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ICW 1108/Januari/2009: Mengasah Anak 
(Parenting)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Edisi kali ini mengawali perjumpaan kita pada tahun yang baru, tahun 2009. Biasanya, 
bulan Januari merupakan bulan yang penuh dengan komitmen untuk menapaki tahun 
baru dengan lebih baik daripada tahun kemarin. Seseorang membuat komitmen baru 
dengan tujuan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ketinggalan para orang tua, yang 
pastinya berkomitmen untuk mengasuh anak secara lebih baik. Untuk membantu para 
orang tua, pada awal tahun baru ini, redaksi mengusung ulasan-ulasan situs seputar 
mengasuh anak (parenting). Tujuannya agar para orang tua memiliki gudang referensi 
untuk menambah pengetahuan juga wawasan dalam menjalankan komitmen sebagai 
orang tua yang lebih baik.  

Sekaligus, redaksi menyampaikan bahwa bulan ini Publikasi ICW genap berusia 11 
tahun. Minggu depan, kami akan menerbitkan ICW Edisi Khusus Ulang Tahun. Oleh 
karena itu, kami memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada Pembaca ICW 
yang ingin mengirimkan kritik, saran, atau kata-kata penyemangat sehubungan dengan 
ulang tahun ICW. Silakan kirimkan e-mail Anda ke e-mail redaksi di:  
==> icw(at)sabda.org. Kami tunggu, ya.  

Tidak lupa, segenap redaksi mengucapkan, "Selamat Tahun Baru 2009." Tuhan Yesus 
memberkati.  

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

• C3I - Christian Counseling Center Indonesia  

Dalam situs ini, Anda akan mendapatkan banyak referensi seputar mengasuh anak 
yang baik dan benar. Sampai ulasan ini diturunkan, situs C3I memiliki 99 bahan tertulis 
seputar pengasuhan anak yang dikumpulkan dalam kategori Anak/Parenting, yang 
dapat Anda baca secara tersambung. Jenis bahannya pun bermacam-macam, mulai 
dari Artikel, Online Book, Tips, Bimbingan Alkitab, TELAGA, Tanya-Jawab, Kesaksian, 
Renungan, dan Materi Konseling.  

Jika ingin berkonsultasi perihal pengasuhan anak, Anda dapat masuk dalam menu 
Formulir Konseling yang akan membawa Anda ke halaman Konsultasikan Masalah 
Anda. Silakan kirimkan pertanyaan maupun "sharing" Anda seputar pengasuhan anak 
dengan mengisi formulir yang tersedia. Bagi Anda yang tidak dapat mengakses internet 
setiap hari, Anda juga bisa mendapatkan bahan-bahan seputar konseling Kristen melaui 
e-mail Anda dengan berlangganan Publikasi e-Konsel. Silakan klik menu Formulir 
Berlangganan e-Konsel dan isilah formulir berlangganannya. Setiap dua kali dalam 1 
bulan, Anda akan menerima materi-materi konseling Kristen melalui publikasi tersebut. 
Tunggu apa lagi? Selamat berjelajah! (YPA)  
==> http://c3i.sabda.org/ [Halaman Utama]  
==> http://c3i.sabda.org/taxonomy/term/465/9 [Anak/Parenting]  

• ALL SAINTS JAKARTA - Keluarga Kristen dalam Dunia Modern  

Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang seperti apakah keluarga Kristen yang 
diinginkan oleh Tuhan? Bagaimana membangun sebuah keluarga Kristen yang 
alkitabiah? Nah, halaman ini pasti akan sangat membantu Anda.  

Halaman "Keluarga Kristen dalam Dunia Modern" merupakan bagian dari situs All 
Saints Jakarta. Memang, bahasan yang ada kurang lengkap karena keterbatasan 
ruangan hanya terdiri dari satu halaman namun melalui halaman ini mereka mencoba 
menjawab pertanyaan inti tentang keluarga Kristen yang sebenarnya.  

Bahasan yang ada dirangkum ke dalam enam poin, yaitu Tekanan pada Keluarga, Apa 
itu Keluarga?, Pengertian Teologis Mengenai "Keluarga", Keluarga Kristen di dalam 
Maksud Allah, Rumah Tangga Kristen di Masyarakat Modern, dan Memelihara 
Keseimbangan. Jika Anda ingin memperdalam pengetahuan Anda tentang keluarga 
Kristen, maka silakan menyalin rekat alamat di bawah ini ke dalam browser Anda. 
(YPA)  
==> http://www.allsaintsjakarta.org/KelKrist.htm  

• JAWABAN.COM - Relationship: Parenting  

Situs yang memiliki banyak artikel ini memberikan ruang khusus pula kepada para 
orang tua masa kini yang ingin mengasuh anak mereka sesuai zaman tanpa 

http://c3i.sabda.org/
http://c3i.sabda.org/taxonomy/term/465/9
http://www.allsaintsjakarta.org/KelKrist.htm
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meninggalkan prinsip-prinsip Alkitab. Topik Parenting merupakan bagian dari halaman 
Relationship dalam situs Jawaban.com, yang memuat lebih dari dua ratus artikel 
seputar pengasuhan anak masa kini.  

Selain topik Parenting, halaman Relationship juga memuat topik lain, yaitu Husband & 
Wife dan Single & Loveable. Jika Anda ingin bertanya seputar kehidupan rumah tangga, 
termasuk bagaimana mengasuh anak dengan benar, halaman ini menyediakan menu 
Ask The Expert?. Pilihlah topik For Marriage jika Anda ingin berkonsultasi dengan pakar 
ahli dalam bidang urusan rumah tangga. Bagaimana? Anda tertarik? Silakan saja 
mengunjungi situs ini dan pastikan bahan-bahan di dalamnya memberkati Anda. (DWD)  
==> http://www.jawaban.com/news/index.php [Utama]  
==> http://jawaban.com/news/relationship [Relationship]  
==> http://jawaban.com/news/relationship/archive.php?cat_id=93  
[Parenting]  

Jelajah Situs Manca 

• ALL ABOUT PARENTING -  

Sekilas, situs ini terlihat tidak terlalu besar dan terkesan sederhana. Halaman utama 
situs ini memang hanya terdiri dari ucapan selamat datang yang lugas dan daftar 
kategori bahan yang ada dalam situs ini. Namun, saat pengunjung mengeklik setiap 
kategori, maka dapat terlihat bahwa sebenarnya situs ini merupakan situs yang cukup 
besar dan memiliki beberapa fasilitas, bukan hanya berisi artikel saja.  

Kategori-kategori yang ada disusun berdasarkan kebutuhan pengasuhan anak dengan 
prinsip-prinsip Kristen. Anda dapat menjumpai kategori-kategori berikut ini: Christmas 
Traditions, Prayers For Children, Bed Wetting, Child Discipline, Anger Management for 
Parents, Christian Home School, Parenting Skills, Christian Parenting, Parenting Plan, 
Working Mom, Bible Stories for Kids, dan Parenting Tips. Fasilitas yang disediakan 
dalam setiap kategori memang agak berbeda-beda. Kategori Christian Parenting 
misalnya. Selain dapat membaca artikel, Anda juga dapat mendengarkan audio 
mengenai pengasuhan anak Kristen. Menariknya lagi, artikel-artikel yang ada 
merupakan tulisan-tulisan dari orang tua Kristen pula. Oleh karena itu, jika Anda ingin 
mengasuh anak-anak Anda dengan efektif dan berbuah baik, bukalah situs ini dan 
temukan tips-tips, artikel-artikel, serta saran-saran dari orang tua lain dalam 
hubungannya dengan pendidikan dan pengasuhan anak-anak Anda. (DWD)  
==> http://www.allaboutparenting.org/  

• CHRISTIAN-PARENT.COM - Focusing on Christian Family Values  

Situs yang satu ini memang benar-benar sebuah situs yang dibangun untuk membantu 
orang tua mendidik anak-anaknya.  

Ratusan artikel yang ada di situs ini sudah dikelompokkan menurut kategorinya masing-
masing, sesuai dengan usia anak. Toddlers untuk Anda yang memiliki balita; Preschool 

http://www.jawaban.com/news/index.php
http://jawaban.com/news/relationship
http://jawaban.com/news/relationship/archive.php?cat_id=93
http://www.allaboutparenting.org/
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untuk Anda yang memiliki anak TK; Elementary untuk SD, Homeschooling untuk anak 
yang mengenyam pendidikan di rumah; dan Teens untuk remaja. Selain itu, ada juga 
menu For Moms dan Parenting yang masing-masing berisi artikel-artikel yang berkaitan 
dengan tugas ibu dan bagaimana mengasuh anak secara umum.  

Kemudian, ada juga artikel-artikel alkitabiah berkenaan dengan dunia anak di Children's 
Devotional, dan renungan harian untuk anak pada menu Bible Minute, yang dapat Anda 
terima dengan gratis di "mailbox" Anda saat Anda mendaftarkan diri dengan mengisi 
form yang disediakan.  

Semua itu didukung dengan menu Bible Games, yang berisi resensi buku-buku Kristen 
tentang permainan Alkitab, membuat situs ini sangat patut untuk dikunjungi oleh Anda 
semua, khususnya para orang tua. (DP)  
==> http://www.christian-parent.com/  

Jelajah Situs Umum 

• RUANG KELUARGA - Media Keluarga Bahagia  

Bagaimana cara menghilangkan noda bekas campak? Bagaimana membelanjakan 
uang bulanan dengan bijak? Atau apakah Anda ingin tahu manfaat berjalan-jalan bagi 
ibu hamil? Jika Anda adalah orang tua yang selalu haus dengan informasi-informasi 
seputar keluarga, "parenting", anak, maupun hal-hal umum lainnya, maka situs ini 
merupakan jawabannya.  

Ruang Keluarga adalah sebuah situs yang menyajikan informasi-informasi seputar 
dunia keluarga, mulai dari masalah anak-anak hingga urusan dapur. Tengok saja 
kategori-kategori yang ditawarkan oleh Ruang Keluarga, yang terdiri dari Ibu dan Anak, 
Inspirasi, Keluarga, Kesehatan, Keuangan, Kuliner, Properti, Ruang, Tahukah Anda, 
Tips, dan Untuk Anda.  

Ruang Keluarga tidak hanya menyajikan artikel saja dalam situsnya, tapi juga forum, 
iklan baris, polling, dan RSS berita dari situs detiknews.com. Dari berbagai menu dan 
fasilitas yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, tentu kita dapat menarik kesimpulan 
bahwa situs ini merupakan salah satu situs keluarga yang layak dikunjungi. Selamat 
berkunjung. (YPA)  
==> http://www.ruangkeluarga.com/  

Get the Fresh 

WAJAH BARU SITUS TEGUR SAPA GEMBALA KELUARGA (TELAGA) 

Situs TELAGA yang menyediakan rekaman audio dalam bentuk transkrip, artikel, serta 
ringkasan topik keluarga dan masalah kejiwaan secara umum, saat ini hadir dengan 
wajah baru. Situs TELAGA baru tampil lebih segar dan interaktif. Dengan menggunakan 

http://www.christian-parent.com/
http://www.ruangkeluarga.com/
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teknologi Drupal, situs ini mampu menghadirkan fasilitas baru berupa fasilitas blog dan 
fasilitas beri komentar yang belum ada di situs TELAGA lama.  

Halaman depan situs TELAGA juga didesain untuk menampilkan perubahan-perubahan 
terbaru tiap bulannya, seperti berita terbaru pelayanan TELAGA, topik audio, dan blog 
terbaru. Meskipun demikian, menu-menu yang ada sebelumnya masih dipertahankan. 
Sebagai tambahan, halaman-halaman di situs yang lama juga masih bisa diakses jika 
Anda masih menyimpannya. Hanya, halaman depan sudah diubah ke wajah situs yang 
baru.  

Untuk bergabung menjadi pengguna dan berpartisipasi di dalam situs TELAGA, 
Sahabat dan Pendukung YLSA harus mendaftar menjadi pengguna terlebih dahulu. 
Saat ini, Sahabat dan Pendukung YLSA baru bisa memanfaatkan fasilitas beri 
komentar. Kami harap Sahabat dan Pendukung YLSA bersabar untuk dibukanya 
fasilitas yang lainnya. Selamat berjelajah di situs TELAGA.  
==> http://www.telaga.org/  

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

In Christ Global:Bahan Anak di Situs in-christ.net 

Parenting atau pengasuhan anak tentu saja tidak dapat dipisahkan dari dunia anak. 
Untuk kita dapat menjadi orang tua yang baik, tentu saja kita harus mengenal anak 
dunianya, segala kesukaan, dan pergumulannya. Dan, bicara soal dunia anak, tentu 
saja hal itu tidak dapat dipisahkan dari situs In-Christ.Net yang nyatanya menyediakan 
banyak bahan anak, mulai dari artikel anak, ulasan situs anak, dan bahan-bahan anak 
dalam format wiki. Karena itu, sempatkan untuk menengoknya di:  

http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_anak [Artikel Anak] http://www.in-
christ.net/links/topic/anak [Ulasan Situs Anak] http://www.in-
christ.net/wiki/Network_Anak (Wiki Network Anak]  

Jelajah Blog Kristen 

• FAMILY MORE  

Tidak banyak blogger yang mengangkat masalah keluarga, anak-anak, dan orang tua 
dalam blognya. Kebanyakan blog berisi refleksi hidup sehari-hari dari sang penulis. Dari 
blog-blog keluarga yang jumlahnya tidak terlalu banyak ini, kami ingin mengajak Anda 
mengunjungi sebuah blog yang dikelola oleh Petrus Ferijanto.  

http://www.telaga.org/
http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_anak
http://www.in-christ.net/links/topic/anak
http://www.in-christ.net/links/topic/anak
http://www.in-christ.net/wiki/Network_Anak
http://www.in-christ.net/wiki/Network_Anak
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Sebagai sebuah blog yang mengangkat tema keluarga, tentunya tulisan-tulisan yang 
diangkat sebagian besar seputar masalah keluarga. Sayangnya, beliau tidak 
mengategorikan tulisan-tulisannya, sehingga mungkin Anda akan mengalami sedikit 
kesulitan ketika ingin mengakses tulisannya, karena satu-satunya alat bantu yang ada 
adalah pengategorian berdasarkan tags. Adapun tags-tags yang ada antara lain adalah 
keluarga, rumah tangga, orang tua dan anak, artikel rohani, dan mendidik anak.  

