com/
http://www.bahana-magazine.com/maret2005/biangla.htm
http://www.bahana-magazine.com/mei2005/biangla.htm
http://www.bahana-magazine.com/april2005/biangla.htm
http://www.tokohindonesia.com/selebriti/artis/ari-wibowo/
http://www.tokohindonesia.com/selebriti/artis/agnes-monica/
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Maya Rumantir  
==> http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/maya-rumantir/  

Ruth Sahanaya  
==> http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/r/ruth-sahanaya/  

Jelajah Situs Manca 

• DC Talk Solo  

Menyebut nama DC Talk tidak dapat lepas dari lagu dan buku yang berjudul "Jesus 
Freak" yang beberapa tahun lalu sempat booming di kalangan orang Kristen terutama 
mereka yang menyukai musik Kristen kontemporer. Kini personil DC Talk memang telah 
memutuskan untuk membuat album sendiri-sendiri. Namun demikian, informasi seputar 
kegiatan para personil dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan DC Talk masih 
dapat Anda temukan di Situs DC Talk Solo. Selain dengan mengunjungi situsnya, 
informasi tersebut juga dapat Anda terima dengan mengikuti setiap newsletter yang 
tersedia. Selain itu, Anda juga dapat ikut berdiskusi dengan penggemar DC Talk lainnya 
melalui sarana forum diskusi. Nah, bagi Anda penggemar DC Talk, jangan sampai lupa 
untuk tidak berkunjung ke situs ini.  
==> http://www.dctalksolo.com/  

• Don Moen  

Melalui Situs Don Moen, Anda tidak hanya diajak untuk mengetahui berbagai album 
milik Don Moen, tetapi juga kegiatan dan informasi seputar penyanyi beberapa lagunya 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada halaman depan terdapat 
informasi album terbaru Don Moen (Thank You Lord) dan konser rohani dari Integrity 
Music. Sedangkan pada bagian kiri dapat Anda simak informasi seputar Don Moen 
seperti biografi, foto, dan berbagai album yang pernah ia keluarkan. Jika Anda ingin 
memberikan komentar mengenai Don Moen atau keberadaan situsnya, silakan Anda 
manfaatkan bagian buku tamu. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja Anda buka 
Situs Don Moen di:  
==> http://www.donmoen.com/  

• Michael W. Smith  

Sejak albumnya yang pertama diluncurkan, Michael W. Smith telah menjadi salah satu 
artis penyanyi Kristen sekaligus pengarang lagu rohani yang produktif. Selain dapat 
membaca perjalanan karirnya, melalui Situs Michael W. Smith, Anda juga dapat 
menemukan berbagai informasi terbaru mengenai Michael W. Smith. Uniknya, untuk 
dapat membaca informasi tersebut Anda harus bergabung menjadi anggota situs atau 
Friends Online. Seperti situs pribadi lainya, situs ini juga dilengkapi dengan tampilan 
flash yang membuat tampilan situs semakin bagus namun juga agak lama saat diakses. 
Agar tidak penasaran, langsung aja kunjungi Situs Michael W. Smith di:  
==> http://www.michaelwsmith.com/  

http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/maya-rumantir/
http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/r/ruth-sahanaya/
http://www.dctalksolo.com/
http://www.donmoen.com/
http://www.michaelwsmith.com/
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• Ron Kenoly  

Seperti halnya Don Moen, beberapa lagu dalam album Ron Kenoly juga telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sering dinyanyikan dalam berbagai 
kebaktian atau persekutuan di gereja. Bila Anda penasaran untuk mengenal siapa 
sebenarnya pemilik suara indah ini, silakan berkunjung ke situs pribadi Ron Kenoly. 
Melalui situs ini, Anda dapat menyimak berbagai pelayanan dari Ron Kenoly ini yang 
telah melayani Tuhan di berbagai negara sebagai pemimpin pujian. Selain informasi 
mengenai album terbaru dan jadwal kegiatannya, melalui situs yang didominasi dengan 
warna coklat dan biru tua ini, Anda juga akan mendapatkan informasi mengenai 
"Academy of Praise". Nah, ingin tahu apa itu "Academy of Praise" dan hal-hal lain 
mengenai Ron Kenoly, langsung saja jelajahi Situs Ron Kenoly di:  
==> http://www.ronkenoly.com/  

Get the Fresh 

PESTA Online (Baru) 
http://www.pesta.org/ 

Para pembaca ICW tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Situs PESTA 
(Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) Online, yaitu situs yang menyediakan 
bahan kursus teologia gratis bagi orang Kristen Awam yang ingin belajar mengenai 
dasar-dasar iman Kristen gratis. Sampai saat ini, keberadaan Situs PESTA Online telah 
banyak menjadi berkat bagi mereka yang memakai bahan-bahan tersebut.  

Melihat hal ini YLSA (Yayasan Lembaga SABDA), sebagai penyelenggara, memiliki 
kerinduan untuk mengembangkan pelayanan PESTA lebih luas lagi. Oleh karena itu, 
timbullah gagasan untuk meng-upgrade Situs PESTA Online agar bisa membuka lebih 
banyak kursus-kursus PESTA yang baru. Dan, Puji Tuhan karena pada akhir Juni 2005 
ini, Situs PESTA Online telah selesai di-upgrade dengan wajah dan isi yang baru!  

Selain Anda bisa mendapatkan informasi tentang pelayanan PESTA, Anda juga bisa 
men-download atau membaca secara online berbagai bahan kursus teologia yang 
tersedia. File-file yang dapat di-download tersedia dalam beberapa versi, yaitu text, 
html, dan pdf. Bahan- bahan tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu:  

1. Teologia Sistematika Bahan Kursus: Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)  
2. Teologia Biblika Bahan Kursus: Pengantar Perjanjian Lama (PPL)  
3. Teologia Praktika Bahan Kursus: Orang Kristen yang Bertanggung Jawab (OKB)  
4. Teologia Historika Bahan Kursus: Kehidupan Rasul Paulus (KRP)  

Nah, bagi Anda yang penasaran ingin melihat tampilan Situs PESTA Online yang baru 
dan tidak sabar ingin men-download dan mempelajari bahan kursus teologia yang ada, 
kami mengundang Anda untuk berkunjung ke Situs PESTA Online. Selamat belajar!  

http://www.ronkenoly.com/
http://www.pesta.org/
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Redaksi: 
 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka 
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan reviewnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Joy Tobing  

Seorang Joy Tobing bukan hanya seorang penyanyi yang tercatat sebagai juara 
pertama Indonesian Idol I, melainkan ia juga seringkali memberikan kesaksian bahwa 
apa yang ia alami merupakan campur tangan Allah. Dalam beberapa kali kesempatan, 
Joy Tobing juga sering membawakan lagu-lagu rohani baik dalam acara TV maupun 
dalam pelayanan di berbagai gereja. Nah, bagi Anda yang ingin berdiskusi atau mencari 
kabar terbaru seputar Joy Tobing, silakan bergabung di Milis Diskusi Joy Tobing. 
Sampai saat ini milis yang berdiri sejak 8 September 2003 ini telah diikuti oleh lebih dari 
1.000 anggota dan selama tahun 2005 ini setiap bulan rata-rata memiliki lebih dari 100 
pesan yang diposting oleh anggotanya.  
==> <joytobing-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <joytobing@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/joytobing/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

Berita PESTA  

Milis Publikasi Berita PESTA adalah milis publikasi baru yang akan diterbitkan oleh 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) pada Juli 2005. Adapun tujuan milis publikasi ini 
diterbitkan, salah satunya adalah untuk menunjang pelayanan PESTA (Pendidikan 
Elektronik Studi Teologia Awam). Dengan berlangganan Berita PESTA, maka setiap 
bulan Anda akan mendapatkan kiriman informasi seputar pelayanan PESTA dan segala 
aktivitasnya (pengembangan situs dan pembukaan kursus PESTA kelas virtual). Selain 
informasi tentang PESTA, disajikan juga artikel, renungan, atau kesaksian dari peserta 
PESTA. Nah, khusus untuk para peserta PESTA (dan alumnus) dan pengunjung setia 
Situs PESTA, agar Anda tidak ketinggalan berita seputar PESTA, kami mengajak Anda 
untuk berlangganan Milis Publikasi Berita PESTA. Untuk mendaftar:  
==> <daftar-pesta@sabda.org> [Berlangganan]  

  

http://groups.yahoo.com/group/joytobing/
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Artikel: Tips Akses Internet dengan Aman di Warnet 

• DUNIA INTERNET  

Dibalik kemudahan dan murahnya biaya akses dari warnet seringkali kita lupa dengan 
yang namanya faktor sekuriti atau keamanan dalam melakukan akses internet dari 
warnet. Ini mengingat bahwa warnet adalah tempat umum dan bisa digunakan oleh 
berbagai kalangan mosyarakat. Untuk itu mari kita sekarang perhatikan beberapa tips 
keamanan dalam berinternet di warnet.  

E-mail  

Seringkali pengguna web mail lupa dalam melaksanakan prosedur log- out ketika 
selesai menggunakan web mail. Efek yang bisa terjadi jika Anda lupa adalah diubahnya 
password Anda oleh orang lain yang iseng, dibacanya e-mail pribadi Anda atau bahkan 
yang lebih berbahaya adalah orang yang jahil ini akan mengirimkan e-mail kepada 
orang yang Anda kenal dengan isi yang tidak Anda inginkan. Untuk itu jangan pernah 
sampai lupa untuk melakukan log-out pada account web mail Anda.  

Jika Anda menggunakan program e-mail client seperti MS Outlook Express atau Eudora 
pada warnet maka jangan pernah lupa untuk menghapus kembali informasi-informasi e-
mail Anda seperti alamat e-mail Anda, alamat SMTP & POP3 dan username/password 
Anda. Kosongkan semua settingan pada aplikasi e-mail client tersebut.  

Chat  

Banyak kasus yang terjadi adalah Anda lupa melakukan disconnect atau log-out setelah 
selesai menggunakan program-program chatting. Efek dari kelalaian ini, maka orang 
lain bisa melihat profile atau bahkan mengubahnya. Selain itu, orang tersebut bisa 
melakukan kontak dengan teman-teman dalam contact list Anda dengan pesan-pesan 
yang tidak Anda inginkan. Untuk itu, ingatlah selalu untuk melakukan disconnect atau 
sign-out dari program-program chatting tersebut jika Anda sudah selesai 
menggunakannya.  

Internet Banking  

Sebaiknya Anda tidak melakukan aktivitas internet banking dari warnet karena 
resikonya sangat tinggi. Ingat bahwa warnet adalah tempat umum dan ada banyak 
sekali kemungkinan kejahatan. Ambil contoh misalnya setiap PC warnet bisa jadi telah 
dipasangi program key logger (oleh orang yang tidak bertanggung jawab) yang bisa 
menyadap semua ketikan Anda pada keyboard. Selain itu ada juga kemungkinan data 
sniffing, dimana orang pada komputer lain dalam warnet yang Anda pakai sedang 
melihat semua traffic data yang berasal dari komputer Anda. Untuk itu sekali lagi penulis 
sangat tidak menganjurkan Anda untuk melakukan aktivitas internet banking melalui 
warnet.  
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Browsing  

Akses internet menggunakan web browser juga banyak sekali dilakukan oleh pengguna 
internet. Namun Anda harus berhati-hati jika melakukan transaksi e-commerce melalui 
warnet apalagi jika ada data-data kartu kredit Anda. Kemungkinan-kemungkinan negatif 
seperti yang sudah dijelaskan di atas selalu ada. Jangan pernah mencoba berbelanja 
pada situs-situs yang tidak memiliki kredibilitas atau belum pernah Anda kenal 
sebelumnya.  

Virus  

Waspada terhadap kemungkinan virus yang menyerang ke dalam disket Anda (jika 
Anda memasukkan disket ke dalam drive PC warnet). Biarpun di PC tersebut terdapat 
anti virus tetap saja ada kemungkinan virus, lebih-lebih lagi jika ternyata virus definition 
pada anti virus tersebut tidak pernah di update menjadi yang terbaru. Solusinya adalah 
mintalah petugas warnet untuk memastikan bahwa data yang Anda transfer ke dalam 
disket Anda aman dari virus.  

Masalah Umum  

Jangan pernah meninggalkan dokumen-dokumen penting Anda dalam hardisk warnet. 
Jangan pernah mau menerima file executable (.exe) dari teman chatting Anda atau 
sembarangan meng-klik program-program pada PC warnet. Ini untuk meminimalkan 
kemungkinan Anda terserang trojan dan virus. Trojan adalah suatu program kecil yang 
apabila berjalan pada PC akan memiliki beberapa fungsi jahat diantaranya memonitor 
ketikan Anda pada keyboard dan dikirimkan ke suatu alamat e-mail yang tentu saja 
semua aktivitas ini tanpa sepengetahuan Anda.  

Penutup  

Demikian' beberapa tips sederhana agar Anda bisa melakukan akses internet dengan 
lebih aman lagi di warnet. Sebenarnya masih banyak lagi celah-celah keamanan 
lainnya yang terkadang memanfaatkan ketidaktahuan kita terhadap kom uter. Saran 
penulis adalah selalu ikuti perkembangan seputar keamanan di internet terutama cara-
cara berinternet yang aman pada tempat publik seperti warnet.  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah : Komputek, Edisi 423 Minggu ke-3 Juni 2005  
Judul Artikel : Tips Akses Internet dengan Aman di Warnet  
Penulis  : Fir  
Halaman  : 35  

• TOPIK ICW EDISI 1051 DAN 1052  
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Pada ICW Edisi 1051 (awal Juli 2005), topik yang akan dibahas ialah PELAYANAN 
ANAK. Topik ini Redaksi angkat untuk menyambut Hari Anak yang jatuh pada 23 Juli 
2005. Nah, bagi Anda yang memiliki informasi baik dalam bentuk situs, milis, maupun 
artikel mengenai pelayanan anak dan sekolah minggu, jangan ragu-ragu untuk 
menginformasikannya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan untuk ICW Edisi 1052 (akhir Juli 2005), Redaksi akan mengangkat topik 
mengenai DIREKTORI KRISTEN. Bila Anda memiliki informasi mengenai situs-situs 
yang menyediakan daftar situs Kristen (direktori Kristen), silakan mengirimkan 
informasinya kepada Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw@sabda.org>  

Lain-Lain 

Mewujudkan Impian Tanpa Mengkompromikan Iman 

"Saya berdoa biasa-biasa saja. Saya hanya bilang, kalau Tuhan kasih saya sesuatu di 
AFI, ya saya bersyukur. Tapi kalau tidak, saya akan lanjutkan kuliah. Gitu aja," kenang 
Ve (22) tentang suksesnya masuk lima besar di ajang AFI pertama.  

Sifera Dewi Nazarina, begitu nama lengkapnya, memang tidak menancapkan target 
muluk-muluk saat mengikuti kontes ini. Ia hanya ingin menambah pengalaman di 
bidang tarik suara, juga mengenali seni peran dan koreografi.  

Sebelumnya, ia belajar menyanyi secara otodidak, dibantu oleh guru Sekolah Minggu. 
Kegiatannya menyanyi hanya berkisar pada acara gereja. Keinginan untuk lebih maju 
dan mengembangkan bakatlah yang mendorong putri pendeta ini menjajal 
keberuntungannya.  

Keikutsertaan Ve didukung penuh kedua orangtuanya. "Mereka hanya menanamkan, 
agar saya percaya diri, jaga diri, dan hati-hati. Pesan orangtua juga supaya banyak 
berdoa," ungkapnya. "Kamu punya Tuhan Yesus yang memberi kamu harapan yang 
luar biasa. Dan, kamu sudah dikasih berkat, maka kamu harus bersyukur," tambahnya. 
Selama masa "karantina", Ve, Icha, dan Kia yang seiman saling mengingatkan untuk 
berdoa dan bersaat teduh.  

Apa harapannya setelah ini? "Ya, dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan 
menjadi seorang entertainer yang baik," jawabnya singkat.  

Pengembangan diri dan aktualisasi diri, itulah tampaknya motivasi Ve dan mungkin juga 
kebanyakan peserta AFI (Akademi Fantasi Indosiar) atau program talent search serupa. 
Hanya saja, ajang ini lebih menitikberatkan pada bidang tarik suara. Bagaimana dengan 
ajang yang mencakup bidang prestasi yang lebih luas? Kita akan mengambil contoh 
dari kontes Miss America.  
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Setiap tahun, kontes Miss America menarik sejumlah besar gadis Kristen untuk ikut 
bersaing. Kalau kita memeriksa biografi para pemenang, sepertiga pemenang dalam 
tiga dekade terakhir menyampaikan pesan kekristenan, kesaksian, atau undangan 
untuk menerima Kristus.  

Mengapa mereka ini berusaha meraih kemashyuran melalui organisasi sekuler yang 
mengharuskan berparade di atas panggung dengan pakaian renang? Banyak yang 
terdorong oleh peluang memenangkan uang yang lumayan besar guna membiayai 
pendidikan. Ada juga yang melihatnya sebagai kesempatan untuk meraih karir yang 
sulit untuk ditembus melalui jalur lain.  

"Kontes Miss America adalah salah satu dari sedikit panggung yang tersedia bagi 
remaja Kristen untuk memenangkan beasiswa, sekaligus kesempatan luar biasa untuk 
mewujudkan impian mereka tanpa mengkompromikan keyakinan mereka," kata Terry 
Meeuwsen, Miss America 1973.  

Tara Dawn Holland Christensen, Miss America 1997, mengatakan bahwa pemenang 
kontes ini diamati bukan hanya selama setahun, melainkan sepanjang hidupnya. "Tidak 
ada acara lain yang pengaruhnya begitu besar bagi seorang wanita," kata Christensen. 
"Ketika mengikuti kontes dulu, saya sama sekali tak berpikir tentang gelar, uang, atau 
glamour-nya. Saya sadar ini kesempatan untuk memberikan pengaruh dalam bidang 
apa saja, mulai dari pemberantasan buta huruf sampai berpantang seksual. Gelar itu 
membuat orang mendengarkan apa yang hendak Anda sampaikan," lanjutnya.  

Pengalaman Erika Harold, Miss America 2003, malah terhitung kontroversial. Erika, 
seorang Kristen yang saleh, menyatakan setelah meraih gelar tersebut, ia akan 
menggunakan satu tahun masa tugasnya untuk mempromosikan perlunya berpantang 
seksual bagi remaja. Namun, penyelenggara Miss America tidak setuju. Setelah sempat 
muncul kontroversi, mereka mengubah keputusan itu, namun meminta Erika berjanji 
untuk membungkus pesannya dalam cara yang secara politis lebih patut (politically 
correct), yaitu "kekerasan remaja".  

Saat kuliah di Universitas Illinois tahun 2001, Erika Harold mengalami krisis iman 
setelah dua kali gagal meraih gelar Miss Illinois. "Saya merasa setiap kali berdiri bagi 
iman saya, bukan hanya tidak dihargai, namun saya juga kehilangan berbagai hal," 
katanya. Beruntung, ayah dan pendetanya di Urbana First Assembly of God membantu 
menjawab kegelisahan imannya. Akhirnya, Tuhan meneguhkan keberadaan-Nya 
kepada Erika ketika ia dengan tekun mencari Dia melalui doa. Ia juga menyadari bahwa 
iman menuntutnya untuk aman dalam kedaulatan Allah, sekalipun keadaan sekeliling 
seperti memusuhi, membingungkan, dan meragukan.  

Ia menjadi Miss America 2003 saat berumur 22 tahun dan menyadari penentuan waktu 
Allah. Seandainya ia menang saat pertama kali mengikuti kontes, imannya yang goyah 
tidak akan mampu menopang dalam menghadapi sorotan publik. Namun, ketabahannya 
melewati berbagai keadaan sulit, tidak lagi gampang diguncangkan.  
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Nyatanya, dunia glamour memang membentangkan tantangan tersendiri bagi orang 
beriman untuk menjadi terang dan garam di dalam-Nya.  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah : Bahana, Edisi Mei 2004  
Judul Artikel : Mewujudkan Impian Tanpa Mengkompromikan Iman  
Penulis  : Ars/Eman  
Halaman  : 42 - 43  

Surat Anda 

Dari: Mang Ucup <mangucup@>  
>Shyallom untuk Hardhono, Kristian, Endah, Ari yg dikasihi Kristus  
>Pertama dgn ini mang Ucup hendak mengucapkan banyak terima kasih  
>atas publikasi dari situs pribadinya Mang Ucup, semoga ini bisa  
>menjadi berkat bagi rekan2 maupun para pembaca lainnya.  
>Perlu diketahui bahwa mang Ucup juga mengelola situs Doa-Satu-  
>Menit: doa-satu-menit@yahoogroups.com  
>dimana setiap hari kami menyajikan text doa singkat, bagi mereka yg  
>membutuhkannya.  
>Salam persahabatan dgn penuh kasih dan doa untuk segenap team  
>Redaksi ICW.  

Redaksi: 
Shallom Mang Ucup,  
Redaksi memang berharap agar setiap situs yang ditampilkan dalam publikasi ICW 
dapat menjadi berkat bagi para pembaca semua. Selain itu, Redaksi juga mengucapkan 
terima kasih atas kerjasamanya, kiranya ini dapat terus berlanjut. Bagi para anggota 
ICW, silakan berkunjung ke alamat situs Doa-Satu-Menit di atas. Kami yakin Anda akan 
mendapat berkat yang melimpah.  

Redaksi juga berharap kepada semua anggota ICW yang memiliki alamat situs atau 
milis Kristen yang belum kami promosikan di ICW untuk segera mengirimkannya ke 
Redaksi ICW untuk bisa dipromosikan.  

Terima kasih. Tuhan memberkati!  
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ICW 1051/Juli/2005: Pelayanan Anak  
Salam Kasih  

Bagi beberapa orang, terlibat dalam pelayanan anak memang merupakan pengalaman 
yang sangat menyenangkan. Polah tingkah mereka yang lucu, lugu, dan tulus, 
membuat kita ikut bergembira. Akan tetapi, untuk beberapa orang lain pelayanan anak 
bisa menjadi sesuatu yang sulit. Menghadapi anak-anak tidak hanya dibutuhkan 
kesabaran, tetapi juga pengertian, karena memahami dunia mereka tidaklah selalu 
mudah. Beberapa kendala yang sering dihadapi guru-guru Sekolah Minggu adalah 
kurangnya ide dan kreativitas dalam mengajar, misalnya bagaimana membuat ilustrasi, 
alat peraga, atau kegiatan yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai.  

Puji Tuhan! kemajuan dunia internet telah menolong guru-guru Sekolah Minggu, Komisi 
Anak, dan gereja, karena saat ini ada banyak situs tentang pelayanan anak yang 
menyediakan berbagai informasi yang Anda butuhkan. Bahkan, Anda bisa berinteraksi 
dengan sesama guru Sekolah Minggu atau mereka yang terlibat dalam pelayanan anak 
melalui forum diskusi. Selain bisa saling berbagi informasi, Anda juga bisa saling 
berbagi pengalaman dan mencari pemecahan bersama bagi masalah- masalah yang 
dihadapi. Nah, bagi Anda yang sedang mencari informasi tentang pelayanan anak atau 
ingin bergabung dalam milis-milis pelayanan anak, Anda dapat menyimak ICW edisi 
kali. Kami yakin informasi-informasi yang tersedia dapat semakin membekali Anda 
dengan wawasan yang lebih luas tentang pelayanan anak dan bagaimana 
mengembangkannya.  

Tuhan memberkati! (Kris)  

Redaksi  

  



ICW 2005 
 

161 
 

Jelajah Situs 

• Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen (PEPAK)  

Bagi Anda yang ingin mencari bahan-bahan menarik seputar pelayanan Anak segera 
arahkan browser Anda ke Situs PEPAK. Sebab melalui situs ini Anda akan menemukan 
berbagai bahan dan tips seputar Sekolah Minggu dan pelayanan Anak yang telah 
tersusun ke dalam berbagai topik yang menarik. Selain menyajikan daftar topik yang 
ada, pada halaman depan juga tersedia judul dari berbagai tulisan terbaru. Sampai saat 
ini Situs PEPAK telah memuat sekitar 900 tulisan mengenai pelayanan anak. Untuk 
membantu pengunjung menemukan bahan yang diinginkan dengan cepat, maka 
disediakan fasilitas pencarian. Selain itu, bila Anda ingin memberitahukan Situs PEPAK 
kepada teman Anda, silakan manfaatkan fasilitas "Beritahu Teman" yang terletak di 
bagian sebelah kiri bawah. Dan, pada bagian paling bawah tersedia form pengiriman 
artikel ke Situs PEPAK.  
==> http://www.sabda.org/pepak/  

• Anak/Parenting Christian Counseling Center Indonesia (C3I)  

Jika Anda sedang menghadapi permasalahan seputar anak-anak atau sedang mencari 
beragam artikel seputar konseling untuk anak, maka segeralah berkunjung ke Situs C3I. 
Sebagai situs yang menyediakan berbagai bahan seputar konseling Kristen, Situs C3I 
juga menyediakan bahan-bahan seputar konseling anak. Bagian ini dapat Anda 
temukan di sebelah kanan menu "Tema" bagian "Anak/Parenting". Pada bagian ini, ada 
sekitar 65 tulisan yang diambil dari Milis Publikasi e-Konsel, Milis Publikasi e-BinaAnak, 
Situs TELAGA (Tegur Sapa Gembala), ataupun sumber-sumber lainnya. Tulisan-tulisan 
tersebut akan menolong Anda untuk lebih memahami kepribadian seorang anak dan 
bagaimana mendidik mereka.  
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/anak-parenting/  

• Anak Christian Answer  

Christian Answer adalah situs yang menyediakan jawaban dari berbagai pertanyaan 
seputar kekristenan. Dalam edisi Bahasa Indonesia Christian Answer juga menyediakan 
satu bagian yang ditujukan untuk anak. Pada bagian ini Anda dapat menyimak berbagai 
tanya jawab yang dapat Anda bagikan kepada anak Anda seperti: "Seperti apa Adam, 
manusia pertama?", "Kabar Gembira", dan "Kisah-kisah Alkitab". Selain itu, sebagai 
orangtua, Anda juga dapat membaca tanya jawab seputar masalah orangtua dan anak. 
Bagian ini bisa Anda temukan di bagian "Keluarga dan Perkawinan". Nah, untuk lebih 
jelasnya, silakan berkunjung ke situs yang isinya telah diterjemahkan ke dalam 31 
bahasa ini.  
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/  

• Izaac Homepage  

http://www.sabda.org/pepak/
http://www.sabda.org/c3i/kategori/anak-parenting/
http://www.christiananswers.net/indonesian/
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Izaac Homepage menyediakan berbagai bahan bermanfaat seputar pelayanan anak, 
khususnya Sekolah Minggu. Situs yang dibuat dengan model frame ini terbagi menjadi 
tiga bagian, yaitu bagian atas (header), menu di sebelah kiri yang berisi daftar isi situs, 
dan bagian isi yang akan menyajikan berbagai bahan bacaan yang ada di Situs Izaac 
Homepage ini. Berbagai bahan mengenai pelayanan anak terbagi menjadi empat 
kategori yaitu: "Artikel", "Tips Mengajar", "Serba-serbi", dan "Games". Di setiap kategori 
terdapat beberapa tulisan menarik seperti: "Asal-usul Pohon Natal", "Permainan Pyo- 
Pyo", "Doa Paskah Anak", dan beraneka tulisan menarik lainnya. Untuk mengetahui isi 
dari tulisan tersebut dan membaca tulisan-tulisan lainnya, langsung saja kunjungi Situs 
Izaac Homepage di:  
==> http://www.homepagez.com/izaac/  

• Sekolah Minggu GKJ Tanjung Priok  

Selain menjadi tempat interaksi bagi jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Tanjung Priok, 
Situs GKJ Tanjung Priok juga menyediakan berbagai bahan bacaan Kristen yang 
bermanfaat dan membangun iman Anda kepada Tuhan. Salah satu kategori bahan 
yang ada ialah Sekolah Minggu. Pada kategori ini Anda akan menemukan dua artikel 
mengenai Robert Raikes dan mengenai keengganan anak untuk datang ke Sekolah 
Minggu. Kategori ini dapat Anda temukan di menu "Artikel" yang terletak di sebelah 
kanan atas Situs GKJ Tanjung Priok. Nah, agar tidak penasaran, langsung aja 
berkunjung ke situs yang dibuat dengan script PHP Nuke ini di:  
==> http://www.gkjtp.org/  

• Eunike Family  

Situs Eunike Family merupakan situs milik Yayasan Eunike, sebuah Yayasan yang 
bergerak di bidang pelayanan anak dan orangtua. Situs yang didominasi dengan warna 
merah muda ini tidak hanya menginformasikan pelayanan Eunike Family, tapi juga 
menjadi tempat arsip dari majalah cetak dari Eunike Family. Di bagian arsip yang 
terletak di menu "Majalah" dapat Anda temukan beragam bahan menarik seputar anak. 
Bahan-bahan tersebut berupa artikel, info kesehatan anak, permainan untuk anak, tips 
menarik untuk mendidik anak, dan beragam informasi menarik lainnya seputar anak dan 
orangtua. Selamat berkunjung!  
==> http://www.eunikefamily.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Kids Sunday School Place  

Bila Anda sedang mencari bahan-bahan seputar Sekolah Minggu, jangan lupa untuk 
mengarahkan browser Anda ke Situs Kids Sunday School Place. Sebab, situs ini 
menyediakan beragam bahan dan informasi terbaru yang akan sangat menolong Anda 
untuk melayani anak-anak Sekolah Minggu. Tampilan situs ini pun mudah dipahami dan 
terkesan ceria sesuai dengan jiwa anak kecil yang periang. Daftar bahan yang ada 
dikelompokkan ke dalam berbagai topik yang menarik yang dapat Anda lihat di bagian 

http://www.homepagez.com/izaac/
http://www.gkjtp.org/
http://www.eunikefamily.com/


ICW 2005 
 

163 
 

sebelah kiri situs. Dan, bila Anda mempunyai ide-ide menarik yang dapat diterapkan 
untuk mengajar Sekolah Minggu, jangan lupa untuk memasukkannya ke situs ini 
dengan memanfaatkan menu "Submit an Idea".  
==> http://www.kidssundayschool.com/  

• Children's Bible Hour  

Children's Bible Hour (CBH) Ministries adalah sebuah yayasan pelayanan Kristen yang 
bertujuan menjangkau anak-anak dan keluarga dengan Injil (Yesus Kristus) melalui 
cerita, radio, buku, dan internet. Informasi lebih lengkap mengenai pelayanan CBH 
Ministry ini dapat Anda simak di situsnya. Di situs ini Anda juga akan menemukan 
bahan-bahan pengajaran Alkitab, artikel, dan berbagai bahan untuk mengenalkan anak 
kepada Yesus. Selain itu, disediakan juga bagian "Games and Fun" yang berisi 
berbagai permainan, kartu elektronik, dan hal-hal menarik lainnya. Daripada Anda 
penasaran, langsung saja jelajahi Situs CBH Ministry di:  
==> http://cbh.gospelcom.net/  

• Virtual Church Kids  

Virtual Church Kids adalah sebuah situs yang menyediakan beragam bahan kekristenan 
yang dapat diakses oleh anak-anak sehingga mereka dapat belajar untuk semakin 
mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bahan- bahan tersebut berupa bacaan cerita-cerita 
Alkitab, gambar-gambar tokoh Alkitab, dan juga beberapa permainan menarik untuk 
anak. Sebagian bahan tersebut ada di Situs Virtual Church Kids, dan sebagian lagi 
hanya berupa link ke situs lainnya. Untuk lebih jelasnya, silakan menjelajahi Situs 
Virtual Church Kids di:  
==> http://www.virtualchurch.org/kids.htm  

Get the Fresh 

Kebaktian Pujian dan Penyembuhan Ilahi 
http://www.kppi.or.id/ 

Kebaktian Pujian dan Penyembuhan Ilahi (KPPI) adalah sebuah pelayanan 
kesembuhan rohani yang diselenggarakan oleh GPdi Jemaat Pondok Indah 
bekerjasama dengan beberapa persekutuan Kristen. Acara KPPI ini secara rutin 
diadakan di Wisma Adhi Nugraha, Slipi, Jakarta. Jadwal dan informasi lebih lengkap 
mengenai acara KPPI dapat Anda simak di Situs KPPI yang didominasi dengan warna 
ungu. Selain informasi tersebut, melalui Situs KPPI, Anda juga dapat menyimak siapa 
KPPI, bagaimana pelayanan mereka dan bagaimana cara berpartisipasi. Bila Anda 
sedang menghadapi permasalahan hidup, maka Anda juga dapat minta bantuan doa 
dengan mengisi form yang juga disediakan di Situs KPPI.  

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

http://www.kidssundayschool.com/
http://cbh.gospelcom.net/
http://www.virtualchurch.org/kids.htm
http://www.kppi.or.id/
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informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan reviewnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

e-AyahBunda  

Milis Diskusi e-AyahBunda adalah tempat yang tepat untuk berdiskusi seputar masalah 
keluarga. Dengan bergabung di milis yang berjalan dengan sistem I-KAN ini, Anda 
dapat berdiskusi seputar masalah keluarga, seperti cara mendidik anak, membesarkan 
anak, menjadi orangtua yang baik, dan berbagai topik diskusi lainnya mengenai 
orangtua. Nah, jika Anda ingin belajar atau mengetahui perkembangan berbagai 
masalah seputar kehidupan orangtua, langsung saja bergabung di milis ini.  
==> <subscribe-i-kan-ayahbunda(at)xc.org> [Bergabung]  
==> < i-kan-ayahbunda(at)xc.org > [Berkirim Pesan]  
==> <owner-i-kan-ayahbunda(at)xc.org> [Owner]  

e-BinaGuru  

Milis Diskusi e-BinaGuru lahir dari kebutuhan untuk berkomunikasi dan berinteraksi di 
antara para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak. Dengan bergabung di milis diskusi 
ini, maka Anda dapat berbagi ide, pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana 
melayani anak Sekolah Minggu. Selain itu Anda juga dapat bertukar informasi jika ada 
acara/kegiatan yang menunjang pelayanan anak (seminar, camp, training, KKR anak, 
dsb.). Nah, silakan bergabung dengan para guru Sekolah Minggu yang lain.  
==> <subscribe-i-kan-BinaGuru(at)xc.org> [Bergabung]  
==> < i-kan-BinaGuru(at)xc.org > [Berkirim Pesan]  
==> <owner-i-kan-BinaGuru(at)xc.org> [Owner]  

Milis Publikasi 

e-BinaAnak  

e-BinaAnak adalah publikasi mingguan yang menyajikan berbagai bahan berupa artikel, 
renungan, tips mengajar, kesaksian, atau ide aktivitas untuk para pengajar Sekolah 
Minggu dan pelayanan anak. Karena isinya yang menarik dan sangat bermanfaat bagi 
pelayanan anak tersebut, tidaklah mengherankan jika sampai saat ini e-BinaAnak telah 
memiliki sekitar 4.700-an pelanggan dan masih terus akan bertambah lagi. Nah, bagi 
Anda, para guru Sekolah Minggu atau pelayan anak yang membutuhkan bacaan 
bermanfaat atau ide-ide kreatif dan menarik untuk mendukung pelayanan Anda, 
sebaiknya Anda segera berlangganan milis publikasi e-Bina Anak.  
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> <owner-i-kan-BinaAnak(at)xc.org> [Owner]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/ [Arsip]  

http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
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Artikel: Humor 

Pada edisi kali ini, Redaksi menyajikan humor-humor yang sehat, tidak SARA, dan tidak 
porno mengenai anak yang kami harap dapat memberikan keceriaan di tengah segala 
kesibukan atau rutinitas yang harus Anda lalui saat ini. Humor-humor ini kami ambil dari 
Situs i-Humor (Internet Humor). OK, selamat membaca!  

Pendeta Dan Anak Kecil 
http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=439 

Seorang pendeta sedang memperbaiki pagar kebunnya. Dengan penuh tenaga dan 
semangat ia memaku kayu-kayu untuk pagar barunya.  

Seorang anak kecil dari desa tetangga datang dan memperhatikan dengan serius sang 
pendeta yang sedang bekerja.  

"Kamu pasti juga ingin bisa memaku seperti ini, bukan?" tanya pendeta.  

"Oh ... saya sudah bisa memaku dengan baik!" jawab anak tersebut.  

"Lalu kenapa kamu memperhatikan aku dengan penuh perhatian?" tanya pendeta lebih 
lanjut.  

"Saya cuma ingin dengar kata-kata apa yang bakal keluar dari mulut Pak pendeta kalau 
salah memukul paku dan mengenai ibu jari Bapak?" jawab anak kecil itu dengan 
santainya.  

“  "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati 
dan itulah yang menajiskan orang."  ”  

—(Matius 15:18)— 
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+15:18 > 

GARAM DUNIA 
http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=911 

Budi adalah seorang murid Sekolah Minggu dari suatu gereja. Walaupun ibunya belum 
mengenal Tuhan Yesus, ia tidak pernah melarang Budi untuk pergi ke Sekolah Minggu.  

Pada suatu hari Minggu, sesampainya Budi di rumah, ibunya bertanya, "Pelajaran apa 
yang kamu dapatkan di Sekolah Minggu tadi pagi?"  