Selain mengelola blog ini, Petrus Ferijanto juga mengelola blog lain dengan tema 
kepemimpinan dan misi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang blog beliau, 
silakan mengunjungi alamat di bawah ini. (YPA)  
==> http://petrusfs.multiply.com/  

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

Seputar Milis 

Milis Publikasi 

• E-KONSEL  

Sebagai salah satu milis publikasi yang mengangkat tema konseling, milis e-konsel 
adalah sebuah milis yang dapat membantu bapak ibu sekalian mengasuh si kecil. 
Memang, topik yang diangkat oleh milis ini tidak melulu tentang orang tua dan 
pengasuhan anak saja, mengingat konseling memiliki lingkup yang sangat luas.  

Publikasi e-Konsel adalah sebuah milis publikasi interdominasi, sehingga tidak menutup 
kemungkinan bagi anggota gereja mana pun. Publikasi ini akan diberikan secara gratis 
bagi Anda setiap dua minggu sekali jika Anda mendaftar menjadi anggota.  

Beberapa bahan "parenting" yang bisa ditilik sepanjang tahun 2008, antara lain:  
==> Anak dan Video Games,  
==> Anak dan Internet,  
==> Konflik Antara Orang Tua dan Anak,  
==> Menangani Anak Sulit Membaca, dan  
==> Menangani Anak Sulit Menulis.  

Tentunya masih banyak bahan parenting lainnya, mengingat milis ini lahir pada tahun 
2001. Tunggu apa lagi, kami nantikan keikutsertaan Anda bersama e-Konsel.  
==> < subscribe-i-kan-konsel(at)hub.xc.org > [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ [Arsip]  

  

http://petrusfs.multiply.com/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
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Artikel:"Hacker" Beritikad Dan Kode Etik 

Dengan semakin mendunianya jaringan komputer dan internet, tempat kita hidup seolah 
menjadi sempit. Dengan internet, kita bisa berkeliling dunia tanpa harus tersesat, walau 
sebatas dunia maya.  

Namun, tentu saja berbagai dampak dari globalisasi jaringan tersebut tidak menutup 
kemungkinan data yang ada dalam sebuah server bisa diubah atau dirusak oleh orang 
yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, beberapa bulan lalu situs Depkominfo 
dan Partai Golkar terkena "hack". Kemudian tanggal 2 Mei 2008, salah satu media 
massa terkemuka juga kena sasaran "hacker". Apa sebenarnya maksud dan tujuan 
para hacker? Dan, siapa sebenarnya mereka?  

"Topi Putih"  
Hacker sejati sering juga disebut hacker "topi putih", motivasinya sama dengan perintis 
mereka, para hacker MIT, yaitu untuk mempelajari seluk-beluk sistem komputer yang 
ditemui. Mereka masih memiliki kode etik dengan prinsip tidak merusak.  

Salah seorang hacker jenis topi putih, yang dikenal juga dengan istilah "Handle", pernah 
mengatakan, "Hacker yearn for knowledge, and prosses a limitless curiosity for the 
internal works of the system. They usually have extensive knowledge in one more 
programming languages. They do NOT purposefully damage or delete file."  

Pada praktiknya, semua hacker melakukan penyusupan, dan penyusupan memang 
melanggar bila dilakukan pada jaringan bukan milik sendiri. Namun, karena motivasi 
mereka adalah murni untuk belajar, para hacker sejati selalu berusaha untuk tidak 
mengubah apa pun sehingga administrator sistem tidak akan merasakan ada 
kejanggalan dalam sistemnya.  

Bahkan, kadang-kadang ada juga hacker yang memberi tahu administrator suatu sistem 
apabila ditemukan kelemahan fatal pada sistem suatu perusahaan. Karena sifat mereka 
yang demikian, jarang terjadi hacker sejati mendapat masalah dengan pihak berwajib.  

Tidak sedikit para hacker sejati sering menjadi pakar komputer maupun profesional TI 
setelah pensiun dari kegiatan hacking mereka. Sampai saat ini, banyak tokoh hacker 
sejati yang memberikan sumbangan yang signifikan pada perkembangan dunia TI.  

"Hacker Jahat" 
Hacker tipe ini menyalahgunakan kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan 
komputer, mulai dari pencurian nomor kartu kredit, hingga merusak server milik 
pemerintah, perusahaan, ISP, dan lain-lain. Karena tindakannya, mereka cenderung 
berada dalam konflik dengan petugas, administrator jaringan, atau pun para hacker 
"topi putih".  
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Ketika hacker jahat beraksi, akan ada hacker "topi putih" yang menawarkan jasa 
kepada korban untuk melacak hacker jahat ini. Dan, sebagian hacker "topi putih" 
memberikan istilah bagi para hacker jahat dengan sebutan "cracker".  

Awalnya, hacker kelompok ini tidak memulai karier dengan motivasi kriminal, mereka 
biasanya memulai karier hacking dengan rasa ingin tahu. Namun, dalam perjalanannya, 
mereka mulai berpikir untuk menyalahgunakan apa yang telah mereka pelajari di masa 
awal karier hacking mereka.  

"Bogus Hacker" 
Muncul sebagai ekses tersebarnya informasi tentang hacking dan keamanan komputer, 
kelompok yang disebut sebagai bogus hacker ini jumlahnya cukup banyak. Aktivitas 
mereka sama dengan kedua kelompok sebelumnya, sering kali agak condong ke 
kelompok hacker kriminal dan mereka biasanya tidak setertutup kedua kelompok 
sebelumnya, bahkan cenderung menyombongkan diri.  

Meskipun aktivitas mereka juga melakukan hacking, sebenarnya mereka tidak dianggap 
sebagai bagian dari kelompok hacker, baik hacker sejati maupun hacker jahat.  

Kelompok hacker sejati dan hacker jahat memperoleh keahlian hacking sebagai usaha 
mereka dalam belajar. Mereka mampu menyusup ke dalam sistem komputer yang 
memiliki pengamanan karena mereka memang mampu. Terlepas dari baik buruknya 
iktikad mereka, keahlian mereka memang diatas rata-rata.  

Sementara, para vandal komputer biasanya hanya tahu sedikit mengenai seluk beluk 
komputer. Yang umum mereka lakukan adalah mencari situs-situs internet yang 
menyediakan program-program hacking yamg sudah jadi atau instan, men-download 
program, dan duduk santai sementara program tersebut bekerja.  

Hal ini dimungkinkan terjadi karena banyak program bantu hacking dengan sedikit 
modifikasi. Lebih buruk lagi, biasanya para vandalis komputer atau bogus hacker, 
sering sesumbar sebagai hacker elit dan masuk ke dalam sebuah sistem dan 
merusaknya.  

"Samurai Hacker" 
Samurai dalam jargon hacker merujuk pada "sekelompok hacker bayaran yang 
melakukan hacking legal atas permintaan penyewanya". Saat ini, bukan hal aneh 
apabila suatu perusahaan menyewa jasa hacker atau kelompok hacker untuk menguji 
sistem keamanan komputer mereka. Konsepnya adalah "membobol sistem komputer 
milik sendiri untuk meningkatkan keamanan". Dalam hal ini, para samurai hacker hanya 
melakukan hacking legal untuk membantu pengamanan suatu jaringan komputer.  

Tiap profesi biasanya memiliki kode etik, misalnya dokter, dengan kode etiknya yang 
berasal dari ajaran Hipokrates. Para hacker sejati pun punya kode etik sendiri. Kode etik 
ini berkembang sejak munculnya para hacker di MIT (Massachusetts Institute of 
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Technology) pada tahun 1960-an, dan kode etik pertama tercatat dalam buku "Hacker 
Heroes of the Computer Revolution" karya Steven Levy.  

Meski telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, para hacker sejati 
berusaha agar kehadirannya, kalau bisa tidak disadari oleh pemilik sistem yang 
dimasukinya. Namun, agar kehadirannya tetap tidak diketahui, mereka akan 
menghapus jejak mereka, biasanya dengan mengedit berbagai file log dari sistem 
tersebut.  

Hacker sejati percaya bahwa informasi dan pengetahuan adalah hak tiap orang dan 
tidak boleh dimonopoli oleh pihak tertentu. Lebih jauh, hacker berpendapat, bahwa 
akses tersebut harus total dan mereka berusaha menghilangkan penghalang antara 
manusia dan teknologi.  

Bagi banyak hacker, membuka data-data suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar, 
tidak menjadi masalah selama prinsipnya tidak merusak serta tidak memanipulasinya. 
Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan lain ceritanya karena 
memasuki rumah orang tanpa permisi.  

Selain yang dijelaskan di atas, ada beberapa kode etik yang tidak tertera secara umum, 
umpamanya tidak menggunakan program bantu, tidak meng-hack komputer 
pemerintah, dan "asas bela diri" atau menggunakan kemampuan hacking untuk 
membalas serangan atau tekanan dari pihak yang berkuasa.  

Diambil dan disunting seperlunya dari: Nama koran: Kompas, Senin 22 September 2008 
Penulis: Tutang Halaman: 34  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk tiga edisi mendatang.  

 
1109: Edisi Khusus Ulang Tahun  
1110: Pendidikan Elektronik  
1111: Humor Kristen  
==> < icw(at)sabda.org >  

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

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Surat elektronik dari Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW 
melalui kolom Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim 
ke redaksi di alamat:  
==> icw(at)sabda.org  
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Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1109/Februari/2009: Edisi Ulang 
Tahun  
Salam Kasih  

Pelanggan ICW yang terkasih,  

Bagi sebagian besar orang, ulang tahun merupakan saat yang istimewa. Begitu pun 
dengan ICW yang berulang tahun ke-11 pada tanggal 25 Januari 2008. Dengan 
pengalamannya selama 11 tahun ini, ICW berharap bisa menjadi lebih baik lagi, 
sehingga pelanggan mendapatkan manfaat dan berkat yang lebih banyak lagi.  

Dalam edisi istimewa ulang tahun kali ini, Redaksi ICW mengucap syukur atas 
penyertaan Tuhan. Sebagai publikasi tertua yang diterbitkan oleh YLSA, maka 
keberadaan ICW hingga saat ini sungguh karena izin Tuhan semata. Beberapa mantan 
staf redaksi ICW pun berkesempatan "reuni" dalam edisi ini. Dilihat dari "sharing" 
mereka, ternyata ICW telah melalui perjalanan yang cukup berliku dan panjang. Namun, 
puji Tuhan karena Ia menyatakan penyertaan-Nya agar ICW tetap menjadi bagian 
dalam pelayanan YLSA yang menyertai Anda sekalian.  

Jangan lewatkan sajian istimewa lainnya seperti renungan mengenai ulang tahun, 
ulasan situs baru "Blog SABDA", artikel yang mengajak kita semakin giat menginjili 
melalui internet, dan juga pengumuman penting dari redaksi mengenai perubahan-
perubahan yang terjadi di milis publikasi ICW pada bulan Februari mendatang.  

Harapan kami, ICW terus menjadi alat Tuhan sehingga kita semua semakin melihat 
pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam dunia maya. Biarlah dunia internet menjadi 
tempat di mana nama Tuhan dimuliakan. Terima kash atas dukungan dan doa para 
Pelanggan terkasih. Sungguh membuat redaksi semakin giat lagi menjalankan 
pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Terpujilah Tuhan.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia,  
Pemimpin Redaksi ICW  
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Artikel:Bagaimana Menginjili Melalui Internet Secara 
Efektif 

Lebih dari satu milyar orang menggunakan web, dan internet mengubah dunia. 
Mengapa tidak menggunakan kekuatan internet untuk menjangkau dunia dengan Injil. 
Saya ingin berbagi dengan Anda strategi-strategi penjangkauan secara online sehingga 
Anda dapat pergi ke seluruh dunia dan menyebarkan Injil tanpa meninggalkan rumah.  

Petunjuk-Petunjuk  

Langkah 1 

Hal pertama yang akan Anda lakukan adalah menciptakan sebuah halaman situs atau 
blog yang akan menjadi halaman utama situs penginjilan Anda. Situs gospelcom.net 
menyatakan: Banyak situs Kristen, bahkan yang berharap untuk lebih bersifat 
penginjilan, cenderung menggunakan jargon Kristen. Hal ini mungkin tidak dapat 
dipahami oleh orang-orang non-Kristen, dan dianggap sebagai "gereja" atau 
"menginjili". Hasilnya adalah bahwa kita cenderung berkomunikasi dengan baik hanya 
kepada orang-orang bergereja saja (yakni, mereka yang sudah mengenal gereja dalam 
hidup mereka), dan gagal berkomunikasi dengan orang-orang tak bergereja yang jauh 
lebih banyak jumlahnya. Buatlah situs yang sederhana. Tetap fokus terutama pada inti 
dari Injil. Hal ini mungkin akan melibatkan beberapa unsur pengantar, tapi fokus 
utamanya adalah untuk menjelaskan tentang Jalan Keselamatan. Mungkin dengan 
menambahkan "Sekarang, cobalah datang pada Tuhan" pada bagian sumber di bawah. 
Ini merupakan sebuah presentasi yang bagus.  

Langkah 2 

Mendaftar ke berbagai situs menulis, seperti xomba.com. Tulis dan kirim kesaksian 
Anda, dan bagikan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup Anda. Anda akan 
heran dengan banyaknya orang yang akan memberi komentar pada artikel Anda pada 
saat Anda menyebutkan sesuatu tentang Tuhan. Beberapa komentar mungkin kasar, 
tapi tetaplah kuat dan ingatlah untuk mengarahkan mereka kembali ke halaman situs 
penginjilan anda.  

Langkah 3 

Sebuah ruang diskusi (chat room) adalah sebuah halaman situs di mana Anda dapat 
"berbicara" dengan orang lain pada waktu itu juga, dengan cara mengetikkan pesan di 
halaman situs. Hal ini dapat menjadi suatu bentuk kesaksian yang sangat efektif. 
Pastikan Anda mengarahkan mereka ke halaman penginjilan agar mereka 
mendapatkan pewartaan Injil. Cantumkan alamat URL situs Anda dalam percakapan itu.  

Tips-Tips dan Himbauan 
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• Sama seperti bentuk penginjilan lain, Anda harus tetap hidup dalam doa, jadilah 
kuat dan kenalilah Alkitab Anda.  

• Tujuan utama Anda adalah menjangkau orang dengan kebenaran mengenai 
keselamatan, namun Anda juga harus selalu siap untuk menghibur dan 
menyemangati orang. Kadang, yang dibutuhkan oleh seseorang adalah 
seseorang yang memerhatikannya.  

• Jangan menggunakan penginjilan internet sebagai usaha memojokan agama, 
gereja, atau denominasi tertentu. Semuanya ini adalah tentang membawa orang-
orang kepada sebuah hubungan dengan Tuhan di mana mereka menemukan 
harapan, penghiburan, dan kasih. Cobalah untuk tidak menggunakan hal ini 
sebagai cara untuk mengiklankan gereja atau pelayanan Anda, dan usaha 
penginjilan Anda akan efektif. (t/Adwin)  

Diterjemahkan dan disesuaikan dari: Judul situs: e-How  
Judul asli artikel: How to be Effective With Internet Evangelism  
Penulis: Free indeed!  
Alamat URL: http://www.ehow.com/how_4397566_be-effective-internet-evangelism.html  

Lain-Lain 

Untuk Hari Ini 

Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia, yang semakin 
besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, 
menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu 
kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun 
manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. (2 Korintus 4:15-16)  

Sekelompok remaja diminta untuk berdoa saat mengikuti pelajaran Alkitab pagi di 
gereja. Masing-masing remaja diminta untuk paling tidak mengucapkan satu kalimat 
saat mereka satu per satu berdoa secara melingkar sesuai tempat duduk. Kira-kira ada 
dua puluh anak muda. Dan saat masing-masing anak mendapat giliran berdoa, mereka 
berdoa dengan model dan panjang doa yang berbeda-beda sesuai kenyamanan 
mereka saat itu. Namun, ada satu contoh, satu pengulangan menarik dalam satu 
ungkapan "Terima kasih untuk hari ini," ucap seorang remaja, dan selanjutnya, dan 
selanjutnya, dan seterusnya hingga ada empat atau lima orang mengucapkannya. 
Meskipun saya memahami kesulitan yang membuat mereka mengucapkan 
pengulangan semacam ini, saya pun harus berhenti sejenak dan memerhatikan kata-
kata yang mereka ucapkan "Terima kasih untuk hari ini".  

Sepertinya dalam perkumpulan orang-orang Kristen, "Terima kasih untuk hari ini" 
merupakan satu kalimat yang pasti terucap di awal doa kita semudah kita mengucapkan 
"Dalam nama Yesus" yang selalu ada di akhir doa. Kedua ungkapan tersebut 
merupakan hal yang sangat lazim diucapkan sewaktu berdoa, yang juga membuat 
seseorang merenungkan berapa banyak orang yang menyadarinya. Kita jarang 
menyadari kuasa nama Yesus yang sangat besar, kita pun jarang memerhatikan 

http://www.ehow.com/how_4397566_be-effective-internet-evangelism.html
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+4%3A15-16
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anugerah yang diberikan setiap hari. Kita tahu bahwa setiap hari Tuhan ada, dan kita 
berharap setiap hari kita bangun untuk menyambut hari yang baru. Namun, kita sering 
kali datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada-Nya, hampir tidak mendengar 
kata-kata kita sendiri dan jarang menyadari bahwa 1 hari adalah suatu anugerah.  

Hal semacam itu sering dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya, dan juga 
satu keadaan yang hampir tak pernah dinanti-nantikan. Perhatikan hubungan yang 
terjalin dengan anggota keluarga kita. Hubungan tersebut merupakan sesuatu yang 
sangat penting, yang sangat berarti, dan berdampak dalam hidup kita. Akan tetapi, kita 
sering kali memandang hubungan itu sebagai hal yang remeh yang bisa diganti dengan 
mudah. Namun, ini bukan karena kita benar-benar menganggap hubungan kita dengan 
keluarga sebagai sesuatu yang sepele, ini dikarenakan saat kita bertambah besar, kita 
sudah terbiasa dengan orang-orang itu di sekitar kita. Dan dari kebiasaan ini, kita 
manganggap anugerah sebagai sesuatu yang memang sudah sewajarnya kita terima 
bahkan kita tidak menyadari kekosongan yang akan ditinggalkan saat seseorang tiba-
tiba pergi, atau jika kita bangun dan tidak memiliki 1 hari pun yang tersisa, atau jika kita 
tidak bisa memanggil nama Yesus.  

Saat kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang kita lalui, ini memberi dampak baik 
bagi kita untuk menyadari apa yang terjadi dalam 1 hari. Bersama Allah, segala sesuatu 
mungkin, dan dalam 1 hari ada banyak kemungkinan. Setiap jam dalam 1 hari, Allah 
dapat mengubah jalan hidup kita seluruhnya, Dia bisa memberi kita petunjuk dan 
pengertian yang baru. Dia bisa mengubah situasi buruk di sekitar kita dan memberi kita 
kekuatan untuk menghadapi hal-hal buruk yang akan terjadi. Dia bisa menjamah kita 
dalam sekejap dan sungguh-sungguh mengubah pemikiran, kehidupan, dan hubungan 
kita. Jika Dia bisa menciptakan dunia dalam 6 hari, coba pikir apa yang bisa Dia lakukan 
dalam hidup kita dalam 1 hari saja. Dan suatu saat Saudara akan mengucapkan, 
"Terima kasih untuk hari ini" dalam doa Saudara, berhentilah sejenak untuk menyadari 
betapa berharganya memiliki 1 hari di mana dalam 1 hari itu Saudara dibimbing oleh 
Sang Pencipta alam semesta. (t/Setya)  

Diterjemahkan dari:  
Nama situs: Day by Day  
Judul asli artikel: For This Day  
Penulis: Tidak dicantumkan  
Alamat URL: http://www.daybyday.org/printdevotion.php?9;21  

Stop Press 

Pengumuman Perubahan Kolom Dan Jadwal Terbit Publikasi Icw 

Menyambut ulang tahun ICW yang ke-11 ini, redaksi melakukan beberapa evaluasi 
supaya ICW tampil lebih baik lagi bagi pelanggan. Adapun perubahan yang terjadi di 
ICW adalah sebagai berikut.  

http://www.daybyday.org/printdevotion.php?9;21
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1. Perubahan Nama Kolom 
Seperti yang kita ketahui, perkembangan blog akhir-akhir ini sangat pesat, 
banyak pengguna internet memanfaatkan blog untuk mengirimkan tulisan 
mereka yang terdiri dari berbagai topik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan 
jika ada blog-blog yang memiliki tema khusus, misalnya blog humor, blog 
sekolah Kristen, blog misi, dan blog pendidikan. Selama ini, ICW hanya 
menyajikan sebuah blog di setiap edisi, karena itu, agar pelanggan ICW 
mengenal lebih banyak blog lagi, mulai edisi bulan Februari, ulasan blog akan 
dijadikan satu dengan ulasan situs, dan kolom JELAJAH BLOG KRISTEN akan 
ditiadakan.  

2. Kolom Baru  
Beberapa nama kolom akan berubah terkait dengan penggabungan antara 
ulasan situs dan ulasan blog, adapun kolom-kolom baru yang akan datang 
adalah:  
JELAJAH NUSANTARA: Kolom yang berisi ulasan situs maupun blog Kristen 
lokal.  
JELAJAH MANCA: Kolom yang berisi ulasan situs maupun blog Kristen 
mancanegara.  
JELAJAH UMUM: Kolom yang berisi ulasan situs maupun blog Kristen umum.  

3. Perubahan jadwal terbit 
Kami menyadari bahwa selama ini informasi yang disajikan oleh ICW sangat 
sarat dengan informasi. Beberapa pelanggan sempat mengeluhkan panjangnya 
isi publikasi ICW yang berujung pada kurang dibacanya publikasi ini dengan 
saksama. Sebagai solusi, pada bulan Februari mendatang, Publikasi ICW akan 
terbit setiap dua kali dalam sebulan (dwi mingguan). Setiap topik ICW akan 
dibagi ke dalam dua edisi. Dengan itu, isi edisi tidak akan terlalu panjang dan 
pembaca dapat maksimal juga dalam menyimak semua informasi yang terdapat 
dalam edisi-edisi ICW. Harapan kami, langkah yang kami ambil ini memuaskan 
Pelanggan sekalian, juga semakin meningkatkan kinerja para redaksi.  

Kiranya, perubahan ini bisa membuat publikasi ICW lebih baik lagi dan mampu 
menyajikan informasi yang lebih bermanfaat bagi Pelanggan ICW sekalian. Tuhan 
memberkati.  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Februari dan Maret adalah:  

Februari: Pelajaran Alkitab  
Maret: Humor  

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

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



ICW 2009 
 

23 
 

internet. Surat elektronik dari Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW 
melalui kolom Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim 
ke redaksi di alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

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

  



ICW 2009 
 

24 
 

ICW 1110/Februari/2009: Pelajaran Alkitab 
(1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Semakin banyak orang Kristen yang memiliki kerinduan untuk bertumbuh dalam Tuhan. 
Mereka kini tidak hanya memandang sebuah ibadah sebagai sebuah rutinitas, namun 
sebuah kebutuhan. Untuk membantu jemaatnya bertumbuh dalam Tuhan, kini ada 
banyak gereja yang memiliki kelompok-kelompok PA (Pemahaman/Pendalaman 
Alkitab). Tidak hanya di gereja, kelompok-kelompok PA juga dibentuk di lingkungan 
perumahan, kampus, dan sekolah.  

Begitu pun di dunia maya, berbagai bahan pelajaran Alkitab dapat Anda akses dengan 
mudah dalam situs-situs gereja maupun situs-situs Kristen. Hal tersebut tentunya 
sangat membantu dan memudahkan pengguna internet mempelajari firman Tuhan 
melalui komputer tanpa dibatasi jarak dan waktu. Namun, dalam mencari bahan 
pelajaran Alkitab dalam internet, mintalah hikmat dari Tuhan agar tidak terjebak dalam 
bahan-bahan yang tidak alkitabiah. Untuk membantu Anda, berbagai informasi seputar 
situs yang memasang bahan pelajaran Alkitab, khususnya yang berbahasa Indonesia, 
dapat Anda simak dalam edisi ini.  

Seperti yang redaksi umumkan dalam edisi ulang tahun ICW yang lalu, maka mulai 
bulan Februari 2009, ICW akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan. Oleh karena itu, 
topik Pelajaran Alkitab bulan ini akan kami bagi penyajiannya dalam dua edisi, yaitu 
edisi 1110 dan edisi 1111. Kiranya Anda dapat semakin menikmati sajian-sajian ICW 
yang kami susun untuk Anda semua.  

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

• e-LEARNING - "Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan  

Elektronik"  

Berbicara mengenai situs dengan bahan-bahan pelajaran kekristenan/pendalaman 
Alkitab, bisa dikatakan, situs inilah yang saat ini memiliki kuantitas bahan yang lengkap. 
Situs e-Learning hadir untuk mendukung majunya pelayanan di bidang pendidikan 
kekristenan dan menjadi pusat download sumber bahan pelajaran Kristen dan 
pendidikan elektronik. Seluruh pelajaran yang ada dalam situs ini dibagi ke dalam 
empat kategori, Sistematika (1 subkategori), Biblika (2 subkategori), Praktika (7 
subkategori), dan Historika (3 subkategori). Dalam setiap subkategori, Anda dapat 
menyimak banyak pelajaran yang dapat menambah pengetahuan dan iman akan firman 
Tuhan. Bahan yang melimpah, bukan?  