Budi dengan semangat menjawab, "Tadi pagi guru Sekolah Minggu saya, Ibu Meliati 
bersama dengan asistennya Ibu Hartatik, mengajarkan saya untuk menjadi garam bagi 
dunia ini."  

http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=439
http://alkitab.mobi/?Matius+15%3A18
http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+15:18
http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=911
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Ibunya terkejut dan berkata, "Weee lhadalah Nak, kamu mau jadi garam? Jangan 
kecewakan Ibu, Nak! Ibu maunya kamu tuh jadi dokter atau insinyur!"  

“  "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, 
dengan apakah ia diasinkan? 

Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." ”  
—(Matius 5:13)— 

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:13 > 
DI GEREJA 

http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=498 

Seorang guru Sekolah Minggu sedang mengajar di kelasnya. Sesaat sebelum dia 
membubarkan kelasnya dan mengajak murid-muridnya untuk beribadah di gereja, dia 
mengajukan pertanyaan kepada mereka, "Mengapa kita harus tenang dan tidak boleh 
berisik di gereja?"  

Si kecil Johnny cepat-cepat mengangkat tangannya karena merasa tahu jawabannya, 
"Karena semua orang sedang tidur, Kak!"  

“  "Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, 
apakah bersih dan jujur kelakuannya." ”  

—(Amsal 20:11)— 
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:11 > 

DANIEL 
http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=30 

Dalam sebuah acara perkenalan Sekolah Minggu, seorang guru Sekolah Minggu 
bernama Daniel, dengan penuh percaya diri memperkenalkan diri:  

"Anak-anak, kalian tau 'kan yang tinggal di gua singa?"  

"Tau, Kak," jawab anak-anak serempak.  

"Ayo, sebutkan siapa namanya," lanjut guru Sekolah Minggu itu.  

"Singa!!!" jawab anak-anak itu polos dan kompak.  

“  "Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh 
akan ditundukkan; dan hanya TUHAN sajalah 

yang maha tinggi pada hari itu."  ”  
—(Yesaya 2:11)— 

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+2:11 > 

Humor-humor dengan tema anak dapat langsung Anda nikmati di Situs i-Humor:  
==> http://www.sabda.org/humor/  

http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A13
http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:13
http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=498
http://alkitab.mobi/?Amsal+20%3A11
http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:11
http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=30
http://alkitab.mobi/?Yesaya+2%3A11
http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+2:11
http://www.sabda.org/humor/
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Sebaliknya, jika Anda juga mempunyai humor, silakan mengirimnya ke Situs i-Humor 
sehingga dapat ditampilkan di situs tersebut dan menjadi berkat bagi orang lain.  

Lain-Lain 

Sejarah Sekolah Minggu 

Kalau kita menelusuri kembali ke zaman Perjanjian Lama, maka sebenarnya Alkitab 
telah memberikan perhatian yang serius terhadap pembinaan rohani anak. Pada masa 
itu pembinaan rohani anak dilakukan sepenuhnya dalam keluarga (Ulangan 6:4-7). 
Sebelum usia 5 tahun anak telah dididik oleh orangtuanya untuk mengenal Allah 
Yahweh. Pada masa pembuangan di Babilonia (500 SM), ketika Tuhan menggerakkan 
Ezra dan para ahli kitab untuk membangkitkan kembali kecintaan bangsa Israel kepada 
Taurat Tuhan, dibukalah tempat ibadah sinagoge dimana mereka dapat belajar Firman 
Tuhan kembali, termasuk di antara mereka adalah anak-anak kecil. Orangtua wajib 
mengirimkan anak- anaknya yang berusia di bawah 5 tahun ke sekolah di sinagoge. Di 
sana mereka dididik oleh guru-guru sukarelawan yang mahir dalam Kitab Taurat. Anak-
anak dikelompokkan dengan jumlah maksimum 25 orang dan dibimbing untuk aktif 
berpikir dan bertanya, sedangkan guru adalah fasilitator yang selalu siap sedia 
menjawab pertanyaan- pertanyaan mereka.  

Ketika orang-orang Yahudi yang dibuang di Babilonia diizinkan pulang ke Palestina, 
mereka meneruskan tradisi membuka tempat ibadah sinagoge ini di Palestina sampai 
masa Perjanjian Baru. Tuhan Yesus ketika masih kecil, juga sama seperti anak-anak 
Yahudi yang lain, menerima pengajaran Taurat di sinagoge. Dan, pada usia 12 tahun 
Yesus sanggup bertanya jawab dengan para ahli Taurat di Bait Allah. Tradisi mendidik 
anak-anak secara ketat terus berlangsung sampai pada masa rasul-rasul (1 Timotius 
3:15) dan gereja mula-mula. Namun, tempat untuk mendidik mereka perlahan-lahan 
tidak lagi dipusatkan di sinagoge tetapi di gereja, tempat jemaat Tuhan berkumpul.  

Tetapi, sayang sekali pada Abad Pertengahan gereja tidak lagi memelihara kebiasaan 
mendidik anak seperti abad-abad sebelumnya. Bahkan, orang dewasa pun tidak lagi 
mendapatkan pengajaran Firman Tuhan dengan baik. Barulah pada masa reformasi, 
gerakan pengembalian kepada pengajaran Alkitab dibangkitkan lagi, dan pendidikan 
terhadap anak-anak mulai digalakkan kembali, khususnya melalui kelas Katekismus. 
Untuk itu, hanya para pekerja gereja sajalah yang diizinkan untuk terlibat dalam 
pembinaan. Namun, sedikitnya orang yang terlatih untuk mengajarkan kelas 
Katekismus ini menyebabkan pelayanan anak ini menjadi mundur, bahkan perlahan-
lahan tidak lagi menjadi perhatian utama gereja dan diadakan hanya sebagai prasyarat 
bagi anak-anak yang akan menerima konfirmasi (baptis sidi).  

Barulah pada abad 18, seorang wartawan Inggris bernama Robert Raikes, digerakkan 
oleh rasa cinta kepada anak-anak, membuat suatu gerakan yang akhirnya mendorong 
lahirnya pelayanan Sekolah Minggu!  

http://alkitab.mobi/?Ulangan+6%3A4-7
http://alkitab.mobi/?1+Timotius+3%3A15
http://alkitab.mobi/?1+Timotius+3%3A15
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Pada masa akhir abad 18, Inggris sedang dilanda suatu krisis ekonomi yang sangat 
parah. Setiap orang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan anak-
anak dipaksa bekerja untuk bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Pada saat itu 
wartawan Robert Raikes, mendapat tugas untuk meliput berita tentang anak-anak 
gelandangan di Gloucester bagi sebuah harian (koran) milik ayahnya. Apa yang dilihat 
Robert sangat memprihatinkan sebab anak-anak gelandangan itu harus bekerja dari 
hari Senin sampai Sabtu. Apa yang dilakukan anak-anak pada hari Minggu itu? Hari 
Minggu adalah satu- satunya hari libur mereka sehingga mereka habiskan untuk 
bersenang- senang, tapi karena mereka tidak pernah mendapat pendidikan (karena 
tidak bersekolah), anak-anak itu menjadi sangat liar, mereka minum- minum dan 
melakukan berbagai macam kenakalan dan kejahatan.  

Melihat keadaan itu Robert Raikes bertekad untuk mengubah keadaan. Ia dengan 
beberapa teman mencoba melakukan pendekatan kepada anak- anak tersebut dengan 
mengundang mereka berkumpul di sebuah dapur milik Ibu Meredith di kota Scooty 
Alley. Di sana selain anak-anak mendapat makanan, mereka juga diajarkan sopan 
santun, membaca, dan menulis. Tapi, hal paling indah yang diterima anak-anak di situ 
adalah mereka mendapat kesempatan mendengar cerita-cerita Alkitab.  

Pada mulanya pelayanan ini sangat tidak mudah. Banyak anak-anak itu datang dengan 
keadaan yang sangat bau dan kotor. Namun, dengan cara pendidikan yang disiplin, 
kadang dengan pukulan rotan, tapi dilakukan dengan penuh cinta kasih, anak-anak itu 
akhirnya belajar untuk mau dididik dengan baik, sehingga semakin lama semakin 
banyak anak datang ke dapur Ibu Meredith. Semakin banyak juga guru disewa untuk 
mengajar mereka, bukan hanya untuk belajar membaca dan menulis, melainkan juga 
belajar Firman Tuhan. Perjuangan yang sangat sulit tapi melegakan. Dan dalam waktu 
4 tahun Sekolah Minggu itu semakin berkembang, bahkan ke kota-kota lain di Inggris, 
dan jumlah anak-anak yang datang ke sekolah pada hari Minggu terhitung mencapai 
250.000 anak di seluruh Inggris.  

Mula-mula, gereja tidak mengakui kehadiran gerakan Sekolah Minggu yang dimulai 
oleh Robert Raikes ini. Tetapi, karena kegigihannya menulis ke berbagai publikasi dan 
membagikan visi pelayanan anak ke masyarakat Kristen di Inggris, dan juga atas 
bantuan John Wesley (pendiri gereja Methodis), akhirnya kehadiran Sekolah Minggu 
diterima oleh gereja. Mula-mula oleh gereja Methodis, akhirnya gereja-gereja protestan 
lain. Ketika Robert Raikes meninggal dunia tahun 1811, jumlah anak yang hadir di 
Sekolah Minggu di seluruh Inggris mencapai lebih dari 400.000 anak. Dari pelayanan 
anak ini, Inggris tidak hanya diselamatkan dari revolusi sosial, tapi juga diselamatkan 
dari generasi yang tidak mengenal Tuhan.  

Gerakan Sekolah Minggu yang dimulai di Inggris ini akhirnya menjalar ke berbagai 
tempat di dunia, termasuk negara-negara Eropa lainnya dan ke Amerika. Dan, dari para 
misionaris yang pergi melayani ke negara-negara Asia, akhirnya pelayanan anak 
melalui Sekolah Minggu juga hadir di Indonesia.  
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Diedit dari sumber: 
Arsip Publikasi e-BinaAnak Edisi 1 (15-3-2000)  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/001/  

Surat Anda 

Dari: Moody Agnes Tangoy <moody(at)>  
>Yth. Milis Publikasi ICW  
>Salam sejahtera,  
>Saya sangat mengerti telah terjadi hal-hal yang tidak diingin oleh  
>kita semua karena itu mohon di lain waktu ICW lebih lagi bersikap  
>hati-hati lagi, storage mail saya 'nyaris' damage karena kepenuhan  
>dan saya menerima terlalu banyak junk mail yang sangat tidak layak  
>untuk dilihat, tapi saya berdoa kiranya Tuhan yang empunya  
>pekerjaan ini memberi kekuatan bagi ICW dan kita semua untuk  
>semakin exist dalam pelayanan media internet.  

Redaksi: 
Shallom Moody Agnes Tangoy, Redaksi mengucapkan terima kasih untuk dukungan 
dan kesetiaan Anda berlangganan publikasi ICW walaupun beberapa minggu lalu Anda 
menjadi korban yang tidak menyenangkan dari kami.  

E-mail dari Moody Agnes Tangoy juga mewakili berbagai e-mail dari anggota-anggota 
ICW lainnya yang memberikan dukungan dan masukan akibat peristiwa email-email 
'Spam Bom' beberapa waktu yang lalu. Redaksi akan berusaha agar kejadian ini tidak 
terulang kembali di kemudian hari. Oleh karena itu, Redaksi sekali lagi mohon maaf, 
dan mengucapkan terima kasih untuk pengertian/kesabaran Anda kami senantiasa 
mohon dukungan doa Anda semua.  

Terima kasih. Tuhan memberkati!  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1052 DAN 1053  

Pada ICW Edisi 1052 (awal Agustus 2005), Redaksi akan mengangkat topik mengenai 
DIREKTORI KRISTEN. Bila Anda memiliki informasi mengenai situs-situs yang 
menyediakan daftar situs Kristen (direktori Kristen), silakan mengirimkan informasinya 
kepada Redaksi ICW.  

Sedangkan untuk ICW Edisi 1053 (akhir Agustus 2005), Redaksi akan mengangkat 
topik mengenai MEDIA KRISTEN ONLINE. Bila Anda memiliki informasi mengenai 
situs-situs yang menyajikan berita-berita seputar media online Kristen, silakan 
mengirimkan informasinya kepada Redaksi ICW.  

http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/001/
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Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org>  
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ICW 1052/Agustus/2005: Direktori Kristen  
Salam Kasih  

Bagi Anda yang sering berselancar di internet, tentu Anda sudah tidak asing lagi 
dengan fasilitas mesin-mesin pencari seperti Google, Yahoo, atau Search MSN untuk 
mencari beragam informasi, termasuk informasi tentang kekristenan. Tapi 
menggunakan mesin pencari seperti ini tidak selalu bisa mendapatkan hasil yang 
diharapkan, malah sering jauh dari yang diharapkan. Nah, kalau Anda ingin 
mendapatkan hasil yang lebih cepat dan akurat, mengapa tidak mencoba berkunjung ke 
situs-situs direktori Kristen?  

Situs direktori adalah situs yang menyediakan berbagai informasi online yang sudah 
dikelompokkan dalam berbagai kategori dan sub kategori (topik). Keunggulan pencarian 
dari situs direktori dibanding dengan mesin pencari adalah kemampuannya untuk 
memberikan daftar alamat situs yang lebih akurat. Hal ini bisa terjadi karena situs 
direktori sudah terlebih dahulu mensortir informasi-informasi yang ada (biasanya secara 
manual supaya lebih akurat) sehingga informasi yang dimuat hanyalah yang sesuai 
dengan topik-topik yang dikehendaki. Ingin tahu lebih banyak tentang situs-situs 
direktori Kristen Indonesia yang dapat menolong Anda menemukan informasi yang 
dikehendaki?  

Simaklah edisi ICW kali ini, karena kami telah menyiapkan beberapa review dari situs-
situs DIREKTORI KRISTEN. Juga, pada Rubrik Ulasan Anda dapat menemukan artikel 
yang mengulas tentang bagaimana memasukkan informasi situs yang Anda miliki atau 
yang Anda ketahui ke situs direktori. Harapan kami, edisi ini dapat bermanfaat bagi 
Anda untuk mengenal lebih baik tentang keberadaan situs-situs direktori, khususnya 
yang berisi informasi tentang Kristen. (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• LINKS  

Situs LINKS adalah sebuah situs direktori Kristen yang menampilkan berbagai alamat 
situs dan milis Kristiani serta deskripsinya, yang telah dikelompokkan berdasarkan 
kategori-kategori tertentu. Saat ini Situs LINKS memiliki lebih dari 1.000 alamat situs 
dan milis Kristen (sebagian besar situs Indonesia), dan masih akan terus bertambah 
jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu. Anda juga dapat ikut berpartisipasi 
menambah jumlah data ini dengan mengirimkan informasi tentang situs atau milis 
Kristen lainnya yang Anda ketahui dengan memanfaatkan fasilitas "Submit URL". Selain 
itu, situs ini juga dilengkapi dengan sistem pencarian untuk menolong Anda dengan 
cepat menemukan informasi situs yang Anda cari. Nah, sebelum Anda tersesat di dunia 
cyber, mampirlah dulu di Situs LINKS yang berfungsi sebagai "pintu gerbang". Dan, 
melalui situs ini Anda akan dituntun untuk pergi ke situs-situs yang Anda kehendaki.  
==> http://www.sabda.org/links/  

• Cross Map Indonesia  

Selain menjadi situs direktori Kristiani, Situs Cross Map Indonesia juga dibangun untuk 
menyajikan beragam informasi Kristiani yang penting dan layak untuk diketahui oleh 
masyarakat. Tampilan Situs Cross Map Indonesia ini termasuk menarik untuk dilihat, 
begitu pula dengan isi situsnya juga sangat menarik untuk dijelajahi. Selain direktori dan 
fasilitas pencarian, terdapat pula berita, wallpaper gratis, dan forum diskusi sebagai 
sarana interaksi. Tidak ketinggalan, Anda juga dapat mempromosikan situs atau milis 
yang Anda buat melalui Situs Cross Map Indonesia melalui fasilitas "Tambah Situs". 
Untuk mengunjungi situs yang berinduk di bawah PT Christiantpost ini, silakan klik 
alamat di bawah ini:  
==> http://www.crossmap.co.id/  

• Direktori Kristen Indonesia  

Situs Direktori Kristen Indonesia (DIKI) adalah salah satu situs yang menyajikan alamat 
situs dan milis Kristiani Indonesia. Semua alamat situs dan milis yang ada 
dikelompokkan ke dalam berbagai topik (kategori) yang sering dicari oleh masyarakat 
Kristen. Situs yang ditampilkan telah dilengkapi dengan deskripsi singkat yang akan 
membantu Anda untuk mempertimbangkan situs mana yang akan Anda kunjungi. Dan, 
bila Anda memiliki sebuah situs, jangan ragu untuk mempromosikannya di situs ini 
dengan memanfaatkan fasilitas "Tambah Situs". Tidak ketinggalan, untuk membantu 
Anda mencari sesuatu yang Anda butuhkan dengan cepat disediakan juga fasilitas 
pencarian. Selamat berkunjung!  
==> http://diki.melesat.com/  

• Direktori Katholik Indonesia  

http://www.sabda.org/links/
http://www.crossmap.co.id/
http://diki.melesat.com/


ICW 2005 
 

174 
 

Direktori Katholik Indonesia (Dikai) adalah situs yang berfungsi sebagai mesin pencari 
situs-situs Katholik Indonesia yang juga diharapkan dapat menyajikan informasi lebih 
banyak tentang situs- situs tersebut. Seperti situs direktori lainnya, berbagai informasi 
yang ada di Situs Dikai dilengkapi dengan deskripsi singkat dan dikelompokkan dalam 
beberapa kategori. Selain itu, disediakan juga fasilitas pencarian untuk mempermudah 
pencarian informasi. Situs yang memiliki desain yang cukup cantik dengan perpaduan 
warna biru dan merah muda ini juga menyajikan daftar berita terbaru yang diambil dari 
Situs Mifrica, milis informasi seputar Dikai, bacaan harian, dan juga pooling. Nah, agar 
tidak penasaran, segera saja Anda menjelajahi situs yang berdiri pada tahun 2000 ini.  
==> http://www.dikai.org/  

• Direktori Kristiani  

Situs Direktori Kristiani (Direkris) adalah sebuah situs direktori Kristen yang sudah 
cukup lama berdiri, yaitu sejak tahun 1997. Situs ini tergolong sederhana sebab hanya 
menyajikan daftar kategori. Di dalam setiap kategori disediakan daftar alamat situs dan 
tampilan judulnya saja tanpa penjelasan mengenai situs tersebut. Untuk mengakses 
setiap situs yang ada, Anda hanya perlu mengklik judul situs yang ada. Untuk lebih 
jelasnya, silakan kunjungi Situs Direkris di:  
==> http://www.geocities.com/direkris/  

• Gloria Cyber Ministry  

Situs dari Yayasan Gloria yang memiliki kantor di Yogyakarta ini menampilkan satu 
halaman direktori Kristen yang cukup lengkap. Pembagian kategorinya cukup 
sederhana sehingga cukup memudahkan pengunjung untuk memilihnya, yaitu "Gereja 
di Indonesia", "Gereja Indonesia di Luar Negeri", "Situs Pelayanan", "Perguruan Tinggi 
dan Sekolah Kristen di Indonesia", dan "Lainnya".  
==> http://www.glorianet.org/  

• Kristen Online  

Anda tentu sudah mengenal Situs Kristen Online yang didirikan sejak Agustus 1999. 
Situs ini menyediakan berbagai informasi yang sangat menolong Anda untuk semakin 
memahami kekristenan. Sebagian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk alamat-
alamat situs yang dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori menarik atau lebih 
dikenal dengan nama direktori. Situs-situs Kristen yang disajikan tidak hanya terbatas 
pada situs dalam negeri, tetapi juga situs manca. Situs Kristen Online yang dikelola 
secara pribadi ini juga menyediakan download beragam resources seperti Alkitab, buku, 
dan berbagai bacaan lainnya. Untuk melihat informasi apa saja yang bisa Anda 
temukan, segera jelajahi Situs Kristen Online di:  
==> http://www.kristenonline.com/  

• Links Situs Web Kristiani  

http://www.dikai.org/
http://www.geocities.com/direkris/
http://www.glorianet.org/
http://www.kristenonline.com/
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Melalui menu Links yang ada di Situs Web Kristiani, Anda akan menemukan beberapa 
alamat situs Kristen yang dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu: "Alkitab Online dan 
Pemahaman Alkitab", "Musik dan Lagu-lagu Kristiani", dan "Renungan, Ilustrasi, 
Humor". Selain itu, disediakan juga daftar alamat situs Gereja Kristen Indonesia dan 
situs organisasi Kristen lainnya. Untuk mengetahui situs-situs apa saja yang akan Anda 
temukan di situs ini, langsung saja kunjungi Situs Web Kristiani di:  
==> http://www.geocities.com/situskris/links.htm  

• Search Sangkakala  

Selain informasi seputar kegiatan Radio Sangkakala, melalui Situs Radio Sangkakala, 
Anda juga akan menemukan fasilitas direktori yang menyajikan berbagai alamat situs 
Kristiani. Semua situs yang ada dikelompokkan dalam dua kategori utama, yaitu 
"Indonesian Site" dan "English Site". Masing-masing kategori tersebut masih dibagi lagi 
menjadi beberapa sub kategori. Selain deskripsi singkat, setiap situs yang tersaji juga 
dilengkapi dengan informasi jumlah pengunjung, komentar, dan polling dari pengunjung. 
Untuk mempermudahkan pencarian Anda, silakan menggunakan fasilitas pencarian 
yang ada di bagian atas situs.  
==> http://www.sangkakala.org/search/  

Jelajah Situs Manca 

• Cross Search  

Jika Anda sedang mencari informasi seputar kekristenan, arahkanlah browser Anda ke 
Situs Cross Search dan mulailah pencarian Anda dari situs ini. Sebab situs yang 
menjadi bagian dari pelayanan Yayasan Gospelcom ini merupakan direktori online 
situs-situs Kristen. Pada halaman depan akan Anda temukan susunan kategori dan sub 
kategori yang dibuat oleh Cross Search. Tidak lupa disediakan juga fasilitas pencarian, 
baik pencarian situs maupun alkitab yang diarahkan ke Situs Bible Gateway. Setiap 
situs yang ditampilkan dilengkapi dengan penjelasan ringkas, bahasa yang digunakan 
dan informasi penting lainnya. Sedangkan situs-situs dari Gospelcom dan situs yang 
memiliki banyak pengunjung diberi tanda khusus.  
==> http://www.crosssearch.com/  

• Christ Sites  

Fasilitas yang diberikan oleh situs direktori Kristen Christ Site ini cukup menarik karena 
dilengkapi dengan sistem penghargaan atau rating dari setiap situs. Dengan demikian, 
para pengunjung dapat melihat kualitas dari masing-masing situs yang telah ditampilkan 
dalam mesin pencari. Kriteria penilaian situs dapat Anda baca di menu "Awards 
Program". Sedangkan pada halaman utama, Anda dapat melihat daftar kategori dan 
daftar situs terbaru yang mendapatkan penghargaan dari Situs Christ Sites. Nah, jika 
Anda mempunyai situs jangan ragu untuk mengikutkan situs Anda ke "Awards Program" 
di Situs Christ Sites.  
==> http://www.christsites.com/  

http://www.geocities.com/situskris/links.htm
http://www.sangkakala.org/search/
http://www.crosssearch.com/
http://www.christsites.com/
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• Christian Web Site  

Mendengar namanya, tentu Anda sudah dapat mengira bahwa situs ini menyajikan 
berbagai website (situs) Kristen. Tepat sekali, Situs Christian Web Site (CWS) adalah 
salah satu direktori Kristen yang saat ini memiliki kurang lebih 89.000 alamat situs, 
dilengkapi dengan fasilitas forum diskusi dan artikel Kristen yang sayang bila 
dilewatkan. Selain deskripsi singkat, setiap situs yang banyak dikunjungi akan diberi 
tanda "Populer", dan situs yang baru saja di- update juga memiliki tanda "Update". 
Keberadaan semua fasilitas ini tentu saja akan menolong Anda untuk mendapatkan 
informasi lebih sebelum memutuskan untuk membuka situs yang bersangkutan.  
==> http://www.christianwebsite.com/  

• Praize  

Situs Praize merupakan sebuah komunitas bagi orang-orang Kristen yang ingin 
melakukan interaksi ataupun medapatkan informasi seputar kekristenan. Salah satu 
informasi yang disajikan adalah daftar situs Kristen (direktori) yang dapat Anda temukan 
di halaman depan bagian bawah. Yang menarik dari situs ini adalah setiap situs yang 
disajikan pada menu direktori dilengkapi dengan fasiltas preview yang akan menolong 
Anda untuk membuka sebuah situs dengan cepat tanpa harus mengunjungi situs 
tersebut. Setiap situs juga dapat Anda tambahkan ke menu daftar situs di halaman 
pribadi Anda yang ada di Situs Praize. Selain itu, Anda juga dapat memasukkan situs 
milik Anda dan menjadi editor di Situs Praize. Ingin tahu lebih jelas? Langsung saja, 
kunjungi situs yang juga menyediakan e-mail gratis ini di:  
==> http://www.praize.com/  

• Web Search Cross Daily  

Bila Anda ingin mencari situs atau milis Kristen, segera arahkan browser Anda ke Situs 
Cross Daily menu Web Search dan mulailah melakukan pencarian melalui fasilitas 
mesin pencari atau dengan mengunjungi setiap kategori yang tersedia. Daftar kategori 
lumayan lengkap karena selain menyediakan kategori berbahasa Inggris, tersedia juga 
kategori regional dengan sub kategori bahasa-bahasa lain. Selain itu, Anda juga dapat 
memasukkan sebuah situs dan memodifikasinya jika Anda merasa situs yang telah 
Anda masukkan mengalami perubahan. Fasilitas lain ialah informasi terbaru dan daftar 
situs paling populer di Cross Daily.  
==> http://search.crossdaily.com/  

Get the Fresh 

Alkitab Explorer 
http://www.geocities.com/alkitabexplorer/ 

Program Alkitab Explorer adalah Alkitab Elektronik yang sederhana, mudah digunakan, 
dan dilengkapi dengan Text Highlighter, Ayat Link, Kamus, serta dapat memberi catatan 
pada setiap ayat. Sedangkan versi Alkitab yang ada ialah Alkitab Terjemahan Baru dan 

http://www.christianwebsite.com/
http://www.praize.com/
http://search.crossdaily.com/
http://www.geocities.com/alkitabexplorer/
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King James Version. Selain itu, program Alkitab yang dibuat oleh Rudy Rooroh ini juga 
dilengkapi dengan fasilitas pilihan bahasa, themes, dan wallpaper yang dapat Anda pilih 
untuk mengubah tampilan Alkitab Explorer jika Anda merasa bosan dengan tampilan 
sebelumnya. Ukuran file set up-nya tidaklah terlalu besar, hanya sekitar 2,4 MB yang 
dapat Anda download secara gratis dan dapat digunakan di semua sistem operasi 
Windows (9x/ME/2K/XP). Nah, jika Anda penasaran untuk mencoba software Alkitab 
Explorer, langsung saja jelajahi situsnya dan segera download programnya.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

e-Software  

Bila Anda ingin belajar dan membuka wawasan yang lebih luas tentang hal-hal seputar 
komputer, Anda harus bergabung dengan Milis Diskusi yang satu ini. Milis Diskusi e-
Software adalah tempat atau ajang pertemuan orang-orang Kristen (baik yang sangat 
ahli maupun yang kurang ahli) untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman 
tentang masalah software dan internet.  
==> <subscribe-i-kan-software(at)xc.org> [Bergabung]  
==> < i-kan-software(at)xc.org > [Berkirim Pesan]  

Milis Publikasi 

Internet for Christians  

Internet for Christians (IFC) adalah sebuah newsletter berbahasa Inggris yang 
menyediakan informasi seputar kekristenan dari dunia internet. Dengan berlangganan 
milis publikasi ini, maka setiap minggu Anda akan menerima review sumber-sumber 
informasi Kristen online, renungan atau artikel pendek, humor segar, dan selingan- 
selingan lain yang akan menambah wawasan Anda mengenai kekristenan. Nah, agar 
tidak ketinggalan informasi seputar kekristenan dari dunia internet, ayo berlangganan 
milis publikasi IFC.  
==> <ifc-subscribe(at)lists.gospelcom.net> [Berlangganan]  
==> <ifc-owner(at)lists.gospelcom.net> [Owner]  
==> http://www.internetforchristians.org/ [Arsip]  

Lain-Lain 

http://www.internetforchristians.org/
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Mempromosikan Situs Ke Direktori 

Promosi situs menjadi begitu penting, karena pada umumnya tujuan utama sebuah situs 
dibangun adalah untuk mendatangkan pengunjung yang akan melihat informasi yang 
disediakan oleh web bersangkutan. Namun permasalahannya, mendatangkan 
pengunjung yang tepat ke situs Anda tidaklah mudah. Bahkan, proses ini bisa menjadi 
lebih sulit daripada proses membuat situs itu sendiri. Pengunjung yang tepat di sini 
artinya pengunjung yang benar-benar membutuhkan informasi yang ada di situs Anda.  

Melalui tulisan ini Anda akan menemukan informasi mengenai bagaimana 
mempromosikan situs melalui direktori.  

Perbedaan Search Engine dengan Direktori  

Sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya jika Anda mengetahui perbedaan antara 
direktori dengan mesin pencari (search engine).  

Mesin pencari merupakan sebuah situs yang memiliki database besar yang dirancang 
untuk mengindeks alamat-alamat situs dan milis. Informasi yang dapat dibaca bisa 
berupa teks, gambar, suara, atau video. Untuk melaksanakan tugasnya ini, mesin 
pencari memiliki program khusus yang biasanya disebut spider, bot, atau crawler. Pada 
saat Anda mendaftarkan sebuah alamat web (URL), spider dari mesin pencari akan 
menerima dan menganalisa URL tersebut. Dengan proses dan prosedur tertentu, spider 
ini akan memutuskan apakah web yang Anda daftarkan layak diterima atau tidak. Jika 
layak, spider akan menambahkan alamat URL dan membaca semua isi yang ada.  

Sedangkan direktori justru mengindeks halaman web secara manual. Manual yang 
dimaksud adalah mereka menggunakan manusia untuk menganalisa setiap halaman 
web yang masuk. Keunggulan direktori dibanding mesin pencari adalah mampu 
memberikan listing situs yang lebih berkualitas. Tetapi karena semua proses dilakukan 
secara manual, yaitu menggunakan editor manusia, jumlah database yang dimiliki 
biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan search engine. Posisi dari sebuah 
direktori saat ini, selain menyediakan listing yang dapat dilihat per kategori, adalah 
untuk menunjang relevansi hasil pencarian dari mesin pencari. Oleh karena itu, 
rangking sebuah web di mesin pencari juga dipengaruhi oleh listing situs tersebut pada 
beberapa direktori utama.  

Memasukkan Situs ke Direktori  

Yahoo dan Open Directory Project adalah dua direktori terbesar yang sangat potensial 
untuk menaikkan traffic situs Anda. Ingatlah bahwa direktori menggunakan editor 
manusia untuk menerima situs. Berikut ini adalah tips yang menjelaskan tentang apa 
saja yang perlu diperhatikan sebelum mendaftarkan situs ke beberapa direktori utama:  

1. Usahakan agar situs Anda mempunyai nama domain sendiri. Sebagian besar 
situs yang diterima di Yahoo memakai top level domain, dan hanya sebagian 
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kecil saja yang memakai sub domain yang dapat diterima (kecuali situs Anda 
memiliki content yang unik).  

2. Nama domain sebaiknya mencerminkan isi dari situs Anda.  
3. Pastikan tidak ada broken link, gambar yang tak bisa tampil, atau javascript error 

pada halaman web Anda. Jangan memasukkan situs yang belum 100% siap.  
4. Setiap direktori memiliki aturannya masing-masing. Bacalah aturan tersebut 

sebelumnya agar situs Anda terhindar dari diskualifikasi.  
5. Daftarkan situs Anda pada kategori yang tepat dan paling spesifik. Lihat juga 

berapa situs yang sudah terdaftar pada kategori tersebut. Usahakanlah mencari 
kategori dengan jumlah pesaing yang paling sedikit.  

6. Daftarkan hanya halaman utama saja. Jika Anda mendaftarkan halaman-
halaman lain yang merupakan sub dari halaman utama kemungkinan besar akan 
ditolak. Kecuali halaman tersebut benar- benar memiliki content yang langka.  

7. Perhatikan berapa lama Anda bisa men-submit ulang situs Anda (misalnya 2 
bulan). Jika belum terdaftar, lakukan submit ulang dalam jangka waktu tersebut.  

Di sini kesabaran Anda benar-benar diuji. Yahoo setiap harinya menerima pendaftaran 
lebih dari 10 juta situs. Sedangkan yang bisa ditangani oleh editornya sekitar 5 sampai 
10 persennya saja. Jadi, bersabarlah untuk melakukan submit ulang dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan.  

Perlu diingat di sini bahwa tujuan Yahoo menerima situs Anda bukan untuk membantu 
meningkatkan visitor situs Anda, melainkan untuk melengkapi koleksi link pada direktori 
yang mereka miliki. Jadi, peluang Anda untuk terdaftar akan lebih besar, jika Anda bisa 
memberikan situs dengan isi yang unik dan belum ada/sedikit jumlahnya pada direktori 
mereka. Adalah suatu anugerah yang sangat indah apabila situs Anda bisa diterima di 
Yahoo secara gratis untuk saat ini.  

Selain Yahoo, direktori lainnya yang harus Anda perhatikan ialah Open Directory 
Project (ODP). Sampai saat ini beberapa situs mesin pencari besar seperti Google, 
Altavista, Netscape, dan Lycos menggunakan database dari ODP untuk memperkaya 
database mesin pencari mereka. Jadi, akan sangat menguntungkan jika situs Anda juga 
terdaftar di ODP (http://www.dmoz.org/).  

Bahan diringkas dari sumber: Judul Tutorial: Search Engine Tutorial  
==> http://www.promosi-web.com/  

Stop Press 

Pembukaan Kursus Kelas Virtual Pesta 

Kabar Gembira!  

Bagi Anda yang ingin mengikuti KURSUS KELAS VIRTUAL PESTA (Pendidikan 
Elektronik Studi Teologia Awam), mulai bulan Agustus ini YLSA membuka pendaftaran 
baru periode Agustus - September 2005.  

http://www.dmoz.org/
http://www.promosi-web.com/
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Dengan dibukanya Kursus Kelas Virtual PESTA, maka sekarang peserta PESTA tidak 
hanya dapat mengambil bahan Kursus, tapi juga bisa belajar bersama-sama dengan 
rekan-rekan lain dalam satu kelas diskusi dengan didampingi oleh seorang Moderator 
(hanya sebagai fasilitator) melalui sistem Milis (Mailing List - email).  

Kursus perdana yang akan dibuka adalah: KEHIDUPAN RASUL PAULUS (KRP). 
Kursus KRP ini terdiri dari 6 pelajaran, dan berlangsung selama 2 bulan, untuk 
mempelajari tentang latar belakang dan kehidupan Rasul Paulus. Pendaftaran peserta 
dimulai pada 1 Agustus dan akan ditutup 15 Agustus 2005 (atau kalau jumlah peserta 
30 orang sudah terpenuhi). Biaya: Gratis.  

Syarat-syarat menjadi peserta Kelas Virtual PESTA:  

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Kelas Virtual PESTA yang tersedia di:  
==> http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas  

2. Memiliki akses ke internet (minimal seminggu 3 kali).  
3. Belum pernah mengikuti pendidikan teologia formal (STT).  
4. Mengerjakan tugas dengan menjawab semua pertanyaan dalam pelajaran yang 

diberikan.  
5. Berpartisipasi dalam diskusi secara aktif dan positif (taat pada peraturan diskusi).  
6. Memiliki sikap sportif dan keterbukaan untuk belajar.  
7. Mempunyai ketekunan untuk mengikutinya sampai akhir pelajaran.  

Jika Anda tertarik untuk mengikutinya, silakan mengisi Formulir Pendaftaran di:  
==> http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas  
atau menulis ke:  
==> < staf-PESTA(at)sabda.org >  

Nah, tunggu apalagi? Segera daftarkan diri Anda!  

Surat Anda 

Dari: Lukas Sarungu<rendi_setiawan(at)>  
>Saya ingin tanya, apakah ICW pernah mereview situs-situs mengenai  
>Alkitab? Jika pernah bisakah saya mendapatkan copy-an bahannya atau  
>dimana saya bisa menemukan arsipnya. Terima kasih untuk bantuannya.  
>Tuhan memberkati  

Redaksi: 
Shallom Sdr Lukas Sarungu, ICW beberapa kali pernah mengangkat topik mengenai 
Alkitab yang di dalamnya dapat Anda temukan review dari situs-situs mengenai Alkitab. 
Sebagian berisi software Alkitab yang dapat Anda download secara gratis, sebagian 
lagi berisi Alkitab online, dan sisanya menyajikan informasi seputar Alkitab.  

Berikut arsip ICW yang mengangkat topik mengenai Alkitab.  

http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas
http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas
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• ICW Edisi 1036/2004: Alkitab Online  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1036/  

• ICW Edisi 123/2002: Mengenal Situs SABDAweb  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/123/  

• ICW Edisi 47/2000: Edisi Khusus Alkitab  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/47/  

Semoga informasi ini dapat berguna bagi Anda. Tuhan memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1053 DAN 1054  

ICW Edisi 1053 (akhir Agustus 2005) akan mengangkat topik mengenai MEDIA 
KRISTEN ONLINE. Bila Anda memiliki informasi mengenai situs- situs yang menyajikan 
berita-berita seputar kekristenan, silakan mengirimkan informasinya kepada Redaksi 
ICW.  