Selain dibaca secara tersambung, bahan-bahan dalam situs yang dibangun oleh 
Yayasan Lembaga SABDA ini dapat juga diunduh dalam format Text, HTML, dan PDF. 
Seluruh bahan yang ada di situs e-Learning ini dapat Anda baca dan unduh secara 
gratis. Jika Anda ingin belajar Alkitab secara tersambung dengan metode kursus jarak 
jauh, situs ini juga menyediakan akses bagi Anda untuk mengikuti Pendidikan Elektronik 
Studi Teologia Awam (PESTA). Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs ini dan 
dalami isi hati Allah melalui setiap sumber pelajaran Alkitab yang Dia sediakan melalui 
situs ini. (DWD)  
==> http://learning.sabda.org/ [Situs e-Learning]  
==> http://www.pesta.org/ [Situs PESTA]  

• INDONESIAN PRESBYTERIAN CHURCH - RANDWICK - "Menjadi Gereja yang 
Nyata Peranannya Terhadap Masyarakat Indonesia di Australia"  

Indonesian Presbyterian Church - Randick merupakan salah satu dari sekian gereja 
berbahasa Indonesia yang berada di kota Sydney. Dengan visi sebagai gereja yang 
misioner serta misi gereja yang bertumbuh dan dewasa, IPC - Randick mendorong 
setiap jemaatnya untuk terus bertumbuh dalam Tuhan melalui berbagai kegiatan yang 
dapat Anda lihat dalam menu Ministries. Situs yang dibangun dengan menggunakan 
CMS Joomla ini bertujuan menginformasikan berbagai kegiatan gereja tersebut dan 
menyediakan bahan-bahan yang meningkatkan kerohanian setiap jemaat maupun 
pengunjungnya. Berbagai bahan tulisan yang ada dalam situs dapat Anda simak dalam 
menu Resources, salah satunya adalah bahan-bahan pelajaran Alkitab yang tercakup 
dalam halaman Bible Study.  

Arsip bahan pelajaran Alkitab (PA) dalam situs ini dimulai dari Juli 2006. Sayangnya, 
bahan PA terbaru yang disajikan adalah bahan untuk Mei 2008. Bahan-bahan PA ini 
dapat Anda baca secara langsung dari situsnya, bisa juga Anda baca dalam format 
PDF, atau Anda cetak dengan menggunakan tampilan ramah cetak. Meskipun bahan 
PA yang ada sudah lama tidak diperbarui, namun bahan-bahan yang ada sudah lebih 

http://learning.sabda.org/
http://www.pesta.org/
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dari cukup untuk menjadi referensi Anda dalam menyiapkan bahan renungan atau PA di 
persekutuan Anda. Selamat berkunjung. (YPA)  
==> http://www.ipc.org.au/  

• PA PEMUDA GKI KEBAYORAN BARU -  

Blog yang sederhana ini merupakan rekaman kegiatan Pendalaman Alkitab (PA) yang 
dilakukan oleh kelompok pemuda di GKI Kebayoran Baru. Setiap bahan PA terdiri dari 
isi pelajaran, bahan diskusi, tanya jawab, hingga refleksi dari pelajaran tersebut.  

Selain menjadi sarana publikasi dan pengarsipan bagi kegiatan PA Komisi Pemuda GKI 
Kebayoran Baru, blog ini juga bisa menjadi fasilitas untuk mengajak orang lain 
bergabung dalam PA tersebut. Hal ini bisa terlihat dari menu PA Pemuda’s Corner yang 
berisi sapaan sekaligus ajakan bagi pengunjung blog untuk ikut belajar Alkitab bersama. 
(YPA)  
==> http://papemuda.wordpress.com/  

• SUMBER KRISTEN - "Melayani Jemaat dan Hamba Tuhan dengan Menghosting 
Sumber-Sumber Kristen Berkualitas"  

Sumber Kristen adalah sebuah situs yang mengkhususkan dirinya untuk melayani 
jemaat dan hamba Tuhan. Sesuai dengan namanya, situs ini menyediakan berbagai 
macam bahan yang bisa Anda manfaatkan, di antaranya adalah e-Book, Audio 
Seminar, Humor, Artikel, Khotbah, Ilustrasi, dan Kursus Teologi.  

Kursus Teologi yang diadakan oleh Sumber Kristen bertujuan memperlengkapi orang-
orang Kristen agar mampu memuliakan Tuhan di segala bidang kehidupan. Melalui 
Kursus Alkitab online ini, Anda akan semakin memahami firman Tuhan. Saat ulasan ini 
diturunkan, Anda dapat mengkuti dua kursus dengan gratis, yaitu Eksegesis Perjanjian 
Lama dan Bagaimana Belajar Alkitab. Untuk mengikuti kursus ini sangat mudah, Anda 
tinggal membaca secara tersambung pelajaran yang ditampilkan, kemudian Anda 
membuat tugas-tugas yang diminta dan dikirimkan melalui e-mail kepada pengelola 
situs. Silakan telusuri tautan-tautan referensi ke buku-buku online yang ada di bawah 
setiap akhir pelajaran. Selain kursus gratis, ada pula kursus berbayar yang terdiri dari 
sembilan pelajaran. Khusus yang berbayar, Sumber Kristen menyediakan sertifikat 
yang akan diberikan jika peserta telah menyelesaikan kesembilan pelajaran tersebut. 
Nah, Anda mau memilih yang mana? Untuk lebih lengkapnya, silakan saja langsung 
mengunjungi URL berikut ini. (YPA)  
==> http://www.sumberkristen.com/index.html  

Jelajah Nusantara 

• e-LEARNING - "Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan  

Elektronik"  

http://www.ipc.org.au/
http://papemuda.wordpress.com/
http://www.sumberkristen.com/index.html
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Berbicara mengenai situs dengan bahan-bahan pelajaran kekristenan/pendalaman 
Alkitab, bisa dikatakan, situs inilah yang saat ini memiliki kuantitas bahan yang lengkap. 
Situs e-Learning hadir untuk mendukung majunya pelayanan di bidang pendidikan 
kekristenan dan menjadi pusat download sumber bahan pelajaran Kristen dan 
pendidikan elektronik. Seluruh pelajaran yang ada dalam situs ini dibagi ke dalam 
empat kategori, Sistematika (1 subkategori), Biblika (2 subkategori), Praktika (7 
subkategori), dan Historika (3 subkategori). Dalam setiap subkategori, Anda dapat 
menyimak banyak pelajaran yang dapat menambah pengetahuan dan iman akan firman 
Tuhan. Bahan yang melimpah, bukan?  

Selain dibaca secara tersambung, bahan-bahan dalam situs yang dibangun oleh 
Yayasan Lembaga SABDA ini dapat juga diunduh dalam format Text, HTML, dan PDF. 
Seluruh bahan yang ada di situs e-Learning ini dapat Anda baca dan unduh secara 
gratis. Jika Anda ingin belajar Alkitab secara tersambung dengan metode kursus jarak 
jauh, situs ini juga menyediakan akses bagi Anda untuk mengikuti Pendidikan Elektronik 
Studi Teologia Awam (PESTA). Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs ini dan 
dalami isi hati Allah melalui setiap sumber pelajaran Alkitab yang Dia sediakan melalui 
situs ini. (DWD)  
==> http://learning.sabda.org/ [Situs e-Learning]  
==> http://www.pesta.org/ [Situs PESTA]  

• INDONESIAN PRESBYTERIAN CHURCH - RANDWICK - "Menjadi Gereja yang 
Nyata Peranannya Terhadap Masyarakat Indonesia di Australia"  

Indonesian Presbyterian Church - Randick merupakan salah satu dari sekian gereja 
berbahasa Indonesia yang berada di kota Sydney. Dengan visi sebagai gereja yang 
misioner serta misi gereja yang bertumbuh dan dewasa, IPC - Randick mendorong 
setiap jemaatnya untuk terus bertumbuh dalam Tuhan melalui berbagai kegiatan yang 
dapat Anda lihat dalam menu Ministries. Situs yang dibangun dengan menggunakan 
CMS Joomla ini bertujuan menginformasikan berbagai kegiatan gereja tersebut dan 
menyediakan bahan-bahan yang meningkatkan kerohanian setiap jemaat maupun 
pengunjungnya. Berbagai bahan tulisan yang ada dalam situs dapat Anda simak dalam 
menu Resources, salah satunya adalah bahan-bahan pelajaran Alkitab yang tercakup 
dalam halaman Bible Study.  

Arsip bahan pelajaran Alkitab (PA) dalam situs ini dimulai dari Juli 2006. Sayangnya, 
bahan PA terbaru yang disajikan adalah bahan untuk Mei 2008. Bahan-bahan PA ini 
dapat Anda baca secara langsung dari situsnya, bisa juga Anda baca dalam format 
PDF, atau Anda cetak dengan menggunakan tampilan ramah cetak. Meskipun bahan 
PA yang ada sudah lama tidak diperbarui, namun bahan-bahan yang ada sudah lebih 
dari cukup untuk menjadi referensi Anda dalam menyiapkan bahan renungan atau PA di 
persekutuan Anda. Selamat berkunjung. (YPA)  
==> http://www.ipc.org.au/  

• PA PEMUDA GKI KEBAYORAN BARU -  

http://learning.sabda.org/
http://www.pesta.org/
http://www.ipc.org.au/
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Blog yang sederhana ini merupakan rekaman kegiatan Pendalaman Alkitab (PA) yang 
dilakukan oleh kelompok pemuda di GKI Kebayoran Baru. Setiap bahan PA terdiri dari 
isi pelajaran, bahan diskusi, tanya jawab, hingga refleksi dari pelajaran tersebut.  

Selain menjadi sarana publikasi dan pengarsipan bagi kegiatan PA Komisi Pemuda GKI 
Kebayoran Baru, blog ini juga bisa menjadi fasilitas untuk mengajak orang lain 
bergabung dalam PA tersebut. Hal ini bisa terlihat dari menu PA Pemuda’s Corner yang 
berisi sapaan sekaligus ajakan bagi pengunjung blog untuk ikut belajar Alkitab bersama. 
(YPA)  
==> http://papemuda.wordpress.com/  

• SUMBER KRISTEN - "Melayani Jemaat dan Hamba Tuhan dengan Menghosting 
Sumber-Sumber Kristen Berkualitas"  

Sumber Kristen adalah sebuah situs yang mengkhususkan dirinya untuk melayani 
jemaat dan hamba Tuhan. Sesuai dengan namanya, situs ini menyediakan berbagai 
macam bahan yang bisa Anda manfaatkan, di antaranya adalah e-Book, Audio 
Seminar, Humor, Artikel, Khotbah, Ilustrasi, dan Kursus Teologi.  

Kursus Teologi yang diadakan oleh Sumber Kristen bertujuan memperlengkapi orang-
orang Kristen agar mampu memuliakan Tuhan di segala bidang kehidupan. Melalui 
Kursus Alkitab online ini, Anda akan semakin memahami firman Tuhan. Saat ulasan ini 
diturunkan, Anda dapat mengkuti dua kursus dengan gratis, yaitu Eksegesis Perjanjian 
Lama dan Bagaimana Belajar Alkitab. Untuk mengikuti kursus ini sangat mudah, Anda 
tinggal membaca secara tersambung pelajaran yang ditampilkan, kemudian Anda 
membuat tugas-tugas yang diminta dan dikirimkan melalui e-mail kepada pengelola 
situs. Silakan telusuri tautan-tautan referensi ke buku-buku online yang ada di bawah 
setiap akhir pelajaran. Selain kursus gratis, ada pula kursus berbayar yang terdiri dari 
sembilan pelajaran. Khusus yang berbayar, Sumber Kristen menyediakan sertifikat 
yang akan diberikan jika peserta telah menyelesaikan kesembilan pelajaran tersebut. 
Nah, Anda mau memilih yang mana? Untuk lebih lengkapnya, silakan saja langsung 
mengunjungi URL berikut ini. (YPA)  
==> http://www.sumberkristen.com/index.html  

Get the Fresh 

• YAYASAN CHRISTOPHERUS - Christ for all, all for Christ (2 Korintus 5:14-15)  

Mungkin, Anda yang tidak berdomisili di kota Jepara belum mengenal Yayasan 
Christopherus, meski sebenarnya yayasan ini telah berdiri secara resmi pada tanggal 3 
Mei 1972. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dengan adanya teknologi internet 
sehingga kita bisa mengenal mereka melalui menu-menu yang disajikan dalam situs ini.  