Sedangkan untuk ICW Edisi 1054 (awal September 2005), Redaksi akan mengangkat 
topik mengenai PEKERJAAN. Nah, bila Anda mengetahui situs, milis, ataupun informasi 
online lainnya seputar pekerjaan, silakan mengirimkan informasinya kepada Redaksi 
ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org>  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/1036/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/123/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/47/


ICW 2005 
 

182 
 

ICW 1053/Agustus/2005: Media Kristen 
Online  
Salam Kasih  

Media internet telah terbukti menjadi alat komunikasi yang sangat efektif untuk 
membagikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Faktor kecepatan 
penyampaian berita, kemudahan mendapatkan berita, dan kemampuan menembus 
perbedaan ruang merupakan sebagian alasan yang menyebabkan orang 
memanfaatkan internet untuk mencari informasi dan berita, termasuk informasi dan 
berita dalam dunia kekristenan. Semakin banyaknya media Kristen yang bermunculan 
di dunia cyber, bahkan di Indonesia, menjadi bukti nyata bahwa media ini sudah tidak 
lagi asing bagi masyarakat Kristen pada umumnya. Melalui media ini berbagai sumber 
informasi dapat tersebar dengan cepat dan mudah ke pelbagai pelosok penjuru dunia.  

Untuk menambah wawasan Anda mengenai media Kristen mana saja yang layak untuk 
Anda kunjungi, maka pada edisi kali ini ICW menyajikan review berbagai situs 
mengenai media Kristen online baik dari dalam maupun luar negeri. Pada Rubrik 
ULASAN, Redaksi sajikan sebuah artikel yang mengulas mengenai media berita yang 
seharusnya membawa berita perdamaian dan bukan ketakutan. Sajian lainnya yang 
tidak boleh Anda tinggalkan ialah informasi situs terbaru YLSA e-Buku dan GEMA di 
Rubrik GET THE FRESH.  

Redaksi berharap sajian kali ini bermanfaat bagi Anda yang selalu mencari-cari 
informasi terbaru mengenai kekristenan di dunia cyber. Dan, bila Anda memiliki 
komentar atau ingin berbagi pengalaman sehubungan dengan topik ICW edisi kali ini, 
silakan mengirim komentar Anda ke Redaksi di alamat: <staf-icw(at)sabda.org>  

Selamat membaca! (Har)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Bahana Magazine  

Sebagian dari Anda tentu sudah mengenal Majalah Bahana, sebuah majalah Kristen 
yang telah cukup lama hadir di Indonesia. Selain hadir dalam bentuk majalah, Bahana 
juga hadir secara online melalui situsnya yang tampak sederhana dengan dominasi 
warna merah muda. Sama seperti majalahnya, isi dari situs ini juga di-update setiap 
bulan. Berbagai halaman menarik dan isinya cukup berbobot seperti "Inspirasi" dan 
"Cakrawala" menambah nilai plus situs yang dikelola dan dikembangkan oleh Jogja dot 
com ini. Anda juga dapat menimba pengalaman dari wawancara eksklusif tim Bahana 
dengan anak-anak Allah yang mejadi tokoh masyarakat yang sukses dalam halaman 
"Jumpa Mitra" dan "Bianglala". Dua menu baru berupa "Percikan" dan "Berita" 
menambah kelengkapan halaman situs yang dilengkapi informasi "Buku Terbaru" pada 
halaman utamanya ini.  
==> http://www.bahana-magazine.com  

• Christian Media Network  

Situs Christian Media Network menjadi tempat bagi para hamba Tuhan dan jemaat 
untuk berinteraksi dan berbagi informasi di dunia cyber. Informasi tersebut berupa 
artikel mengenai Alkitab, iman, dan kemajuan teknologi. Disajikan juga ilustrasi yang 
dapat Anda gunakan sebagai bahan kotbah dan renungan. Salah satu fasilitas menarik 
dari Situs Christian Media Network ialah menu "Karir/Lowongan". Melalui menu ini Anda 
dapat mencari daftar lowongan pelayanan dan juga mengirimkan lamaran Anda 
sehingga dapat ditampilkan di situs ini. Selamat berkunjung!  
==> http://www.cmn1.com/  

• GetLIFE! Online  

Situs bagi profesional muda, itulah kesan yang ingin dihadirkan oleh GetLIFE!, sebuah 
majalah Kristen yang memiliki slogan "For life is worship" untuk tahun 2005. Artikel-
artikel rohani yang sifatnya kritis ataupun menjadi pertanyaan bagi banyak orang, 
disajikan dan dibahas tuntas di situs ini. Anda juga bisa mengikuti polling center dengan 
topik polling yang cukup menarik ... sayang jika dilewatkan. Selamat berkunjung.  
==> http://www.getlife-online.com/  

• Kristiani Pos  

Kristiani Pos merupakan sebuah media Kristen online yang menyediakan beragam 
informasi secara langsung dan terkini kepada masyarakat Kristiani dan bersifat 
interdenominasi. Beragam informasi, baik mengenai kehidupan kekristenan maupun 
informasi lain, dapat Anda temukan melalui topik-topik yang tersaji di menu bagian kiri. 
Selain berita, disediakan juga profil tokoh-tokoh Kristen dan renungan yang selalu di-
update setiap hari. Anda juga dapat mengirimkan artikel untuk ditampilkan di Situs 
Kristiani Pos. Nah, bila Anda ingin mengetahui peristiwa seputar kekristenan yang 
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terjadi di bumi Indonesia, silakan mengakses Situs Kristiani Pos.  
==> http://www.christianpost.co.id/  

• Mirifica  

Situs Mirifica adalah sebuah situs yang dikelola oleh Komisi Komunikasi Sosial KWI 
(Konferensi Waligereja Indonesia) yang bertujuan untuk menyebarkan berbagai 
informasi Katolik kepada semua umat Katolik Indonesia. Pada halaman depan, dapat 
langsung Anda baca ringkasan berbagai berita terbaru seputar KWI dan juga kehidupan 
umat Kristen di Indonesia. Selain menyajikan berita, Situs Mirifica juga menyediakan 
beberapa artikel dan renungan mengenai iman Katholik dan juga renungan. Nah, agar 
tahu lebih banyak lagi, langsung saja berkunjung ke situs yang nyaman untuk dilihat ini.  
==> http://www.mirifica.net/  

• Narwastu Pembaruan  

Situs Narwastu Pembaruan hadir sebagai media online Kristen dengan berbagai artikel 
dan berita Kristiani yang cukup berbobot. Seperti situs berita pada umumnya, halaman 
depan Situs Narwastu Pembaruan diisi dengan ringkasan dari berbagai artikel dan 
berita terbaru. Sedangkan di bagian kiri disajikan berita-berita terpopuler dan juga daftar 
menu yang dapat Anda akses dari situs yang didominasi dengan warna biru ini. Menu 
tersebut antara lain: "Sorotan Utama", "Laporan Khusus", "Opini", "Kesehatan", dan 
"Khotbah". Untuk membaca berbagai berita dan artikel tersebut, langsung saja 
berkunjung ke Situs Narwastu Pembaruan di:  
==> http://www.narwastupembaruan.com/  

• Obor Indonesia  

Obor Indonesia memiliki visi, yaitu menjadi pusat artikel Kristiani di dunia cyber. Dengan 
tampilan cukup sederhana, Obor Indonesia menghadirkan artikel dan berita terbaru 
yang sedang populer di tengah-tengah masyarakat. Bagi Anda yang suka menulis, 
disediakan juga fasilitas untuk mengirimkan tulisan Anda yang tentunya harus melewati 
editor situs yang bersangkutan sebelum ditampilkan. Satu lagi kelebihan situs yang 
dibangun dengan PHP Nuke ini, Anda diberi kesempatan untuk memberikan nilai suatu 
berita melalui voting di bagian kanan halaman setiap kali Anda klik salah satu artikel 
berita. Untuk mempermudah pencarian berita atau artikel, silakan manfaatkan fasilitas 
pencarian berita yang terdapat di menu sebelah kanan situs.  
==> http://www.ob.or.id/  

• Terang Dunia  

Situs Terang Dunia merupakan salah satu media Kristen online yang menyediakan 
beragam informasi baik mengenai kekristenan maupun sekuler yang selalu di-update 
setiap hari. Berbagai berita terbaru dapat Anda simak di halaman depan Situs Terang 
Dunia. Di bawahnya dapat Anda baca artikel-artikel menarik mengenai iman Kristen. 
Sedangkan di bawahnya lagi akan Anda temukan renungan yang berjudul "E-mail dari 
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Tuhan". Informasi lainnya yang akan Anda temukan di Situs Terang Dunia ini ialah profil 
tokoh, kesaksian, dan kolomnis. Selain itu, sebagai sarana berinteraksi, disediakan 
fasilitas milis dan forum diskusi. Selamat berselancar!  
==> http://www.terangdunia.com/  

• Yakoma PGI  

Situs Yakoma adalah situs arsip media komunikasi yang diterbitkan oleh Yayasan 
Komunikasi Masyarakat Persekutuan Gereja Indonesia (Yakoma PGI). Media 
Komunikasi sendiri terbit setiap bulan, dan melalui situs ini, Anda dapat membaca 
arsipnya sejak Edisi April 2003. Selain informasi mengenai Yakoma PGI, melalui situs 
ini Anda juga dapat menyimak berbagai peristiwa umum baik yang ada hubungannya 
dengan kekristenan maupun tidak. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi Situs Yakoma 
PGI di:  
==> http://www.yakoma.net/  

Jelajah Situs Manca 

• Agape Press  

Situs Agape Press merupakan media online Kristen yang menyajikan beragam 
informasi mengenai peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan kekristenan. 
Ringkasan informasi hari ini dapat Anda temukan di halaman depan situs yang 
didominasi warna biru ini. Sedangkan berita sebelumnya dapat Anda akses di bagian 
"Agape Press Archives". Untuk membantu pengunjung menemukan berita dengan 
cepat, disediakan fasilitas pencarian. Dan, agar Anda tidak ketinggalan informasi 
terbaru, Anda dapat berlangganan newsletter dari Situs Agape Press. Selamat 
berkunjung!  
==> http://www.agapepress.org/  

• Breaking Christian News  

Sesuai dengan namanya, Situs Breaking Christian News bertujuan menyajikan berita 
mengenai kekristenan secara cepat, ringkas, dan jelas kepada para pengunjungnya. 
Hal ini akan jelas terlihat saat Anda membaca berbagai berita yang ada di Situs 
Breaking Christian News. Selain penyajian berita yang cepat, isi berita pun tidaklah 
terlalu panjang, tetapi ringkas dan langsung menuju sasaran. Selain menyajikan 
ringkasan berita, pada halaman depan juga akan Anda temukan album rohani yang 
beberapa lagunya dapat Anda dengarkan dalam format mp3. Agar tidak ketinggalan 
berita terbaru, Anda juga dapat berlangganan newsletter dari Situs Breaking Christian 
News. Nah, agar tidak penasaran, langsung saja berkunjung ke Situs Breaking Christian 
News di:  
==> http://www.breakingchristiannews.com/  

• Mission Network News  

http://www.terangdunia.com/
http://www.yakoma.net/
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Bila Anda sedang mencari informasi mengenai kesaksian pemberitaan Injil di seluruh 
penjuru dunia, sudah selayaknya Anda mengunjungi Situs Mission Networks News. 
Yang menarik beberapa berita juga dilengkapi dengan versi audio. Selain berita, situs 
ini juga menyediakan beragam informasi seputar keberadaan Mission Network News 
seperti profil, staf, dan juga laporan kegiatan Mission Network News. Nah, untuk 
membaca berita-berita misi dan mengetahui lebih jauh mengenai Situs Mission Network 
News, langsung saja kunjungi situsnya dengan meng-klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.mnnonline.org/  

• Virtual Christian Magazine  

Virtual Christian Magazine adalah majalah Kristen yang terbit secara online setiap satu 
bulan sekali sejak Juli 1999. Selain dapat Anda baca secara online, berbagai edisi 
Virtual Christian Magazine juga dapat Anda baca secara offline dengan men-download 
filenya dalam format pdf. Situs Virtual Christian Magazine sendiri memiliki desain yang 
sederhana dengan navigasi yang cukup mudah dipahami. Untuk membaca edisi bulan 
sebelumnya, Anda hanya perlu mengakses bagian "Archives". Sedangkan bagian 
"Search" akan menolong Anda untuk menemukan sebuah artikel dengan cepat. Nah, 
Tunggu apalagi?  
==> http://www.vcmagazine.org/  

Get the Fresh 

Kabar gembira!  

YLSA kembali menghadirkan dua situs baru bagi masyarakat Kristen Indonesia, e-Buku 
dan GEMA. Berikut penjelasan dari dua situs tsb..  

e-Buku 
http://www.sabda.org/ebuku/ 

Situs e-Buku adalah sebuah situs sederhana satu halaman yang berisi daftar informasi 
tentang keberadaan buku-buku Kristen online yang disediakan YLSA. Buku-buku Online 
ini disediakan untuk diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Walaupun hanya satu 
halaman, namun keberadaan situs ini sangat menolong Anda untuk menemukan 
berbagai buku elektronik yang disediakan oleh YLSA dengan cepat dan mudah. Semua 
buku tersebut dibagi dalam kategori-kategori, antara lain: "Misi", "Konseling", "Alkitab", 
dan "Biblika". Selain disediakan untuk dapat didownload (untuk dibaca offline), sebagian 
dari buku tersebut dapat juga Anda baca secara online. Nah, bagi Anda yang 
membutuhkan buku-buku elektronik rohani yang berkualitas, jangan ragu untuk mampir 
ke Situs e-Buku ini.  

Gudang Elektronik Media Audio (GEMA)  
http://www.sabda.org/gema/ 

http://www.mnnonline.org/
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Bagi Anda yang suka mendengarkan musik, nah YLSA juga menyediakan file-file audio 
rohani di Situs Gudang Elektronik Media Audio, yang disingkat GEMA. File-file audio 
tersebut termasuk bahan kepemimpinan, konseling, dan juga Alkitab. Ada tiga versi 
Alkitab yang dapat Anda dengarkan/download dari Situs GEMA, yaitu TB, BIS, dan KJV. 
Selain itu, disediakan juga lirik lagu-lagu rohani dan daftar situs yang menampilkan 
musik Kristen, baik dari dalam maupun luar negeri. Hebatnya lagi, semua file audio 
yang ada dapat Anda download secara gratis. Cepatlah berkunjung.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Christians Indo Overseas  

Christians Indo Overseas adalah sebuah klub virtual bagi umat Kristiani asal Indonesia 
yang saat ini sedang berada di luar negeri. Melalui milis ini Anda dapat berbagi 
pengalaman hidup di luar negeri, belajar kebudayaan asing, dan berbagi artikel atau 
kesaksian yang akan menguatkan iman anggota kepada Tuhan. Sampai saat ini milis 
yang berdiri pada 1 Desember 2001 ini telah memiliki sekitar 350 anggota. Nah, bagi 
Anda yang ingin berkenalan dengan orang Indonesia yang berada di luar negeri dan 
menjalin interaksi dengan mereka, buruan bergabung dengan milis ini.  
==> <ChristiansIndo-Overseas-subscribe(at)yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <ChristiansIndo-Overseas(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://www.christiansindo-overseas.co.uk/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

BERITA YLSA  

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah yayasan satu-satunya di Indonesia yang 
secara menyeluruh bergerak dalam pelayanan literatur Kristen dengan menggunakan 
sarana media online. Melalui pelayanan YLSA Anda dapat mengakses berbagai bahan 
bermutu atau bergabung dalam komunitas online YLSA yang akan memperlengkapi 
kehidupan dan pelayanan Kristen Anda. Agar para sahabat dan pendukung YLSA dapat 
mengikuti perkembangan pelayanan YLSA yang cukup banyak ini, maka YLSA 
menerbitkan sebuah publikasi yang dinamakan BERITA YLSA. Selain berbagai 
informasi terbaru seputar perkembangan pelayanan YLSA, BERITA YLSA juga 
menyajikan artikel yang akan menolong para pendukung YLSA mengenal yayasan ini 
dengan lebih dekat. Nah, bagi Anda yang sering menggunakan produk pelayanan YLSA 
(situs, milis, atau CD SABDA©) dan ingin mendukung pelayanan YLSA, kami mengajak 
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Anda untuk berlangganan Publikasi BERITA YLSA.  
==> <subscribe-i-kan-berita-ylsa(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/ylsa/berita-YLSA/ [Arsip]  
==> http://www.sabda.org/ylsa/ [Situs YLSA]  

Lain-Lain 

Jurnalisme Yang Membawa Damai 

"Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia; Allah akan mengaku 
mereka sebagai anak-anak-Nya." (Matius 5:9)  

Dalam ilmu jurnalistik, unsur konflik merupakan salah satu kriteria suatu peristiwa layak 
diberitakan. Setiap hari kita disuguhi berita- berita yang mengandung konflik seperti 
peperangan, pertikaian kelompok, kerusuhan, saling hujat, penganiayaan, dan 
sebagainya. Memang, dalam menyajikannya para jurnalis sedapat mungkin mengikuti 
kaidah jurnalistik seperti keberimbangan, objektivitas, akurasi, faktual, dan sebagainya. 
Akan tetapi, ternyata peliputan konflik dengan kaidah jurnalistik klasik ini tidak tepat. 
Mengapa? Karena justru melestarikan konflik.  

Teori jurnalistik klasik mengajarkan bahwa tugas para jurnalis adalah "melaporkan fakta 
apa adanya". Fungsi pers semata-mata menjadi cermin atas realitas dalam masyarakat. 
Namun dalam dunia yang semakin peka media (a media-savy world) ini, banyak orang 
yang mahir mengemas fakta untuk dijadikan bahan berita oleh jurnalis. Kelompok-
kelompok yang bertikai sesudah itu menyadari pentingnya strategi bermedia dalam 
memperjuangkan kepentingan mereka.  

Padahal, fakta-fakta yang disodorkan oleh suatu kelompok yang diberitakan oleh 
jurnalis ini akan menyulut reaksi kelompok lain. Dengan dalih menggunakan hak jawab, 
kelompok lain akan menanggapi berita yang dianggap "merugikan" kelompoknya. 
Demikian seterusnya sehingga media terjebak dalam "lingkaran reaksi" (feedback of 
loop). Media menjadi sarana tarik-menarik kepentingan pihak-pihak yang bertikai. 
Berdasarkan hal ini, kemudian muncul pertanyaan etis: "Apa yang bisa dilakukan oleh 
pers dalam memutus lingkaran setan ini dan mendukung terjadinya perdamaian?" 
Media tidak boleh hanya menonton saja, tetapi harus berbuat sesuatu dalam 
mendukung upaya perdamaian. Kegelisahan para jurnalis ini menghantarkan mereka 
pada paradigma alternatif, yaitu jurnalisme perdamaian.  

Sumber Konflik  

Dalam berbagai liputan selama ini kata "konflik" sering diasosiasikan dengan 
"kekerasan". Padahal keduanya berbeda. Konflik bisa bermakna positif dan konstruktif 
apabila dikelola secara efektif dan beradab. Menurut Peter du Toit, konflik bisa terjadi 
karena adanya perebutan sumber-sumber yang terbatas, stereotype, ketiadaan dialog, 
ketidakpercayaan, hal yang tidak terselesaikan di masa lalu, kekuasaan yang tidak 
terbagi rata atau tiadanya penghargaan di antara kelompok masyarakat.  

http://www.sabda.org/ylsa/berita-YLSA/
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Konflik selalu ada. Manusia hidup selalu berkonflik. Konflik ada di alam dan hadir dalam 
kehidupan manusia. Konflik selalu mempunyai dua sisi, yaitu risiko dan peluang. Konflik 
dapat menciptakan energi yang bersifat destruktif, tetapi bisa juga kreatif. Ibarat 
gesekan, konflik dapat menimbulkan api yang melalap semua yang berharga, tetapi 
juga bisa menghasilkan bentuk batu yang indah.  

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik itu. 
Dalam berbagai konflik yang diliput jurnalis, seringkali penyelesainnya mengarah ke 
hasil menang-kalah (win-lose solution). Dalam penyelesaian ini, ada kelompok yang 
lebih diuntungkan dibandingkan kelompok yang lain. Memang untuk sementara, upaya 
ini bisa menghentikan pertikaian, tapi sebenarnya seperti menyimpan bara dalam 
timbunan sekam. Sebab pihak yang dirugikan menunggu kesempatan untuk membalas 
lagi. Dalam pendekatan ini, perdamaian = kemenangan + genjatan senjata.  

Inilah yang disebut Johan Galtung (1998) sebagai jurnalisme perang. Jurnalisme 
perang, kata Galtung cenderung terfokus pada kekerasan sebagai penyebabnya dan 
enggan menggali asal-usul strutural sebuah konflik itu secara mendalam. Jurnalisme 
perang terlampau terkonsentrasi pada efek-efek yang terlihat, seperti korban tewas atau 
terluka, kerusakan material yang kelihatan, bukan kerusakan psikologis, struktur, atau 
budaya.  

Jurnalisme perang mereduksi pihak-pihak yang berkonflik menjadi dua dalam polarisasi 
"lawan-kawan". Mereka cenderung menjelek-jelekkan pihak "lawan" dan 
mengagungkan pihak "kawan". Bukankah pendekatan ini juga banyak kita temui dalam 
media Kristen? Apalagi akhir-akhir ini, ada banyak orang Kristen dan gereja yang 
mengalami penganiayaan. Dalam menulis berita pengrusakan gereja, misalnya, jurnalis 
Kristen lebih menonjolkan tingkat kerusakan yang kelihatan atau jumlah korban yang 
ada. Pemberitaan seperti ini tidak akan pernah mencerdaskan pembaca (orang Kristen) 
karena hanya memuaskan selera keingintahuan. Yang terjadi justru lestarinya 
prasangka orang Kristen terhadap kelomppok-kelompok yang dianggap menentang 
kekristenan di tanah air ini.  

Jurnalisme Perdamaian  

Sebagai antitesis dari jurnalisme perang, hadirlah Jurnalisme Perdamaian. Apa itu 
Jurnalisme Perdamaian? Menurut Annabel McGoldrick dan Jake Lynch (2000), 
Jurnalisme Perdamaian melaporkan suatu kejadian dengan bingkai yang lebih luas, 
yang lebih berimbang, dan lebih akurat, yang didasarkan pada informasi tentang konflik 
dan perubahan-perubahan yang terjadi. Tugas utamanya adalah memetakan konflik, 
mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan menganalisis tujuan-tujuan mereka. 
Pendekatan Jurnalisme Perdamaian adalah memberikan jalan baru bagi pihak-pihak 
yang bertikai untuk menyelesaikan konflik secara kreatif dan tidak memakai jalan 
kekerasan. Prinsip ini disederhanakan dengan rumus: Perdamaian = nonkekerasan + 
kreativitas.  
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Dalam Jurnalisme Perdamaian, penyelesaian konflik yang dipakai adalah pendekatan 
menang-menang (win-win soluttion) dengan memperbanyak alternatif-alternatif 
penyelesaian konflik. Dalam hal ini peran pers menurut Abdul Razak dalam Jurnal Pers 
Indonesia (no.4/1997) adalah menggambarkan situasi dan merumuskan realitas. 
Rumusan ini mempengaruhi persepsi, reaksi, dan pilihan solusi. Pers bukan sekadar 
media penyampai informasi, melainkan juga membangun debat publik yang sehat 
tentang kepentingan umum. Peran pers di sini adalah dengan merumuskan:  

1. masalah,  
2. penyebab,  
3. alternatif penyelesaian,  
4. evaluasi alternatif,  
5. pilihan alternatif tebaik,  
6. sistem dan mekanisme pelaksanaan,  
7. evaluasi dan feedback.  

Dengan strategi menelusuri akar konflik ini, para jurnalis berusaha menghindari 
menyalahkan salah satu pihak sebagai penyebab konflik. Yang mereka lakukan adalah 
dengan memaparkan masalah yang sebenarnya, dampak yang telah ditimbulkannya, 
lalu menawarkan alternatif penyelesaiannya.  

Peluang Media Kristen  

Memang untuk mewujudkan Jurnalisme Perdamaian ini bukan pekerjaan yang mudah, 
bahkan cenderung rumit. Bagaimana tidak, sebab di sini berita-berita lempang (straight 
news) saja tidak cukup. Untuk menjelaskan dan menelusuri urat-urat konflik 
memerlukan waktu yang lebih lama dan ruang yang lebih banyak. Dalam jurnalistik 
bentuk tulisan seperti ini dinamakan jurnalisme interpretatif.  

Padahal, dalam tingkat persaingan antarmedia yang sengit sekarang ini, setiap media 
harus bisa "berteriak" mengatasi media-media lain. Caranya bermacam-macam. Bisa 
dengan penyajian yang lebih cepat, sudut pemberitaan (news angle) yang menarik, 
perwajahan yang ciamik, dan judul-judul yang sensasional. Bagi media Kristiani yang 
kebanyakan Kristiani terbit bulanan, rentang waktu yang lama ini dapat menjadi peluang 
untuk menerapkan prinsip Jurnalisme Perdamaian. Pengelola media Kristiani punya 
kesempatan banyak untuk menyiapkan reportase yang analistis, holistik, dan tajam.  

Memang, tulisan-tulisan seperti ini kalah laris dibandingkan dengan berita-berita 
sensansional yang terdapat dalam tabloid. Namun situasi konflik yang melibatkan 
sebagian umat Kristen, pendekatan Jurnalisme Perdamaian masih (atau semakin) 
relevan dalam membawa suara-suara kenabian. Sikap ini yang diambil wartawan 
Kompas, Maria Hartiningsih: "Setiap jurnalis mempunyai ideologi, demikian juga saya. 
Ideologi saya adalah memberi sumbangan pada perdamaian dan keadilan .... Yang 
mendorong saya untuk berbuat sesuatu dalam tugas jurnalistik saya, yaitu ketika saya 
melihat banyak orang tidak bersalah yang jadi korban. Terutama kaum perempuan dan 
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anak-anak itu telah memberi semangat saya untuk memberi sumbangan pada proses 
rekonsiliasi di negeri ini." Berbahagialah jurnalis yang membawa damai.  

Diedit dari tulisan "Purnawan Kristanto", yang adalah mantan jurnalis "BAHANA", 
pengasuh Kolom "Renungan Malam".  

Surat Anda 

Dari: Tony Gunawan <tony.gunawan(at)>  
>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.  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Tony Gunawan,  
Terima kasih untuk usulan yang Anda berikan. Redaksi sedang mempertimbangkan ide 
Anda ini untuk penerbitan yang akan datang. Oleh karena itu, simaklah setiap edisi ICW 
dan nantikan pembahasan mengenai topik yang Anda usulkan tersebut dalam edisi ICW 
mendatang. Tuhan memberkati!  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1054 DAN 1055  

Pada ICW Edisi 1054 (awal September 2005), Redaksi akan mengangkat topik 
mengenai PEKERJAAN. Nah, bila Anda mengetahui situs, milis, ataupun informasi 
online lainnya seputar pekerjaan, silakan mengirimkan informasinya kepada Redaksi 
ICW.  

Sedangkan untuk ICW Edisi 1055 (akhir September 2005) topik yang akan dibahas 
ialah PENGINJILAN. Bila Anda memiliki informasi mengenai situs, milis, atau artikel 
ataupun kesaksian mengenai penginjilan/misi, silakan mengirimkan informasi tersebut 
kepada Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org>  
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ICW 1054/September/2005: Pekerjaan  
Salam Kasih  

Bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan dalam hal mencari pekerjaan, atau 
mungkin masih ragu dengan pekerjaan yang Anda lakukan saat ini, internet bisa 
menjadi salah satu solusi alternatif yang akan membantu Anda memberikan akses ke 
sumber-sumber informasi pekerjaan yang Anda butuhkan. Saat ini semakin banyak 
bermunculan situs-situs penyedia jasa lowongan kerja baik dari dalam maupun luar 
negeri. Selain itu, Anda juga bisa berlangganan milis lowongan kerja untuk 
mendapatkan info-info mengenai lowongan kerja secara rutin. Sementara bagi Anda 
yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan atau profesi yang Anda miliki, Anda 
pun dapat bergabung ke forum atau milis diskusi yang relevan dengan masalah Anda. 
Situs-situs Kristen seperti Salibnet, Christian Media Network (CMN), dan Christian 
Employment Resource adalah contoh situs yang banyak menyediakan berbagai artikel 
dan tulisan lain yang membahas tentang seluk beluk serta tips-tips seputar dunia kerja 
dari sudut iman Kristen.  

Kami berharap ICW yang mengambil topik PEKERJAAN minggu ini dapat menjadi 
pemandu Anda dalam mencari informasi pekerjaan di internet. Pada Rubrik ULASAN, 
tidak lupa kami sajikan sebuah artikel yang berjudul "Pekerjaan Sebagai Bentuk 
Pelayanan Kasih". Bagaimana sebenarnya pekerjaan-pekerjaan sekuler di mata Allah? 
Temukan sendiri jawabannya di Artikel tersebut.  

Selamat membaca! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• Christian Counseling Center Indonesia (C3I)  

Bila Anda sedang memiliki masalah dalam pekerjaan Anda, kami sarankan agar Anda 
menjelajahi Situs Christian Counseling Center Indonesia (C3I). Sesuai dengan 
namanya, Situs C3I menyediakan berbagai artikel konseling yang dapat membantu 
mengatasi masalah pekerjaan yang sedang Anda hadapi dari sudut pandang 
kekristenan. Salah satu menu yang akan Anda temukan di situs ini ialah mengenai 
"Pekerjaan/Karir". Di bagian inilah dapat ditemukan berbagai tulisan konseling 
mengenai dunia pekerjaan atau karir yang Anda butuhkan. Untuk menemukan tulisan 
lainnya, Anda hanya perlu memanfaatkan fasilitas pencarian dengan memasukkan kata 
kunci spesifik yang berhubungan dengan masalah pekerjaan Anda.  
==> http://www.sabda.org/c3i/  

• TEgur Sapa GembaLA KeluarGA (TELAGA)  

Melalui Situs TEgur Sapa GembaLA KeluarGA (TELAGA), Anda juga dapat 
menemukan berbagai tulisan konseling mengenai pekerjaan yang dapat di menu 
"Karir/Pekerjaan". Tulisan tersebut merupakan transkrip dari program TELAGA yang 
disiarkan di berbagai radio Kristen di Indonesia. Beberapa transkrip tersebut juga 
dilengkapi dengan versi audio yang disajikan dalam format MP3, WMA, dan RA. 
Sementara bagi Anda yang ingin menemukan audio lain yang berbicara mengenai 
pekerjaan, silakan menggunakan fasilitas pencarian audio yang terdapat di bagian 
kanan atas Situs TELAGA. Selamat berkunjung!  
==> http://www.telaga.org/  

• Karir/Lowongan Christian Media Network (CMN)  

Anda membutuhkan pekerjaan atau sedang mencari karyawan? Silakan masuk ke Situs 
Christian Media Network (CMN). Bagi para pencari kerja dan bagi Anda yang sedang 
mencari karyawan, Anda dapat menemukan daftar lowongan pekerjaan dan daftar 
pekerja di halaman depan Situs CMN pada menu "Karir/Lowongan". Selain itu, Anda 
juga dapat mengirimkan biodata Anda sebagai pencari kerja atau kriteria karyawan 
yang sedang Anda cari untuk perusahaan Anda. Di situs yang memiliki slogan "Webnya 
hamba Tuhan, Jemaat dan Singles" ini, juga disediakan fasilitas lowongan pelayanan 
yang tentu saja akan sangat menolong Anda yang merasa terpanggil untuk melayani di 
organisasi Kristen atau gereja.  
==> http://www.cmn1.com/  

• Lowongan Glorianet  

Menu "Lowongan" di Situs Glorianet menghadirkan sesuatu yang sangat berguna bagi 
Anda yang sudah atau belum bekerja. Pada menu tersebut Anda dapat menemukan 
berbagai tips menarik seputar dunia kerja dan hal-hal mendasar yang seringkali tidak 
diperhatikan oleh para karyawan maupun calon karyawan sebuah perusahaan. Hal-hal 

http://www.sabda.org/c3i/
http://www.telaga.org/
http://www.cmn1.com/
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seperti tips melamar pekerjaan, bagaimana bersikap terhadap karyawan, bos, dan lain-
lain, tentu akan dapat membantu perkembangan karir Anda. Situs ini juga menyediakan 
artikel-artikel seputar dunia kerja untuk menambah wawasan Anda yang sayang untuk 
dilewatkan. Untuk Anda yang membutuhkan pekerjaan, klik saja bagian link dunia kerja 
untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan 
dan kriteria yang Anda miliki. Untuk informasi selengkapnya, segeralah kunjungi Situs 
Glorianet di:  
==> http://www.glorianet.org/lowongan/  

• Peluang Karir Sahabat Surgawi  

Sebagai situs yang menjadi jaringan info rohani global, Situs Sahabat Surgawi 
menyediakan beragam informasi kekristenan yang sangat berguna bagi Anda. Salah 
satunya ialah informasi mengenai pekerjaan yang dapat Anda temukan pada menu 
"Peluang Karir". Selain memuat informasi lowongan pekerjaan terbaru, melalui menu ini 
Anda juga dapat menginformasikan diri Anda jika ingin mencari pekerjaan. Saat 
membuka halaman ini, maka Anda akan disambut dengan kata-kata bijak, yaitu 
"Berdoalah sebelum Anda melamar pekerjaan, supaya Tuhan sendiri yang 
membukakan jalan bagi usaha Anda mendapatkan pekerjaan". Nah, bagi Anda yang 
sedang mencari pekerjaan, jangan lupa untuk berkunjung ke Situs Sahabat Surgawi di:  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/  

• Dunia Pekerjaan Salibnet  

Situs Salibnet adalah salah satu situs komunitas Kristen yang menyediakan beragam 
fasilitas untuk berinteraksi dengan sesama anggotanya. Salah satu fasilitas interaksi 
tersebut ialah forum diskusi yang salah satu topiknya mengangkat masalah mengenai 
"Dunia Pekerjaan". Di dalam topik tersebut Anda dapat menemukan dua forum yaitu 
"Lowongan" dan "Mencari Pekerjaan". Nah, untuk lebih jelasnya, silakan langsung 
mengunjungi forum tersebut di Situs Salibnet atau meng-klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.salib.net/index.php?name=Forums&c=7  

• Enterpreneurship Bahana Magazine  

Rubrik Enterpreneurship dari majalah Bahana menyajikan tulisan tentang orang-orang 
yang sukses dalam pekerjaannya. Melalui rubrik ini, Anda dapat mempelajari 
kesuksesan anak-anak Tuhan yang menjalankan usahanya dengan mengandalkan 
kekuatan Tuhan dan bukan hanya kepada kepandaian semata. Hal ini tentu saja akan 
sangat menolong Anda yang saat ini sedang merintis usaha atau sedang jenuh dengan 
pekerjaan di kantor. Berikut beberapa rubrik Enterpreneurship yang dapat Anda akses 
dari Situs Bahana Magazine:  

Sukses Bisnis Tenda: Menemukan Peluang Unik di Tengah Krisis  
==> http://www.bahana-magazine.com/agust2005/enterpreneurship.htm  

http://www.glorianet.org/lowongan/
http://www.sahabatsurgawi.net/
http://www.salib.net/index.php?name=Forums&c=7
http://www.bahana-magazine.com/agust2005/enterpreneurship.htm
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Jumiko: Pembuat Ukiran dan Patung Yesus yang "Bicara"  
==> http://www.bahana-magazine.com/juli2005/enterpreneurship.htm  

Peternakan Perkutut Sanjaya  
==> http://www.bahana-magazine.com/feb2005/enterpreneurship.htm  

• Forum Saling Tolong Terang Dunia  

Forum Saling Tolong adalah forum diskusi yang disediakan oleh Situs Terang Dunia 
bagi para pengunjung Situs Terang Dunia sebagai sarana interaksi. Salah satu topik 
yang disediakan ialah mengenai "Dunia Kerja". Dalam topik ini disediakan dua forum, 
yaitu "Informasi Lowongan Kerja" dan "Mencari Pekerjaan". Untuk dapat mem-posting 
lowongan pekerjaan atau data diri Anda, maka Anda harus terlebih dahulu mendaftar 
sebagai anggota Forum Saling Tolong Terang Dunia. Forum diskusi tersebut dapat 
Anda kunjungi melalui alamat:  
==> http://www.terangdunia.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl  

• Situs-situs Penyedia Lowongan Pekerjaan  

Berikut beberapa situs umum (non-Kristen) yang yang menyediakan daftar lowongan 
pekerjaan.  