Latar belakang didirikannya yayasan ini adalah untuk mengakomodasi tim-tim 
pelayanan interdenominasi yang terbentuk pascakebangunan rohani yang besar melalui 
konferensi ladang Tuhan dan Bible Camp pada tahun 1955 1960 di antara gereja-gereja 

http://papemuda.wordpress.com/
http://www.sumberkristen.com/index.html
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A14-15
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sekitar gunung Muria, di Jepara dan Bangsri. Terbentuknya berbagai tim pelayanan ini 
membuat gereja "kewalahan" dan tidak siap menyalurkannya. Yayasan Christopherus 
menjadi wadah bagi tim-tim pelayanan tersebut dengan bentuk pelayanan yang holistik 
dan bersifat interdenominasi. Secara garis besar, bidang pelayanan dalam yayasan ini 
terdiri dari enam departemen, seperti yang ada dalam menu utama, yaitu: Dep. 
Pengajaran & Misi, Dep. Pelayanan Media, Dep. Music Ministry, Dep. Sekolah Musik, 
Dep. Diakonia, dan Dep. PBS. Melalui menu-menu yang ada, Anda akan diajak 
mengenal yayasan ini lebih dekat lagi, terutama melalui kegiatan-kegiatan dan proyek-
proyek yang dilakukan oleh tiap departemen. Yang menarik adalah bahwa melalui menu 
Dep. Pelayanan Media, kita bisa menonton, memesan, dan membeli film rohani secara 
tersambung. (YPA)  
==> http://www.christopherusfoundation.org/  

  

http://www.christopherusfoundation.org/
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Artikel:Percantik Blog Dengan Web Widget 

Dirangkum oleh: Yohanna Prita Amelia  

Zaman sekarang, rasanya kurang lengkap bagi pengguna internet jika belum memiliki 
blog. Blog telah mempermudah setiap orang untuk memunyai situs pribadi milik mereka 
sendiri di internet. Bahkan dengan perkembangan teknologi, kini banyak blog yang 
dikelola seperti layaknya situs profesional. Berbagai fasilitas ditambahkann ke dalam 
blog. Selain memanjakan pengunjung, fasilitas-fasilitas tersebut juga mempercantik 
tampilan blog kita.  

Sebenarnya tidak sulit untuk menambahkan fasilitas-fasiltas tambahan ke dalam 
sebuah blog. Kita bisa menggunakan web widget. Web Widget adalah sekumpulan 
kode yang disediakan 3rd party atau penyedia layanan blog yang Anda gunakan. Web 
widget dapat disalin rekat (copy paste) ke dalam situs/blog tanpa memerlukan kompilasi 
tambahan dan prosedur yang rumit. Web widget juga sering disebut badge, module, 
snippet, plug-in, dan lain sebagainya.  

Berikut merupakan beberapa web widget yang lazim digunakan oleh blogger untuk 
mempercantik blog mereka. Beberapa web widget bisa didapatkan dengan mudah 
melalui situs yang menyediakannya, baik secara gratis maupun berbayar.  

Polling 
Polling adalah sebuah fasilitas yang tujuannya untuk mengetahui opini umum terhadap 
sebuah topik/permasalahan. Polling biasanya bersifat optional choice, artinya 
pengunjung bisa memilih beberapa jawaban yang tersedia. Polling juga memungkinkan 
pengunjung melihat hasil survei sementara secara langsung. Salah satu penyedia 
polling adalah http://www.polldaddy.com/  

Google Adsense 
Google adsense bisa dikatakan sebagai fasilitas yang cukup populer di kalangan 
blogger. Seperti namanya, google adsense adalah sebuah pelayanan iklan yang 
dikembangkan oleh google. Dengan memasang di blog, para blogger bisa 
mendapatkan keuntungan sebagai timbal baliknya.  

Shoutbox 
Saat ini, mungkin Shoutbox merupakan sebuah fasilitas yang paling diminati oleh 
blogger, hal ini dikarenakan shoutbox memungkinkan terjadinya interaksi langsung 
antara pengelola/pemilik dengan pengunjung blog atau antar pengunjung blog itu 
sendiri. Salah satu penyedia shoutbox adalah http://www4.shoutmix.com/  

Kalender 
Kalender merupakan sebuah fasilitas sederhana, namun sangat berguna untuk 
menampilkan event-event yang terjadi di blog Anda. Kalender juga bisa dimanfaatkan 
oleh user untuk melihat blog-blog yang Anda kirimkan berdasarkan tanggal 

http://www.polldaddy.com/
http://www4.shoutmix.com/
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pengirimannya. Salah satu penyedia kalender adalah 
http://www.bravenet.com/webtools/calendar/index.php?afilid=2357604524  

Jam 
Hampir sama dengan kalender, jam juga merupakan sebuah fasilitas di blog yang 
fungsinya sebagai penunjuk waktu bagi pengunjung blog Anda. Bahkan, Anda juga bisa 
memasang beberapa jam internasional ke dalam blog Anda. Salah satu penyedia jam 
adalah http://www.clocklink.com/  

Cuaca 
Nampaknya fasilitas cuaca jarang dilirik oleh blogger dibandingkan dengan fasilitas 
kalender dan jam. Padahal menampilkan keadaan cuaca di berbagai kota melalui blog 
Anda, bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung blog. Salah satu penyedia 
cuaca adalah http://www.widgetbox.com/widget/weather-widget  

MyBlogLog 
Web widget ini memperlihatkan daftar blogger yang mengunjungi blog Anda dalam 
bentuk avatar. Untuk menggunakan widget ini, Anda harus melakukan registrasi pada 
situs MyBlogLog. Bagi Anda yang memiliki id di yahoo, maka Anda bisa langsung 
melakukan registrasi tanpa perlu mendaftar ke MyBlogLog (http://www.mybloglog.com/) 
terlebih dahulu.  

Counter 
Counter berfungsi sebagai penghitung jumlah pengunjung yang mengunjungi blog 
Anda. Walaupun begitu, ada beberapa widget counter yang bisa digunakan untuk 
melacak pengunjung Anda bahkan hingga kata kunci (keyword) apa yang digunakan 
oleh mereka. Tampilan widget ini bermacam-macam, mulai dari angka yang sederhana 
hingga peta dunia. Salah satu penyedia counter adalah 
http://www.bravenet.com/webtools/counter/index.php?afilid=2357604524  

News/Berita 
Menampilkan widget berita bisa menjadi sebuah pilihan untuk meningkatkan jumlah 
pengunjung ke blog Anda. Sambil membaca tulisan yang Anda posting, pengunjung 
tidak akan ketinggalan mengikuti berita-berita yang sedang terjadi di dunia saat ini. 
Salah satu penyedia berita adalah 
http://www.bravenet.com/webtools/news/index.php?afilid=2357604524  

Wikiseek 
Dari namanya tentu kita sudah bisa mengira untuk apakah widget yang satu ini. Ya, 
widget yang satu ini berguna untuk membantu pengguna mencari informasi dari 
wikipedia. Selain wikiseek, masih ada lagi widget dari answer.com yang dapat 
membantu pengunjung blog mencari informasi yang mereka inginkan ketika 
menemukan istilah yang sulit dalam tulisan kita.  

Rangking Blog 
Widget ini memungkinkan blogger mengetahui berapa peringkat sebuah blog dalam 

http://www.bravenet.com/webtools/calendar/index.php?afilid=2357604524
http://www.clocklink.com/
http://www.widgetbox.com/widget/weather-widget
http://www.mybloglog.com/
http://www.bravenet.com/webtools/counter/index.php?afilid=2357604524
http://www.bravenet.com/webtools/news/index.php?afilid=2357604524
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persaingan menarik pengunjung di dunia maya. Beberapa widget yang ada disediakan 
oleh Alexa (http://www.alexa.com/), CheckPageRank 
(http://www.checkpagerank.com/pagerank-script-and- alexa-script), dan MyPageRank 
(http://www.mypagerank.net/).  

Snapshot 
Snapshot memampukan pengunjung melihat setiap tautan (link) dalam blog Anda. 
Hanya dengan mengarahkan kursornya ke alamat yang ada, pengunjung bisa melihat 
seperti apakah tampilan situs tersebut dalam sebuah balon (pop-up). Widget ini dapat 
membantu pengguna melihat situs seperti apakah yang Anda tautkan. Salah satu 
penyedia snapshot adalah http://www.snap.com/  

Translate 
Anda ingin blog Anda dibaca oleh lebih banyak orang di dunia, namun kendala 
terbesarnya adalah Anda hanya menguasai bahasa Indonesia? Jangan khawatir, 
karena sekarang telah banyak widget translate yang akan sangat membantu 
menerjemahkan isi blog Anda. Bahkan, kini widget ini tidak hanya dapat 
menerjemahkan suatu bahasa ke dalam bahasa Inggris saja, tapi juga ke bahasa-
bahasa lainnya. Salah satu penyedia translate adalah 
http://www.madtomatoe.com/google-translate-mini-flags-widget/ atau 
http://translate.google.com/translate_tools?hl=en  

Selain widget-widget yang disebutkan di atas, masih banyak lagi widget lainnya yang 
ditawarkan di dunia maya. Kemajuan teknologi juga akan membuat widget berkembang 
terus dari hari ke hari. Ini berarti akan semakin banyak pilihan yang bisa kita pasang 
dengan mudah di blog.  

Pilihlah widget-widget yang bermanfaat tidak hanya bagi Anda, namun juga bagi 
pengunjung blog Anda. Misalnya, Anda ingin memasang widget counter karena Anda 
merasa perlu mengetahui jumlah pengunjung blog Anda, tapi apakah pengguna 
memerlukan widget itu? Daripada memasang widget horoskop, bukankah akan lebih 
baik jika kita memasang widget pencarian ayat Alkitab?  

Memang widget-widget ini menarik untuk dipasang di blog, namun perlu kebijaksanaan 
sebelum kita membabi-buta memasang semua widget ke dalam blog. Mengapa? 
Karena semakin banyak widget yang dipasang, blog Anda akan semakin lambat. Anda 
tidak ingin membuat pengunjung menunggu selama 5 menit di depan komputer, bukan?  

Sumber: 
Nurjadi, Joko. 2008. "Web Widget". PC MEdia, November 2008. Hamkitea. 2008. "58 
Widget Pilihan Untuk Mempercantik Blog Anda".  
Dalam http://hakimtea.com/tips/58-widget-pilihan-untuk-mempercantik-blog-
anda/<include> </include>  

  

http://www.alexa.com/
http://www.checkpagerank.com/pagerank-script-and-
http://www.mypagerank.net/
http://www.snap.com/
http://www.madtomatoe.com/google-translate-mini-flags-widget/
http://translate.google.com/translate_tools?hl=en
http://hakimtea.com/tips/58-widget-pilihan-untuk-mempercantik-blog-anda/
http://hakimtea.com/tips/58-widget-pilihan-untuk-mempercantik-blog-anda/
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ICW 1111/Februari/2009: Pelajaran Alkitab 
(2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Pada edisi 1110 yang lalu, ICW telah mengusung situs-situs berbahasa Indonesia yang 
berhubungan dengan pelajaran Alkitab. Nah, dalam edisi kali ini, situs-situs manca yang 
akan menjadi referensi bagi Pembaca sekalian. Ada tiga situs yang sangat tepat untuk 
Anda kunjungi guna mendapatkan lebih banyak lagi informasi mengenai pelajaran 
Alkitab dalam dunia maya. Selain situs, kami juga memberikan ulasan sebuah milis 
berbahasa Indonesia berisi bahan-bahan pelajaran teologi, plus artikel yang membahas 
tahapan-tahapan penting dalam sebuah kegiatan pemahaman Alkitab.  

Perkembangan dunia internet sungguh membantu kita untuk lebih mudah lagi 
mendalami isi hati Tuhan. Oleh karena itu, tunggu apa lagi. Manfaatkan ladang internet 
untuk lebih mengenal Bapa dan juga kehendak-Nya dalam hidup Anda. Selamat 
membaca.  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Staf Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  
http://www.in-christ.net/links  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
http://www.in-christ.net/links
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Jelajah Manca 

• ARE YOU REALLY SURE OF YOUR ETERNAL SALVATION -  

Misi situs ini dijelaskan secara tersurat dalam pengantarnya yang akan langsung dapat 
Anda lihat saat Anda mengakses alamat di atas, yakni untuk memberikan suatu 
panduan pelajaran agar kita dapat benar-benar mengerti Injil dan apa yang harus kita 
lakukan agar kita dapat memperoleh kehidupan kekal.  

Kursus yang disajikan di situs ini dibagi dalam 25 topik pelajaran. Saat Anda mengeklik 
salah satu topik tersebut (akan baik jika Anda mengekliknya secara berurutan, tidak 
acak), Anda akan dibawa pada halaman yang berisi uraian pelajaran sesuai dengan 
topiknya, serta beberapa pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan benar dan salah, 
yang jawabannya ada pada ayat yang disematkan dalam setiap pertanyaan itu. Untuk 
menjawab, klik pada pilihan jawaban Anda dan sebuah kotak akan muncul di layar 
Anda, berisi keterangan apakah jawaban Anda benar atau salah beserta penjelasan 
singkatnya.  

Situs ini memang sangat sederhana, tapi isi dan gaya penyajiannya sangat baik dan 
memudahkan pengunjung untuk belajar firman Tuhan secara lebih mendalam. (DP)  
==> http://www.netbiblestudy.net/  

• LIVING WORD LIBRARY -  

Secara garis besar, situs ini dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 
spiritual komunitas Kristen di seluruh dunia dengan menyediakan artikel-artikel yang 
dapat dibaca secara tersambung, publikasi, dan materi-materi pelajaran Alkitab.  

Saat Anda masuk halaman utama situs ini, pada boks Site Map, Anda akan langsung 
disuguhi dengan sederetan kategori yang masing-masing berisi artikel-artikel dengan 
tema sesuai dengan nama kategori. Kategori Men of The Bible misalnya, saat Anda klik 
tautan itu, Anda akan dibawa kepada halaman yang menyajikan beberapa artikel yang 
membahas tentang tokoh-tokoh pria dalam Alkitab.  

Namun demikian, seperti yang tertulis dalam About Us, nampaknya menu Bible Studies-
lah yang paling banyak dicari orang dalam situs ini. Saat Anda mengeklik tautan yang 
ada di boks Top Things di halaman utama, Anda akan dibawa kepada sederetan topik-
topik pelajaran Alkitab bahasan dan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan yang 
dapat Anda baca secara tersambung. Tentunya hal itu akan sangat berguna sekali bagi 
gereja, persekutuan, maupun individual yang ingin mengerti Alkitab secara lebih 
mendalam.  

Semua itu bisa Anda dapatkan tanpa harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. 
Namun demikian, tentunya Anda akan lebih leluasa dalam memanfaatkan semua 
fasilitas yang ditawarkan jika Anda mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. (DP)  
==> http://www.wordlibrary.co.uk/  

http://www.netbiblestudy.net/
http://www.wordlibrary.co.uk/
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In Christ Global:Beragam Bahan Dengan Topik Alkitab 

In-Christ.Net adalah salah satu situs yang dapat dibilang kaya akan bahan-bahan 
dengan tema Alkitab, tidak hanya dalam hal jumlah, namun juga dalam hal bentuk 
bahan. Karena itu, jika Anda ingin mendalami Alkitab, akan sangat baik berkunjung ke 
situs ini. Di situs ini, telah tersedia tidak hanya artikel dan blog dengan tema Alkitab, 
namun juga ulasan situs-situs Indonesia yang khusus menyajikan bahan-bahan seputar 
Alkitab. Ketiga jenis bahan tersebut, termasuk juga bahan Alkitab dalam bentuk wiki, 
dapat Anda nikmati saat Anda berkunjung ke situs ini. Jadi, tunggu apa lagi?  

 
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_alkitab [Artikel dan Blog Alkitab]  
==> http://www.in-christ.net/links/topic/alkitab [Ulasan Situs-Situs Alkitab]  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Network_Alkitab http://www.in-
christ.net/wiki/Kategori:Alkitab [Wiki Alkitab]  

Seputar Milis 

Pendidikan Teologi Maya 2009 

Pendidikan Teologi-maya diselenggarakan YABINA ministry (http://www.yabina.org/) 
secara tersambung untuk membekali umat Kristen yang ingin belajar dan memiliki 
akses internet di mana pun mereka berada. PT-maya mencakup kurikulum praktis dasar 
pendidikan teologi formal, dikirimkan seminggu dua kali selama 6 bulan, dimulai Januari 
2009.  

Kurikulum PT-maya mencakup berbagai bahan yang dikemas secara "Alkitabiah, Kritis, 
Apologetis, Aktual, dan Populer" terdiri dari:  

100 - Biblika 

Pengantar Alkitab, Pengantar PL, Pengantar PB, Kanonisasi Alkitab, Arkeologi Alkitab, 
Bahasa-bahasa Alkitab, dan Metoda Penafsiran Alkitab; Bahan BIBLIKA diberikan 
terlebih dahulu pada awal pendidikan.  

200 - Historika 

Sejarah PL & PB, Sejarah Gereja Umum, Sejarah Reformasi, Gereja dan Bidat, 
Pentakosta & Kharismatik, Sejarah Gereja Asia, Gerakan Oikumenis, dan Sejarah 
Gereja Indonesia.  

300 - Dogmatika  

Teologi, Kristus & Keselamatan, Roh Kudus & Karunia, Demonologi, Manusia & Dosa, 
Eskatologi, Iman & Ilmu Pengetahuan, Teologi Modern, dan Apologetika.  

http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_alkitab
http://www.in-christ.net/links/topic/alkitab
http://www.in-christ.net/wiki/Network_Alkitab
http://www.in-christ.net/wiki/Kategori:Alkitab
http://www.in-christ.net/wiki/Kategori:Alkitab
http://www.yabina.org/
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400 - Etika 

Etika Alkitab, Taurat dan Injil, Etika Situasi, Etika Seksual, Etika Sosial, Etika 
Kebudayaan, Etika Bisnis, dan Etika Politik.  

500 - Praktika  

Ilmu Berkotbah, Konseling Kristen, Pendidikan Anak, Pelayanan Remaja & Pemuda, 
Pelayanan Orang Dewasa, Pelayanan Pastoral, Pendidikan Agama Kristen, Manajemen 
Gereja, dan Pelayanan Perkotaan.  

600 - Misi & Agama 

Sejarah Misi Kristen, Injil & Kebudayaan, Agama Primitif (animisme & okultisme), 
Agama Kebatinan (Hinduisme & Taoisme), Agama Non-Theistik (Buddhisme), Agama 
Theistik (Yahudi, Kristen, & Islam), Agama Demonistik (Satanisme), Dialog Agama, 
Modernisme & Postmodernisme, dan Gerakan Zaman Baru.  

Mereka yang mendaftarkan diri akan digabungkan dalam milis: Mimbar-
maya(at)yabina.org, yang menghadirkan Renungan, Artikel, dan Diskusi seminggu 
sekali. Dengan demikian, setiap peserta akan menerima tiga bahan setiap minggu.  

MEREKA YANG INGIN BELAJAR dapat mendaftar ke:  
 
==> sekertariat(at)yabina.org.  

"Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik" (Roma 10:15b). 
PENDIDIKAN TEOLOGI maya 2009  

Artikel:Tiga Sesi Dalam PA 

Selain berperan penting untuk mengajak orang lain bergabung, anggota PA juga 
memegang peranan penting dalam sebuah PA. Jika seseorang berjanji kepada kita 
bahwa ia akan datang, lebih baik kita menawarkan diri untuk menjemputnya. Hal itu 
akan meminimalisir kemungkinan untuk ia berubah pikiran dan tidak jadi datang. Setiap 
orang harus hadir 10 menit sebelum PA dimulai. Saat Anda tiba di tempat PA diadakan, 
ingatlah bahwa PA memiliki tiga sesi. Ini akan menolong Anda untuk memahami apa 
yang harus dilakukan.  

1. Pencairan Suasana/Icebreaking (sebelum PA)  

Tahap pencairan suasana (icebreaking) berlangsung dari saat orang-orang 
datang sampai dengan PA dimulai. Bayangkan apa yang akan Anda rasakan 
sebagai tamu ketika masuk ke rumah yang belum Anda kenal untuk pertama 
kalinya dan melihat sekelompok orang yang semuanya duduk dengan tenang 

http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A15b
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dan menatap Anda. Anda pasti merasa canggung dan asing. Pada saat itu, 
seorang tamu mungkin berkata dalam hati, "Mengapa saya bisa berada di sini?" 
Satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suasana 
yang hangat, akrab, dan bersahabat. Beberapa petunjuk dasar bisa digunakan 
untuk menolong tamu merasa santai dan nyaman. Saya sarankan agar setiap 
orang tetap berdiri dan mengobrol dengan jemaat lainnya, khususnya dengan 
tamu. Bersemangatlah. Hasilnya terciptalah transisi yang halus saat Anda 
memulai PA. Jangan hanya berdiam diri dan terlihat bosan. Perlihatkanlah 
betapa bahagianya Anda berada di sana. Tamu pandatang akan merasakan 
perasaan para anggota. Apabila mereka merasa bahwa mereka baru saja masuk 
ke kamar mayat atau merasa terintimidasi di awal PA, kita akan semakin 
kesulitan mengajak mereka kembali mengikuti PA di kemudian hari. Pikirkan apa 
yang akan terjadi saat PA dimulai. Apakah setiap tamu memiliki Alkitab? Miliki 
setidaknya lima Alkitab ekstra yang siap guna. Apakah mereka bisa menemukan 
ayat Alkitab sendiri? Jika tidak, pastikan ada orang yang tepat untuk duduk di 
samping mereka dan menolongnya. Anggota PA bisa menemukan ayat di 
Alkitabnya dan kemudian menukarnya dengan Alkitab si tamu. Atau, mereka 
dapat menggunakan satu Alkitab. Mulailah PA tepat waktu!  

2. Menumbuhkan Minat (selama PA)  

Selama PA, hal yang paling penting adalah menumbuhkan minat dan memberi 
kesan yang menyenangkan agar anggota baru tertarik untuk mengikuti PA 
selanjutnya. Ingat, mereka datang karena Anda mempromosikan PA kepada 
mereka dengan berkata, "Kami mempraktikkan Alkitab dalam kehidupan kami 
dengan cara praktis; Anda pasti akan menikmati PA ini. Jika PA-nya tidak 
menyenangkan, Anda boleh tidak datang pada PA selanjutnya!" Anda 
mempromosikan PA dengan cara yang keliru. Salah satu tujuan PA adalah 
mengajak semua anggota baru berperan serta secara terbuka dengan 
memberikan komentar. Berikut adalah cara mudah untuk mengajak mereka 
menyampaikan pendapat di awal pertemuan. Jika topiknya berhubungan dengan 
mengatasi stres di tempat kerja (Keluaran 18:13-27), maka lontarkan pertanyaan 
pembuka seperti, "Apa yang akan Anda lakukan jika Anda diminta mengerjakan 
pekerjaan dua orang dan terus-menerus diserahi banyak pekerjaan?" Mintalah 
agar setiap orang yang hadir memperkenalkan diri dan memberikan jawaban 
mereka. Sebelum Anda meminta setiap orang memberi komentar, katakan 
kepada mereka untuk mengatakan "lewat" jika mereka tidak bisa memikirkan 
jawabannya atau tidak mau menjawab. Walaupun persiapan kerangka pelajaran 
guru itu penting, kehadiran para anggotalah yang menentukan PA akan berhasil 
atau tidak. Mereka bisa menyelamatkan kerangka pelajaran yang buruk atau 
bahkan merusak firman yang dari Tuhan! Mereka harus bekerja keras dalam 
berpartisipasi. Mereka adalah para guru pembantu!  

3. Membangun Hubungan (Setelah PA)  

http://alkitab.mobi/?Keluaran+18%3A13-27
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Karena PA diadakan di rumah, sajian makanan dan minum ringan seusai PA 
adalah hal yang biasa. Waktu ini ditujukan untuk membangun hubungan dan 
memulai persahabatan. Sebelumnya, tunjuklah seseorang untuk menyiapkan 
dan menyajikan makanan dan minuman. Ini harus digilir. Selain itu, tunjuklah 
seseorang untuk menjadi pengasuh anak seandainya ada tamu yang mengajak 
anaknya. Para anggota harus membuat jadwal pengasuhan anak.  

Segera seusai PA, para anggota harus mempersilakan tamu untuk menikmati 
makanan dan minuman yang tersedia. Biasanya, mereka tidak akan orang yang 
bertidak terlebih dahulu. Bicaralah kepada setiap tamu, namun juga beri 
kesempatan kepada anggota lain untuk menyapa mereka. Pastikan tamu 
tersebut tidak sendirian untuk jangka waktu yang lama. Para anggota, khususnya 
harus memerhatikan penggunaan waktu yang terlalu lama untuk membicarakan 
masalah pribadi dengan anggota yang lain. Para tamu akan merasa bahwa 
mereka tidak berada di tempat yang tepat jika mereka merasakan adanya 
kelompok-kelompok sosial. (t/Setya)  

Diterjemahkan dari:  
Nama situs: The Interactive Bible  
Judul asli artikel: Evangelistic, Small-group Home Bible Studies: Tips for success  
Penulis: Steve Rudd  
Alamat URL: http://www.bible.ca/evangelism/e-sm-grp-tips.htm  

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

Surat Anda 

Dari: hattu<hattu(@)>  
>Shallloommmmm ICW !  
>Sdh lama kami tdk bejumpa dgn anda di dunia maya.  
>Tiba tiba muncul sdh 11 tahun.  

 
>Kami ucapkan selamat. Kiranya Tuhan terus memberkati. Ada seorang  
>yg kami kenal pernah bekerja di bagian rent Car di Air Port. Saya  
>tau orangnya tidak terlalu ahli utk bidang itu. Siapa yg bekerja  
>di bagian rent car harus tau betul bagaimana maju dan juga bgm hrs  
>mundur. Singkat cerita, Nona itu satu hari mengundurkan mobil dari  
>tempatnya supaya mobil lain bisa masuk. Tapi pada waktu mundur,  
>karena kurang ahli, tiba-tiba menabrak mobil lain. Melalui  
>peristiwa itu, ia disadarkan bahwa kita sebenarnya harus maju terus  
>pantang mundur. Jadi, sekali lagi selamat HUT ICW, maju terus  

http://www.bible.ca/evangelism/e-sm-grp-tips.htm
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>pantang mundur atau pantang tdk terbit, OK? Tuhan kiranya terus  
>berkati kita semua di tahun yg baru. Salam hangat. Pdt. Sem. Hattu.  

Redaksi: 
Shalom Pdt. Sem. Hattu 
Terima kasih atas ucapan, doa, dan harapannya untuk ICW. Memang salah satu 
harapan kami sebagai redaksi pada ulang tahun ini adalah menjadi lebih baik lagi untuk 
pelanggan. Oleh karena itu, seperti yang Anda lihat, ada beberapa perubahan yang 
terjadi berkenaan dengan kolom isi dan jadwal terbit ICW. Semoga hal ini membuat 
ICW menjadi lebih kaya akan informasi, sehingga pelanggan akan selalu mendapatkan 
yang terbaik.  