JobsDB - Indonesia  

JobsDB adalah situs yang menyediakan jasa pencari kerja dan lowongan pekerjaan. 
Salah satu jaringannya ialah Indonesia yang situsnya dapat Anda akses di Situs 
JobsDB. Daftar lowongan yang ada telah dikategorikan berdasarkan topik tertentu yang 
tentu saja akan memudahkan Anda dalam mencari pekerjaan yang diperlukan. 
Disediakan juga beberapa artikel seputar dunia kerja. Nah, untuk lebih jelasnya silakan 
kunjungi Situs JobsDB Indonesia di:  
==> http://www.jobsdb.co.id/  

Karir  

Situs Karir yang didirikan sejak tahun 1999 ini menyediakan begitu banyak daftar 
lowongan pekerjaan dan daftar pencari kerja. Informasi tersebut sudah dibagi 
berdasarkan kategori sehingga memudahkan Anda dalam mencari bidang yang sesuai 
dengan kemampuan dan keinginan Anda. Untuk mendapatkan fasilitas yang lebih 
lengkap lagi, Anda bisa mendaftar sebagai anggota, baik sebagai pencari kerja maupun 
penyedia lapangan kerja. Terdapat 2 jenis keanggotaan, yaitu yang gratis dan yang 
membayar. Setiap jenis keanggotaan tentu saja memiliki keunggulannya masing-
masing. Nah, bila Anda sedang butuh pekerjaan, silakan mencoba mencari melalui 
Situs ini.  
==> http://www.karir.com/  

Jelajah Situs Manca 

http://www.bahana-magazine.com/juli2005/enterpreneurship.htm
http://www.bahana-magazine.com/feb2005/enterpreneurship.htm
http://www.terangdunia.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
http://www.jobsdb.co.id/
http://www.karir.com/
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• Christian Employment Resource  

Situs Christian Employment Resource tidak hanya menyediakan daftar lowongan 
pekerjaan terkini, tetapi juga beragam tulisan seputar kekristenan dan dunia kerja. 
Berbagai tulisan tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu: "Christian Job 
Seeker Counseling", "Interview", "Issues", dan "Resume". Setiap artikel dilengkapi 
dengan fasilitas print/cetak dan kirim kepada teman bagi Anda yang menginginkan 
teman Anda membaca artikel tersebut. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari 
Situs yang memiliki desain sederhana ini, Anda dapat mengikuti mailing list yang 
disediakan oleh situs ini. Untuk mencari peluang pekerjaan dari mancanegara atau 
membaca artikel-artikel mengenai pekerjaan, segeralah kunjungi Situs Christian 
Employment Resource di:  
==> http://www.christianemployment.com/  

• Christian Career Center  

Bila Anda sedang mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan atau berbagai 
bahan seputar pekerjaan, silakan berkunjung ke Situs Christian Career Center. Situs 
Christian Career Center adalah situs yang juga menyediakan informasi lowongan kerja, 
daftar karyawan dan artikel menarik mengenai pekerjaan dari sudut pandang 
kekristenan. Daftar lowongan dan karyawan terbaru dapat Anda lihat di bagian depan 
situs yang merupakan bagian dari jaringan Gospelcom ini. Salah satu hal menarik yang 
disediakan oleh situs ini ialah fasilitas untuk webmaster. Melalui bagian ini, Anda dapat 
memasang fasilitas pencarian pekerjaan atau fasilitas lainnya di situs Anda. Tentu saja 
hasilnya akan diarahkan ke Situs Christian Career Center.  
==> http://www.christiancareercenter.com/  

• Ministry Employment  

Bagi Anda yang tinggal di Amerika atau ingin mencari pekerjaan/ pelayanan di negara 
tersebut, Anda dapat mengunjungi Situs Ministry Employment untuk menemukan 
informasi pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Anda. Ministry Employment sendiri 
merupakan sebuah lembaga non-profit yang menyediakan informasi lowongan 
pekerjaan dari Gereja ataupun organisasi Kristen untuk wilayah Amerika dan Kanada. 
Pada halaman depan Situs Ministry Employment Anda dapat menemukan daftar 
lowongan pekerjaan dan siapa-siapa saja yang sedang mencari kerja. Selain itu 
disediakan juga fasilitas newsletter bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi 
seputar lowongan pekerjaan dari Situs Ministry Employment.  
==> http://ministryemployment.com/  

Get the Fresh 

Gradien Kairos 
http://www.penerbitkairos.com/ 

http://www.christianemployment.com/
http://www.christiancareercenter.com/
http://ministryemployment.com/
http://www.penerbitkairos.com/
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Penerbit Gradien Kairos adalah salah satu penerbit yang menerbitkan buku-buku 
Kristen dan non-Kristen. Untuk buku Kristen ditangani oleh pihak Kairos, sedangkan 
untuk buku non-Kristen memakai nama Gradien. Melalui Situs Gradien Kairos, Anda 
dapat melihat berbagai buku yang diterbitkan oleh Gradien Kairos. Setiap profil buku 
telah dilengkapi dengan informasi pengarang dan ringkasan isi. Hal lain yang bisa Anda 
temukan di situs yang masih tergolong baru ini ialah resensi beberapa buku dan artikel 
oleh beberapa penulis buku. Nah, untuk mengetahui informasi buku-buku apa saja yang 
diterbitkan oleh Penerbit Gradien Kairos, langsung saja jelajahi Situs Penerbit Gradien 
Kairos yang saat ini juga sedang mencari naskah teenlit.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Head Hunter  

Milis diskusi Head Hunter didirikan dengan tujuan memberi kemudahan bagi 
masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang 
sesuai dengan keinginan dan cita-cita mereka. Dengan bergabung dalam milis yang 
didirikan pada 22 Oktober 2004 ini, Anda akan menerima kiriman lowongan pekerjaan 
dari anggota milis yang lain di mailbox Anda. Anda juga dapat mem-posting lowongan 
pekerjaan dari kantor Anda atau dari kantor yang Anda ketahui sedang membuka 
lowongan pekerjaan. Selain informasi lowongan kerja, Anda pun dapat mem-posting 
tips-tips menarik seputar pekerjaan. Nah, bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, 
silakan bergabung dengan milis yang telah memiliki anggota sekitar 16.000 ini.  
==> <Head-Hunter-subscribe(at)yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <Head-Hunter(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/Head-Hunter/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Konsel  

e-Konsel, milis publikasi yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), 
memiliki tujuan menolong dan mempermudah masyarakat Kristen Indonesia dalam 
mendapatkan pengetahuan serta berbagai informasi/artikel/ulasan seputar dunia 
pelayanan konseling Kristen. Dengan berlangganan milis publikasi yang sudah terbit 
sejak tanggal 1 Oktober 2001 ini, maka Anda akan mendapatkan kiriman berbagai 
materi konseling Kristen sesuai dengan tema yang sedang diangkat.  

http://groups.yahoo.com/group/Head-Hunter/
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Dalam beberapa edisi, e-Konsel juga pernah menghadirkan tema-tema mengenai 
pekerjaan. Anda dapat menemukan arsipnya di Situs SABDA.org bagian Publikasi e-
Konsel atau langsung klik alamat di bawah ini:  

• e-Konsel Edisi 055/2004: Kehilangan Pekerjaan  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/055/  

• e-Konsel Edisi 054/2004: Pandangan Kristen tentang Pekerjaan  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/054/  

• e-Konsel Edisi 021/2004: Konflik dalam Pekerjaan  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/021/  

Nah, jika Anda ingin mendapatkan kiriman publikasi elektronik yang berisi berbagai 
bahan dan informasi mengenai konseling Kristen yang menarik dan berkualitas, 
langsung saja berlangganan milis publikasi e-Konsel yang terbit dua kali sebulan ini.  
==> <subscribe-i-kan-Konsel(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> <owner-i-kan-Konsel(at)xc.org> [Owner]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ [Arsip]  

Lain-Lain 

Pekerjaan Sebagai Bentuk Pelayanan Kasih 

"Pikirkanlah pekerjaanmu sebagai suatu pelayanan dan bukan hanya soal tanggung 
jawab!" begitu petuah mantan bos saya dua puluh tahun silam. Petuah itu pun langsung 
menjadi rhema buat saya dan sampai saat ini masih menjadi motto saya dalam menilai 
sesuatu yang biasa disebut dengan pekerjaan. Dua tahun silam, motto itu ditambah lagi 
tatkala saya mendapat rhema "Love your work, work with love" (Kasihilah pekerjaanmu 
dan bekerjalah dengan kasih). Motto dan rhema inilah yang menjadi pijakan bagi 
perintah kedua yang patut dilakukan oleh pebisnis Kristen.  

Hati saya seringkali merasa miris ketika banyak orang selalu mengkaitkan kata 
pelayanan dengan pekerjaan yang dilakukan di ruang lingkup gerejani saja: 
"Pelayananmu apa?" Artinya si penanya mengharapkan saya memberi suatu jawaban 
klasik seperti menjadi majelis, pengurus persekutuan doa, penyambut tamu, panitia 
paskah, bendahara gereja, atau pengurus pemuda. Atau, "Pelayananmu di mana?" 
Pertanyaan ini juga mengharapkan jawaban seperti di gereja ini atau di lembaga 
pelayanan gerajani itu. Atau, "Pelayananmu kapan?" Berharap jawabannya adalah 
kalender gerejani seperti tugas di hari Minggu atau acara khusus seperti ulang tahun 
gereja, Paskah, dan Natal.  

Konsep ini merupakan sebuah pemikiran yang amat berbahaya dan menyiratkan bahwa 
pekerjaan di kantor sebagai profesional dan pengusaha bukan termasuk pelayanan. 
Akan sangat aneh bagi banyak penanya bila saya menjawab, "Pelayananku sebagai 

http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/055/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/054/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/021/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
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direktur pemasaran di sebuah perusahaan anu," sebagai jawaban atas pertanyaan, 
"Bapak melayani apa dan di mana?"  

Konsep itu menyebabkan timbulnya istilah "pekerjaan sekuler dan rohani" yang berarti 
pula ada pelayanan sekuler dan pelayanan rohani. Ketika melakukan pekerjaan sekuler 
kita memakai cara sekuler yang acapkali lebih sistematik dan runtut serta menuntut 
validitas data yang sahih. Sedangkan dalam melakukan pekerjaan rohani, kita hanya 
boleh memakai cara yang Alkitabiah. Sehingga melakukan perencanaan dengan 
menggunakan Balanced Score Card misalnya, adalah najis hukumnya. Atau, 
merumuskan misi, visi, dan rencana kerja dengan metoda Total Quality Management, 
haram hukumnya. Ini paradigma KELIRU yang harus segera diakhiri!  

Profesi Apa pun adalah Pelayanan  

Yesus sendiri acapkali memakai pedagang, simbol pekerjaan yang sering dikategorikan 
sekuler pada masa kini, sebagai perumpamaan tentang kerajaan surga. "Hal Kerajaan 
Surga adalah seumpama sebagai pedagang," kata Yesus (Matius 13:45). Sedangkan 
orang yang bisa menjalankan uang (diistilahkan dengan "bank" dalam edisi KJV dari 
Lukas 19:23), "Pakailah ini untuk berdagang." (lihat perumpamaan tentang talenta 
dalam Lukas 19:13).  

Ingat juga fakta bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, Daud, dan Paulus adalah 
profesional dan pengusaha ulung! Karena itu, konsep "profesi sebagai pelayanan" 
sudah seharusnya menjadi dasar pemikiran seluruh orang Kristen.  

Dalam sebuah wawancara dengan Trinity Broadcasting Network beberapa waktu yang 
lalu, Norm Miller, pembalap yang mendirikan Interstate Battery, dengan gamblang 
menggambarkan bahwa pekerjaanya sebagai pengusaha battery dan berada di tengah 
pembalap di arena balap adalah merupakan panggilan tugas kepelayanannya.  

Dalam kondisinya yang sering dikaitkan dengan 3B (Beer, Bet, and Bra) Norm Miller 
terpanggil untuk melayani dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Bukan 
sebagai pengusaha yang memberi servis dengan produk yang unggul saja, melainkan 
juga dengan sikap kepelayanan sebagai seorang pelayan. Setiap tenaga penjual 
ataupun purna jual di perusahaannya, dibina karakternya supaya mampu melayani 
seperti melayani kepada Tuhan. Acapkali dalam kesulitan di arena balap, tim Norm 
Miller menjadi saksi yang efektif karena selalu dibutuhkan sebagai profesional, tapi 
sekaligus juga membawa misi dengan bisikan halus semacam "Don't forget to pray" 
atau "God bless you".  

Apa pun profesi kita, (tentunya yang pantas dan wajar dalam norma umum) bila kita 
mampu menyadari hal itu sebagai panggilan tugas pelayanan, maka perubahan besar 
dalam cara kita bekerja, cara meniti karir, cara mengembangkan diri dalam pelatihan 
dan pendidikan tentu akan terjadi. Pemikiran gaya Brutus dalam merebut karir, atau 
merampok untuk dibagikan ke orang miskin seperti gaya Robin Hood, mencuri rahasia 
dagang orang lain, dan secara sadar membuat pembukuan ganda merupakan bentuk 

http://alkitab.mobi/?Matius+13%3A45
http://alkitab.mobi/?Lukas+19%3A23
http://alkitab.mobi/?Lukas+19%3A13
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penyimpangan dari sebuah pelayanan kepada Tuhan. Itu artinya, sebuah dosa yang 
tidak lebih kecil bobotnya dibandingkan perzinahan ataupun dusta dalam sepuluh 
perintah Allah.  

Hasil Pekerjaan Menentukan Hadiah Akhir  

Akan banyak orang yang akan mengernyitkan dahi kalau saya mengatakan hasil 
pekerjaan profesional menentukan mahkota apa yang akan diterima di surga, dan 
bukan hanya pekerjaan di lembaga gerejani atau yang bernuansa spiritual saja. Hasil 
akhir dari sebuah pekerjaan apa pun yang dikerjakan dengan dasar pelayanan kepada 
Tuhan akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan pemimpin dunia, 
sekaligus membawa jiwa-jiwa untuk mengenal kebenaran dan membawa ke pertobatan 
sesuai dengan harapan Allah.  

Seorang dokter, bisa menjadi penginjil yang efektif tatkala selalu mengkaitkan 
kesembuhan dengan karunia Tuhan dan mengajak doa sebelum melakukan tindakan 
medis lainnya. Seorang petugas pajak bisa menjadi seorang Matius yang bertobat 
ketika berani menolak suap dan justru menawarkan bantuan agar klien mau membayar 
pajak dengan benar tanpa takut terkena denda dan pungutan dari petugas lain. Seorang 
tenaga penjual bisa sekaligus menjadi penginjil ulung saat ia juga bisa mewartakan 
kasih Kristus yang jujur, integritas, ramah, dan sopan dalam melayani pelanggan yang 
marah karena mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan harapannya. Seorang 
akuntan akan menjadi berkat bagi sesama bila mampu meyakinkan perusahaan untuk 
tidak menerapkan standar ganda dan bahkan berusaha membayar kewajiban secara 
murni dan konsekuen.  

Bila motto pekerjaan sebagai misi pelayanan ini mampu dijalankan secara konsisten, 
maka cepat atau lambat, rekan kerja akan mampu membedakan pekerja Kristen dan 
non-Kristen. Bukan hanya karena kinerja profesional, melainkan juga karakter 
profesional yang berani untuk tampil beda. Karakter profesional seperti yang 
dicanangkan Jim Collins dalam bukunya yang menjadi best seller "Good to Great", jika 
dirumuskan dengan satu kata pada akhirnya akan bermuara pada kata KASIH. Kasih 
yang melebihi standar pelayanan dalam program kepuasan pelanggan (Customer 
Satisfaction), atau Customer Relationship Management. Kasih yang memberi 
keuntungan wajar pada supplier yang lebih dalam dari sekadar Supplier Relationship 
Management. Misi pelayanan akan menyingkap dan mengubah seluruh tabir kegelapan 
yang melingkupi seluruh aspek yang disebut pekerjaan dan profesi. Semangat akan 
timbul secara mendasar bila kita menyadari bahwa pekerjaan apa pun adalah sebuah 
pelayanan bagi Tuhan yang memberikan pekerjaan itu pada kita. Hal ini pasti akan 
mentransformasi karakter dan budaya kerja kita.  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah  : GetLIFE! Edisi 14 Juli 2005  
Judul Asli 
Artikel : Pekerjaan Sebagai Bentuk Pelayanan Kasih, The 10 Commandments in 

Business Principles Series  
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Penulis  : Paulus Bambang WS  
Halaman  : 30 - 32  

Surat Anda 

Dari: Andreas Haryanto <blue_andre(at)>  
>Halo redaksi ICW,  
>Saat ini saya sedang membuat website untuk persekutuan di kampus  
>saya. Namun, saya masih bingung di mana saya harus menaruh website  
>tersebut. Nah, bisakah Redaksi ICW membantu saya memberikan alamat  
>situs yang menyediakan hosting gratis yang bagus? Bisa yang Kristen  
>maupun tidak. GBU  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Andreas Haryanto, ICW pernah mengangkat topik mengenai domain 
hosting yang arsipnya dapat Anda temukan di:  

ICW Edisi 1045/2005: WEBMASTER (1)  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1045/  

Berikut Redaksi sajikan kembali beberapa situs domain hosting. Situs Indonesia:  

• Hosting Gratis - Kemah Injili  
==> http://www.kemah-injil.org/  

• Hosting Kristiani  
==> http://www.hostingkristiani.com/  

• Talitanet  
==> http://www.talita.net/  

Situs Luar Negeri:  

• Home with God  
==> http://www.homewithgod.com/  

• Net4Jesus  
==> http://www.net4jesus.com/  

Selain itu, Anda juga dapat mencari situs penyedia hosting gratis lainnya di Situs 
LINKS.  
==> http://www.sabda.org/links/  

Semoga informasi tersebut menolong Anda dan jika situs yang sedang Anda buat 
tersebut sudah selesai, jangan lupa untuk mempromosikannya melalui ICW dan Situs 
LINKS. Tuhan memberkati!  

Topik 

http://www.sabda.org/publikasi/icw/1045/
http://www.kemah-injil.org/
http://www.hostingkristiani.com/
http://www.talita.net/
http://www.homewithgod.com/
http://www.net4jesus.com/
http://www.sabda.org/links/
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• TOPIK ICW EDISI 1055 DAN 1056  

ICW Edisi 1055 (akhir September 2005) akan mengangkat topik mengenai 
PENGINJILAN. Bila Anda memiliki informasi mengenai situs, milis, artikel, ataupun 
kesaksian mengenai penginjilan/misi, silakan mengirimkan informasi tersebut kepada 
Redaksi ICW.  

Sedangkan pada akhir Oktober 2005 (ICW Edisi 1056) topik yang akan dibahas ialah 
DOA PUASA. Bila Anda memiliki sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa 
situs dan milis mengenai doa puasa, atau artikel mengenai doa puasa, jangan ragu-
ragu untuk mengirimkannya kepada Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org> Kami tunggu, lho!  
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ICW 1055/September/2005: Penginjilan  
Salam Kasih  

Pesatnya perkembangan teknologi informasi berbasis internet telah menempatkan 
internet sebagai salah satu teknologi pendukung yang semakin banyak dimanfaatkan 
dan dikembangkan bagi misi penginjilan. Internet menawarkan suatu peluang bagi 
gereja-gereja, organisasi- organisasi kristiani, dan juga individu-individu kristiani untuk 
membagikan "Kabar Baik" kepada dunia yang sedang membutuhkan. Hal inilah yang 
kemudian mendorong Koalisi Penginjilan Internet (Internet Evangelism Coalition-IEC) 
mengajukan pencanangan Hari Penginjilan Internet Sedunia (Internet Evangelism Day-
IED) yang berhasil direalisasikan tanggal 24 April 2005 lalu. Diharapkan, penetapan hari 
itu akan dapat menumbuhkan kesadaran yang lebih besar di antara umat kristiani 
tentang apa yang sedang terjadi di dunia cyber, dan supaya umat kristiani pun 
menyadari potensi besar internet untuk menjadi media penginjilan yang efektif.  

ICW kali ini ingin mengajak pembaca untuk mengintip bagaimana sebenarnya 
perkembangan penginjilan melalui internet khususnya di Indonesia, melalui beberapa 
review situs serta milis penginjilan yang telah kami pilihkan untuk Anda. Melengkapi 
topik ini, kami juga menyisipkan sebuah artikel mengenai "Internet, Indonesia, Injil" yang 
bisa Anda baca di rublik ULASAN. Nah, selamat membaca! (Kris)  

Redaksi  
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Jelajah Situs 

• e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)  

Situs e-MISI yang dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) menyediakan 
berbagai informasi seputar pelayanan misi. Selain berbagai artikel, kesaksian, dan 
renungan mengenai misi, situs ini juga menyediakan beragam informasi mengenai 
kondisi sosial budaya dari berbagai golongan masyarakat, khususnya di Indonesia. 
Informasi tersebut dapat Anda temukan pada bagian "Doa" dan "Lintas Budaya". Pada 
bagian "Doa", Anda dapat menemukan profil dan juga daftar pokok doa yang bisa Anda 
pakai untuk berdoa syafaat bagi bangsa kita. Untuk mendapatkan informasi yang lebih 
lengkap, silakan berkunjung langsung ke Situs e-MISI.  
==> http://www.sabda.org/misi/  

• Kasih Kekal  

Situs Kasih Kekal menyediakan beragam bahan rohani mengenai pertumbuhan iman 
Kristen. Situs yang memiliki tampilan warna latar coklat ini mempunyai 5 bagian isi 
yaitu: "Artikel dan Buku", "Hening", "Jurnal", "Khotbah", "Kesaksian", dan "Lahir Baru". 
Khususnya bagian "Lahir Baru" sangatlah cocok dibaca oleh Anda yang ingin 
mengenalkan Kristus kepada sesama. Di bagian tersebut Anda dapat menemukan 
berbagai tulisan seputar keselamatan di dalam Kristus. Anda bisa mempelajari isinya 
untuk dibagikan kepada orang lain atau Anda bisa mengajak teman Anda berkunjung 
langsung ke Situs Kasih Kekal. Nah, untuk lebih jelasnya, klik alamat Situs Kasih Kekal 
di:  
==> http://www.kasihkekal.org/  

• Komintra.net  

Bagi Anda yang ingin mencari informasi/peristiwa yang berhubungan dengan dunia misi 
atau seputar peristiwa kekristenan di Indonesia, silakan mengakses Situs Komintra.net. 
Melalui situs bersemboyan "Komunikasi Informasi bagi Transformasi" ini, Anda akan 
menemukan beragam berita kekristenan dari seluruh penjuru Indonesia. Layaknya situs 
berita, ringkasan dari berbagai berita terbaru dapat Anda temukan di halaman depan 
situs. Selain disajikan dalam bahasa Indonesia, berbagai berita yang ada juga tersedia 
dalam versi bahasa Inggris. Keberadaan berbagai berita ini tentu akan dapat menolong 
Anda untuk mendapatkan informasi yang Anda inginkan, khususnya untuk menjadi 
bagian pokok doa Anda untuk Indonesia.  
==> http://www.komintra.net/  

• Jaminan Allah About Isa  

Jaminan Allah merupakan versi bahasa Indonesia dari Situs About Isa. Situs yang telah 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ini dibuat sebagai sarana penginjilan melalui 
dunia cyber kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu 
semua artikel yang ada di situs ini mengarah kepada konsep keselamatan dalam 

http://www.sabda.org/misi/
http://www.kasihkekal.org/
http://www.komintra.net/
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Kristus. Beberapa contoh judul artikel yang ada di situs ini di antaranya "Jalan Yang 
Benar?", "Apa yang Anda Percayai?", dan "Apakah Yesus Mati?". Nah, jika Anda 
mempunyai seorang teman yang belum mengenal Kristus, ajaklah dia berkunjung ke 
situs ini dan bimbinglah sehingga ia dapat memiliki pemahaman yang benar mengenai 
Kristus.  
==> http://www.aboutisa.com/indonesian/  

• Pelatihan Misi DCI  

Doulos Christou Iesou (DCI) menyediakan bahan pelatihan gratis berbahasa Indonesia 
seputar misi penginjilan. Adanya modul pelatihan ini tentu dapat menolong 
memperlengkapi Anda sebelum terjun ke dunia misi. Sejumlah 85 pelajaran yang 
dibahas dalam modul ini dibagi menjadi beberapa topik antara lain: "Penginjilan", "Dari 
Penginjilan Ke Misi", "Panggilan Allah", "Membangun Gereja", dan "Datanglah 
KerajaanMu". Pelajaran tersebut dapat Anda baca secara online langsung dari Situs 
Doulos Christou Iesou dan dapat juga Anda download untuk dibaca secara offline. Nah, 
bagi Anda yang ingin terjun ke dunia misi, silakan mengikuti pelajaran yang dibuat oleh 
Dr. Les Norman, Th.D., M.Ph. ini di:  
==> http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-pelajaran.htm  

• Siapakah Isa Great Commission  

Bila pada satu kesempatan Anda sedang mengakses internet bersama teman yang 
ingin Anda perkenalkan pada Kristus, Anda bisa mengajaknya berkunjung ke Situs 
Great Commission ini. Pada menu bahasa Indonesia, Anda dapat mengenalkan 
Siapakah Isa atau Kristus yang sebenarnya kepada teman Anda. Beberapa menu yang 
wajib Anda kunjungi atau jelaskan kepada teman Anda ialah "Siapakah Isa", "Mengenal 
Isa secara Pribadi", "Video Isa Almasih", "Bukan Sekedar Tukang Kayu", dan "Hidup 
Dipenuhi oleh Roh Kudus". Tersedia penjelasan yang cukup lengkap di setiap 
bagiannya. Selain itu, tersedia formulir bagi mereka yang ingin mengenal Kristus secara 
lebih dekat. Situs Great Commission versi bahasa Indonesia yang dikelola oleh Campus 
Crusade for Christ International ini dapat diakses di:  
==> http://www.greatcom.org/indonesian/  

• Yesus.net  

Sesuai dengan nama situsnya, Yesus.net, situs ini menghadirkan beragam informasi 
mengenai Yesus Kristus. Mulai dari kehidupan Kristus, pengajaran-Nya, sampai dengan 
makna kehidupan-Nya di dunia ini. Selain artikel, situs yang memasang logonya dalam 
bentuk flash ini juga menyediakan fasilitas forum sebagai sarana diskusi mengenai 
Yesus. Melihat dari isinya, situs ini memang digunakan sebagai sarana penginjilan 
untuk mereka yang belum menerima keselamatan di dalam Kristus. Keberadaan situs 
ini tentu saja akan memperlengkapi pemahaman Anda mengenai sosok Kristus 
sehingga Anda pun akan semakin siap untuk menjelaskan tentang Kristus sebagai Juru 
Selamat umat manusia kepada teman-teman Anda yang belum mengenal-Nya.  
==> http://www.yesus.net/  

http://www.aboutisa.com/indonesian/
http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-pelajaran.htm
http://www.greatcom.org/indonesian/
http://www.yesus.net/
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Jelajah Situs Manca 

• Chick Publication  

Chick Publication adalah organisasi yang memfokuskan pelayanannya pada penginjilan 
melalui traktat. Sebagian dari Anda mungkin sudah pernah membaca traktat tersebut 
atau bahkan menggunakannya sebagai alat penginjilan. Traktat yang diterbitkan oleh 
Chick Publication berupa buku saku bergambar kartun yang menceritakan tentang 
peristiwa di Alkitab atau cerita-cerita kekristenan lainnya yang dilengkapi ayat-ayat 
pendukungnya. Jika Anda tertarik dengan traktat tersebut, silakan mengunjungi situs ini 
karena di dalamnya Anda juga dapat membaca secara online berbagai traktat yang 
diterbitkan. Pada halaman depan Situs Chick Publication, Anda juga akan mendapatkan 
penjelasan mengapa traktat dapat digunakan sebagai salah satu media yang efektif 
untuk penginjilan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja menjelajahi situs yang 
didominasi dengan warna hijau ini di:  
==> http://www.chick.com/  

• Effective Evangelism  

Melalui Situs Effective Evangelism, Anda akan menemukan berbagai sumber-sumber 
bahan yang dapat memperlengkapi Anda dalam membagikan kasih Kristus kepada 
sesama atau melakukan penginjilan dengan lebih efektif. Berbagai bahan tersebut 
dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu "What They are Thinking?", "How to Respond 
When They Say?", "Ways to Share", dan "How to Help People Grow in Christ?". Di 
setiap kategori tersebut, disediakan pula daftar judul dari beberapa artikel selain judul 
artikel terbaru yang telah dipublikasikan di Situs Effective Evangelism.  
==> http://www.effectiveevangelism.com/  

• Serving In Mission (SIM)  

SIM (Serving in Mission) adalah organisasi interdenominasi yang bertujuan untuk 
menjangkau mereka yang terabaikan di seluruh dunia dan kemudian mengenalkannya 
kepada Yesus Kristus. Selain menyajikan berita seputar misi, situs ini juga 
menyediakan daftar pokok doa dari pelayanan SIM, dan juga beberapa proyek 
pelayanan misi yang sedang dikerjakan oleh SIM. Tersedia juga edisi terbaru dari 
majalah SIM yang dapat Anda baca secara online. Kunjungi Situs SIM di alamat:  
==> http://www.sim.org/  

• WEC International  

WEC Internasional (Worldwide Evangelization for Christ) adalah sebuah badan misi 
yang memiliki lebih dari 1.000 anggota yang berasal dari 49 negara. Informasi lebih 
lengkap mengenai pelayanan WEC ini dapat Anda simak di Situs WEC, yang walau 
memiliki desain sederhana namun isinya selalu diperbarui. Informasi yang dapat Anda 
akses dari Situs WEC antara lain program pelayanan WEC, pokok doa, cerita seputar 
pelayanan misi WEC, dan lokasi WEC di berbagai negara. Selain disajikan dalam 

http://www.chick.com/
http://www.effectiveevangelism.com/
http://www.sim.org/
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bahasa Inggris, sebagian informasi yang ada juga dapat Anda akses ke dalam bahasa 
lain termasuk bahasa Indonesia. Nah, untuk mengenal lebih dekat pelayanan WEC 
silakan browsing Situs WEC di:  
==> http://www.wec-int.org/  

Get the Fresh 

e-Learning 
http://www.sabda.org/learning/ 

Bulan Agustus 2005 kemarin YLSA telah meluncurkan Situs e-Learning sebuah situs 
baru yang berisi berbagai sumber bahan pelajaran Kristen untuk pendidikan elektronik. 
Walaupun sekarang tampilannya masih sangat sederhana, namun situs ini telah 
menyajikan bahan-bahan bermutu yang bermanfaat untuk menolong Anda memahami 
tentang iman Kristen. Bahan-bahan yang tersedia telah dikelompokkan ke dalam 4 
kategori utama, yaitu bahan Teologia "Sistematika", "Biblika", "Praktika", dan 
"Historika". Semua bahan ini dapat Anda download secara gratis agar bisa Anda 
pelajari secara offline. Ada beberapa bahan dalam situs ini yang dapat Anda baca 
secara online, namun sebagaian besar adalah untuk di-download. Pada masa yang 
akan datang, diharapkan semua bahan dapat Anda baca secara online. Nah, kami 
tunggu kedatangan Anda di Situs e-Learning.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Metamorphe  

"Penginjilan dan Pembinaan Rohani via Internet" adalah slogan dari milis Metamorphe 
yang sudah berdiri sejak tanggal 2 Maret 1999. Dalam slogan tersebut terlihat bahwa 
milis Metamorphe memang menyediakan diri sebagai wadah bagi siapa saja yang ingin 
melakukan pelayanan kristiani dengan memanfaatkan media internet. Melalui milis ini, 
Anda dapat berdiskusi dan mengirimkan bahan-bahan rohani, baik yang bersifat 
penginjilan maupun untuk pertumbuhan iman. Untuk menjaga kelancaran diskusi, maka 
setiap email akan dimoderasi sebelum dikirimkan ke semua anggota. Nah, bagi Anda 
yang ingin mengabarkan kasih Kristus melalui media internet, Anda dapat bergabung 
dengan milis ini.  
==> <metamorphe-subscribe(at)yahoogroups.com> [Bergabung]  

http://www.wec-int.org/
http://www.sabda.org/learning/
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==> <metamorphe(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/metamorphe/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)  

Buletin e-JEMMi telah hadir secara rutin setiap minggu di mailbox para pelanggannya 
sejak tahun 1998. Sajian menarik dari buletin ini adalah berupa artikel misi, kesaksian 
misi, sumber-sumber misi, dan juga berbagai informasi misi, baik dari Indonesia 
maupun manca negara. Selain itu, publikasi yang diterbitkan oleh e-MISI dan Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) ini juga menyediakan kesaksian karya Allah yang terjadi di 
seluruh penjuru dunia. Sampai saat ini, bahan- bahan yang diterbitkan e-JEMMi telah 
banyak dipakai, baik oleh individu maupun kelompok (persekutuan, gereja, maupun 
yayasan) Kristen di Indonesia sebagai bahan informasi misi dan pokok doa. Jadi, 
tunggu apa lagi? Mari berlangganan Buletin e-JEMMi untuk mendoakan pelayanan misi 
di berbagai negara dan lihatlah betapa hebatnya Tuhan berkarya di antara bangsa-
bangsa.  
==> <subscribe-i-kan-misi(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/ [Arsip e-JEMMi]  
==> http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ [Situs e-JEMMi]  

  

http://groups.yahoo.com/group/metamorphe/
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Artikel: Pesan-Pesan Error Ketika Gagal Mengakses Situs 
Internet 

• DUNIA INTERNET  

Pernahkah Anda gagal dalam mengakses sebuah situs? Tentu sebagian besar dari kita 
pernah mengalaminya. Pesan error seperti "page not found" sering kita dapati ketika 
kita gagal mengakses sebuah situs. Selain pesan "page not found" ada lagi pesan-
pesan error lainnya yang mungkin kita terima, dengan pesan tersebut kita bisa 
mengetahui sumber kesalahan dari kegagalan kita mengakses sebuah situs.  

Sebelum membahas pesan-pesan error yang kita terima ketika gagal mengakses 
sebuah situs, baiklah kita bahas terlebih dahulu beberapa istilah yang ada dalam 
internet  

Sebuah situs web (website) biasanya terdiri dari halaman-halaman situs yang tersusun 
dari kumpulan file-file di dalamnya.  

File-file ini bisa berupa file HTML, gambar (JPEG, GIF), audio (MP3), video dan 
sebagainya. File-file ini disebut data dan disimpan dalam sebuah server atau 
webserver.  

Ketika mengakses sebuah situs, artinya kita juga sedang mengakses atau mencoba 
"masuk" ke sebuah webserver penyimpan data-data yang ditampilkan situs tersebut. 
Jika kita berhasil mengaksesnya, komputer kita akan melakukan "request" atau 
"meminta" data dari server tersebut. Server akan menerima request dan akan 
mengirimkan data ke komputer kita. Jika pengiriman ini berhasil maka di layar komputer 
kita akan tampil sebuah halaman web. Dalam proses mengakses situs ini, komputer kita 
disebut "client".  

Dalam kenyataannya, pengiriman data dari server ke client dapat mengalami hambatan, 
bahkan juga kegagalan. Karena itu muncul pesan- pesan error yang mengindikasikan 
sumber kegagalan atau sumber permasalahan.  

Berikut ini adalah pesan-pesan error yang sering kita jumpai:  

400 - BAD REQUEST  

Pesan ini berarti server tidak memahami perintah yang diberikan oleh client. Hal ini 
biasanya terjadi jika terjadi kesalahan atau cacat pada script/programming server. 
Karenanya yang bisa mengatasi permasalahan ini adalah pihak webmaster situs 
tersebut.  

401 - UNAUTHORIZED  
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Pesan ini berarti Anda tidak memiliki izin untuk membuka halaman tersebut. Biasanya 
ada halaman khusus yang memerlukan username dan password khusus untuk 
membukanya. Untuk membuka halaman ini, Anda harus memiliki username dan 
passwordnya.  

403 - FORBIDDEN  

Pesan error ini berarti halaman web tersebut tidak bisa diakses oleh siapa pun (karena 
memang diatur demikian dari servernya). Atau bisa jadi karena si pemilik situs belum 
membayar sewa hosting pada perusahaan pemilik server, sehingga server tersebut di 
blok oleh perusahaan pemilik server. Intinya adalah: situs ini memang tidak bisa di 
akses.  

404 - NOT FOUND  

Pesan ini bisa muncul karena beberapa sebab yaitu data yang diminta tidak ada. 
Mungkin sebelumnya data itu ada tetapi sudah dihapus dari server atau bisa juga Anda 
sedang tidak terhubung dengan internet atau bisa jadi akses internet Anda terganggu 
atau sedang down. Cobalah untuk memeriksa akses koneksi internet Anda. Jika tidak 
ada yang salah, coba ulangi untuk mengakses situs tersebut. Bila masih menampilkan 
hasil yang sama, cobalah di lain waktu. Kegagalan ini mungkin bersifat sementara. 
Tetapi jika Anda sering mencoba akses tetapi gagal, kemungkinan situs atau halaman 
situs tersebut memang tidak ada.  

Alasan lain mungkin terjadi kesalahan dalam mengetikkan alamat URL. Misalnya: 
alamat yang benar <www.telkom.net> kemudian Anda ketik menjadi www. telkom.net 
(dengan spasi antara www. dan telkom) atau Anda tulis www.telkom,net (dengan tanda 
koma setelah telkom).  

408 - REQUEST TIMEOUT  

Pesan ini berarti batas waktu yang diberikan server untuk mengakses sudah habis. 
Setiap server biasanya memiliki batas waktu tertentu untuk mengakses data-datanya. 
Jika kecepatan akses kita lambat maka kegagalan ini mungkin terjadi.  

500 - INTERNAL SERVER ERROR  

Pesan ini berarti telah terjadi kesalahan atau masalah dalam server yang sedang 
diakses. Sebelum permasalahan ini diselesaikan oleh webmaster, kita tidak bisa 
mengakses situs tersebut.  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah : Komputek, Edisi 433, Minggu ke-5 Agustus 2005  
Penulis  : Liz  
Halaman  : 34  
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Lain-Lain 

Internet, Indonesia, Injil 

Beberapa waktu yang lalu penulis dan istri singgah di sebuah kedai dan mulai membaca 
sebuah majalah yang disediakan oleh kedai tersebut. Di dalamnya ada sebuah artikel 
sekuler yang membahas tentang pertumbuhan internet di Indonesia; melaluinya kami 
sedikit belajar mengenai berbagai kendala, tantangan dan prospek dari sesuatu yang 
masih tergolong baru ini. Tanpa disadari kami mulai berdiskusi, bahkan berdebat 
mengenai potensi dan dampak internet bagi kemuliaan-Nya. Percakapan ini membawa 
kami kepada sesuatu pemikiran yang hendak kami bagikan bagi sesama umat percaya.  

Diperkirakan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), di akhir 
2004 saja, jumlah pengguna internet (internet users) di Indonesia akan berkisar pada 
angka 12 juta orang. Bilamana 10% dari jumlah ini adalah umat Kristen (Christian 
Internet Users), maka ada 1,2 juta pengguna internet kristiani. Dan, bilamana hanya ada 
10% dari jumlah ini yang gemar mengunjungi situs-situs kristiani, maka akan ada sekitar 
120.000 orang di Indonesia yang mengunjungi situs-situs kristiani secara aktif 
(perhitungan ini adalah perkiraan kasar).  

Salah satu pertanyaan yang timbul adalah sampai berapa jauh dampak sarana internet 
dalam membantu pertumbuhan rohani umat Kristen di Indonesia? Jawaban pertanyaan 
ini dapat ditarik dari renungan berikut:  

1. Diperkirakan hanya ada sekitar 120.000 orang yang sudah terjangkau melalui 
sarana-sarana kristiani. Jadi secara kuantitas, dampak dari sarana internet masih 
sungguh amat kecil. Tetapi, bukankah ini juga berarti bahwa lahan pelayanan 
bagi umat Kristen Indonesia melalui sarana intenet masih sungguh teramat luas? 
Bahkan, jika boleh dibayangkan ini adalah sesuatu yang maha besar. Sekitar 12 
juta pengguna internet di Indonesia (2004) merupakan jumlah yang lebih besar 
daripada penduduk Jakarta. Ini bukan hanya sesuatu komunitas kecil. Tetapi, 
apakah target kita hanya untuk mencapai 12 juta ini? Bukankah 220 juta, bahkan 
6.5 milyar orang adalah sesuatu sasaran yang lebih tepat?  

2. Dapat disimpulkan juga bahwa tidak perlu adanya nuansa "persaingan" 
(competition) antara situs-situs Kristen yang ada, malah dibutuhkan kerja bahu-
membahu antara kita sekalian.  

3. Kita harus siap untuk penuaian yang besar. Internet dan sarana- sarana media 
yang lain (lisan, cetak, tv, radio, sms, telepon, audio/video streaming dll.) masih 
dan akan terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Pengguna internet di 
Indonesia berjumlah 4,5 juta di tahun 2002, 8 juta di 2003 dan diperkirakan 12 
juta di 2004. Media tumbuh; apakah umat Kristen siap menuai berkat yang akan 
diberikan Tuhan melalui ini?  

4. Untuk menjangkau 220 juta orang, adalah tidak mungkin jika hanya 
mengandalkan sarana internet. Dibutuhkan adanya kerja sama dengan media 
cetak, tv, radio, dan lain-lain. Internet hanya salah satu wadah yang akan dipakai. 
Diperlukan kerendahan hati dan penekanan bahwa sarana-sarana media ini pun 
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bukanlah segala-galanya; Roh Kudus sendiri dapat menjangkau setiap jiwa yang 
haus pada-Nya. Tetapi, kita perlu menyadari akan potensi dari media untuk 
mengisi setiap hati yang mencari dan rindu kepada-Nya.  

5. Perlu disadari bahwa penggunaan sarana internet atau sarana media apapun 
bukan sekedar menciptakan suatu situs/fitur dengan teknologi yang paling 
mutakhir. Tujuan kita bukanlah hiburan (entertainment). Kita di sini hanyalah 
untuk melakukan kehendak- Nya dan menyenangkan hati-Nya. Jadi, semua fitur, 
baik mutakhir atau tidak, hanyalah untuk kepentingan Tuhan.  

6. Ada begitu banyak yang perlu dilakukan. Kita semua membutuhkan hikmat dari-
Nya sebagai Kepala dari Tubuh Kristus. Organisasi, asosiasi, kelompok dan 
perkumpulan internet dalam bentuk apapun akan menjadi sia-sia jika setiap 
webmaster atau pengawas tidak mendapatkan inspirasi langsung dari Roh 
Kudus dan tidak taat akan perintah-Nya dalam arah, visi dan misi dari sebuah 
situs/portal.  

7. Peringatan: Tidak perlu 'menyontek' misi dari situs lain. Setiap situs/portal 
mempunyai fungsinya masing-masing. Tentunya, sering kali ada hal-hal yang 
kelihatannya sama. Ini sangat normal; ada dua tangan di setiap tubuh. Tetapi, 
sungguh amat penting untuk berdoa, berdoa dan berdoalah supaya hikmat-Nya 
yang tak terhingga akan memberi arahan, inspirasi bahkan urapan untuk 
mencipta ('guidance, inspiration and anointing to create') kepada kita masing-
masing.  

8. Sasaran dari pelayanan internet bukanlah sebagai pengganti waktu dari 
renungan atau waktu teduh. Hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus adalah 
tetap yang terpenting.  

9. Internet adalah suatu bejana untuk membantu setiap umat Kristen Indonesia 
untuk melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Yesus. Kami percaya 
bahwa ini adalah tujuan dari Kasih Kekal.  

Bahan diedit dari sumber: 
Situs  : Kasih Kekal  
==> http://www.kasihkekal.org/  
Penulis: Jonathan K. Tunggal dan Surance Tunggal  

Stop Press 

Creative Media Conference 2005 

Creative Media Conference adalah Konferensi Nasional untuk memperlengkapi kaum 
muda Kristen agar siap bergerak menjadi garam dan terang serta berkarya di 
marketplace, secara khusus dalam bidang media dan menjadikan media sebagai alat 
kemuliaan-Nya untuk kegerakan transformasi di Indonesia.  

Acara di adakan pada:  

Tanggal : 3-5 November 2005  

http://www.kasihkekal.org/
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Tempat  : ITHB (Institut Teknologi Harapan Bangsa) 
Jl. Dipatiukur No. 80-84 Bandung  

Pembicara  
Pdt. Ir. Rahmat Manullang - JDN (Jaringan Doa Nasional)  
Rev. Mark McClendon - CBN (Cahaya Bagi Negeri)  
Pdt. Timotius Hardono, MA - GBI  
Rev. Ricky Nelson, BTh - Consultant - The Institute  
Pdm. Ir. Jacobus Wibowo - BOM (Business and Office Ministry)  
Rev. Gerrit Hansen - USA  

Trainers  

 
Magdalena Daluas Molenar - Corporate Secretary TVR  
Tommyanto - Bandung Choral Society  
Rhein Daluas - Mantan Wartawan Senior Kompas  
Rita Sitinjak - Interdenom  
Yosua DP - Teater KOMA  
Natanael Charis - Infinity Media Production  

Untuk informasi lebih lengkap silakan mengunjungi Situs Creative Media Conference di:  
==> http://www.christianmediaconference.com/  

atau melalui e-mail ke  
==> < christianmediaconference(at)gmail.com >  

• TOPIK ICW EDISI 1056 DAN 1057  

Pada awal Oktober 2005 (ICW Edisi 1056) topik yang akan dibahas ialah DOA PUASA. 
Bila Anda memiliki sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa situs dan milis 
mengenai doa puasa, atau artikel mengenai DOA PUASA, jangan ragu-ragu untuk 
mengirimkannya kepada Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1057 (akhir Oktober 2005) akan mengangkat topik mengenai 
PEMUDA. Nah, bila Anda mengelola atau mengetahui situs dan milis yang membahas 
mengenai PEMUDA, silakan mengirimkan reviewnya kepada Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org> Kami tunggu, lho!  

Surat Anda 

Dari: Yoseph Santosa <santosa.yoseph(at)>  
>Halo redaksi ICW,  
>Saya ingin tanya, adakah Alkitab yang khusus dapat digunakan di  

http://www.christianmediaconference.com/
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>ponsel baik yang bersystem symbian maupun tidak. Jika ada di mana  
>saya bisa mendapatkannya? GBU  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Yoseph Santosa, Selain software Alkitab yang dapat digunakan di 
komputer, saat ini tersedia juga software Alkitab yang dapat digunakan di handphone 
baik yang memiliki sistem Symbian atau yang hanya didukung Java. Berikut beberapa 
software yang dapat Anda coba:  

• Olive Tree [Symbian]  
==> http://www.olivetree.com/  

• Phoney Bible [Java]  
==> http://www.phoneybible.co.uk/  

• Go Bible [Java]  
==> http://www.jolon.org/  

Harapan kami informasi di atas dapat menolong Anda. Jika Anda ingin mencari situs-
situs lain yang menyediakan fasilitas software Alkitab silakan mencarinya melalui Situs 
LINKS. Tuhan memberkati!  

  

http://www.olivetree.com/
http://www.phoneybible.co.uk/
http://www.jolon.org/
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ICW 1056/Oktober/2005: Doa Puasa  
Salam Kasih  

Bukan kebetulan jika topik yang ICW pilih untuk edisi ini, yaitu Doa Puasa, bertepatan 
dengan datangnya bulan Ramadhan. Tradisi puasa, sebenarnya bukan hanya dimiliki 
saudara kita umat Muslim. Dalam kekristenan pun kita mengenal tradisi puasa, atau 
lebih tepatnya doa puasa, sebagai salah satu disiplin rohani. Alkitab banyak 
memberikan kesaksian mengenai kehidupan doa puasa dari beberapa tokoh seperti 
Musa, Daud, Elia, Ester, Daniel, dan Paulus. Tuhan Yesus Kristus sendiri berpuasa 
selama 40 hari ketika dia mengasingkan diri di padang gurun untuk berdoa 
mendekatkan diri dengan Bapa-Nya. Seiring berjalannya waktu, doa puasa juga 
dilakukan oleh banyak tokoh Kristen modern seperti Luther, Calvin, Knox, Wesley dan 
masih banyak lagi.  

“  Melalui puasa, kita akan dibawa ke dalam kehidupan doa yang penuh hikmat. Dan 
melalui disiplin doa itu sendiri, kita juga akan dibawa untuk memasuki hadirat 

Tuhan yang suci. Doa yang sejati akan menciptakan dan mengubah hidup. "Doa 
yang rahasia, yang sungguh- sungguh, dan penuh percaya adalah sumber semua 

kesalehan pribadi."  ”  
— (William Carey)— 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun kehidupan 
doa puasa ini? ICW edisi ini menyajikan banyak referensi tentang doa puasa dari 
berbagai situs dan milis yang bisa Anda kunjungi di internet. Kami berharap Anda bisa 
menemukan banyak informasi yang Anda butuhkan tentang topik ini. Selain itu, kami 
juga menyajikan sebuah artikel mengenai doa yang terus menerus tanpa putus asa. 
(Kris)  
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Jelajah Situs 

• e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)  

Selain menyajikan informasi-informasi mengenai penginjilan, Situs e-MISI juga 
menyajikan beragam artikel mengenai doa untuk memperlengkapi pengetahuan anak-
anak Tuhan terhadap arti pentingnya doa dalam pelayanan misi. Berbagai artikel 
tersebut dapat Anda baca di menu "Artikel". Beberapa diantaranya berjudul: "Roh 
Kudus dan Doa", "Menjadi Pendoa Syafaat yang Baik", "Peran Pendoa Syafaat", dan 
"Gerakan Doa Dunia". Selain artikel, Situs e-MISI juga menyajikan daftar pokok doa 
bagi negara, kota dan suku-suku yang ada di Indonesia yang dapat Anda lihat di menu 
"Doa". Adanya daftar pokok doa ini tentunya akan mempermudah Anda untuk 
mendoakan pekabaran Injil di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Nah, untuk 
mengetahui hal-hal apa di negara ini yang perlu kita doakan, langsung saja kunjungi 
situs yang dikelola Yayasan Lembaga SABDA ini di:  
==> http://www.sabda.org/misi/  

• Doa Puasa PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)  

Jika Anda saat ini sedang membutuhkan informasi mengenai cara mengajarkan anak 
berdoa atau berpuasa, cobalah arahkan browser Anda ke Situs PEPAK. Situs PEPAK 
sendiri saat ini telah menjadi gudang elektronik berbagai tulisan Kristen mengenai 
pelayanan anak. Untuk dapat menemukan langsung informasi yang Anda inginkan, 
Anda dapat menggunakan fasilitas "Cari" yang terdapat di situs ini. Cukup dengan 
memasukkan kata kunci "berdoa berpuasa ", Anda akan menemukan beberapa judul 
artikel antara lain: "Disiplin Berpuasa", "Bagaimana Mengajar Anak Berdoa?", 
"Mengapa Kita Berdoa Sebelum Tidur?", dan "Macam-macam Kreasi Berdoa". Dan jika 
Anda merasa diberkati dengan artikel yang telah dibaca, Anda juga dapat 
mengirimkannya untuk teman Anda.  
==> http://www.sabda.org/pepak/  

• Modul Doa SABDA.net  

Situs SABDA.net menyediakan 4 modul Program SABDA© mengenai doa yang dapat 
Anda download secara gratis. Keempat modul tersebut dapat Anda temukan di bagian 
"Modul Buku" kategori "Doa & Misi". Sementara untuk dapat membaca isi dari setiap 
modul, terlebih dulu Anda harus menambahkan modul tersebut ke dalam Program 
SABDA© yang softwarenya juga dapat di-download dari situs ini. Jika Anda masih 
merasa kesulitan untuk menambahkan modul dan meng-install Program SABDA©, 
Anda dapat menyimak petunjuknya di bagian "Instruksi" dari Situs SABDA.net. Untuk 
mengetahui apa saja modul-modul mengenai doa yang dapat Anda download dari Situs 
SABDA.net, langsung saja klik alamat di bawah ini:  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/  

• Bagaimana Kita Berdoa The Good Way  

http://www.sabda.org/misi/
http://www.sabda.org/pepak/
http://www.sabda.net/modul_buku/
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Situs The Good Way menyediakan sebuah buku elektronik menarik mengenai doa yaitu 
"Bagaimana Kita Berdoa" yang dapat Anda baca secara online. Isi dari buku elektronik 
ini terdiri dari 21 Bab dan satu lembar tanya jawab untuk menguji pengetahuan Anda 
setelah membaca buku ini. Melalui buku karya Iskander Jadeed ini, Anda akan 
mendapatkan informasi berharga mengenai doa mulai dari arti berdoa, bagaimana 
berdoa, dimana kita harus berdoa, kepada siapa kita berdoa, sampai ke masalah 
berapa kali kita harus berdoa setiap harinya. Untuk membacanya langsung saja klik 
alamat di bawah ini:  
==> http://www.the-good-way.com/inz/article/r4665efm.htm  

• Doa Puasa Great Commission  

Situs Great Commission versi bahasa Indonesia menyediakan beberapa artikel menarik 
yang membahas mengenai doa puasa. Artikel ini sangat cocok bagi para petobat baru 
atau Anda yang sedang belajar berpuasa. Dengan membaca artikel ini, Anda akan 
diajak untuk memahami hal-hal dasar seputar doa puasa, apa yang boleh dilakukan 
selama berpuasa, bagaimana memulai puasa, dan berbagai pertanyaan seputar doa. 
Nah, untuk mengetahui bagaimana cara berdoa puasa dengan benar, langsung saja 
kunjungi Situs Great Commision di:  
==> http://www.greatcom.org/indonesian/7steps/  

• Permohonan Doa Sahabat Surgawi  

Saat membuka halaman awal dari Situs Sahabat Surgawi, Anda akan dapat melihat 
daftar pokok doa yang dikirimkan oleh anak-anak Tuhan ke Situs Sahabat Surgawi. 
Adanya layanan ini tentu saja semakin meneguhkan Situs Sahabat Surgawi sebagai 
media pelayanan antar jemaat. Semua pokok doa yang dikirimkan akan didoakan oleh 
staf Sahabat Surgawi dalam acara Persekutuan Doa Karyawan yang diselenggarakan 
setiap hari Jumat. Pengiriman pokok doa dapat melalui Situs Sahabat Surgawi atau 
melalui sms yang nomornya juga dapat Anda lihat di Situs Sahabat Surgawi.  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/  

• Permintaan Doa Aku Percaya  

Selain menyediakan forum untuk berdiskusi seputar masalah kekristenan, Situs Aku 
Percaya juga menyediakan forum "Permintaan Doa". Melalui forum ini, anggota dapat 
mengirimkan hal-hal yang perlu didoakan. Pokok-pokok doa tersebut tidak hanya 
berkaitan dengan permasalahan pribadi tetapi bisa juga seputar kehidupan sosial, 
gereja, atau persoalan politik. Untuk dapat mengirimkan permohonan doa, maka Anda 
harus terlebih dahulu bergabung menjadi anggota Situs Aku Percaya. Nah, jika Anda 
sedang membutuhkan dukungan doa atau sedang mencari hal-hal apa yang dapat 
Anda doakan, silakan berkunjung ke situs yang memiliki slogan "Bersatu dalam Kristus" 
ini.  
==> http://www.akupercaya.com/forum/forumdisplay.php?f=26  

• Artikel-artikel mengenai Doa Puasa  

http://www.the-good-way.com/inz/article/r4665efm.htm
http://www.greatcom.org/indonesian/7steps/
http://www.sahabatsurgawi.net/
http://www.akupercaya.com/forum/forumdisplay.php?f=26
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Selain situs-situs di atas, berikut Redaksi sajikan empat situs lain yang menyediakan 
artikel-artikel mengenai Doa Puasa:  

Doa Bapa Kami  
==> http://www.gkagloria.or.id/perspektif/p20050617.php  

Kenapa Orang Kristen Susah Sekali Berdoa?  
==> http://www.tscpulpitseries.org/indonesian/ts980511.htm  

Mengapa Doa Saya Tak Terjawab?  
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/q-dml/dml-y002i.html  

Puasa dalam Agama Kristen  
==> http://www.unitedfool.com/violet/arsip/2004/11/000781.shtml  

Jelajah Situs Manca 

• Prayer Guide  

Sesuai dengan namanya, Situs Prayer Guide diharapkan dapat menjadi semacam 
panduan online bagi semua pengunjung yang ingin mendapatkan informasi mengenai 
doa. Walaupun tampilannya terkesan sederhana, namun Situs Prayer Guide telah 
memiliki 100 halaman yang berisi jawaban atas pertanyaan seputar doa-doa orang 
Kristen dan doa syafaat. Untuk memudahkan pencarian, seluruh materi isi telah dibagi 
ke dalam empat kategori, yakni "Praying Alone", "Prayer in Families", "For Church and 
Group Leaders", dan "Prayer with Others". Selain berisi penjelasan terhadap 
pertanyaan yang diajukan, beberapa tanya jawab tersebut juga dilengkapi dengan 
referensi buku, ayat Alkitab, bahkan pokok-pokok doa sesuai dengan tema pertanyaan 
yang sedang dibahas. Selamat berkunjung!  
==> http://www.prayerguide.org.uk/  

• Amen Online  

Tampilan Situs Amen Online yang didominasi oleh warna biru ini sangatlah sederhana 
dan link navigasinya juga tidak terlalu banyak. Namun saat Anda mulai menjelajahi situs 
ini, Anda akan menemukan beragam informasi menarik mengenai doa. Doa-doa yang 
diambil dari Alkitab dan tradisi Kristen masa lalu tersaji dalam berbagai bahasa. Tentu 
akan sangat menarik untuk mengetahui bagaimana doa Bapa Kami dalam bahasa Italia, 
Yunani, Latin, Perancis, dan Belanda. Selain berbagai jenis doa, Situs Amien Online 
juga menyediakan ucapan- ucapan berkat, pengakuan iman, dan link ke beberapa situs 
doa lainnya.  
==> http://www.amen-online.org/  

• Panduan Doa Puasa Bill Bright  

http://www.gkagloria.or.id/perspektif/p20050617.php
http://www.tscpulpitseries.org/indonesian/ts980511.htm
http://www.christiananswers.net/indonesian/q-dml/dml-y002i.html
http://www.unitedfool.com/violet/arsip/2004/11/000781.shtml
http://www.prayerguide.org.uk/
http://www.amen-online.org/
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Bila Anda masih memerlukan informasi seputar doa puasa, silakan Anda buka juga 
Situs Bill Bright di bagian "Guide To Fasting & Prayer". Pada bagian ini, Anda akan 
menemukan informasi berharga bagaimana menjalankan puasa dengan benar, hal-hal 
apa saja yang harus dilakukan selama berpuasa, makanan apa yang disarankan 
selama berpuasa, dan dampak berpuasa bagi tubuh kita. Semua informasi tersebut 
didasarkan pada landasan Firman Tuhan dan bukti-bukti ilmiah mengenai puasa. Agar 
tidak ketinggalan informasi yang sangat berharga ini, segera saja baca informasinya di:  
==> http://www.billbright.com/howtofast/  

• Situs-situs Layanan Doa  

Selain menyediakan layanan doa secara online, beberapa situs juga memberikan 
kesempatan bagi para pengunjungnya untuk menceritakan jawaban Tuhan atas pokok 
doa yang pernah mereka kirimkan melalui situs tersebut. Berikut beberapa situs yang 
memberikan layanan follow-up doa kepada para pengunjungnya.  

1 World Center International Intercessory Prayer  
==> http://www.prayer.la/  

Christian Prayers  
==> http://www.christian-prayers.com/  

Christian Prayer Request Board  
==> http://www.loveandmiracles.com/  

Global Prayer Warriors  
==> http://www.globalprayerwarriors.org/  

Get the Fresh 

Reformata 
http://www.reformata.com/ 

Satu lagi tabloid Kristen di Indonesia yang telah memiliki situs yaitu Situs Reformata; 
situs dari Tabloid Reformata. Bila Anda belum mengenal apa itu Tabloid Reformata, 
jangan kuatir karena situs ini juga menyediakan informasi seputar Tabloid Reformata, 
mulai dari visi, misi, susunan pengurus, alamat redaksi, sampai dengan dimana saja 
Anda bisa mendapatkan tabloid ini. Situs Reformata sendiri disajikan dengan nuansa 
khas situs berita dengan link menu di sebelah kiri dan artikel di tengah, sedangkan 
bagian kanan berisi iklan. Khusus untuk kolom sebelah kiri, selain menyajikan menu 
"Rubrik" dan "Konsultasi", disediakan juga berita harian dari berbagai peristiwa sehari-
hari yang berhubungan dengan kekristenan. Untuk mengetahui hal-hal menarik apa 
saja yang bisa Anda temukan dari Situs Reformata, langsung saja Anda jelajahi situs 
milik tabloid yang memiliki slogan "Tabloid Kristen Berwawasan Nasional".  

http://www.billbright.com/howtofast/
http://www.prayer.la/
http://www.christian-prayers.com/
http://www.loveandmiracles.com/
http://www.globalprayerwarriors.org/
http://www.reformata.com/
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Redaksi: 
 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka 
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan reviewnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Glory Chat  

Mailing List Glory Chat adalah sebuah milis diskusi yang menjadi wadah interaksi di 
dunia cyber bagi orang Kristen tanpa memandang denominasi. Seperti milis diskusi 
Kristen pada umumnya, dengan bergabung di milis Glory Chat, Anda dapat 
mengirimkan kesaksian, artikel, permohonan doa, atau berkenalan dengan anggota 
milis lainnya. Sampai saat ini, milis yang didirikan pada tanggal 9 Juni 2004 ini telah 
memiliki sekitar 200-an anggota. Nah, bagi Anda yang ingin menjalin relasi dengan 
sesama orang Kristen melalui internet dan ingin berbagi kesaksian atau artikel dengan 
mereka, silakan bergabung dengan milis Glory Chat  
==> < glory-chat-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < glory-chat(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> http://groups.yahoo.com/group/glory-chat/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

40 Hari Doa  

Sesuai dengan namanya, Milis Publikasi 40 Hari Doa diterbitkan selama 40 hari 
berturut-turut, dimulai 10 hari sebelum bulan Ramadhan dan diakhiri bertepatan dengan 
selesainya bulan Ramadhan. Pokok-pokok doa yang dikirimkan diambil dari buku "40 
Hari Mengasihi Bangsa dalam Doa" yang menampilkan 10 pokok doa bagi suku-suku 
yang belum terjangkau di Indonesia dan 30 pokok doa bagi bangsa-bangsa. Bagi Anda 
yang memiliki kerinduan untuk berdoa bagi pelayanan misi di Indonesia ataupun 
bangsa-bangsa lain, silakan berlangganan milis ini. Selain itu, jika Anda ingin membaca 
pokok-pokok doa tahun lalu ataupun tahun ini yang belum sempat Anda baca, silakan 
buka arsipnya di Situs SABDA.org  
==> <subscribe-i-kan-buah-doa(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/ [Arsip]  

  

http://groups.yahoo.com/group/glory-chat/
http://www.sabda.org/publikasi/40hari/
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Artikel: Tips Ber-E-Mail yang Baik 

• DUNIA INTERNET  

1. Atur susunan e-mail "forward" Anda. 
Bila Anda ingin mem-forward sebagian atau seluruh pesan pada pihak lain, maka 
luangkan sedikit waktu untuk menghapus tanda panah yang biasanya muncul.  

2. Gantilah judul e-mail di berbagai topik.  
Seringkali setelah saling bertukar e-mail beberapa kali, topik pembicaraan 
berubah dari aslinya, namun judul e-mail belum juga diganti. Akan jauh lebih 
mudah untuk melacak e-mail yang masuk bila judulnya disesuaikan dan dapat 
mencerminkan isi e-mail yang sedang Anda tulis.  

3. Hapus pesan reply yang tidak perlu. 
Beberapa program e-mail secara otomatis memunculkan isi e-mail yang 
terdahulu bila Anda sedang membalas/mereplynya. Ada baiknya Anda 
menghapus pesan tersebut dan hanya meninggalkan pesan yang benar- benar 
Anda anggap perlu.  

4. Jangan teruskan e-mail berantai. 
Anda tentu merasa terganggu bila seseorang mengirimi Anda sebuah e- mail 
yang meminta Anda untuk meneruskannya kepada orang lain, atau bila tidak 
maka Anda akan ditimpa kesialan. Jika memang demikian sebaiknya Anda juga 
jangan membuat orang lain jengkel dengan meneruskan e-mail semacam ini. 
Hapus saja dengan menekan tombol delete.  

5. Hargai privasi orang lain. 
Bila Anda sedang mengirim e-mail ke sejumlah orang yang mungkin tidak saling 
mengenal satu sama lain, gunakan bcc agar alamat e-mail mereka tidak saling 
diketahui.  
Bila Anda sering mengirim e-mail ke banyak alamat sekaligus tanpa 
mempertimbangkan saran ini, maka bersiap-siaplah untuk menerima komplain 
karena mereka menerima spam.  
6. Jangan melakukan spam. 
Banyak orang tidak menyadari jika mereka menggunakan alamat-alamat e-mail 
yang mereka dapat dari forwarded e-mail, kemudian menggunakannya tanpa 
permisi, ini termasuk bentuk spam.  

6. Jangan berteriak-teriak. 
Menulis dengan menggunakan huruf kapital semua dapat diartikan sebagai 
pertanda kemarahan. Orang mungkin menganggap Anda sebagai pengguna 
internet yang tidak baik, atau tidak sopan sama sekali.  

7. Jangan mudah emosi. 
Jika Anda membalas e-mail dengan penuh emosi, maka sebaiknya Anda jangan 
langsung mengirimkan e-mail tersebut. Simpanlah dulu dalam draft folder selama 
beberapa hari untuk dibaca ulang.  

8. Sabar dalam menunggu reply. 
Ketahuilah, orang tidak hanya hidup dengan internet. Mereka mungkin tidak 
membalas e-mail Anda dengan segera. Masih banyak orang yang mengecek e-
mail mereka seminggu sekali.  
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Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah : Komputek, Edisi 439, Minggu ke-2 Oktober 2005  
Penulis  : Liz  
Halaman  : 34  

Lain-Lain 

Senantiasa Berdoa Dengan Tak Putus Harapan 

Dengan dua perumpamaan di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus mengajar kita dengan 
menitikberatkan pengajaran-Nya pada "bagaimana orang patut selalu berdoa dengan 
tidak putus harap." Perumpamaan yang pertama terdapat di dalam Lukas 11:5-8, dan 
yang lain di dalam Lukas 18:1-8.  

“  "Lalu kata-Nya (Yesus) kepada mereka: 
"Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang 

sahabatnya dan berkata kepadanya: Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, 
sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke 
rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya; 

masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab: Jangan mengganggu aku, 
pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku tidak dapat 

bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu: Sekalipun ia 
tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah 

sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan 
memberikan kepadanya apa yang diperlukannya."  ”  

—(Lukas 11:5-8)— 

“  "Kata-Nya:  
"Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak 

menghormati seorangpun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang 
kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu 
lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun 

aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun, namun karena 
janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus 
saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan: "Camkanlah apa yang 
dikatakan hakim yang lalim itu! Tidakkah Allah akan membenarkan orangorang 

pilihanNya yang siang malam berseru kepada - Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur 
waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu: Ia akan segera 

membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia 
mendapati iman di bumi?"  ”  

—(Lukas 18:2-8)— 
.  

http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A5-8
http://alkitab.mobi/?Lukas+18%3A1-8
http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A5-8
http://alkitab.mobi/?Lukas+18%3A2-8
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Di dalam perumpamaan yang pertama Tuhan Yesus menerangkan keharusan doa yang 
bertalu-talu dengan cara yang heran. Arti "bertalu-talu" atau "secara tak henti-henti" 
sebenarnya ialah "tidak mengenal malu," seakan-akan Tuhan Yesus mau mengajarkan 
kepada kita, supaya kita menghampiri Allah dengan keyakinan hati akan menerima 
segala sesuatu yang kita cari, dan kita tidak akan merasa malu oleh semua penolakan 
atau penundaan dari pihak Allah. Allah berkenan kepada keberanian yang suci yang 
harus menerima "YA" sebagai jawaban. Keberanian ini adalah suatu perwujudan iman 
yang besar, dan tak ada barang sesuatu yang lebih memperkenankan Allah daripada 
iman.  

Tuhan Yesus seakan-akan telah mengusir perempuan Kanaan itu hampir secara kasar; 
tetapi ia tidak mau diusir, dan Tuhan Yesus berkenan kepada dia, karena ia tak 
mengenal malu di dalam hal minta pertolongan kepada Dia. Maka kata Tuhan: "Hai ibu, 
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki" (Matius 15:28). 
Allah tidak selalu menjawab permintaan kita yang pertama. Dia mau melatih kita dan 
menjadikan kita kuat dengan memaksa kita bekerja keras untuk perkara-perkara yang 
terbaik. Karena itu Ia tidak selalu memberi jawaban pada doa kita yang pertama kali; Ia 
mau melatih kita dan menjadikan kita orang-orang yang tekun di dalam doa, dengan 
jalan memaksa kita berdoa tekun untuk perkara-perkara yang terbaik. Ia mau 
"memaksa" kita menang dan berhasil di dalam doa yang benar.  

Saya suka akan keadaan yang demikian itu. Tidak ada lagi latihan lain yang penuh 
berkat di dalam doa, kecuali dipaksa berdoa dengan berulang-ulang, bahkan sepanjang 
masa yang bertahun-tahun lamanya, sebelum kita menerima sesuatu yang kita 
harapkan dari Allah. Banyak orang menamai hal itu "penyerahan pada kehendak Allah," 
yaitu saat Allah tidak menjawab permohonan mereka di dalam doa yang pertama dan 
kedua, sehingga merekapun berkata: "Nah, barangkali itu bukan kehendak Allah."  

Biasanya hal ini bukan penyerahan kepada kehendak Allah, tetapi kemalasan rohani. 
Jika kita berhenti setelah percobaan memohon yang pertama dan kedua kali; kita tidak 
menamai hal itu sebagai penyerahan kepada kehendak Allah, kita menamai hal itu 
kelemahan tabiat. Jika orang yang tabiatnya kuat mulai bertindak akan mengerjakan 
barang sesuatu, dan dia tidak dapat menyelesaikannya pada usahanya yang pertama, 
kedua atau keseratus kalinya, ia tidak akan berhenti sampai cita-citanya tercapai. Dan 
orang yang tekun di dalam doanya, jika ia mulai berdoa untuk sesuatu, maka ia tidak 
akan berhenti berdoa sampai ia mendapat apa yang dikehendakinya sesuai dengan 
perjanjian Allah.  

Kita seharusnya berhati-hati tentang apa yang kita pinta dari Allah; dan jika kita mulai 
berdoa untuk sesuatu, kita sepatutnya tidak berhenti berdoa untuk hal itu, sampai 
menerimanya atau sampai Tuhan menjawab, bahwa hal itu bukan kehendak-Nya.  

Beberapa orang mau menunjukkan kepada kita, bahwa seorang yang berdoa dua kali 
untuk sesuatu yang sama, adalah orang yang kurang percaya, karena seharusnya kita 
patut menerimanya setelah permohonan yang pertama kali. Tentu ada pula saatnya 
kita, dengan berimankan Firman Allah atau pimpinan Roh Kudus, dapat menuntut 

http://alkitab.mobi/?Matius+15%3A28
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jawaban atas permohonan pertama kali akan sesuatu; tetapi tidak dapat disangsikan 
bahwa ada saat lain dimana kita harus berdoa berulang-ulang untuk satu perkara 
sebelum mendapatkan jawaban. Mereka yang menganggap bahwa tidak perlu 
memohon doa lebih dari dua kali untuk suatu hal berarti belum mengetahui cara Tuhan 
Yesus berdoa (Matius 26:44). George Mueller berdoa untuk dua orang tiap-tiap hari 
selama lebih dari 60 tahun. Salah seorang dari mereka bertobat tidak lama sebelum 
George Mueller meninggal, dan yang seorang lainnya bertobat setahun setelah George 
Mueller meninggal dunia. Salah satu kebutuhan dari zaman ini ialah orang-orang yang 
mau berdoa dengan tekun dan tiada henti sampai mereka memperoleh jawaban dari 
permintaan yang telah diminta itu.  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Buku : Bagaimana Kita Patut Berdoa  
Penulis  : R.A. Torrey  
Penerbit  : YAKIN, Surabaya  
Halaman  : 49-52  

Surat Anda 

Dari: Rusdiono <Rusdiono(at)>  
>Syallom,  
>Saya sangat berterima kasih atas kiriman artikel dan berbagai macam  
>berita actual seputar dunia kekristenan. Namun saya rindu sekali  
>untuk bisa mendapat kiriman kesaksian2 yang menguatkan iman dan  
>juga berita perkembangan dunia kekristenan, baik ditanah air  
>maupun di manca Negara.  
>Tuhan memberkati .  

Redaksi: 
Shallom Rusdiono,  
Untuk mendapatkan kiriman artikel kesaksian, Anda bisa bergabung dengan beberapa 
milis diskusi yang selalu kami review di setiap edisi ICW. Hampir semua milis diskusi 
tersebut selalu memberikan kesempatan pada anggotanya untuk mengirimkan 
kesaksian.  

ICW sendiri juga pernah mengangkat topik mengenai kesaksian (ICW 1008) yang 
arsipnya dapat Anda temukan di:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1008/  

Sedangkan berbagai berita seputar kehidupan orang Kristen dapat Anda temukan 
melalui situs-situs di bawah ini:  

http://alkitab.mobi/?Matius+26%3A44
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1008/
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• e-MISI  
==> http://www.sabda.org/misi/sejarah.php  
==> http://www.sabda.org/misi/kesaksian.php  

• Terang Dunia  
==> http://www.terangdunia.com  

• Kristiani Pos  
==> http://www.christianpost.co.id  

Harapan kami, informasi tersebut ini membantu Anda. Terima kasih dan Tuhan 
memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1057 DAN 1058  

ICW Edisi 1057 (akhir Oktober 2005) akan mengangkat topik mengenai PEMUDA. Nah, 
bila Anda mengelola atau mengetahui situs dan milis yang membahas mengenai 
PEMUDA, silakan mengirimkan reviewnya kepada Redaksi ICW.  

Sedangkan pada awal November 2005 (ICW Edisi 1058) topik yang akan dibahas ialah 
TOKOH-TOKOH KRISTEN. Bila Anda memiliki sumber-sumber informasi dari dunia 
internet berupa situs dan milis yang sesuai dengan topik yang akan diangkat, jangan 
ragu-ragu untuk mengirimkannya kepada Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org> Kami tunggu, lho!  