Redaksi ICW  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk tahun 2009:  
Maret: Humor  
April: Band Kristen  

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

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

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1112/Maret/2009: Humor  
Salam Kasih  

Shalom,  

Dalam dunia internet, terdapat banyak situs humor yang siap mengocok perut Anda 
dengan berbagai bahan humor yang disediakannya. Macam situsnya pun meski tetap 
bertemakan humor bervariasi, mulai dari yang dikelola oleh perseorangan atau 
kelompok hingga yang dilengkapi dengan ilustrasi atau pun teka-teki. Dari banyaknya 
situs humor yang bertebaran di internet itu, kami sudah menyiapkan beberapa ulasan 
situs humor kepada Anda di edisi kali ini. Silakan Anda memilih sendiri dan tertawa 
sepuasnya.  

Selain itu, sebagai pelengkap, kami juga mengajak Anda mewartakan Kabar Baik 
melalui internet, yakni dengan menulis. Nah, bagaimana kita dapat mewartakan Kabar 
Baik itu dengan efektif melalui tulisan? Simaklah beberapa tips yang ada di kolom 
Infonet. Kami berharap tulisan ini bisa menambah pengetahuan Anda dan menjadi 
bekal bagi Anda yang ingin menjangkau jiwa-jiwa melalui internet. Akhir kata, Redaksi 
ICW mengucapkan selamat membaca dan Tushan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pemimpin Redaksi ICW  

Jelajah Situs 

• i-HUMOR  

Situs i-Humor dapat dikatakan sebagai situs humor berbahasa Indonesia yang lain 
daripada yang lain. Bertujuan menghibur para pengunjung, i-Humor hadir dengan 
humor-humor kristiani baru setiap minggu, yang bersih dan tidak mengandung unsur-
unsur SARA serta pornografi. Keistimewaan lainnya, setiap humor yang ada dalam situs 
i-Humor ini dilengkapi dengan ayat-ayat pendukung, sehingga humor-humor tersebut 
pun dapat menjadi bahan ilustrasi untuk renungan, khotbah, maupun tulisan-tulisan 
rohani Kristen. Situs ini dibangun dengan teknologi CMS Drupal yang sangat 
menunjang interaktivitas di dalamnya. Sehingga pengunjung tidak sekadar dapat 
membaca humor yang ada, namun juga dapat memberikan komentar terhadap setiap 
humor. Namun untuk itu, Anda harus terdaftar sebagai pengguna terlebih dahulu. Selain 
itu, situs ini juga memakai fasilitas "shoutmix" sebuah fasilitas yang memungkinkan para 
pengunjung untuk saling bertegur sapa dengan para pengunjung lain yang sedang 
"online".  
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Bahan-bahan dalam situs i-Humor dapat Anda telusuri berdasarkan keyword, nama 
Kitab, maupun kategori. Tidak hanya bahan humor saja, situs ini juga menyediakan 
artikel-artikel seputar humor yang dapat Anda klik dalam menu Artikel. Bagaimana? 
Anda tertarik untuk mengenal situs i-Humor lebih dalam? Silakan masuk ke menu FAQ 
dan menu Tentang Kami untuk mengenal situs ini lebih lanjut. (DWD)  
==> http://humor.sabda.org/  

• LAUGH IS MEDICINE  

Dalam membangun situs blog yang berisi humor-humor yang cukup mengocok perut ini, 
pemiliknya menggunakan prinsip yang diyakini pula oleh Raja Salomo. Lihat saja, di 
halaman depan dia mengutip ucapan Raja Salomo yang terkenal: "Hati yang gembira 
adalah obat yang manjur buat setiap penyakit. Tapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang (osteoporosis)."  

Tidak seperti blog-blog lainnya yang hanya menyajikan cerita dan teks humor, 
pengelola blog ini juga mengunggah (upload) gambar dan lagu-lagu jenaka. Hal ini 
dapat Anda lihat dalam pembagian tags, yaitu Fun Images, Funny Song, Humour, dan 
Tebakan. Humor-humor Kristen pun memiliki kategori tersendiri dalam blog ini. Silakan 
Anda masuk dalam kategori Christian Jokes untuk mendapatkannya. Nah, jika Anda 
merasa hari Anda membosankan dan membutuhkan penyegaran, blog ini bisa menjadi 
salah satu tujuan untuk mencerahkan hari Anda. (YPA)  
==> http://laugherone.wordpress.com/  

• RILLUSION -  

Dari pengakuan sang penglola, Rillusion adalah singkatan dari "riddle" dan "illusion", 
atau jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti teka-teki dan ilusi. Nama 
ini memang sesuai dengan situsnya, karena bahan-bahan yang diunggah oleh sang 
pengelola tidak hanya humor saja, tetapi juga gambar-gambar dan beberapa teka-teki 
kocak.  

Pengelola mengelompokkan bahan-bahannya ke dalam beberapa kategori, yaitu 
Gambar Ngakak, Humor, Humor IT, Humor Kristen, Korek Api, Optic Illusion, Tebak-
tebakan, Teka-teki, dan Teka-teki Logika. Terkadang, humor-humor yang disajikan 
memaksa kita untuk berpikir dulu sebelum akhirnya tersenyum, begitu juga dengan 
gambar-gambar yang ada, karena sifatnya hanya tipuan optik. Bagi Anda yang tertarik 
membuat tipuan optik, blog ini bisa manjadi tempat untuk belajar karena pengelola 
memberi petunjuk-petunjuk singkat perihal gambar-gambar tersebut. Ingin segera 
menikmati isi situs ini? Langsung saja klik atau salin rekat URL di bawah ini ke browser 
Anda. (YPA)  
==> http://rillusion.wordpress.com/  

• SUMBER KRISTEN -  

http://humor.sabda.org/
http://laugherone.wordpress.com/
http://rillusion.wordpress.com/
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Halaman-halaman situs yang berisi humor dalam Sumber Kristen terdiri dari 15 
halaman, sedangkan setiap halaman terdiri dari beberapa humor yang dapat dibaca 
oleh pengunjung situs. Jika ditotal dari semua halaman yang ada, humor yang dapat 
dibaca oleh pengunjung cukup banyak. Sayangnya, humor yang disajikan kurang tertata 
rapi; tidak menggunakan kategori. Kekurangan ini membuat pengunjung membaca 
humor secara acak karena mereka tidak bisa memilih humor dengan tema yang 
diinginkan. (YPA)  
==> http://www.sumberkristen.com/Humor/indexhumor.htm  

• GKJW CARUBAN.ORG - Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Caruban  

Situs gereja yang satu ini cukup unik juga. Selain menggunakan media internet untuk 
memberikan informasi mengenai GKJW Caruban dan kegiatan-kegiatan jemaat, situs 
ini juga memberikan sebuah ruang khusus bagi para pengunjung yang ingin tertawa 
sejenak. Dalam kategori Humor, pengunjung dapat menikmati beberapa humor yang 
cukup menggelitik dan menghibur. Bahannya memang belum terlalu banyak, namun 
pengelola situs ini cukup rutin menambahkan bahan-bahan humor di dalamnya. Silakan 
berkunjung ke situs ini untuk menambah lagi perbendaharaan humor-humor Anda. 
(DWD)  
==> http://www.gkjwcaruban.org/category/humor  

Jelajah Nusantara 

• i-HUMOR  

Situs i-Humor dapat dikatakan sebagai situs humor berbahasa Indonesia yang lain 
daripada yang lain. Bertujuan menghibur para pengunjung, i-Humor hadir dengan 
humor-humor kristiani baru setiap minggu, yang bersih dan tidak mengandung unsur-
unsur SARA serta pornografi. Keistimewaan lainnya, setiap humor yang ada dalam situs 
i-Humor ini dilengkapi dengan ayat-ayat pendukung, sehingga humor-humor tersebut 
pun dapat menjadi bahan ilustrasi untuk renungan, khotbah, maupun tulisan-tulisan 
rohani Kristen. Situs ini dibangun dengan teknologi CMS Drupal yang sangat 
menunjang interaktivitas di dalamnya. Sehingga pengunjung tidak sekadar dapat 
membaca humor yang ada, namun juga dapat memberikan komentar terhadap setiap 
humor. Namun untuk itu, Anda harus terdaftar sebagai pengguna terlebih dahulu. Selain 
itu, situs ini juga memakai fasilitas "shoutmix" sebuah fasilitas yang memungkinkan para 
pengunjung untuk saling bertegur sapa dengan para pengunjung lain yang sedang 
"online".  

Bahan-bahan dalam situs i-Humor dapat Anda telusuri berdasarkan keyword, nama 
Kitab, maupun kategori. Tidak hanya bahan humor saja, situs ini juga menyediakan 
artikel-artikel seputar humor yang dapat Anda klik dalam menu Artikel. Bagaimana? 
Anda tertarik untuk mengenal situs i-Humor lebih dalam? Silakan masuk ke menu FAQ 
dan menu Tentang Kami untuk mengenal situs ini lebih lanjut. (DWD)  
==> http://humor.sabda.org/  

http://www.sumberkristen.com/Humor/indexhumor.htm
http://www.gkjwcaruban.org/category/humor
http://humor.sabda.org/
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• LAUGH IS MEDICINE  

Dalam membangun situs blog yang berisi humor-humor yang cukup mengocok perut ini, 
pemiliknya menggunakan prinsip yang diyakini pula oleh Raja Salomo. Lihat saja, di 
halaman depan dia mengutip ucapan Raja Salomo yang terkenal: "Hati yang gembira 
adalah obat yang manjur buat setiap penyakit. Tapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang (osteoporosis)."  

Tidak seperti blog-blog lainnya yang hanya menyajikan cerita dan teks humor, 
pengelola blog ini juga mengunggah (upload) gambar dan lagu-lagu jenaka. Hal ini 
dapat Anda lihat dalam pembagian tags, yaitu Fun Images, Funny Song, Humour, dan 
Tebakan. Humor-humor Kristen pun memiliki kategori tersendiri dalam blog ini. Silakan 
Anda masuk dalam kategori Christian Jokes untuk mendapatkannya. Nah, jika Anda 
merasa hari Anda membosankan dan membutuhkan penyegaran, blog ini bisa menjadi 
salah satu tujuan untuk mencerahkan hari Anda. (YPA)  
==> http://laugherone.wordpress.com/  

• RILLUSION -  

Dari pengakuan sang penglola, Rillusion adalah singkatan dari "riddle" dan "illusion", 
atau jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti teka-teki dan ilusi. Nama 
ini memang sesuai dengan situsnya, karena bahan-bahan yang diunggah oleh sang 
pengelola tidak hanya humor saja, tetapi juga gambar-gambar dan beberapa teka-teki 
kocak.  

Pengelola mengelompokkan bahan-bahannya ke dalam beberapa kategori, yaitu 
Gambar Ngakak, Humor, Humor IT, Humor Kristen, Korek Api, Optic Illusion, Tebak-
tebakan, Teka-teki, dan Teka-teki Logika. Terkadang, humor-humor yang disajikan 
memaksa kita untuk berpikir dulu sebelum akhirnya tersenyum, begitu juga dengan 
gambar-gambar yang ada, karena sifatnya hanya tipuan optik. Bagi Anda yang tertarik 
membuat tipuan optik, blog ini bisa manjadi tempat untuk belajar karena pengelola 
memberi petunjuk-petunjuk singkat perihal gambar-gambar tersebut. Ingin segera 
menikmati isi situs ini? Langsung saja klik atau salin rekat URL di bawah ini ke browser 
Anda. (YPA)  
==> http://rillusion.wordpress.com/  

• SUMBER KRISTEN -  

Halaman-halaman situs yang berisi humor dalam Sumber Kristen terdiri dari 15 
halaman, sedangkan setiap halaman terdiri dari beberapa humor yang dapat dibaca 
oleh pengunjung situs. Jika ditotal dari semua halaman yang ada, humor yang dapat 
dibaca oleh pengunjung cukup banyak. Sayangnya, humor yang disajikan kurang tertata 
rapi; tidak menggunakan kategori. Kekurangan ini membuat pengunjung membaca 
humor secara acak karena mereka tidak bisa memilih humor dengan tema yang 
diinginkan. (YPA)  
==> http://www.sumberkristen.com/Humor/indexhumor.htm  

http://laugherone.wordpress.com/
http://rillusion.wordpress.com/
http://www.sumberkristen.com/Humor/indexhumor.htm
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• GKJW CARUBAN.ORG - Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Caruban  

Situs gereja yang satu ini cukup unik juga. Selain menggunakan media internet untuk 
memberikan informasi mengenai GKJW Caruban dan kegiatan-kegiatan jemaat, situs 
ini juga memberikan sebuah ruang khusus bagi para pengunjung yang ingin tertawa 
sejenak. Dalam kategori Humor, pengunjung dapat menikmati beberapa humor yang 
cukup menggelitik dan menghibur. Bahannya memang belum terlalu banyak, namun 
pengelola situs ini cukup rutin menambahkan bahan-bahan humor di dalamnya. Silakan 
berkunjung ke situs ini untuk menambah lagi perbendaharaan humor-humor Anda. 
(DWD)  
==> http://www.gkjwcaruban.org/category/humor  

Get the Fresh 

SITUS "PASKAH.SABDA.ORG":  
KUMPULAN BAHAN DAN FORUM DISKUSI PASKAH 

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) kembali meluncurkan sebuah situs baru yang kami 
yakin akan menjadi berkat, khususnya menjelang perayaan Paskah di bulan April 2009 
yang akan datang. Sesuai dengan isinya, yakni berbagai jenis bahan seputar Paskah 
yang pasti akan berguna bagi Anda dalam menyiapkan perayaan Paskah, maka situs ini 
kami sebut "paskah.sabda.org".  