  

http://www.sabda.org/misi/sejarah.php
http://www.sabda.org/misi/kesaksian.php
http://www.terangdunia.com/
http://www.christianpost.co.id/
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ICW 1057/Oktober/2005: Pemuda  
Salam Kasih  

“  "Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa 
muda."  ”  

—(Mazmur 127:4)— 

Pemuda selalu identik dengan kekuatan, semangat, dan keinginan yang menggebu-
gebu untuk mencari makna hidup. Itu sebabnya, biasanya orang-orang mudalah yang 
menjadi pelopor penggerak berbagai perubahan. Sejak masa perjuangan merebut 
kemerdekaan Indonesia hingga masa ketika mahasiswa-mahasiswa berjuang 
menentang kediktatoran pemerintah orde baru, bahkan hingga saat ini, pemuda selalu 
berada di garis depan perjuangan menentang ketidakadilan dan ketidakberesan yang 
terjadi baik dalam masyarakat ataupun negara. Pemuda yang memiliki idealisme tinggi 
dan hati yang murni dapat menjadi wakil yang peka dalam meresponi tantangan yang 
terjadi pada zamannya. Namun pada saat yang sama jika pemuda-pemuda kita 
terjerumus ke dalam hal-hal yang merusak, maka celakalah bangsa kita, karena mereka 
tidak lagi dapat menjadi barometer bangsa.  

Maraknya kemajuan teknologi di berbagai bidang dapat menjadi peluang, tapi sekaligus 
menjadi ancaman bagi para pemuda kita. Jika mereka tidak dibekali dengan 
pengetahuan kebenaran, maka mereka akan mudah sekali menghalalkan semua cara 
untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana kemajuan teknologi ini bisa menjadi peluang 
untuk menggarap hati para pemuda bagi Kristus? Dunia internet sebenarnya memiliki 
peluang yang luas, untuk menjadi sarana pembentukan karakter kawula muda, tak 
terkecuali di Indonesia. Tetapi sayang, di bidang pelayanan Kristen khusus untuk kaum 
muda, kemajuan teknologi informasi ini relatif belum banyak dimanfaatkan. Untuk 
memperluas pengetahuan Anda tentang pemuda, simak ulasan kami yang berjudul 
"Pemuda: Beda Zaman, Beda Tantangan".  

Topik "PEMUDA, di edisi ICW kali ini memang sengaja kami pilih bertepatan dengan 
hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Selain menyajikan berbagai kiprah kaum muda, 
Redaksi juga menyajikan review situs- situs yang menyediakan berbagai artikel menarik 
dan berbobot tentang pemuda serta hal-hal lain yang khas anak muda. Harapan kami, 
informasi yang kami sajikan dalam ICW edisi Pemuda ini dapat semakin membuka 
peluang kita untuk menggarap generasi muda zaman ini bagi Kristus. (Ari)  

  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+127%3A4
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Jelajah Situs 

• Pemuda/Remaja Christian Counseling Center Indonesia (C3I)  

"Pemuda/Remaja" merupakan salah satu dari banyak kategori yang disajikan dalam 
menu Situs C3I yang sangat kaya bahan ini. Didalamnya disediakan beragam tulisan 
konseling seputar permasalahan yang dihadapi oleh anak muda dan remaja. Tulisan-
tulisan tersebut tentunya akan menolong Anda, terutama para konselor pemuda dan 
remaja, dalam mengenali permasalahan yang sering muncul dan tentunya bagaimana 
menyelesaikan masalah tersebut dengan berlandaskan Firman Tuhan. Untuk membaca 
tulisan-tulisan tersebut langsung saja mengarahkan browser Anda ke:  
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/remaja-pemuda/  

• Dewasa Muda Ministry  

Situs ini menyajikan semua yang dibutuhkan anak muda. Dari artikel, renungan sampai 
fasilitas interaksi tersaji lengkap di Situs Dewasa Muda Ministry. Menu utama dari situs 
yang bagian headernya dirancang cantik ini terletak di bagian tengah halaman utama. 
Sajian yang ada juga bukan hanya artikel rohani, pengetahuan praktis dan bermanfaat 
lainnya juga bisa Anda dapatkan di situs ini. Jika mengalami kesulitan mencari artikel, 
ketik saja di bagian pencarian artikel. Situs Dewasa Muda Ministry juga menyediakan 
milis diskusi yang form pendaftarannya tersedia di situs. Bagi Anda yang suka 
berdiskusi, silakan bergabung dengan forum diskusi yang disediakan. Jangan lupa pula 
untuk menjadi anggota dari Situs Dewasa Muda Ministry, jika Anda ingin menggunakan 
berbagai fasilitas yang ditawarkan.  
==> http://www.dewasamuda.org/  

• Influence  

Generasi muda terkenal dengan semangat dan keinginannya yang kuat untuk belajar 
dan mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya, istilah kerennya kritis. Anda kaum 
muda yang kritis? Kunjungi Situs Influence yang berisi artikel-artikel berbobot, 
membangun dan tentu saja bersifat kritis. Berbagai artikel yang ada dibagi ke dalam 
beberapa kategori yang dapat Anda simak di menu "Categories". Untuk mempermudah 
pencarian artikel, gunakan fasilitas mesin pencari yang ada di situs berbentuk Blog ini. 
Selain artikel, ada juga tips praktis dan menarik yang membuat hidup Anda lebih segar 
dan bersemangat. Kesan anak muda ditampilkan Situs Influence ini juga sangat jelas, 
baik dari segi bahasa, desain web selain juga dari daftar menu ada di sebelah kanan 
halaman situs ini.  
==> http://www.influence.or.id/  

• Maunya Anak Muda Glorianet  

Situs Glorianet menyediakan sebuah rubrik yang ditujukan bagi anak muda yaitu 
"Maunya Anak Muda". Melalui rubrik ini kita bisa menyimak beberapa artikel menarik 
yang membahas mengenai anak muda. Semua artikel tersebut dikelompokkan ke 

http://www.sabda.org/c3i/kategori/remaja-pemuda/
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dalam 5 kategori yaitu: "Mau Serabi", "Mau Kliping", "Mau Ulas", "Mau B'Karya", "Mau 
Say Yes", dan "Mau Say No". Selain artikel, pada halaman depan juga dapat Anda 
temukan kata-kata mutiara dan informasi ringan lainnya. Selamat berkunjung!  
==> http://www.glorianet.org/mau/  

• Muda Mudi  

"Here We Are, Lord!" itulah slogan Situs Muda Mudi yang selayaknya juga menjadi 
slogan bagi anak muda Kristiani lainnya. Ada banyak fasilitas menarik yang ditawarkan 
oleh situs kaum muda mudi Katolik ini. Menu "Kabar-kabar" menyajikan informasi 
terbaru seputar kegiatan muda-mudi Katolik Karismatik. Sedangkan agenda terbaru 
muda-mudi Katolik Karismatik dapat disimak pada menu "Agenda Terbaru". Dapatkan 
juga artikel-artikel rohani dari Rm BS. Mardiatmadja, SJ yang jelas akan menambah 
pengetahuan rohani Anda. Supaya tidak ketinggalan agenda tahunan Gereja Katolik, 
silakan Anda mampir di menu "Kalender Gereja Katolik". Beberapa menu lainnya yang 
perlu Anda jelajahi antara lain links ke situs-situs Katolik lain, pernak-pernik pelayanan 
yang menyediakan kebutuhan pelayanan Anda, dan selain itu, Anda juga dapat 
berdiskusi dengan pengunjung lain, tentunya setelah terlebih dahulu login sebagai 
anggota.  
==> http://www.mudamudi.or.id/  

• Pemuda Kristen  

Artikel dan berita kekristenan terbaru mengenai pemuda selalu tersaji di halaman utama 
Situs Pemuda Kristen. Berbagai menu yang dapat Anda akses yaitu: "Hot News", 
"Artikel", "Pengajaran", "Musik & Lagu", "Sekolah Minggu", "Kesaksian", "PI", 
"Konsultasi", dan "Persekutuan". Setiap menu tersebut menyajikan bahan-bahan yang 
akan menolong Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Tersedia juga link ke situs- situs 
Kristen lainnya yang akan melengkapi pengetahuan Anda akan Firman Tuhan. Dan jika 
Anda tidak sabar untuk keluar masuk halaman web untuk mencari satu bahan, gunakan 
saja mesin pencari bahan di Situs Pemuda Kristen ini. Selain itu, jika Anda ingin 
memiliki e-mail pribadi dengan domain pemudakristen.net, Anda cukup mendaftar saja 
di situs ini ... gratis lho. Nah, tunggu apa lagi, segera kunjungi Situs Pemuda Kristen di:  
==> http://www.pemudakristen.org/  

• Tahun Pemuda  

Ingin tahu kegerakan anak muda Katolik? Tepat sekali jika Anda mengunjungi Situs 
Tahun Pemuda ini. Melalui situs ini, orang muda Katolik diajak berperan aktif sebagai 
agen perubahan yang dapat mempengaruhi Gereja agar lebih peka terhadap 
masyarakat, untuk menjadi pelopor dalam membela orang miskin dan tertindas, serta 
menjadi pejuang keadilan dan kebenaran. Informasi mengenai Pernas 2005 atau 
Pertemuan Nasional Orang Muda Katolik Indonesia 2005 beserta perkembangannya 
dibahas tuntas di sini. Bagi Anda yang suka menulis, simak informasi Lomba Penulisan 
Orang Muda 2005 untuk mengetahui syarat dan kategori tulisan yang dilombakan. Anda 
juga berkesempatan untuk berpartisipasi memberikan komentar mengenai rencana 

http://www.glorianet.org/mau/
http://www.mudamudi.or.id/
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desain logo Pernas 2005. Ikuti informasi selengkapnya di Situs Tahun Pemuda.  
==> http://www.tahunpemuda.org/  

• The Outcasts  

Situs The Outcasts adalah sebuah situs komunitas bagi kaum muda yang tidak bersifat 
eksklusif atau condong kepada suatu denominasi gereja dan tidak bernaung di bawah 
satu organisasi tertentu. Walaupun sarana interaksi utama yang saat ini tersedia hanya 
berupa forum diskusi, namun aktivitas yang terjadi di forum diskusi tersebut patutlah 
mendapatkan acungan jempol. Hampir setiap hari, ada diskusi-diskusi menarik seputar 
kehidupan anak muda dan kekristenan. Selain itu, topik-topik diskusi juga dibagi 
berdasarkan hal-hal yang rohani dan hal-hal umum yang sering menjadi bahan 
perbincangan anak muda. OK, ayo bergabung di The Outcasts dan ikut berdiskusi!  
==> http//www.the-outcasts.com/  

• United Fool  

Unitedfool merupakan salah satu situs komunitas bagi kaum muda dan remaja Kristen. 
Dari waktu ke waktu, situs ini selalu berusaha menambah variasi dalam hal interaksi 
dengan pengunjung, yang tentu saja untuk semakin memanjakan pengunjung. Berbagai 
bahan seperti renungan, pelajaran Alkitab, weblog Kristen yang dikemas dengan gaya 
anak muda dapat Anda temukan di situs ini. Untuk mempermudah pencarian bahan, 
Anda dapat memanfaatkan fasilitas pencarian. Jika Anda bosan dengan tampilan 
situsnya, tersedia fasilitas mengganti skin situs untuk mengubah tampilan situs. Jika 
ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada teman atau pengunjung lain ketik saja di 
menu "Teriak-teriak" yang ada di menu utama sebelah kiri. Jangan lupa untuk menjadi 
anggota, untuk mendapatkan fasilitas yang berbeda. Lebih lengkapnya silakan 
menjelajahi alamat di bawah ini:  
==> http://www.unitedfool.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Youth With A Mission (YWAM)  

Youth With A Mission (YWAM) adalah gerakan internasional Kristen yang bersifat 
interdenominasi dan memiliki fokus pada kaum muda Kristen. Melalui situs ini, Anda 
akan diajak untuk melihat berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh YWAM dalam 
usaha mereka memberdayakan potensi anak-anak muda dalam menjangkau suku-suku 
yang selama ini jauh dari pemberitaan massa. Selain berita kegiatan, tersedia juga 
informasi lebih rinci mengenai YWAM dan bahan-bahan kekristenan lain yang sangat 
berguna untuk Anda. Nah, bila Anda ingin mengenal lebih dekat organisasi yang di 
Indonesia dikenal dengan nama Yayasan Wahana Anak Muda ini, langsung saja 
berkunjung ke Situs YWAM.  
==> http://www.ywam.org/  

• Christian Teens  

http://www.tahunpemuda.org/
http://www.unitedfool.com/
http://www.ywam.org/
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Christian Teens merupakan satu situs yang menyediakan sumber informasi dan bahan-
bahan bagi remaja dan kaum muda Kristen. Ketika masuk ke halaman utama situs ini, 
Anda langsung dihadapkan dengan beragam menu dan fasilitas menarik. Kategori 
"Christian Life" menawarkan berbagai bahan yang bisa membantu pertumbuhan iman 
kaum muda Kristen. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan anak muda Kristen, 
Anda dapat memanfaatkan fasilitas chatting atau bergabung dengan forum diskusi dan 
milis untuk anak muda. Jika Anda sekedar ingin mencari hiburan di sini Anda juga dapat 
menemukan berbagai humor rohani, lagu-lagu rohani, video serta kartu elektronik yang 
dikemas dengan gaya anak muda. Untuk mengetahui informasi apa saja yang bisa 
Anda temukan maka kami sarankan untuk langsung mengakses Situs Christian Teens.  
==> http://www.christianteens.net/  

• Vertical Thought  

Vertical Thought adalah majalah Kristen khusus untuk anak muda yang diterbitkan oleh 
United Church of God. Versi online dari majalah ini dapat Anda simak di Situs Vertical 
Thought yang menyediakan berbagai artikel, berita dan tips seputar masalah kaum 
muda, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan kekristenan, pertumbuhan iman, 
dan pengembangan karakter. Berbagai isu menarik khas kaum muda seputar 
kekristenan juga bisa Anda temukan di sini. Situs ini juga memiliki sumber bahan 
tentang studi Alkitab yang didesain untuk mengembangkan karakter dan kepribadian 
pemuda Kristen serta membimbing mereka dalam menemukan visi hidupnya. Yang 
lebih penting, Anda juga bisa mengirimkan berbagai pertanyaan yang relevan ke 
Redaksi Vertical Thought. Dengan senang hati mereka akan menjawab pertanyaan 
Anda.  
==> http://www.verticalthought.org/  

• Youth Pastor  

Youth Pastor menyediakan berbagai sumber bahan dan tempat untuk menolong para 
pemimpin muda agar bisa saling berbagi gagasan, memberikan inspirasi, dan saling 
membangun satu dengan yang lainnya. Disediakan juga berbagai bahan pelajaran 
kekristenan yang dikelompokkan ke dalam berbagai kategori seperti "Devotion", 
"Drama", "Evaluation", dan "Evangelism". Selain bahan-bahan, situs yang didominasi 
dengan warna biru ini juga menyediakan daftar lowongan pekerjaan dan links ke 
berbagai situs pelayanan anak muda lainnya. Nah, untuk menikmati semua sajian di 
Situs Youth Pastor, arahkan browser Anda ke:  
==> http://www.youthpastor.com/  

• Forum Diskusi Pemuda  

Berikut beberapa forum diskusi yang dibuat secara khusus sebagai sarana interaksi 
muda-mudi Kristen melalui dunia internet. Selain sebagai wahana diskusi, keberadaan 
forum ini juga dapat digunakan sebagai sarana berkenalan dengan muda-mudi Kristen 
lainnya di berbagai negara.  

http://www.christianteens.net/
http://www.verticalthought.org/
http://www.youthpastor.com/
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Christian Youth  
==> http://www.christian-youth.net/  

Christian Youth Forum  
==> http://www.christianyouthforum.com/  

Christian Youth Forums  
==> http://www.cyforums.net/  

My Christian Network  
==> http://www.mychristiannetwork.com/  

Get the Fresh 

Warnes Magazine 
http://www.warnesmag.com/ 

Majalah Warnes (Warta Yohanes) merupakan sebuah majalah yang dikelola oleh 
orang-orang muda di kalangan jemaat GPIB. Majalah ini tergolong baru karena edisi 
perdananya baru diterbitkan Oktober 2005. Ringkasan isi dari Majalah Warnes dapat 
Anda simak di bagian depan situs yang didominasi dengan warna hijau putih ini. 
Berbagai rubrik di Majalah Warnes disajikan di menu bagian kiri. Sedangkan di bawah 
menu rubrik dapat Anda temukan sarana interaksi antar para pengunjung situs dalam 
bentuk forum diskusi. Sayangnya, keberadaan forum diskusi tersebut masih relatif sepi 
dari pengunjung. Informasi mengenai Majalah Warnes sendiri dapat Anda temukan 
pada menu yang terletak di bagian paling atas situs. Nah, untuk mengenal lebih jelas 
keberadaan Majalah Warnes, silakan menjelajahi Situs Warnes Magazine.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Pemuda Kristiani  

Milis Pemuda Kristiani yang diluncurkan pada 15 Oktober 2001 adalah milis diskusi 
untuk kawula muda Kristiani. Dengan bergabung di milis ini, Anda dapat berdiskusi 
seputar masalah anak muda seperti kepemimpinan, cinta, persiapan nikah, dan 
berbagai topik lainnya. Anda juga dapat mengirimkan artikel dan kesaksian untuk 
memberkati orang lain. Pihak moderator sendiri juga menjadikan milis ini sebagai biro 

http://www.christian-youth.net/
http://www.christianyouthforum.com/
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jodoh bagi para anggota yang ingin mencari pasangan hidup. Nah, bagi Anda para 
pemuda-pemudi yang sedang mencari tempat untuk mendiskusikan masalah khas 
kaum muda ataupun sekedar ingin mencari teman kenalan, silakan bergabung dengan 
milis yang saat ini memiliki sekitar 300-an anggota.  
==> <PemudaKristiani-subscribe(at)yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <PemudaKristiani(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

International Fellowship Of Evangelical Students (IFES)  

The International Fellowship of Evangelical Students (IFES) adalah sebuah persekutuan 
antar mahasiswa, staf dan pendukung lain dari berbagai negara. Melalui milis ini, sekitar 
sepertiga juta orang saling mendoakan, melayani dan bekerja sama sehingga 
kesaksian Injil dapat disampaikan di setiap kampus di seluruh dunia. Setiap tahun, IFES 
mengajak gereja-gereja dan kelompok mahasiswa di berbagai tempat untuk bergabung 
bersama dalam persekutuan doa. Penekanan pelayanan IFES adalah penginjilan, 
kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, literatur Kristen dan pelayanan misi. Bila Anda 
rindu untuk mendoakan para mahasiswa, IFES juga mengirimkan IFES Prayerline email 
mingguan yang berisi pokok doa seputar mahasiswa dari berbagai negara. Untuk 
mendapatkan kiriman IFES Prayerline tersebut, silakan mengirim email kosong ke 
alamat langganan di bawah ini.  
==> <subscribe-ifes-prayer-line(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.ifesworld.org/ [Arsip]  

Lain-Lain 

Pemuda: Beda Zaman, Beda Tantangan 

Dalam sejarah peradaban manusia, belum pernah sebelumnya terjadi kesenjangan 
antar generasi yang begitu dalam seperti yang sedang terjadi saat ini, khususnya di 
bidang teknologi. Generasi muda tinggal dalam dunia yang jauh berbeda dengan yang 
didiami orang tua mereka, bahkan pada saat yang sama!  

Selama berabad-abad, di masa lalu, manusia hidup dalam dunia yang relatif stabil. 
Seorang pemuda dapat bertahan hidup dan menjadi sukses, cukup hanya dengan 
mengamati, mempelajari dan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Pekerjaan 
orang tua dapat diwariskan sampai beberapa generasi tanpa kesulitan yang berarti. 
Teknologi yang digunakan pun tidak banyak berkembang. Memang ada perubahan, tapi 
sebagian besar perubahan tersebut tidak memberi dampak yang signifikan pada 
masyarakat sampai lebih dari satu generasi kemudian. Di masa lalu, perubahan dan 
penemuan baru membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat meresap dalam 
masyarakat dan untuk menimbulkan pengaruh yang luas, sehingga alih teknologi antar 
generasi pun dapat terjadi secara mulus.  

http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani/
http://www.ifesworld.org/
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Saat ini, yang terjadi jauh berbeda. Media massa dan teknologi informasi membuat 
dunia seakan semakin kecil dan berputar semakin cepat. Perkembangan satu teknologi 
tidak membutuhkan waktu lama untuk memicu perkembangan teknologi selanjutnya, 
demikian seterusnya, hingga ke titik yang nyaris tak terbayangkan. Pemuda tidak lagi 
dapat belajar dari orang tua mereka tentang bagaimana "cara hidup" di dunia ini, karena 
mereka hidup di dunia yang berbeda. Contoh sederhana dari kehidupan penulis sendiri. 
Orang tua penulis lahir di dunia yang hanya mengenal TV hitam putih, mesin ketik 
manual, telepon dengan dial putar, dan radio SW, hal-hal yang sama sekali tidak masuk 
akal bagi pemuda masa kini. Dan sekarang mereka harus belajar dari anak-anaknya 
bagaimana memindah saluran TV dengan remote control, menulis SMS dengan 
handphone, mengetik e-mail dengan komputer dan mengirimkannya lewat Internet. 
Pepatah lama orang Jawa menjadi kenyataan, "kebo nyusu gudel" (kerbau menyusu 
pada anaknya.)  

Bagaimana dengan pelayanan pemuda di gereja? Dari pengalaman penulis sendiri, 
baik sebagai aktivis pemuda maupun pembimbing pemuda akhir- akhir ini, kesenjangan 
tersebut sering menimbulkan frustasi akibat tak terpenuhinya harapan-harapan dari 
kedua belah pihak. Para pembimbing pemuda, majelis dan tokoh gereja (yang notabene 
adalah orang-orang dewasa atau mantan pemuda tempo doeloe) sering mengeluh, 
"Anak muda sekarang susah diatur, tidak seperti kita-kita dulu."; "Kenapa anak 
sekarang sulit diajak berorganisasi."; "Anak sekarang maunya yang praktis-praktis saja, 
tidak menghargai konsep kerja keras." dan keluhan-keluhan lain yang bernada 
romantisme masa lalu. Ini menunjukkan bahwa mereka masih hidup dalam budaya 
postfigurative yang menempatkan sosok generasi terdahulu sebagai figur teladan bagi 
generasi berikutnya. Mereka belajar hidup seperti ayah ibu mereka, dan mereka 
berharap generasi muda juga meneladani cara hidup mereka.  

Sementara bagi para pemuda, khususnya yang lahir setelah era akhir 60-an atau awal 
70-an, mereka juga mengalami kesulitan dalam memahami keluhan-keluhan tersebut. 
Bagi mereka, tuntutan-tuntutan tersebut tidak masuk akal. Mereka sulit mengerti 
mengapa harus rapat dengan duduk bersama dalam satu ruangan selama beberapa 
jam jika keputusan yang sama bisa dicapai dengan saling bertukar pesan singkat 
melalui SMS, misalnya. Pemuda hidup dalam budaya prefigurative yang tidak merasa 
memiliki preseden / contoh dari generasi sebelumnya untuk tingkah laku dan cara hidup 
mereka. Hal ini sendiri bukan terjadi karena "tidak mau" tapi memang karena "tidak ada" 
panduan untuk itu. Acapkali mereka merasa tidak dimengerti oleh para pemimpin dan 
pemegang keputusan, sehingga akhirnya mengambil posisi menentang dan melawan, 
tanpa benar-benar menyadari mengapa mereka melakukannya.  

Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita perlu sejenak melihat jauh ke belakang, 
ke masa Perjanjian Lama, ketika Yosua memimpin bangsa Israel memasuki Tanah 
Perjanjian. Sebagian besar bangsa ini adalah anak-anak muda yang lahir di padang 
gurun dan tidak pernah mengalami perbudakan di Mesir. Generasi yang lebih tua 
meninggalkan Mesir sebagai kanak-kanak, sementara sisanya sudah mati di padang 
gurun sebagai hukuman atas pemberontakan mereka di Paran. Yosua sendiri 
mengalami banyak perubahan peran dalam kehidupannya. Pertama-tama sebagai 
budak di Mesir, kemudian menjadi nomaden selama 40 tahun, berganti peran lagi 
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sebagai panglima perang, dan akhirnya menjadi pemimpin bangsa. Sungguh suatu 
transisi yang luar biasa, tanpa figur yang bisa dijadikan teladan atau contoh, kecuali 
mungkin Musa. Yosua sendiri yang kemudian mengambil peran sebagai figur pemimpin 
yang berpengaruh bagi bangsa Israel. Di akhir kitab Yosua kita membaca bahwa "orang 
Israel beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para 
tua-tua yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan 
yang dilakukan TUHAN bagi orang Israel" (Yosua 24:31). Para tua-tua tersebut adalah 
para pemimpin yang sewaktu kecil melihat sendiri kepemimpinan Yosua sewaktu 
menyeberangi Sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yerikho, dan mengalahkan kota 
demi kota.  

Generasi muda masa kini seperti generasi anak-anak Israel yang lahir di seberang 
Yordan. Mereka tidak mengalami sulitnya hidup sebagai budak atau beratnya 
perjalanan menuju ke tanah impian, tapi mereka membutuhkan tantangan baru. Bagi 
generasi sebelumnya, kemajuan teknologi saat ini bagaikan "the wild, wild west" yang 
serba menguatirkan, tapi bagi generasi muda, dunia baru yang liar ini sudah 
ditaklukkan. Mereka bukan lagi pendatang, mereka adalah pemilik masa depan. Ketika 
Kaleb ditawari tanah yang menjadi bagiannya, ia tidak memilih tanah datar yang mudah 
dikuasai, melainkan Hebron, daerah pegunungan yang terjal dengan kota-kota musuh 
yang berkubu. Ia merasa yakin bahwa TUHAN akan menyertainya (Yosua 14:12). Itulah 
tantangan yang diperlukan oleh pemuda zaman ini. Siapkah Anda menjadi Yosua dan 
Kaleb abad baru ini? (Daniel)  

Stop Press 

Creative Media Conference 2005 

Creative Media Conference adalah konferensi nasional yang diselenggarakan untuk 
memperlengkapi kaum muda Kristen agar siap menjadi garam dan terang serta 
berkarya di marketplace bagi kemuliaan-Nya dan kegerakan transformasi di Indonesia.  

Acara diadakan pada:  

Tanggal: 3-5 November 2005  

Tempat : ITHB (Institut Teknologi Harapan Bangsa) 
Jl. Dipatiukur No. 80-84 Bandung  

Bagi Anda yang menjabat sebagai ketua komisi pemuda di gereja, Anda dapat 
mengikuti acara ini dengan GRATIS. Selain itu, bila Anda mengajak 1 orang teman 
untuk ikut maka Anda hanya perlu membayar untuk satu orang saja.  

Untuk informasi lebih lengkap silakan mengunjungi Situs Creative Media Conference di:  
==> http://www.christianmediaconference.com/  

http://alkitab.mobi/?Yosua+24%3A31
http://alkitab.mobi/?Yosua+14%3A12
http://www.christianmediaconference.com/
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atau mengirim e-mail ke:  
==> < christianmediaconference(at)gmail.com >  

Surat Anda 

Dari: Andry<lovemusic(at)>  
>Halo Staf ICW,  
>Bisakah staf ICW membantu saya untuk memberikan informasi mengenai  
>situs yang menyediakan lirik lagu rohani Indonesia? Terima  
>kasih untuk bantuannya. Tuhan memberkati.  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Andry, Puji Tuhan! Untuk menemukan lirik berbagai lagu rohani Indonesia, 
Anda tidak perlu bingung lagi, karena sekarang ada Situs GEMA (Gudang Elektronik 
Media Audio) yang baru saja diluncurkan oleh YLSA (Yayasan Lembaga SABDA).  
==> http://www.sabda.org/gema/  

Di Situs GEMA, Anda dapat menemukan berbagai lirik yang sudah dikategorikan 
berdasarkan urutan abjad. Sedangkan untuk pencarian yang lebih cepat, Anda juga 
dapat menggunakan fasilitas pencarian yang terletak di sebelah kanan halaman depan. 
Kami berharap informasi ini membantu Anda. Selamat berselancar dan Tuhan 
memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1058 DAN 1059  

Pada awal Nopember 2005, Redaksi akan mengangkat topik TOKOH-TOKOH 
KRISTEN untuk ICW Edisi 1058. Bila Anda memiliki sumber-sumber informasi dari 
dunia internet berupa situs dan milis yang sesuai dengan topik yang akan diangkat, 
jangan ragu-ragu untuk mengirimkannya kepada Redaksi ICW.  

Sedangkan pada akhir Nopember 2005 (ICW Edisi 1059) topik yang akan dibahas ialah 
SEJARAH KEKRISTENAN. Bila Anda mengetahui sumber- sumber informasi dari dunia 
internet berupa situs, milis, dan artikel mengenai Sejarah Kekristenan baik yang terjadi 
di Indonesia maupun luar negeri, silakan mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org> Kami tunggu, lho!  
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ICW 1058/November/2005: Tokoh-Tokoh 
Kristen  
Salam Kasih  

Catatan sejarah memberikan kepada kita informasi tentang keberadaan tokoh-tokoh 
yang telah membawa pengaruh dan perubahan di zamannya masing-masing. 
Keberhasilan, kehebatan karakter dan integritas yang dimiliki tokoh-tokoh bersejarah ini 
pasti lebih menonjol dibandingkan dengan kebanyakan orang. Itulah sebabnya mereka 
dikagumi dan tidak sedikit orang yang kemudian ingin belajar dan meneladani apa yang 
telah mereka lakukan. Tidak sedikit orang-orang yang sukses mengakui bahwa 
kesuksesan mereka adalah berkat belajar dari tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Nah, 
jika sekarang orang bertanya kepada Anda, siapa tokoh yang Anda kagumi, yang ingin 
Anda jadikan teladan, apa jawab Anda?  

Jika Anda bingung menjawabnya, maka edisi ICW kali ini akan menolong Anda untuk 
menjelajah dunia internet yang menyediakan sumber-sumber informasi tentang tokok-
tokoh dunia, khususnya yang beridentitas sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kiprah 
dan keberhasilan yang telah mereka tunjukkan? Berapa banyak dari mereka juga 
membawa pengaruh bukan hanya bagi dunia kekristenan namun juga di bidang- bidang 
lain seperti politik, ekonomi dan budaya? Melalui berbagai situs pilihan kami akan ajak 
Anda untuk mengenal beberapa tokoh Kristen secara lebih dekat. Kiranya kesaksian 
hidup mereka dapat memberi inspirasi bagi hidup kita. Dengan demikian, kita pun bisa 
semakin memuliakan Allah melalui karya dan hidup kita. (Kris)  

Selamat membaca.  
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Jelajah Situs 

• Sejarah e-MISI  

Kenalkah Anda dengan tokoh-tokoh misi seperti John Sung, D.L. Moody, Florence 
Young, John Wycliffe, atau Martin Luther King, Jr.? Bila belum, silakan Anda 
mengunjungi Situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia). Selain 
menghadirkan artikel, berita, dan renungan seputar misi, Situs e-MISI (Mengabarkan 
Injil ke Seluruh Indonesia) juga menyajikan cerita mengenai tokoh-tokoh misi dari dunia 
internasional. Berbagai tokoh tersebut dapat Anda simak dalam menu "Sejarah". 
Penjelasan mengenai para tokoh disajikan cukup lengkap mulai dari kelahirannya, 
bagaimana dia meresponi panggilan Allah, pelayanannya, sampai akhir kehidupannya 
di dunia ini.  
==> http://www.sabda.org/misi/sejarah.php  

• Jonathan Pattiasina  

Dari sisi isi, Situs Jonathan Pattiasina tergolong situs sederhana karena hanya 
menyajikan informasi singkat seputar Pdt. Jonathan Pattiasina dan pelayanannya. 
Namun, dari sisi tampilan, situs ini boleh dibilang cukup bagus, karena sudah memakai 
teknologi flash. Uniknya, situs ini diberi versi seperti layaknya sebuah software. Melalui 
situs ini, Anda dapat mengetahui biografi Jonathan Pattiasina dan juga berita-berita 
terbaru seputar pelayanannya. Bila akses internet yang Anda gunakan tidak terlalu 
cepat, pilihlah tampilan situs biasa yang tidak menggunakan flash.  
==> http://www.jonathanpattiasina.com/  

• Kumpulan Tokoh Iman Pondok Renungan  

Selain menyediakan kumpulan renungan, kesaksian, dan cerita iman, Situs Katholik 
Pondok Renungan juga menyediakan kumpulan tokoh-tokoh Kristiani. Penjelasan 
setiap tokoh tidak hanya disajikan dalam bentuk artikel, tetapi ada yang dikemas dalam 
bentuk khotbah dan juga cerita. Saat ini terdapat 34 tokoh yang sebagian adalah Santo 
atau Santa. Tokoh-tokoh tersebut antara lain ialah: "Santo Petrus dan Paulus", "Santo 
Stefanus", "Joan D'Arc", dan "Santa Clara". Nah, bagaimana kisah kehidupan mereka 
dan tokoh-tokoh lainnya? Langsung saja jelajahi menu "Kumpulan Tokoh Iman" di Situs 
Pondok Renungan atau langsung klik alamat:  
==> http://www.pondokrenungan.com/tokoh.php  

• Mangapul Sagala Ministry  

Mangapul Sagala Ministry merupakan sebuah situs yang digunakan sebagai wadah 
untuk mendukung pelayanan Pdt. Mangapul Sagala. Melalui situs yang berbentuk portal 
ini, Anda dapat membaca berbagai tulisan dari Pendeta Mangapul Sagala mengenai 
berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang ditelaah dari sudut pandang 
Alkitab. Tersedia juga berita seputar pelayanan pendeta yang juga aktif di Perkantas ini. 
Bagi Anda yang ingin berdiskusi dengan pengunjung lainnya, disediakan forum diskusi. 

http://www.sabda.org/misi/sejarah.php
http://www.jonathanpattiasina.com/
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Nah, bagi Anda yang ingin mengenal lebih dekat sosok Pdt Magapul Sagala dan 
pelayanannya, langsung saja jelajahi Situs Mangapul Sagala Ministry.  
==> http://www.mangapulsagala.com/  

• Profil Terang Dunia  

Sebagai situs penyedia bahan-bahan Kekristenan, Situs Terang Dunia juga 
menyediakan sebuah menu yang berisi profil dari tokoh-tokoh Kristen baik dari 
Indonesia maupun dunia internasional. Tokoh-tokoh yang disajikan di sini tidak hanya 
terbatas pada Hamba Tuhan (Pendeta atau Penginjil) tetapi juga anak-anak Allah yang 
terjun dalam pelayanan sosial maupun politik, bahkan juga artis. Nah, untuk mengetahui 
tokoh-tokoh siapa saja yang profilnya dapat Anda baca melalui Situs Terang Dunia, 
silakan menjelajahi situs ini dengan mengakses alamat:  
==> http://www.terangdunia.com/index_profil.php  

• YESAYA (YEsus SAyang SAya)  

Situs YESAYA merupakan situs Katholik yang menjadi media bina iman Paroki 
Gembala yang Baik, Surabaya. Saat masuk ke situs ini, Anda akan disuguhi dengan 
kalender bulanan dari Kalender Karya Kepausan Indonesia 2005. Pada kalender 
tersebut dapat Anda simak berbagai kegiatan atau peringatan terhadap orang-orang 
suci umat Katholik. Untuk mengetahui profil dari para tokoh tersebut, lakukan dengan 
meng-klik nama tokoh yang bersangkutan. Penjelasan dari setiap tokoh memang cukup 
sederhana namun keberadaan gambar dari tokoh yang bersangkutan juga menjadi 
daya tarik yang membuat situs ini menarik untuk Anda jelajahi.  
==> http://www.indocell.net/yesaya/  

• Pemuka Agama Kristen Tokoh Indonesia  

Walaupun bukan situs Kristen namun Situs Tokoh Indonesia menyediakan beberapa 
tokoh Kristen yang tentu saja berasal dari Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut bukan hanya 
dari kalangan Pendeta tetapi juga tokoh politik yang juga memiliki andil dalam 
pengembangan agama Kristen di Indonesia. Beberapa diantaranya ialah: "Andreas 
Anangguru Yewangoe", "Bonar Simangunsong", "Radius Prawiro", "Tahi Bonar 
Simatupang", dan tokoh-tokoh lainnya. Yang menarik, penjelasan setiap tokoh 
dilengkapi dengan foto tokoh yang bersangkutan dan profil singkat di bawah fotonya. 
Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi Situs Tokoh Indonesia.  
==> http://www.tokohindonesia.com/pemuka/agama/kristen/  

Jelajah Situs Manca 

• Biography Bible Believer  

Pada bagian "Biography" dari Situs Bible Believer dapat Anda jumpai biografi tokoh-
tokoh Kristen di masa lalu dan juga kesaksian dari tokoh-tokoh Kristen dari masa kini. 
Biografi tersebut tersaji dalam bentuk buku elektronik yang dapat Anda baca secara 

http://www.mangapulsagala.com/
http://www.terangdunia.com/index_profil.php
http://www.indocell.net/yesaya/
http://www.tokohindonesia.com/pemuka/agama/kristen/
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online. Satu judul buku elektronik dapat membahas satu atau beberapa tokoh sekaligus. 
Untuk mengetahui siapa saja tokoh yang ada di Situs Bible Believer langsung saja Anda 
akses menu "Biography" dari Situs Bible Believer di:  
==> http://www.biblebelievers.com/biographies.html  

• Biography Wholesome Words  

Situs Wholesome Words menyediakan berbagai sumber bahan kekristenan yang akan 
menolong iman Anda untuk semakin bertumbuh. Salah satu sumber bahan yang 
disediakan ialah profil tokoh-tokoh Kristen yang dapat Anda temukan di menu "Christian 
Biography Resources". Tokoh- tokoh tersebut disajikan berdasarkan urutan abjad dan 
dilengkapi dengan keterangan masa hidup mereka. Di samping nama tokoh juga 
tersedia profil singkatnya. Hal ini akan memberikan gambaran kepada Anda mengenai 
tokoh tersebut sebelum Anda memutuskan untuk membaca kisah selengkapnya.  
==> http://www.wholesomewords.org/biography/bio.html  

• Dictionary of African Christian Biography (DABC)  

Dictionary of African Christian Biography (DABC) adalah sebuah situs yang berisi 
berbagai tokoh kekristenan dari Afrika. Tokoh-tokoh tersebut dikelompokkan 
berdasarkan negara asalnya. Anda dapat mengakses nama-nama negara dengan 
mengklik peta yang terletak di menu "Stories" atau langsung mengaksesnya melalui 
drop down menu yang terletak di bagian atas situs ini. Walaupun penjelasan setiap 
tokoh tidak terlalu lengkap, namun keberadaan situs ini dapat menjadi referensi yang 
berguna bagi kita untuk mengenal tokoh-tokoh kekristenan dari Afrika, mengingat masih 
terbatasnya informasi mengenai tokoh kekristenan di luar negara-negara Amerika dan 
Eropa.  
==> http://www.dacb.org/index.html  

• People Mustardseed  

Situs Mustarseed menyediakan profil dari berbagai tokoh yang muncul di Alkitab baik 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nama-nama tokoh tersebut disajikan berdasarkan 
urutan abjad. Walaupun penjelasan mengenai tokoh tersebut cukup singkat, namun 
keberadaan situs ini tentu saja sangat menolong Anda untuk mengenal keberadaan 
tokoh- tokoh yang muncul di Alkitab. Nah, tunggu apa lagi?  
==> http://www.mustardseed.net/html/people.html  

Get the Fresh 

Layanan Konseling Keluarga dan Karir 
http://www.lk3web.info/ 

Situs Layanan Konseling Keluarga dan Karier (LK3) hadir sebagai media pendukung 
kegiatan LK3. LK3 sendiri adalah lembaga pelayanan Kristen yang mengkhususkan diri 
di bidang konseling (konseling kelompok, konseling pribadi, dan pelatihan konseling) 

http://www.biblebelievers.com/biographies.html
http://www.wholesomewords.org/biography/bio.html
http://www.dacb.org/index.html
http://www.mustardseed.net/html/people.html
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dan parenting. Selain informasi seputar lembaga LK3, melalui situs ini Anda juga dapat 
menyimak berbagai berita seputar kegiatan konseling, artikel konseling, dan kesaksian 
dari orang-orang yang pernah ditangani oleh LK3. Sebagai sarana untuk berinteraksi, 
situs yang dibangun dengan menggunakan CMS PHP Fusion ini menyediakan shoutbox 
dan forum diskusi. Untuk dapat menggunakannya tentu saja Anda harus terdaftar 
terlebih dahulu sebagai anggota. Nah, untuk mengenal lebih dekat keberadaan 
lembaga konseling yang didirikan oleh Pdt. Julianto Simanjuntak ini, silakan menjelajahi 
Situs Layanan Konseling Keluarga dan Karier.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Pendetaku  

Sesuai dengan namanya, milis diskusi Pendetaku memang ditujukan sebagai wadah 
interaksi para hamba Tuhan (Pendeta dan Penginjil) di dunia cyber. Keberadaan milis 
yang baru didirikan pada tanggal 13 Juli 2005 ini dapat menjadi tempat bagi para 
hamba Tuhan untuk berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan berdiskusi dengan 
para hamba Tuhan lainnya yang tergabung dalam milis ini. Nah, bila Anda seorang 
hamba Tuhan silakan bergabung dengan milis ini dan mulai memperkenalkan diri Anda.  
==> <Pendetaku-subscribe(at)yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <Pendetaku(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/Pendetaku/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Reformed  

e-Reformed adalah sebuah milis publikasi elektronik bulanan yang khusus menyajikan 
artikel-artikel yang mendukung dan mendorong majunya gerakan Reformed (yang Injili) 
di Indonesia. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan bahan-bahan teologia Reformed, 
silakan berlangganan milis publikasi ini. Ada tiga edisi e-Reformed yang menyajikan 
tentang tokoh Kristen "Mengenang Dr. Cornelius Van Til: Tokoh Apologetika Reformed" 
(45/XI/2003); "John Wycliffe dan John Hus" (34/XI/2002); dan "Philip Melanchthon" 
(21/X/2001). Silakan membaca arsipnya di Situs SABDA.org bagian Publikasi, atau 
langsung berkunjung ke Situs e-Reformed.  
==> <subscribe-i-kan-untuk-reformed(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/ [Arsip e-Reformed]  
==> http://www.sabda.org/reformed/ [Situs e-Reformed]  

http://groups.yahoo.com/group/Pendetaku/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
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Artikel: Blogger, Froogler, Gmail, dan Google Groups 

• DUNIA INTERNET  

Ada beberapa Layanan Google yang lebih dari sekadar search engine. Layanan-
layanan gratis ini sangat cepat berkembang. Hal ini didukung nama besar Google atau 
karena layanannya yang menarik. Tentu saja, gratis juga menjadi nilai tambah paling 
utama layanan-layanan ini.  

Tidak banyak pemilik account di Blogger.Com yang menyadari bahwa Blogger.Com 
adalah milik Google. Cobalah Anda membuka alamat http://blog.google.com. Maka, 
halaman situs yang terbuka adalah Blogger.Com. Sebenarnya, hal ini sudah 
berlangsung lama. Tepatnya sejak awal tahun 2003 atau di usia keempat keberadaan 
Blogger.Com yang dibidani oleh Pyra Labs.  

Beberapa fitur baru kemudian muncul, setelah perubahan kepemilikan ini berjalan 
setahun lebih. Tepatnya Mei 2004, Google segera merilis versi Blogger.Com terbaru 
dengan beberapa fitur tambahan. Misalnya adanya kemudahan update blog kapan dan 
di mana saja. Bahkan, update blog bisa dilakukan via e-mail. Bukan saja e-mail lewat 
PC atau komputer biasa, namun juga lewat e-mail yang dikirim via ponsel dan PDA. Hal 
ini memungkinkan, asalkan pengguna telah membuat alamat Mail-to-Blogger di 
halaman setting Blogger e-mail. Setelah data baru dikirim, maka Subject atau judul 
pesan akan menjadi judul berita dan pesan dalam e-mail menjadi isi posting dalam blog.  

Ada juga fitur baru yang dihasilkan setelah Google turut serta dalam pengembangan 
Blogger.Com yakni penambahan template baru yang dihasilkan dari kerja sama dengan 
Adaptive Path serta perusahaan desain visual, Stopdesign.  

Tidak ketinggalan, Google juga menyediakan Froogle layanan pencarian beragam 
produk. Situs yang menggunakan semboyan "Smart shopping through Google" ini 
beralamat di:  
==> http://froogle.google.com Lebih dari sekedar sebuah mesin pencari produk, Froogle 
juga dilengkapi dengan pembanding harga dan spesifikasi masing-masing produk.  

Tak kalah dengan situs-situs penyedia e-commerce, Froogle juga dilengkapi dengan 
berbagai fitur untuk kemudahan pemilihan produk. Mulai kategorisasi, daftar harga, 
hingga ke pencarian berdasarkan kategori misalnya berdasarkan range harga dan toko.  

Froogle bukan hanya melayani pencari produk saja. Di sisi lain, Froogle juga membuka 
peluang bagi produsen untuk memajang produknya di Froogle. Tidak seperti situs 
etalase produk lainnya, Froogle memberikan layanan ini secara cuma-cuma. Produsen 
juga bisa mengawasi informasi produknya yang dipajang di Froogle. Tentu saja, 
produsen wajib untuk menjadi member dulu dengan membuat account di Froogle.  

Layanan yang populer setelah mesin pencari, adalah GMail. Sebuah layanan e-mail 
tanpa bayar. Tidak tanggung-tanggung, kapasitas yang diberikan lebih dari 2 GB. 

http://blog.google.com/
http://froogle.google.com/
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Sebagai sebuah varian produk dari produsen mesin pencari, GMail dilengkapi pula 
dengan built-in Google search yang bisa membantu pencarian message dalam account 
GMail Anda. Dan juga disertai dengan link situs yang berkaitan dengan teks dalam 
sebuah message.  

Kelebihan lain GMail adalah support POP sehingga memungkinkan user untuk 
mengakses Inbox dan mengirim e-mail menggunakan aplikasi e-mail client, nmisalnya 
Mozilta Thunderbird atau Outlook Express.  

Layanan gratis lainnya adalah Google Groups sebuah layanan mailing list atau milis. 
Sebelum layanan ini keluar, kebanyakan orang masih menggunakan Yahoogroups 
sebuah Layanan mailing list dari Yahoo setelah mengakuisisi e-groups. Google Groups 
saat ini masih dalam versi beta dan bisa dilihat di:  
==> http://groups-beta.google.com/  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah : PC Media, Edisi 09/2005  
Penulis  : Ahmad Suwandi  
Halaman  : 66-67  

Lain-Lain 

Dr. J. Leimena 

"Om Jo" begitu ia biasa disapa oleh orang-orang yang akrab atau mengenalnya secara 
dekat. Semasa hidupnya dikenal bukan saja sebagai dokter yang baik, tulus, jujur dan 
setia kawan melainkan juga seorang negarawan sejati yang profesional, terbuka, 
sederhana, dan kuat imannya. Ia lahir pada 6 Maret 1905 di tengah-tengah keluarga 
guru. Orangtuanya adalah guru sekolah di kota Ambon. Sejak usia 5 tahun, setelah 
ayahnya meninggal, ia diasuh oleh pamannya yang juga seorang guru.  

Disiplin Sejak Kecil  

Tahun 1914, J. Leimena hijrah ke Batavia (Jakarta) mengikuti sang paman. J. Leimena 
adalah pribadi yang sangat disiplin dan sederhana. Berangkat dan pulang sekolah 
berjalan kaki. Ia bangun subuh untuk membantu pekerjaan rumah tangga di keluarga 
pamannya.  

Di Batavia, Johannes meneruskan studinya ke ELS (Europeesch Lagere School), 
namun hanya beberapa bulan saja lalu pindah ke sekolah menengah Paul Krugerschool 
(kini PSKD Kwitang), sekolah menengah terbaik saat itu. Dari sini ia melanjutkan ke 
MULO Kristen, kemudian STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen). Dengan 
keaktifannya di Jong Ambon, Johannes ikut mempersiapkan Kongres Pemuda 
Indonesia, 28 Oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda!  

http://groups-beta.google.com/
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Perhatian Johannes pada pergerakan nasional kebangsaan berkembang sejak 
pertengahan tahun 1920-an. Ia mengagumi para tokoh seperti: M.H. Thamrin, Dr. Sam 
Ratulangi, Agus Salim, Kusumo Utoyo, dan Kusumoyudo yang selalu memihak pada 
pergerakan nasional.  

Gerakan Oikumene  

Johannes adalah orang yang taat pada agama. Pada masa mudanya ia telah mengikuti 
katekisasi gereja yang diberikan oleh pendeta- pendeta yang berpendidikan tinggi 
teologi. Buku-buku teologi karangan Calvin, Luther, dan Karl Barth habis dibacanya.  

Pengetahuan yang mendalam tentang kekristenan membuat Johannes tertarik pada 
gerakan "Oikumene yang melanda gereja-gereja Asia ketika itu". Gerakan oikumene 
diketahuinya mula-mula dari kalangan Zendingsconsulaat Batavia yang giat melakukan 
penginjilan mahasiswa.  

Keprihatinan atas kurangnya kepedulian sosial umat Kristen terhadap nasib bangsa, 
merupakan hal utama yang mendorong niat Johannes terlibat jauh pada gerakan ini. 
Tahun 1926 Johannes diberi tugas mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di 
Bandung. Konferensi ini adalah perwujudan pertama geliat oikumene di kalangan 
pemuda Kristen. Setelah lulus studi kedokteran STOVIA, Johannes terus mengikuti 
perkembangan CSV yang didirikannya saat ia duduk di tahun ke-4 di bangku kuliah. 
CSV merupakan cikal bakal berdirinya GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) 
tahun 1950.  

Parkindo dan DGI  

Tahun 1945 Partai Kristen Indonesia terbentuk. Johannes mempunyai andil besar 
hingga partai ini berdiri. Tahun 1950 ia terpilih sebagai ketua umum dan memegang 
jabatan ini hingga tahun 1957.  

Selain di Parkindo, Johannes berperan penting dalam pembentukan DGI (Dewan 
Gereja-gereja di Indonesia, kini PGI), juga di tahun 1950. Di lembaga ini ia terpilih 
sebagai wakil ketua yang membidangi komisi Gereja dan negara. Ketika melayani di 
kedua lembaga ini, Johannes sering menekankan pada warga gereja agar bertanggung 
jawab atas maju mundurnya keadaan bangsa. Termasuk dalam pengertian itu adalah 
hak untuk menyatakan tidak setuju terhadap keadaan atau peristiwa yang dianggap 
tidak sesuai dengan keyakinan Kristen. Bagi Johannes proses kenegaraan harus dilihat 
secara teologis, dari sudut pandang kelahiran dan kematian Kristus sekaligus. Ia 
berpendapat, umat Kristen harus memancarkan sinar kasih Kristus pada masyarakat 
dan negara melalui peran aktif mereka.  

Dokter Bertangan Dingin  

Johannes mulai bekerja sebagai dokter sejak tahun 1930. Pertama kali diangkat 
sebagai dokter pemerintah di CBZ Batavia (kini RS Cipto Mangunkusumo). Tak lama di 
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sini ia ditugaskan di Karesidenan Kedu saat Gunung Merapi meletus. Setelah itu 
dipindahkan ke Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung. Di rumah sakit ini ia bertugas 
dari tahun 1931 sampai 1941 dan bertemu jodohnya, Wijarsih Prawiradilaga, yang 
bekerja sebagai kepala asrama putri rumah sakit tersebut. Mereka menikah di Gereja 
Pasundan Bandung setelah Wijarsih dibaptis pada 1931. Mereka dikaruniai 8 orang 
putera-puteri.  

Sebagai dokter, Johannes memang dikenal bertangan dingin. Orang sakit yang 
dirawatnya jarang ada yang tidak sembuh. Harapan kesembuhan dan rasa sejahtera 
selalu diberikan pada setiap pasiennya. Operasi usus buntu dapat diselesaikannya 
dengan sempurna dalam waktu 15 menit, padahal dokter lain butuh waktu 30 menit. Di 
kalangan rakyat kecil sekitar rumah sakit tempatnya bertugas ada istilah 'salep Leimena' 
sebab penyakit kulit ringan yang diobatinya selalu sembuh dengan balsem darinya yang 
banyak terdapat di rumah sakit.  

Setiap pagi sebelum memulai tugas, Johannes selalu mengikuti kebaktian singkat di 
rumah sakit. Sering kali ia sendiri yang memimpin ibadah. Di waktu luang ia membaca 
buku karangan Thomas A. Kempis berjudul Imitatio Christi.  

Kesederhanaannya sejak dulu dirasakan juga oleh mereka yang bekerja dengannya. 
Hubungan kerja dan sikapnya terhadap atasan ataupun bawahannya tidak berbeda. 
Setiap orang dilihat sebagai makhluk Tuhan yang sama kodratnya. Tidak heran bila 
semua rekan kerja dan pasien di rumah sakit sangat mengaguminya. Di Bandung, salah 
satu bagian yang ditanganinya adalah bagian 'anti opium' yang merawat para korban 
narkoba, pecandu morfin. Selain perawatan medis ia memberi perawatan rohani.  

Pada 1941, Johannes dipindahkan ke Rumah Sakit Zending Bayu Asih Purwakarta dan 
menjadi direktur di sana. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Johannes ditangkap atas 
tuduhan mata-mata oleh Kenpetai (polisi rahasia Jepang). Ia diinterogasi dengan cara 
disiksa hingga fisiknya rusak dan hampir mati. Namun Tuhan mengasihinya. Suatu 
ketika pemimpin Kenpetai terserang malaria, Johannes dipanggil untuk mengobatinya, 
dan ternyata perwira Jepang itu dapat disembuhkan. Ia sangat berterima kasih pada 
Johannes dan kemudian membebaskannya dari penjara. Selanjutnya ia ditugaskan 
menjadi direktur di Rumah Sakit Tangerang hingga tahun 1945.  

Negarawan Sejati  

Setelah Indonesia merdeka, Johannes memulai karier politiknya. Latar belakang 
pergerakan oikumene dan pergerakan nasional, serta sikapnya yang tenang dan 
berdedikasi tinggi sangat membantu dalam pengabdiannya pada negara. Ketaatan 
menjalankan perintah agama dan sikapnya yang jujur begitu menonjol. Walau 
hubungannya dengan Presiden Soekarno cukup dekat, ia tidak segan-segan mengkritik 
dan mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Soekarno sering menjuluki 
Johannes 'Domine Leimena' (Pendeta Leimena), karena ia tidak pernah meninggalkan 
tugas-tugas pastoral sebagai orang Kristen. Menurut Soekarno kejujuran Johannes 
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seperti "Yesus dari Nazaret". Johannes sering pula menjadi penengah antara Soekarno 
dan pembantu-pembantu terdekatnya atau lawan-lawan politiknya.  

Pertama kali Johannes diangkat sebagai Menteri Kesehatan, dan ia menjabatnya 
selama 8 periode. Kemudian ia pernah pula menjabat Menteri Negara pada Kabinet 
Hatta, Menteri Sosial Kabinet Karya, Menteri Distribusi Kabinet Kerja I dan akhirnya 
menjadi Wakil Perdana Menteri dalam pemerintahan Soekarno. Tugas sebagai 'pejabat 
presiden' selalu dipercayakan padanya bila Soekarno berhalangan atau bertugas di luar 
negeri.  

Ketika Orde Baru berkuasa, Johannes melepas tugas-tugasnya sebagai menteri, 
namun ia masih dipercaya Presiden Soeharto sebagai anggota DPA (Dewan 
Pertimbangan Agung), sampai tahun 1973. Di masa ini pun Johannes mampu 
mengatasi berbagai masalah negara dengan kepribadiannya yang luwes.  

Usai berkiprah di DPA, Johannes kembali melibatkan diri di lembaga- lembaga Kristen 
yang pernah ikut dibesarkannya seperti Parkindo, DGI, UKI, STT, dan lain-lain. Ketika 
Parkindo berfusi dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia, kini PDI-P), Johannes 
diangkat menjadi anggota DEPERPU (Dewan Pertimbangan Pusat) PDI, dan pernah 
pula menjabat Direktur Rumah Sakit DGI Cikini.  

Bulan Maret 1977, Johannes pergi menghadap Tuhan. Kepergiannya ditangisi seluruh 
rakyat negeri ini. Berbagai penghargaan dan tanda jasa kehormatan pernah diberikan 
kepadanya. Peran yang begitu penting bagi bangsa dan negara telah dijalaninya. 
Menurutnya, politik adalah seni untuk melakukan pelayanan. Karena itu dalam 
berpolitik, bukan posisi yang harus diraih tetapi motivasi yang kuat untuk melayani, 
menjadi garam, dan terang bagi bangsa.  

Diedit dari sumber:  

Judul Majalah :  BAHANA, Edisi Agustus 2004  
Judul Artikel :  Dr. J. Leimena, Dokter Jujur dan Negarawan Kepercayaan Soekarno  
Penulis  :  Rendai Ruauw  
Halaman  :  60-61  

Surat Anda 

Dari: Vivi <viviufc(at)>  
>Syalom,  
>sebaiknya ada juga edisi yang memuat situs2 mencari jodoh bagi  
>sesama Kristen (pelayanan Eliezer), biar jadi saluran berkat bagi  
>yang jomblo2.  
>Kami nantikan edisi itu. trims. Tuhan memberkati  
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Redaksi: 
Shallom Vivi, Terima kasih untuk e-mail dan juga saran dari Anda. Pada tahun 2005 ini 
ICW pernah mengangkat tema mengenai pasangan hidup, tepatnya pada ICW edisi 
1041. Untuk membaca isinya, silakan mengakses arsipnya di:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1041/  

Namun, tidak menutup kemungkinan bila tema mengenai jodoh akan kami angkat lagi 
pada edisi yang akan datang. Nah, bagi Anda yang memiliki informasi terkini dan 
terbaru tentang dunia internet Kristen yang memuat situs-situs jodoh, silakan 
mengirimkannya kepada kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1059 DAN 1060  

ICW Edisi 1059 (akhir Nopember 2005) akan membahas mengenai SEJARAH 
KEKRISTENAN. Bila Anda mengetahui sumber-sumber informasi dari dunia internet 
berupa situs, milis, dan artikel mengenai Sejarah Kekristenan baik yang terjadi di 
Indonesia maupun luar negeri, silakan mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan pada awal Desember 2005, Redaksi akan menyajikan informasi dari dunia 
internet seputar ARTIKEL KRISTEN. Bila Anda memiliki sumber-sumber informasi dari 
dunia internet berupa situs dan milis yang menyajikan artikel kristen, jangan ragu-ragu 
untuk mengirimnya kepada Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org> Kami tunggu, lho!  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/1041/
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ICW 1059/November/2005: Sejarah 
Kekristenan  
Salam Kasih  

Mengapa harus mempelajari sejarah? Bukankah sejarah adalah masa lalu yang tidak 
mungkin kita ubah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali terlontar saat kita 
hendak mempelajari sebuah sejarah. Pada dasarnya mempelajari sebuah sejarah 
bukan hanya sekadar mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu. Sebuah peristiwa 
sejarah juga mengandung pelajaran berharga yang dapat kita terapkan di masa depan. 
Sebagai contoh, sejarah telah membuktikan bahwa dengan diterjemahkannya Alkitab 
dalam berbagai bahasa, hal itu telah membuat semakin banyak orang mengenal Kristus 
melalui Alkitab yang dibacanya. Oleh sebab itu sampai saat ini usaha penerjemahan 
Alkitab terus berlangsung dan semakin berkembang.  

Nah, untuk mengetahui berbagai peristiwa bersejarah seputar perkembangan agama 
Kristen, ICW kali ini mengangkat topik SEJARAH KEKRISTENAN. Berbagai situs yang 
berisi artikel, berita, maupun liputan mengenai kehidupan orang Kristen di masa lalu 
kami hadirkan dalam edisi kali ini. Sedangkan pada rubrik ULASAN dapat Anda simak 
sebuah artikel mengenai Pertobatan Kaisar Konstantinus.  

Redaksi berharap agar sajian kali ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai 
perkembangan kekristenan di masa lalu yang terjadi di berbagai belahan dunia ini.  

Selamat membaca!  

GBU, 
Redaksi ICW 
(Hardhono)  
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Jelajah Situs 

• Sejarah Alkitab Indonesia (SAI)  

Situs Sejarah Alkitab Indonesia (SAI) menyediakan bahan dan informasi lengkap 
tentang sejarah penerjemahan berbagai versi Alkitab bahasa Indonesia kapan 
diterjemahkan, siapa penerjemahnya, mengapa dan bagaimana penerjemahan Alkitab 
tersebut dilakukan, dan apa perbedaan dari tiap versi terjemahan tersebut. Informasi-
informasi dalam situs ini dikelompokkan dalam kategori: "Sejarah", "Artikel", dan "Bagan 
Data". Di bagian "Sejarah" dapat Anda temukan berbagai sejarah penerjemahan Alkitab 
bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta biografi dari para penerjemah Alkitab 
tersebut. Pada bagian "Artikel" Anda dapat menemukan beragam artikel yang terbagi 
dalam beberapa kategori mengenai sejarah Alkitab. Selain itu, untuk memudahkan kita 
dalam melihat perbandingan dari masing-masing versi penerjemahan Alkitab, tersedia 
bagan yang sangat menarik yang dapat Anda akses di bagian "Bagan Data". Nah, bagi 
Anda yang membutuhkan informasi mengenai sejarah penerjemahan Alkitab, tentu 
sudah tidak sabar lagi untuk berselancar di Situs SAI. Silakan langsung berkunjung ke 
situsnya.  
==> http://www.sabda.org/sejarah/  

• e-Reformed  

Situs e-Reformed merupakan salah satu situs YLSA yang menyediakan berbagai bahan 
kekristenan khususnya yang memiliki corak pemahaman teologia Reformed. Bahan-
bahan dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu "Teologia Biblika", "Teologia Sistematika", 
"Teologia Historika", dan "Teologia Praktika". Pada kategori "Teologia Historika" dapat 
Anda jumpai beberapa artikel menarik yang berkaitan dengan sejarah perkembangan 
agama Kristen, antara lain "Sejarah dan Pentingnya Alkitab Geneva", "John Wycliffe 
dan John Hus", dan "Permulaan Pembaharuan Gereja (Reformasi)". Sementara dalam 
situs ini, artikel- artikel tersebut juga tidak dipaparkan seperti layaknya memaparkan 
fakta sejarah, tetapi dikemas dalam bentuk artikel Teologia. Nah, untuk lebih jelasnya 
sebaiknya Anda langsung menjelajahi Situs e-Reformed.  
==> http://www.sabda.org/reformed/historika.htm  

• Christian Answer  

Sesuai dengan namanya, Situs Christian Answer menyediakan berbagai pertanyaan 
dan jawaban seputar kehidupan orang Kristen termasuk kekristenan pada masa lalu. 
Keberadaan versi bahasa Indonesia dari Situs Christian Answer ini dapat menjadi 
referensi bagi Anda dalam mempelajari perkembangan agama Kristen. Jawaban dari 
pertanyaan- pertanyaan seperti seputar arkeologi yang berkaitan dengan Alkitab atau 
kekristenan mula-mula tentu saja sangat menolong Anda untuk lebih memahami Alkitab 
dan perkembangan agama Kristen di masa lalu. Untuk mengetahui pokok-pokok tanya 
jawab apa saja yang bisa Anda temukan dari Situs Christian Answer, silakan 
berkunjung ke:  
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/  

http://www.sabda.org/sejarah/
http://www.sabda.org/reformed/historika.htm
http://www.christiananswers.net/indonesian/
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• Gereja Katolik  

Selain menyediakan informasi seputar Gereja Katolik, Situs Gereja Katolik juga 
menyediakan informasi seputar sejarah kehidupan umat Kristiani di masa lalu. Pada 
menu "Seputar Gereja" dapat Anda temukan kronologis sejarah perkembangan gereja, 
sejarah para Paus sebagai pemimpin umat Katolik dan juga kisah kehidupan para 
Rasul. Selain itu, pada halaman depan juga dapat Anda jumpai menu "Kisah Para 
Kudus" yang berisi kisah kehidupan orang-orang suci dalam agama Katolik atau yang 
dikenal dengan nama Santo/Santa. Nah, bagi Anda yang membutuhkan informasi 
mengenai sejarah agama Katolik, langsung saja Anda jelajahi Situs Gereja Katolik di:  
==> http://www.gerejakatolik.net/  

• e-Learning  

Bila Anda memerlukan bahan-bahan mengenai sejarah kekristenan dalam bentuk file 
yang dapat Anda baca secara offline maka Anda bisa mengunjungi Situs e-Learning. 
Situs e-Learning sendiri adalah situs yang menyediakan bahan-bahan pelajaran Kristen. 
Sedangkan topik yang berkaitan dengan sejarah kekristenan ialah "Historika". Melalui 
menu ini Anda bisa mendapatkan pelajaran mengenai kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, 
siapakah Yesus Kristus, dan penjelasan berbagai bahan katekismus. Tentu saja 
berbagai bahan ini dapat menjadi pelengkap bagi Anda yang sedang mendalami 
perkembangan agama Kristen. Semua bahan tersebut dapat Anda download dalam 
format PDF dan juga dapat Anda baca online di Situs e-Learning.  
==> http://www.sabda.org/learning/historika.php  

• Kristiani Pos  

Situs Kristiani Pos memang tidak secara khusus menyediakan informasi kekristenan 
pada masa lalu tetapi lebih ke arah penyajian berbagai berita seputar kekristenan pada 
masa kini. Namun dari berbagai berita tersebut terdapat berbagai liputan mengenai 
kekristenan di masa lalu, salah satunya ialah "Potongan Gulungan Kitab Suci 
Ditemukan di Gurun Yudea". Untuk menemukan liputan lainnya dengan lebih cepat 
maka Anda dapat memanfaatkan fasilitas pencarian yang terdapat di bagian atas Situs 
Kristiani Pos.  
==> http://www.christianpost.co.id/  

Jelajah Situs Manca 

• Christian History  

Situs Christian History menyediakan berbagai informasi menarik mengenai sejarah 
kekristenan dari zaman dulu sampai sekarang. Selain menyediakan artikel mengenai 
sejarah perkembangan agama Kristen, situs ini juga menyediakan biografi dari tokoh-
tokoh Kristen yang memiliki pengaruh cukup penting dalam penyebaran agama Kristen. 
Sebagai bagian dari Situs Christianity Today maka wajar bila tampilan situs ini mirip 
dengan tampilan Situs Christianity Today. Ringkasan berita dan informasi disajikan di 

http://www.gerejakatolik.net/
http://www.sabda.org/learning/historika.php
http://www.christianpost.co.id/
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halaman depan, sedangkan menu tersedia di sebelah kiri. Pada bagian atas akan Anda 
temukan form untuk berlangganan newsletter Christian History & Biography yang 
reviewnya bisa Anda simak di rubrik Lacak Milis.  
==> http://www.christianhistory.com/  

• Guide to Early Church Documents ICLnet  

Dilihat dari tampilannya, Situs ICLnet (Internet Christian Library) terlihat sangat 
sederhana. Namun, ketika Anda menjelajahinya maka Anda akan menemukan begitu 
banyak bahan kekristenan yang dapat Anda akses secara online. Berbagai bahan 
tersebut dikelompokkan ke dalam topik-topik yang cukup menarik. Salah satu 
contohnya adalah topik menu "The Institute for Christian Leadership" yang berbicara 
mengenai sejarah kekristenan mula-mula. Dalam topik tersebut Anda akan menemukan 
berbagai bahan dan sumber informasi yang sangat menolong Anda untuk mengetahui 
bagaimana perkembangan kekristenan mula-mula. Nah, untuk mengetahui sejarah apa 
saja yang bisa Anda temukan di Situs ICLnet maka jelajahi situsnya di:  
==> http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html  

• CCEL (Christian Classics Ethereal Library)  

Situs CCEL (Christian Classics Ethereal Library) menyediakan berbagai bahan 
kekristenan baik mengenai sejarah Kekristenan di masa lalu maupun mengenai iman 
Kristen. Bahan-bahan tersebut disediakan dalam berbagai format yang dapat Anda 
baca secara online atau di- download untuk selanjutnya Anda baca secara offline. Salah 
satu bahan mengenai sejarah agama Kristen ialah "History of the Christian Church". 
Bahan tersebut menyediakan sejarah perkembangan agama Kristen yang terbagi dalam 
beberapa pediode waktu, mulai dari awal kelahiran Kristus sampai dengan masa 
reformasi. Sedangkan bahan- bahan lainnya dapat Anda cari dengan menggunakan 
fasilitas mesin pencari yang terdapat di Situs CCEL.  
==> http://www.ccel.org/  

Get the Fresh 

Anak Terang 
http://www.anakterang.com/ 

Situs Anak Terang menyajikan berbagai tulisan kristiani yang dapat menolong 
pertumbuhan rohani Anda. Berbagai tulisan tersebut disajikan dalam bentuk Artikel dan 
juga Kesaksian. Selain tulisan, situs yang didominasi dengan warna biru muda ini juga 
menyediakan alamat-alamat situs Kristen dari dalam negeri. Karena berbentuk portal, 
maka situs ini juga menyediakan sistem keanggotaan gratis. Sebagai anggota tentu 
saja Anda akan mendapatkan fasilitas lebih banyak seperti fasilitas untuk mengirimkan 
tanggapan atas satu artikel, berkirim pesan dengan sesama anggota situs, dan 
mengakses bagian-bagian lain yang memang dikhususkan bagi anggota. Nah, bagi 
Anda yang sedang mencari bahan-bahan kekristenan mulailah menjelajahi Situs Anak 
Terang.  

http://www.christianhistory.com/
http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html
http://www.ccel.org/
http://www.anakterang.com/
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Redaksi: 
 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka 
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan reviewnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Kisah Kristiani  

Kisah Kristiani merupakan salah satu milis Kristen yang sudah cukup lama berdiri, yaitu 
pada tanggal 5 Oktober 2000. Melalui milis ini Anda dapat mengirimkan dan menerima 
cerita/kisah seputar iman Kristen yang diharapkan dapat semakin menguatkan iman 
Anda dan para anggota milis lainnya. Untuk menjaga agar pesan-pesan yang masuk 
tidak melenceng dari topik diskusi (misalnya berisi SARA, iklan maupun pornografi) 
maka setiap pesan yang masuk harus melalui persetujuan dari moderator sebelum 
dikirimkan ke seluruh anggota milis. Nah bagi Anda yang ingin berbagi maupun 
mendapatkan berbagai kesaksian ataupun kisah-kisah kristiani silakan bergabung 
dengan milis Kisah Kristiani dengan mengirim email ke alamat:  
==> <kisahkristiani-subscribe(at)yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <kisahkristiani(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  

Milis Publikasi 

Christian History & Biography  

Situs Christianity Today menyediakan sebuah milis publikasi yang khusus membahas 
mengenai sejarah kekristenan dan biografi tokoh- tokoh Kristen. Milis ini merupakan 
pendukung dari Situs Christian History yang reviewnya dapat Anda simak di rubrik 
Jelajah Situs. Milis berbahasa Inggris ini akan mengirimkan email dalam bentuk HTML 
setiap minggunya, yang berisikan berbagai artikel terbaru dari Situs Christian History 
dan biografi tokoh-tokoh Kristiani. Dapatkan berbagai informasi tersebut dengan 
berlangganan milis ini.  
==> <history-music-html(at)lists.christianitytoday.com> [Bergabung]  
==> http://www.christianitytoday.com/history/ [Situs]  

  

http://www.christianitytoday.com/history/
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Artikel: Dengar Musik Gratis Tanpa Mencuri, Mudah Saja! 

• DUNIA INTERNET  

Di seluruh dunia, musik MP3 terlanjur identik dengan pembajakan. Tapi karena 
kerampingan ukurannya dan kemudahan pemakaiannya, hingga kini format MP3 masih 
paling digemari oleh mereka yang awam maupun pakar. Memang mudah sekali 
membajak hasil kreativitas orang lain dengan campur tangan teknologi. Segala jenis ide 
yang tertuang lewat media hampir pasti mempunyai resiko dibajak. Di sisi lain, orang 
mau tak mau 'terpaksa' membajak karena harga barang aslinya demikian mahal. Musik 
rohani pun tak lepas dari pembajakan. Jangan-jangan Anda punya juga?  

Tapi jangan putus asa ataupun bersikap apatis. Sekelompok artis justru menunggangi 
popularitas MP3 untuk mempromosikan kreasi mereka di pasaran. Di internet ada 
beberapa situs besar yang menyediakan lagu-lagu rohani dalam format MP3 yang 
dapat kita download tanpa perlu takut melanggar hak cipta artisnya. Bahkan pilihan 
lagunya ada yang mencapai ratusan. Tiga situs berikut adalah contohnya:  

• Christian Paradise  
==> http://www.christianparadise.com/mp3/  

• CCM Planet  
==> http://www.ccmplanet.com/?section=downloads  

• Christian Music About  
==> http://christianmusic.about.com/od/mp3s/  

Tak jarang pula timbul pertanyaan sederhana namun kritis: apakah membuat file MP3 
dari CD-CD orisinal yang kita miliki sendiri itu juga ilegal? Jawabannya: Tidak. Selama 
MP3 itu didengarkan untuk kepuasan sendiri saja dan tidak digandakan untuk diperjual 
belikan, tak ada hukum yang dilanggar. Ketika kita mulai menyebarluaskannya ke orang 
lain tanpa membayar royalti, barulah kegiatan itu dinamakan "membajak."  

Bagi para pengguna Microsoft Windows, untuk menghindari pembajakan, kita bisa 
menggunakan format WMA sebagai alternatif dari MP3. Langkah-langkah untuk 
membuat file WMA dari CD orisinal milik Anda juga mudah:  

1. Masukkan CD musik ke dalam CD-ROM Anda.  
2. Aktifkan program Windows Media Player (disarankan yang versi 9 ke atas) dari 

Start Programs Accessories.  
3. Pastikan Anda berada dalam mode Full (View Full Mode atau tekan Ctrl+1).  
4. Di bagian kiri, pilih menu Copy from CD (View Go To Copy from CD).  
5. Pilihlah track mana saja dari CD tersebut yang akan dibuat WMA- nya. 

Perhatikan tanda [v] di ujung kiri setiap track.  

http://www.christianparadise.com/mp3/
http://www.ccmplanet.com/?section=downloads
http://christianmusic.about.com/od/mp3s/
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6. Bila judul lagu dan nama artisnya tidak muncul secara otomatis, Anda juga dapat 
mengisinya sendiri dengan cara mengklik bagian demi bagian yang ingin 
dilengkapi.  

7. Klik Copy Music (Alt+C). Lama prosesnya bergantung pada spesifikasi teknis dan 
banyaknya lagu yang Anda pilih.  

Selesai! Kini Anda dapat mendengarkan lagu-lagu tadi tanpa perlu memakai CD, 
langsung dari bagian Media Library (View Go To Media Library). CD-nya sendiri dapat 
Anda "awetkan" dalam lemari kaca. Selamat mencoba!  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah : getLIFE!, Edisi 12/2005  
Penulis  : Chriswan Sungkono  
Halaman  : 74-75  

Lain-Lain 

Pertobatan Konstantinus 

Ketika itu bulan Oktober tahun 312. Seorang jenderal muda yang ditakuti seluruh 
prajurit Roma yang ada di Inggris dan Perancis, berderap menuju Roma untuk 
menantang Maxentius, yang juga berupaya untuk naik tahta.  

Seperti dikisahkan, jenderal yang bernama Konstantinus itu menatap ke langit dan 
melihat cahaya berbentuk salib. Di situ terdapat tulisan yang berbunyi "Bersama ini 
taklukkanlah". Kepala prajurit yang percaya takhayul ini sebenarnya sudah enggan 
memuja dewa-dewa Roma dan memilih memuja dewa tunggal. Ayahnya adalah pemuja 
dewa matahari. Mungkinkah ini merupakan pertanda dari dewa tersebut pada malam 
sebelum pertempuran itu?  

Di kemudian hari, Kristus muncul dalam mimpinya, dengan tanda yang sama, sebuah 
salib yang agak lengkung di atasnya yang menyerupai huruf-huruf Yunani chi dan rho, 
dua huruf pertama dari kata Christos. Jenderal tersebut diperintahkan untuk membuat 
tanda ini pada perisai-perisai para prajuritnya. Ia melakukannya.  

Seperti yang dijanjikan, Konstantinus pun memenangkan pertempuran tersebut.  

Ini adalah salah satu momentum menentukan bagi perubahan dahsyat dalam kurun 
waktu seperempat abad. Jika Anda meninggalkan Roma pada tahun 305 M., tinggal di 
padang pasir, dan dua puluh tahun kemudian Anda kembali, Anda akan mengira bahwa 
kekristenan telah punah karena penganiayaan. Tetapi ternyata sebaliknya, kekristenan 
telah menjadi agama yang sangat digemari.  
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Ketika Diocletianus, salah seorang dari para kaisar yang amat brilian, mengambil 
tampuk kekuasaan pada tahun 284, ia mulai menata kembali pengaturan kemiliteran, 
ekonomi dan kepamongprajaan secara besar-besaran. Sehingga untuk sementara 
waktu ia tidak menyinggung orang-orang Kristen.  

Salah satu ide Diocletianus yang dahsyat ialah menata ulang struktur kekuasaan 
kekaisaran. Ia membagi wilayah kekaisaran Roma dalam dua wilayah yaitu Timur dan 
Barat, dan setiap wilayah berada di bawah kekuasaan seorang kaisar serta seorang 
wakil kaisar. Setiap kaisar akan berkuasa selama dua puluh tahun, kemudian digantikan 
oleh kaisar baru yang juga memerintah selama dua puluh tahun, dan seterusnya. Pada 
tahun 286, Diocletianus mengangkat Maximianus sebagai kaisar wilayah Barat, sedang 
ia sendiri memerintah wilayah Timur. Para kaisarnya ialah Konstantius Khlorus (ayah 
Konstantinus) di Barat dan Galerius di Timur.  

Galerius sangat anti-Kristen (menurut laporan, ia melempar kesalahan akan 
kekalahannya pada suatu pertempuran karena seorang prajurit Kristen membuat tanda 
salib). Mungkin karena hasutan Galerius juga, maka kaisar wilayah Timur mengambil 
sikap anti-Kristen. Itu semua merupakan bagian dari penataan ulang kekaisaran 
sehingga Roma mempunyai mata uang yang seragam, sistem politik yang seragam dan 
harus mempunyai agama yang seragam pula. Untuk itu, orang-orang Kristen 
merupakan penghalang.  

Mulai tahun 298, orang-orang Kristen diberhentikan dari kemiliteran dan jabatan-jabatan 
pamong praja. Pada tahun 303, pembantaian besar pun dimulai. Para penguasa 
merencanakan untuk memulainya dengan pembantaian orang-orang Kristen pada Hari 
Raya Terminalia, tanggal 23 Februari. Gereja-gereja dihancurkan, Alkitab dirampas dan 
kebaktian dilarang. Pada awalnya tidak ada pertumpahan darah, namun Galerius 
segera mengubah keadaan. Sesuai jadwal, ketika Diocletianus dan Maximianus turun 
takhta pada tahun 305, Galerius mengadakan pembantaian yang lebih ganas. 
Konstantius, yang memerintah wilayah Barat, umumnya lunak. Tetapi cerita-cerita yang 
mengerikan dari Timur amat banyak. Pembantaian tersebut berlanjut sampai tahun 310, 
dan banyak orang Kristen menjadi martir pada peristiwa tersebut.  

Namun, Galerius tidak berhasil menghancurkan Gereja. Anehnya, dalam keadaan 
sekarat ia berubah pikiran. Pada tanggal 30 April 311, Galerius yang ganas itu 
menyerah. Ia berhenti memerangi orang-orang Kristen dengan mengeluarkan 
Edik/Maklumat Kebebasan Beragama (Edict of Toleration). Sebagai seorang politisi, ia 
menekankan bahwa ia telah berbuat segala sesuatunya untuk kekaisaran, namun, 
"sejumlah besar" orang Kristen ketika itu tetap "berpegang pada tekad mereka". Maka, 
sekarang sudah waktunya memberi mereka kebebasan berkumpul, selama mereka 
melakukannya dengan tertib. Selanjutnya ia menyerukan juga bahwa adalah "kewajiban 
mereka untuk berdoa kepada dewa mereka untuk kebaikan negara kita". Roma 
membutuhkan semua bentuk pertolongan yang memungkinkan. Galerius wafat enam 
hari kemudian.  
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Namun, skema Diocletianus menjadi berantakan. Setelah Konstantius wafat tahun 306, 
putranya, Konstantinus dinyatakan sebagai penguasa oleh para prajurit yang setia 
kepadanya. Tetapi, Maximianus yang sudah pensiun berupaya kembali dan memerintah 
lagi wilayah Barat bersama-sama dengan putranya, Maxentius (yang akhirnya melucuti 
kekuasaan ayahnya sendiri). Sementara itu, Galerius telah menunjuk Licinius, jenderal 
kesayangannya, sebagai penguasa wilayah Barat. Masing-masing calon penguasa ini 
menuntut hak atas sebagian wilayah Barat ini. Mereka harus berperang untuk itu. 
Dengan cerdik, Konstantinus bergabung dengan Licinius dan bertempur melawan 
Maxentius. Pada pertempuran Milvian Bridge, Konstantinus menang.  

Di sana, Konstantinus dan Licinius menunjukkan kekuatan berimbang. Konstantinus 
sangat berhasrat mengucapkan syukur pada Kristus, oleh karenanya ia tergerak untuk 
memberikan kebebasan dan status bagi Gereja. Pada tahun 313, ia bersama-sama 
Lucinius secara resmi mengeluarkan Edik Milano (Edict of Milan) yang menjamin 
kebebasan beragama di seluruh kekaisaran. Instruksi tersebut berbunyi: "Tujuan kita 
ialah untuk mengizinkan baik orang-orang Kristen maupun yang lain untuk bebas 
beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing- masing."  

Konstantinus segera menaruh perhatian pada Gereja, memulihkan harta, 
menyumbangkan uang, mengendalikan kontroversi dengan kaum Donatis serta 
mengadakan konsili-konsili Gereja di Arles dan Nicea. Ia juga berusaha merebut 
kekuasaan dari Licinius, yang ia gulingkan pada tahun 324.  

Dengan demikian Gereja tidak lagi menjadi sasaran serangan, melainkan mendapat 
perlakuan istimewa. Dalam waktu yang sangat singkat, prospeknya berubah sama 
sekali. Setelah berabad-abad lamanya sebagai gerakan kebudayaan tandingan, Gereja 
diharuskan belajar cara menangani kekuasaan. Namun, semuanya tidak dilakukan 
dengan baik. Kehadiran Konstantinus yang dinamis membentuk Gereja pada abad 
keempat dan seterusnya. Ia adalah pakar kekuasaan dan politik, dan Gereja pun belajar 
menggunakan alat-alat tersebut.  

Apakah penglihatan Konstantinus itu autentik ataukah ia hanya seorang oportunis yang 
memperalat kekristenan untuk kepentingannya sendiri? Hanya Allah yang tahu jiwanya. 
Meskipun dalam beberapa hal ia telah gagal mencerminkan keyakinannya, penguasa 
itu sesungguhnya telah mengambil perhatian aktif dalam kekristenan yang dianutnya, 
yang terkadang membahayakan dirinya sendiri.  

Allah sesungguhnya memakai Konstantinus untuk memberi kemudahan bagi Gereja; 
sang kaisar itu menegaskan dan menjamin toleransi resmi bagi keyakinan ini. Namun, 
ia hanya mengikuti jejak Galerius yang sudah hancur yang sebelumnya telah 
melakukan hal itu. Dengan demikian, peperangan melawan penyiksaan Kekaisaran 
Romawi dimenangkan bukan di Milvian Bridge tetapi di arena-arena, ketika orang-orang 
Kristen dengan berani menyongsong kematian.  

Diedit dari sumber:  
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Judul Buku  : 100 Peristiwa Penting dalam Sejarah Kristen  
Penulis  : A. Kenneth Curtis, J. Stephen Lang, dan Randy Petersen  
Penerjemah  : A. Rajendran  
Halaman  : 18-20  

Surat Anda 

Dari: Oktafianus Budhi <oktafianus.budi(at)>  
>Shalom...  
>Apakah saya masih bisa dapat cd alkitab dari SABDA?  
>Dulu waktu saya di Yogyakarta, saya pernah dapat, dan itu dipakai  
>di tempat pelayanan di Yogya. Sekarang saya pindah di Pontianak.  
>Kalau bisa, bagaimana saya bisa mendapatkan CD SABDA?  
>Terima kasih,  
>Tuhan memberkati  

Redaksi: 
Shallom Oktafianus Budhi, Tentu saja Anda masih bisa mendapatkan CD SABDA© 
dengan gratis. Yang perlu Anda lakukan ialah mengisi formulir pemesanan yang 
terdapat di Situs SABDA© di:  
==> http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php  

Selain mendapatkannya dalam bentuk CD, Anda juga bisa mendapatkan Program 
SABDA© dengan men-download programnya yang terdapat di Situs SABDA.net.  
==> http://www.sabda.net/  

Selain program SABDA©, melalui Situs SABDA.net, Anda juga dapat men- download 
berbagai modul yang dapat Anda gunakan bersama dengan Program SABDA©. 
Sedangkan tutorial mengenai instalasi program dan pemasangan modul juga bisa Anda 
temukan di situs tersebut.  

Kami berharap informasi ini membantu Anda. Terima kasih dan Tuhan memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1060 DAN 1061  

Pada awal Desember 2005 (ICW Edisi 1060), Redaksi akan menyajikan informasi dari 
dunia internet seputar ARTIKEL KRISTEN. Bila Anda memiliki sumber-sumber 
informasi dari dunia internet berupa situs dan milis yang menyajikan artikel Kristen, 
jangan ragu-ragu untuk mengirimkannya kepada Redaksi ICW.  

Sedangkan untuk ICW Edisi 1061 (akhir Desember 2005) akan membahas mengenai 
YESUS KRISTUS. Bila Anda mengetahui sumber-sumber informasi dari dunia internet 

http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php
http://www.sabda.net/
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berupa situs, milis, dan artikel mengenai Tuhan Yesus Kristus, silakan mengirimkannya 
ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org> Kami tunggu, lho!  
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ICW 1060/Desember/2005: Artikel Kristen  
Salam Kasih  

Shallom sahabat ICW,  

Saat ini, internet telah menjadi salah satu media yang sangat praktis dipakai untuk 
mencari bahan-bahan referensi tentang beragam hal termasuk hal-hal di seputar dunia 
kekristenan dan pelayanan. Adanya sumber-sumber kekristenan di internet sangat 
membantu mengembangkan wawasan kita tentang iman dan kehidupan kekristenan. 
Banyaknya situs Kristen yang bermunculan untuk menampilkan bahan- bahan referensi, 
artikel-artikel, bacaan-bacaan, organisasi atau gereja, dsb. tentu harus disyukuri dan 
kita dukung keberadaannya.  

Khusus dalam ICW Edisi 1060 ini, kami menyajikan informasi tentang berbagai situs 
yang menyediakan artikel-artikel Kristen, baik dari dalam maupun luar negeri. Redaksi 
berharap agar sajian kali ini dapat memberikan kemudahan bagi Anda dalam mencari 
sumber-sumber artikel Kristen di internet. Selamat berselancar!  

GBU, 
Staf Redaksi ICW 
(Ari)  
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Jelajah Situs 

• e-Artikel  

Anda haus akan pengetahuan rohani? Melalui e-Artikel situs baru yang dirilis oleh 
Yayasan Lembaga SABDA, kerinduan Anda akan dipuaskan. Situs ini hadir untuk 
memperkaya pengetahuan rohani Anda dengan beragam artikel yang sangat menarik 
untuk dibaca. Sementara ini telah tersedia 200+ artikel yang terbagi dalam 14 kategori. 
Pembagian kategori ini akan memudahkan Anda dalam mencari artikel- artikel yang 
akan terus bertambah jumlahnya. Daftar kategori ini bisa Anda temukan di bagian 
kanan menu utama. Anda juga bisa melihat semua artikel yang tersedia dengan klik 
menu Daftar Artikel. Artikel-artikel terbaru langsung ditampilkan di halaman depan situs 
yang bernuansa biru langit ini. Selain itu disediakan juga mesin pencari untuk 
memudahkan Anda mencari artikel yang dibutuhkan. Ingin mengirim artikel supaya 
dibaca oleh pengunjung? Silakan mengirimnya dengan masuk ke menu Submit Artikel. 
Artikel yang lolos seleksi akan ditampilkan di Situs e-Artikel. Segera arahkan browser 
Anda di:  
==> http://www.sabda.org/artikel/  

• Air Hidup  

Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mendukung anak-anak Tuhan dimanapun mereka 
berada, Situs Air Hidup menghadirkan materi-materi yang menarik dan membangun 
dalam pengenalan akan Dia. Halaman situs ini didesain dengan cukup sederhana dan 
tidak menampilkan banyak grafik sehingga pengunjung akan lebih cepat dalam 
mengakses tiap halaman. Situs Air Hidup menyediakan halaman Artikel yang 
menampilkan artikel-artikel sederhana namun berbobot. Judul beserta cuplikan isi 
artikel bisa dilihat secara langsung sehingga Anda bisa memilih artikel mana yang 
menarik bagi Anda. Disediakan juga menu dropdown sehingga Anda bisa memilih 
artikel berdasarkan judul artikel yang tersedia di situs. Anda juga diharapkan bisa 
berpartisipasi dengan mengirimkan artikel agar bisa dibaca oleh pengunjung Situs Air 
Hidup. Jadi, tunggu apa lagi, perkaya kerohanian Anda di:  
==> http://www.airhidup.com/  

• Dian Web  

Satu lagi situs yang menyediakan artikel Kristiani Situs Dian Web. Situs ini dibangun 
dengan tujuan agar Anda lebih mendalami pembelajaran Kitab Suci dan lebih 
bertumbuh di dalam Kristus. Artikel-artikel Kristiani bisa Anda simak di menu Artikel. 
Walaupun jumlah artikel yang tersedia masih belum begitu banyak, tetapi tiap artikel 
menampilkan isi yang cukup padat dan berbobot. Artikel lainnya bisa Anda pilih melalui 
menu di halaman utama sebelah kiri. Anda juga dapat bergabung dengan mailing list 
Dian Web untuk berlangganan artikel-artikel yang berisi pembelajaran dan pengajaran 
Alkitab. Selamat bertumbuh.  
==> http://www.dianweb.org/  

http://www.sabda.org/artikel/
http://www.airhidup.com/
http://www.dianweb.org/
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• Komunitas Tritunggal Mahakudus  

Desain cantik dan penuh info, itulah kesan pertama saat berkunjung ke Situs Katolik 
Komunitas Tritunggal Mahakudus (KTM). Empat menu utama yaitu Trinitas Newsletter, 
Renungan VacareDeo, Gallery, dan Agenda ditampilkan berbeda dengan menu lainnya. 
Anda bisa langsung menuju ke halaman Renungan VacareDeo untuk mendapatkan 
artikel- artikel rohani menarik. Isinya antara lain spiritualitas, hagiografi, dogma, nuansa 
karmel, dan masih banyak yang lain. Di bagian bawah halaman utama situs bisa Anda 
baca juga renungan VacareDeo yang di-update setiap bulannya. Sedangkan Berita 
terbaru Trinitas Newsletter menyajikan info seputar kegiatan umat Katolik pada 
umumnya maupun kegiatan KTM pada khususnya. Nah, untuk lebih lengkapnya segera 
saja Anda kunjungi:  
==> http://www.holytrinitycarmel.com/  

• Obor Indonesia  

Situs Obor Indonesia yang memiliki slogan Pusat Artikel Kristiani sangat cocok untuk 
Anda yang suka membaca artikel-artikel rohani. Ringkasan artikel terbaru tersaji di 
halaman depan, sedangkan judul artikel-artikel lainnya dapat Anda simak di kolom 
sebelah kiri situs ini. Bagi Anda yang ingin mencari artikel bulan sebelumnya, telusuri 
saja arsipnya di menu Arsip Bulanan. Untuk lebih memudahkan Anda dalam mencari 
artikel, Anda juga bisa menggunakan mesin pencari di sebelah kanan halaman situs. 
Lengkapi koleksi artikel Anda dengan menyimak Situs Obor Indonesia di alamat:  
==> http://www.ob.or.id/  

• Pondok Renungan  

Situs Katolik Pondok Renungan hadir dengan pilihan artikel yang beragam. Menu situs 
seperti Kumpulan Renungan, Kumpulan Cerita Iman, Kumpulan Kesaksian, dan 
Kumpulan Tokoh Iman dapat menjadi pilihan Anda dalam mencari bahan yang 
diinginkan. Anda ingin mencari artikel, tetapi mengalami kesulitan dalam menemukan 
yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Masukkan saja kata kunci pada kolom pencarian 
untuk menemukan artikel yang Anda cari. Artikel-artikel terbaru bisa Anda peroleh pada 
menu sebelah kanan situs yang didesain dengan warna cerah ini. Selamat berkunjung.  
==> http://www.pondokrenungan.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Stories  

Christian Stories menyajikan berbagai artikel dan juga puisi Kristen yang dapat 
langsung Anda baca online. Beberapa menu pilihan antara lain Challenging, 
Encouraging, Funny, Great Reminders, Heartwarming, dan Inspiring. Artikel tersebut 
disajikan dalam model situs frame. Di bagian kiri ditampilkan judul artikel dalam kategori 
yang bisa Anda pilih dan di bagian tengah menampilkan isi dari artikel yang ingin Anda 
baca. Untuk mempermudah pencarian artikel tertentu, manfaatkan fasilitas pencarian 

http://www.holytrinitycarmel.com/
http://www.ob.or.id/
http://www.pondokrenungan.com/
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Search Story. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja berkunjung ke Situs Christian 
Stories yang juga menampilkan cuplikan film Narnia di halaman depannya ini.  
==> http://www.christianstories.com/  

• Joyfulheart  

Jika Anda sedang mencari artikel menarik dari situs mancanegara, cobalah 
mengarahkan browser Anda ke Situs Joyfulheart. Pada halaman utama dapat Anda 
temukan daftar artikel terbaru yang terdiri dari judul dan deskripsi singkat artikel 
tersebut. Sedangkan pada bagian kiri, ditampilkan kategori dari berbagai artikel yang 
ada dan juga menu umum lainnya seperti About Us dan Contact Us. Jika Anda tertarik, 
Anda juga bisa berlangganan newsletternya untuk mendapatkan informasi artikel 
terbaru dan pelajaran Alkitab dari Situs Joyfulheart. Untuk membaca koleksi artikel 
menarik tersebut, silakan berkunjung ke situs yang memiliki slogan "Christian Articles 
Archive and Online Bible Studies" di:  
==> http://www.joyfulheart.com/  

• People of Faith  

Situs People of Faith menyajikan beragam artikel tulisan dari berbagai penulis. Sesuai 
dengan nama situsnya, Anda bisa melihat kehidupan iman masing-masing penulis 
melalui tulisan mereka dan belajar dari kehidupan iman mereka. Cuplikan isi dari setiap 
tulisan juga bisa Anda baca pada bagian tengah di halaman utama situs. Sedangkan 20 
topik tulisan yang ada dapat Anda temukan di bagian atas situs ini. Terdapat juga artikel 
yang berisi tips praktis tentang kegiatan sehari-hari yang tentu saja sangat berguna bagi 
Anda. Segera arahkan browser Anda ke:  
==> http://www.peopleoffaith.com/  

Get the Fresh 

Yung Darius 
http://www.yungdarius.com/ 

Situs Yung Darius hadir bagi Anda yang menyukai seni peran dan teater. Naskah drama 
Kristiani bisa Anda dapatkan secara gratis dengan cara mendownloadnya dalam format 
PDF. Kalau Anda ingin berbagi pengalaman dengan orang-orang yang bergerak di 
bidang seni peran atau drama, bergabung saja menjadi anggota dari situs ini. Lihat juga 
di menu top list tentang naskah drama apa saja yang menjadi top download oleh para 
pecinta drama. Anda suka seni peran dan membutuhkan naskah drama untuk perayaan 
Natal? Tidak salah lagi bila Anda datang di Situs Yung Darius yang memiliki slogan 
"Berbagi dan berbuat untuk kemuliaan Tuhan".  

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

http://www.christianstories.com/
http://www.joyfulheart.com/
http://www.peopleoffaith.com/
http://www.yungdarius.com/
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informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan reviewnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Elia Stories  

Anda ingin menambah pengetahuan rohani sekaligus belajar dari pengalaman rohani 
orang lain? Silakan bergabung dengan Milis Cerita Kristen. Berbagai cerita menarik 
seputar pengalaman kaum Kristiani, kesaksian, pengalaman hidup, renungan, filosofi, 
dan yang lainnya bisa Anda peroleh bila bergabung dengan Milis Elia Stories yang 
berdiri sejak 28 April 2004. Saat ini, ada 3000-an anggota bergabung dalam milis ini. 
Silakan bergabung!  
==> <elia-stories-subscribe(at)yahoogroups.com> [Bergabung]  
==> <elia-stories(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/elia-stories/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Penulis  

e-Penulis adalah milis publikasi elektronik yang menyajikan Artikel seputar visi 
pelayanan literatur Kristen, Tips Menulis, Tulisan Pembaca, dan juga Pojok Bahasa, 
yang ditujukan untuk para penulis Kristen agar dapat saling berbagi visi dan belajar 
mempertajam kemampuannya dalam menulis. Milis publikasi yang terbit mulai 
Nopember 2004 ini bersifat interdenominasi. Keanggotaannya terbuka bagi semua 
orang Kristen yang ingin terlibat dalam pelayanan literatur Kristen dan berminat 
mengembangkan ketrampilan mereka dalam tulis-menulis. Anda tertarik untuk belajar 
menjadi penulis? Langsung saja bergabung dalam Milis publikasi e-Penulis.  
==> <subscribe-i-kan-untuk-penulis(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/ [Arsip e-Penulis]  

  

http://groups.yahoo.com/group/elia-stories/
http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/
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Artikel: Spyware, Apa dan Bagaimana Menanggulanginya 

• Dunia Internet  

Secara sederhana spyware didefinisikan sebagai software mata-mata yang bertujuan 
untuk mengambil alih sebagian kontrol dari komputer dan mengamati kegiatan yang 
terjadi pada komputer yang telah terinfeksi secara diam-diam. Setelah memperoleh 
data dari komputer tersebut, maka spyware akan melaporkannya kepada pembuatnya.  

Berbeda dengan virus, spyware cenderung tidak berbahaya. Ini dikarenakan selain tidak 
didesain untuk merusak data, spyware juga tidak akan menular ke komputer lain yang 
berada satu jaringan dengan komputer yang terinfeksi spyware tersebut. Spyware 
biasanya bersembunyi dibalik banner iklan, beberapa program freeware, bahkan 
melalui beberapa website yang ada di internet, jadi jika Anda sedang online di internet 
ingatlah selalu pesan dari Bang Napi "Waspadalah, Waspadalah". :)  

Kita bisa mengenali komputer yang terinfeksi spyware melalui beberapa ciri yang sering 
muncul, seperti:  

• Komputer sering memunculkan iklan-iklan popup tanpa diminta.  
• Tiba-tiba terjadi perubahan pada setting browser. Kadang akan muncul toolbar 

asing di browser maupun di desktop PC.  
• Menurunnya kinerja komputer akibat terlalu banyaknya memori yang dipakai 

untuk menjalankan program spyware secara background.  
• Adanya situs asing yang otomatis bertambah di bagian Dekstop atau Bookmarks 

browser.  
• Tagihan telepon tiba-tiba membengkak. Ini bisa terjadi jika komputer Anda 

terinfeksi program dialer yang akan menggunakan modem Anda untuk 
melakukan panggilan jarak jauh ke seluruh dunia.  

Lalu bagaimana cara menghindarkan diri?  

1. Pencegahan 
Sebelum komputer Anda terlanjur terkena spyware maka cobalah untuk 
melakukan beberapa langkah pencegahan berikut ini:  

1. Berhati-hatilah jika Anda mengunjungi situs yang memunculkan dialog box 
dengan judul "security warning". Apapun yang Anda pilih akan 
menyebabkan situs tersebut secara otomatis meng- install spyware di 
komputer Anda. Pilihan terbaik untuk di klik adalah tanda silang di bagian 
ujung dialog box.  

2. Pakailah bowser yang memiliki tingkat keamanan yang baik. Dari 
beberapa browser yang banyak digunakan, IE adalah browser yang paling 
mudah terserang spyware. Jika saat ini Anda terbiasa menggunakan IE 
dan enggan untuk mencoba yang lain, sebaiknya Anda rutin melakukan 
update. Cara lain ialah dengan mencoba browser alternatif dengan tingkat 
keamanan yang lebih baik seperti FireFox.  
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3. Pasanglah firewall di PC Anda. Tugas dasar dari firewall ialah untuk 
memblokir secara otomatis semua koneksi yang dilakukan user internet ke 
komputer Anda, tetapi membolehkan request internet yang berasal dari 
komputer Anda. Software seperti Spyware Blaster 3.4 sangat cocok untuk 
melakukan fungsi proteksi ini.  

2. Perbaikan  
Memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun jika komputer Anda 
terlanjur terinfeksi, jangan buru-buru cemas. Berikut cara-cara yang bisa Anda 
lakukan untuk menanggulangi:  

1. Anda bisa menghilangkan spyware tersebut dengan menggunakan 
software anti spyware seperti Ad-Ware SE Personal dan Spybot Search & 
Destroy. 2. Kemungkinan Anda masih harus membuang sisa-sisa file 
spyware secara manual. Anda bisa menggunakan tool yang didesain 
khusus untuk membuang file-file tersembunyi yang sudah tidak terpakai 
lagi. (Kristian)  

Sumber:  

1. Gunung Sarjono; Terinfeksi Spyware? Lihat Tanda-Tandanya; PC Media, 
11/2005  

2. Alexander Prajonggo Haryo J.; Internet Security, Kenali Kejahatan di Dunia 
Maya; PC Media, 11/2005  

Lain-Lain 

Mari Menulis Artikel 

Ada sedikit kesalahpahaman dalam mengartikan istilah artikel. Banyak orang 
menganggap bahwa artikel ialah semua tulisan yang terdapat di media cetak, tanpa 
mempedulikan bentuknya. Hal ini juga yang dipercaya oleh sebagian masyarakat 
Amerika dan Eropa pada tahun 1950-an. Namun, setelah profesi tulis-menulis 
mengalami perkembangan, mulailah dibedakan antara tulisan yang berisi laporan 
peristiwa (berita), tulisan berisi pendapat pribadi (opini), tulisan yang bersifat human 
interest (karangan khas), dan tulisan yang berisi pendirian subjektif terhadap suatu 
masalah (artikel).  

Selanjutnya pada tahun tahun 1980 para jurnalis Amerika sepakat untuk memakai 
istilah artikel untuk menyebut tulisan yang berisi pendapat, sikap, atau pendirian 
subjektif mengenai masalah yang sedang dibahas disertai dengan alasan dan bukti 
yang mendukung pendapatnya.  

Definisi artikel inilah yang harus dipahami sebelum seseorang memutuskan untuk 
menulis artikel dan mengirimkannya ke media cetak. Jangan sampai seorang penulis 
mengatakan bahwa ia telah menulis sebuah artikel tetapi faktanya yang ia tulis ialah 
feature.  
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Langkah Awal  

Sebelum melangkah lebih jauh dan mulai asyik menulis artikel ada beberapa hal yang 
perlu dipersiapkan agar proses pembuatan artikel tidak terganggu di tengah jalan:  

• Kemana akan dikirim? 
Sebelum mulai menulis tentukan dulu ke media mana artikel tersebut nantinya 
akan dikirim. Selanjutnya buatlah artikel berdasarkan segmen pembaca media 
yang bersangkutan. Sebuah artikel mengenai Natal yang ditujukan untuk surat 
kabar umum tentu saja memiliki pemaparan yang berbeda dengan artikel yang 
ditujukan untuk majalah Kristen.  

• Mempersiapkan bahan. 
Persiapkan bahan-bahan pendukung yang dirasa perlu seperti kamus, buku 
penunjang, kliping, dan bahan-bahan lain yang menyediakan informasi yang kita 
perlukan.  

• Situasi yang mendukung. 
Pilihlah tempat yang mendukung Anda agar dapat menuangkan ide dengan 
lancar tanpa ada gangguan. Agar lebih nyaman siapkan juga air minum, dan 
makanan ringan secukupnya. Hal ini untuk membantu agar Anda tidak bolak-
balik antara menulis sebentar, lalu berhenti untuk mengambil minuman, lanjutkan 
menulis, berhenti menulis lagi, mengambil makanan, dst yang tentu saja akan 
menguras tenaga.  

Memulai Menulis  

Ada banyak cara yang bisa orang kembangkan untuk mulai menulis artikel. Beberapa 
orang bisa langsung mengerjakannya tanpa terlebih dahulu membuat sketsa karangan 
atau poin. Mereka cukup memiliki ide dan mengembangkan urutan penyampaian di 
pikiran untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Namun, ada juga yang 
memulainya dengan membuat sketsa artikel terlebih dahulu sebagai panduan menulis.  

Bagi Anda yang belum terbiasa menulis, cara-cara sederhana di bawah ini dapat Anda 
pakai sebagai panduan dalam mengembangkan pemikiran Anda mengenai satu 
masalah menjadi suatu artikel.  

LANGKAH PERTAMA ialah "Menentukan Tema dan Judul" yang tentunya sesuai 
dengan ide yang Anda miliki. Setelah tema selesai dibuat, segera tentukan judul dari 
tulisan yang hendak dibuat. Jika tema menjadi inti atau nafas dari artikel maka judul 
menjadi wajah dari sebuah artikel. Judul akan menentukan apakah seseorang tertarik 
untuk membaca artikel tersebut atau akan mengabaikannya.  

Beberapa penulis terbiasa membuat judul sebelum tulisannya dibuat tetapi yang lain 
akan membuat judul setelah tulisannya selesai dibuat. Dengan membuat judul terlebih 
dahulu maka Anda dapat membuat suatu tulisan tetap terjaga tidak melenceng ke 
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kanan maupun ke kiri karena dipandu oleh judulnya. Sementara itu jika judul ditentukan 
setelah tulisan selesai maka dikhawatirkan tulisan tersebut dapat melenceng dan bisa 
saja tidak lagi memiliki makna karena tidak ada panduan.  

LANGKAH KEDUA ialah "Membuat Sketsa Artikel" atau poin-poin artikel. Sketsa artikel 
memiliki peran lebih dari sekadar penjabaran ide. Sketsa ini sangat berguna jika Anda 
tidak dapat menyelesaikan artikel tersebut dalam waktu singkat. Artinya jika Anda harus 
berhenti dalam waktu cukup lama dan ingin melanjutkan artikel Anda maka sketsa 
artikel akan menolong Anda, mengingat kembali ide-ide apa saja yang dulu ingin Anda 
tulis.  

LANGKAH KETIGA, tentu saja "Mengembangkan Sketsa Artikel" yang telah Anda buat 
menjadi sebuah artikel dengan berdasarkan informasi yang kita miliki. Karena 
pendahuluan merupakan gerbang awal suatu tulisan maka disarankan untuk membuat 
pendahuluan semenarik mungkin. Beberapa penulis mengisi pendahuluan dari tulisan 
mereka dengan anekdot, ilustrasi, kutipan ayat Alkitab, atau pertanyaan yang menarik.  

Setelah selesai membuat artikel LANGKAH KEEMPAT yang tidak boleh Anda lupakan 
ialah "Baca Lagi dan Lakukan Perbaikan Seperlunya". Koreksi tersebut bisa meliputi 
tanda baca, kalimat ambigu, atau keakuratan informasi. Sebaiknya koreksi ini dilakukan 
beberapa saat setelah artikel selesai dibuat. Jadi ada waktu untuk menenangkan pikiran 
setelah sebelumnya terkuras untuk menulis. Ada baiknya bila Anda meminta orang lain 
yang lebih berpengalaman untuk mengomentari artikel Anda.  

Nah, setelah Anda yakin dengan artikel yang Anda buat, segera kirimkan artikel 
tersebut ke media yang telah Anda tentukan. Jangan menunggu terlalu lama, kecuali 
bila artikel yang Anda buat memang sesuai untuk dibaca kapan saja. Sebuah artikel 
mengenai Natal sebaiknya dikirimkan sebelum memasuki bulan Desember. Sedangkan 
artikel mengenai penginjilan bisa dikirimkan kapan saja.  

Beberapa media biasanya juga mencantumkan aturan pengiriman artikel seperti format 
kertas, ukuran huruf, atau kelengkapan administrasi. Ikuti aturan tersebut dan jangan 
membuat aturan sendiri. Selain itu beberapa media juga menyebutkan batas waktu 
pemuatan. Artinya bila sampai batas waktu yang ditentukan artikel Anda belum dimuat 
maka dipastikan artikel Anda tidak dapat dimuat di media tersebut.  

Referensi  

Berikut ini beberapa sumber informasi dari internet yang dapat Anda gunakan untuk 
mengasah kemampuan menulis Anda:  

• Christian Writers' Club  
==> http://www.ylsa.org/cwc/  

• Komunitas Penjunan  
==> http://www.geocities.com/k_penjunan  

http://www.ylsa.org/cwc/
http://www.geocities.com/k_penjunan
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• Penulis Lepas  
==> http://www.penulislepas.com/  

• Cyber Sastra  
==> http://www.cybersastra.net/  

• Freelance Writing  
==> http://www.freelancewriting.com/  

Selain belajar melalui situs referensi di atas, syarat wajib untuk meningkatkan 
kemampuan menulis artikel ialah dengan menulis artikel itu sendiri. Semua bahan 
pelajaran yang Anda pelajari tidak akan ada hasilnya jika Anda sendiri enggan atau 
masih ragu untuk menulis. Oleh karena itu marilah kita mulai belajar menulis sejak 
sekarang, saat ide mulai muncul di pikiran kita. (Hardhono)  

Stop Press 

Kepada seluruh pembaca setia ICW, segenap Redaksi ICW mengucapkan:  

"Selamat Natal 2005 dan Tahun Baru 2006" 

Biarlah Natal 2005 ini memberikan kekuatan dan pengharapan pada kita untuk 
menyongsong tahun 2006. Selain itu Redaksi juga mengucapkan terima kasih semua 
pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung 
mendukung pelayanan ICW. Kami akan berusaha untuk membalas kebaikan ini dengan 
memberikan yang terbaik dalam setiap edisi ICW. Tuhan memberkati pelayanan kita 
semua.  

Surat Anda 

Dari : Edi Santosa <edi_santosa(at)>  
>Saya sangat diberkati dengan berbagai situs yang redaksi kirimkan  
>semoga icw juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dan terus  
>bertambah baik setiap edisinya.  
>GBU  

Redaksi: 
Shallom, Kami merasa senang karena ICW boleh menjadi berkat bagi Anda dan 
tentunya juga bagi pembaca lain. Kami akan selalu berusaha agar ICW bisa 
memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kristen Indonesia secara luas. 
Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami mengharapkan partisipasi Anda baik dalam 
wujud penyampaian informasi dan doa bagi kemajuan pelayanan ICW. Terima kasih. 
Tuhan memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1061 dan 1062  

http://www.penulislepas.com/
http://www.cybersastra.net/
http://www.freelancewriting.com/
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Untuk tahun depan ... :)  

ICW Edisi 1061 akan membahas mengenai YESUS KRISTUS. Bila Anda mengetahui 
sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa situs, milis, dan artikel mengenai 
Tuhan Yesus Kristus, silakan mengirimkannya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1062 akan membahas mengenai BLOG. Bagi Anda yang 
mempunyai Situs Blog yang memiliki nilai-nilai kekristenan silakan mengirimkan alamat 
dan reviewnya ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org>  

Kami tunggu, lho!  
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