Situs "paskah.sabda.org" adalah satu-satunya situs berbahasa Indonesia yang 
menyediakan bahan Paskah yang sangat lengkap, di antaranya: artikel Paskah, drama 
Paskah, renungan Paskah, bahan mengajar Paskah, kesaksian Paskah, khotbah audio 
Paskah, puisi Paskah, resensi buku Paskah, ulasan situs Paskah, tips Paskah, humor 
Paskah, lagu Paskah, gambar Paskah, dan kartu Paskah.  

Situs "paskah.sabda.org" juga dirancang sedemikian rupa agar setiap pengunjung bisa 
ikut berpartisipasi dengan mengirimkan renungan, artikel, atau juga blog Paskah untuk 
bisa saling berbagi berkat dengan pengunjung yang lain. Fasilitas forum diskusi paskah 
juga tersedia di situs ini sehingga pengunjung bisa ikut berdiskusi seputar topik Paskah, 
seperti Etimologis Arti Kata Paskah, Mengapa Kristus Harus Mati?, Apakah Kematian 
Kristus dapat Dibuktikan?, dan topik-topik diskusi menarik seputar Paskah lainnya. 
Keistimewaan lain dari situs ini adalah disediakannya fasilitas mengirimkan ucapan 
selamat Paskah untuk teman seiman dan pengunjung yang lain.  

Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs "paskah.sabda.org"! Mari berbagi berkat 
pada hari peringatan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kemenangan-Nya atas maut, 
patut kita rayakan dan peringati karena Dialah Allah yang patut kita sembah.  
==> http://paskah.sabda.org/  

  

http://www.gkjwcaruban.org/category/humor
http://paskah.sabda.org/
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Artikel:Menulis di Internet Jurnalisme, Bukan Penginjilan 

Menulis di internet membutuhkan gaya dan talenta seorang jurnalis, bukan 
pengkhotbah. Lebih dari 200 tahun sudah pers mempelajari bagaimana berkomunikasi 
secara efektif dalam media cetak. Belajarlah dari mereka. Bacalah buku tentang 
penulisan jurnalistik. Amatilah cara koran dan majalah menyampaikan cerita. Mereka 
mengerti bagaimana menyampaikan sesuatu dengan jelas dan menjaga minat 
pembaca. "Keahlian itu juga dibutuhkan dalam internet. Kita harus mengambil perhatian 
dengan cepat!" kata seorang ahli penulisan jurnalistik, Marshall Cook.  

Jika Anda adalah seorang pendeta atau penginjil, maaf ..., Anda harus mempelajari 
beberapa hal. Talenta Anda tidak dapat secara langsung diterima di internet!  

Seraplah Banyak Informasi  

Banyaklah membaca, khususnya koran dan majalah sekuler. Materi yang berguna 
dapat datang dari tempat yang paling tidak disukai. Potong dan arsipkan cerita, ilustrasi, 
dan ide itu semua akan berguna sebagai dasar tulisan Anda di masa mendatang. Fakta, 
figur, kutipan dari orang terkenal (atau tak terkenal), kesaksian, dan lain sebagainya. 
Siapkan buku catatan untuk mencatat kutipan dan ilustrasi yang Anda dengar, atau ide-
ide yang terlintas dalam pikiran. Hal itu akan sangat berguna. Tentu saja, Anda tidak 
bisa menggunakan bahan tanpa izin. Tapi ingatlah, "Menggunakan sebuah sumber 
adalah penjiplakan, namun menggunakan dua sumber adalah penelitian." Waspadalah 
terhadap isu hak cipta untuk bahan cetak, foto, dan klip musik (jika Anda memakainya).  

Meski situs Anda memiliki navigasi yang mudah, namun tak seorang pun akan berlama-
lama berdiam di situs Anda jika tulisannya tidak baik. Dalam dunia internet, dikatakan 
bahwa "isi adalah raja". Jadi, mari taruh "rajanya" pada bagian isi, dan belajarlah 
semampu mungkin untuk menulis secara efektif dan dengan gaya menulis yang mudah 
dibaca.  

Ada banyak sumber online untuk membantu kita belajar menulis dengan lebih baik. 
Pertimbangkan juga untuk mengikuti kelas menulis. Kelas menulis seperti itu sering kali 
ditawarkan dalam bentuk kelas malam di lembaga-lembaga pendidikan lokal. Mungkin 
saja Tuhan memanggil Anda untuk terjun dalam dunia jurnalisme sepenuh waktu. 
Bidang jurnalisme membutuhkan banyak penulis Kristen.  

Enak di Mata  

Adalah lebih sulit dan 25% lebih lambat untuk membaca dari sebuah monitor komputer 
daripada kertas. Jika orang kesulitan membaca sebuah halaman, mereka akan 
kehilangan minat dan meninggalkan situs. Bantulah mereka dengan:  

• menggunakan kalimat pendek, dengan kalimat aktif daripada pasif;  
• menggunakan paragraf pendek lebih pendek daripada yang akan dicetak;  
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• memperbanyak "ruang putih" di sekitar text, dengan sela antarparagraf, dibuat 
dengan tag paragraf dan/atau CSS;  

• menggunakan font "san-serif" yang 20% lebih cepat untuk dibaca pada monitor 
komputer; verdana dianjurkan, karena font itu didesain untuk monitor komputer;  

• menggunakan blok teks yang jauh lebih kecil dari layar penuh (full screen) dalam 
hal kelebaran; idealnya, batasi setiap baris untuk 65 karakter dengan 
menggunakan margin lebar (wide); baris yang terlalu panjang sangat 
memperlambat kecepatan baca;  

• menggunakan judul yang memikat dan menggugah rasa ingin tahu, yang tidak 
"mengkhotbahi";  

• sering-sering memakai subjudul untuk memisahkan teks dan menarik pembaca; 
dan  

• menggunakan gambar yang menambah daya tarik suatu halaman; "sebuah 
gambar setara dengan ribuan kata".  

Belajar Lebih Lagi  

Internet merupakan sebuah media berbeda untuk tulisan dan memerlukan pendekatan 
penulisan yang berbeda. Perhatikan juga bahwa situs web 2.0 lebih menekankan pada 
media untuk menjalin relasi secara dua arah, bukan penyajian bahan secara searah.  

Perhatikan Perbedaan Budaya dan Bahasa  

Setiap orang memiliki latar belakang kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Karena itu 
perhatikan hal-hal berikut ini.  

• Hindari penggunaan idiom dan bahasa gaul dari daerah Anda yang sekiranya 
orang lain dari daerah lain tidak akan pahami.  

• Jelaskan tempat-tempat dan situasi-situasi yang hanya diketahui oleh orang-
orang yang berasal dari daerah Anda.  

• Tulislah dengan gaya tulisan sederhana. Hindari kata-kata dan struktur kalimat 
yang kompleks. Hal ini akan membantu pengunjung untuk membaca dengan 
cepat. "Kita menulis bukan untuk membuat orang terkesan, namun untuk 
berekspresi." Gunakan alat-alat seperti TextAlyser atau MS Word’s Readability 
Scores untuk membantu menyederhanakan tulisan Anda.  

• Anggap semua pengunjung awam akan dunia Kristen.  
• Banyak penulis menempatkan foto target pembaca yang imaginatif maupun 

nyata pada meja kerja mereka. Hal ini menjaga agar mereka tetap fokus dalam 
menulis.  

Revisi dan Edit, Lalu Revisi Lagi  

Jangan pernah pasang draf tulisan secara online. Revisilah dan editlah beberapa kali 
(perhatikan juga kesalahan ketik dan ketepatan tanda baca). Biasanya hal ini 
memungkinkan untuk memotong 25% atau lebih panjang tulisan, dan sekaligus 
meningkatkan kejelasan tulisan. Keringkasan itu penting.  
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Minta penulis lain untuk mengkritik tulisan Anda, dan rendah hatilah untuk menerima 
nasihat mereka. Apalagi jika Anda menulis dalam bahasa yang bukan bahasa asli Anda.  

Pelatihan Online  

Ada banyak kursus pelatihan online tentang penulisan. Gunakan Google untuk 
menemukannya. Cari tahu juga apakah ada kelas-kelas menulis malam di daerah Anda. 
(t/Adwin)  

Diterjemahkan dan disesuaikan dari:  
Nama situs: Internet Evangelism Day  
Judul asli artikel: Writing for the Web - Journalism, Not Preaching  
Penulis: Tidak dicantumkan  
Alamat URL: http://www.internetevangelismday.com/writing.php<include> </include>  

  

http://www.internetevangelismday.com/writing.php
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ICW 1113/Maret/2009: Humor (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Banyak orang yang mengatakan bahwa tertawa itu sehat, bahkan tertawa merupakan 
salah satu obat umur panjang yang mujarab. Tertawa membuat otot-otot di wajah kita 
tertarik dan membuat kita tetap awet muda.  

Nah, jika pada edisi sebelumnya kami telah mengajak Anda tertawa melalui berbagai 
situs humor dari dalam negeri. Kini kami ingin mengajak Anda menggali lebih dalam 
sumber-sumber humor dari situs manca. Pun kami mengajak Pembaca menengok 
manfaat tertawa dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah artikel yang mengulas hubungan 
antara tawa dan kesehatan telah menanti Anda di kolom Artikel. Tidak hanya itu, simak 
juga bagaimana cara menggali ide dan menulis humor yang bisa dimanfaatkan untuk 
menulis di warta gereja, situs, blog, atau milis. Nah, kami tidak ingin membuat Anda 
menunggu lebih lama lagi, selamat membaca, menulis, dan bergembira!  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pemimpin Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1113/  
http://www.in-christ.net/links/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/1113/
http://www.in-christ.net/links/
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Jelajah Manca 

• CHRISTIAN JOKES.NET - Clean Christian Jokes and Christian Humor  

Dari namanya jelas bahwa situs ini berisi humor bernuansa Kristen. Humor-humor yang 
tersaji dapat ditelusuri dengan mudah melalui kategori-kategori seperti Bible Humor, 
Christian Jokes, Christian Riddles, Christmas Jokes, Heaven and Hell Jokes, dan 
sebagainya.  

Selain koleksi humor, melalui situs ini, Anda juga dapat mengembara lagi dalam dunia 
maya humor lainnya. Menu Links menyediakan tautan-tautan ke situs-situs humor lain. 
Fasilitas lainnya, pengunjung situs ini diperkenankan pula mengirimkan humor-humor 
untuk menambah bahan di dalamnya. Cukup mudah karena tidak memerlukan "login". 
Siapa pun dapat langsung memasukkan bahan melalui menu Submit Joke. (DWD)  
==> http://www.christian-jokes.net/  

• CHRISTIAN-JOKES.ORG Jokes & Quotes For Christians...  

Situsnya sederhana, hanya terdiri dari tiga halaman utama Home, About Us, dan 
Contact Us dan warnanya pun tidak mencerminkan situs humor pada umumnya, yang 
biasanya dihiasi dengan warna terang. Namun, soal isi dan fasilitas yang diberikan, 
situs ini tidak kalah dengan situs humor berbahasa Inggris lainnya.  

Gurauan-gurauan Kristen yang ada di sini dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut 
"part". Ada empat "part" di mana masing-masing membawahi humor-humor yang tertata 
secara vertikal menurut judulnya. Setiap humor tersebut, jika diklik, akan membawa 
Anda kepada halaman yang memaparkan humor bersangkutan secara lengkap, plus 
fasilitas "bagikan kepada teman".  

Selain itu, situs yang juga menyediakan kutipan Kristen dan inspirasional ini, 
menawarkan sebuah publikasi yang digadang-gadang berisi humor dan kutipan. Cukup 
masukkan e-mail Anda ke kolom yang telah disediakan dan mengisi formulir 
pendaftaran, Anda sudah akan dapat berlangganan publikasi yang disediakannya. 
Tidak tanggung-tanggung, publikasi itu akan masuk ke e-mail Anda setiap hari! (DP)  
==> http://www.christian-jokes.org/  

• CLEAN JOKE.COM - So Fresh And So Clean!  

Jika Anda hendak mencari humor-humor berbahasa Inggris yang segar dan "bersih", 
situs ini layak dikunjungi.  

Saat Anda mengeklik alamat yang tercantum bersama ulasan ini, Anda akan melihat 
humor-humor yang sudah tertata rapi di kategorinya masing-masing (kecuali video-
video lucu), baik menurut temanya, waktu postingannya, maupun tingkat 
kepopulerannya. Setiap humor dan video yang ada jika Anda buka, dilengkapi dengan 
beberapa fasilitas, di antaranya fasilitas "bagikan kepada teman" dan "voting". 

http://www.christian-jokes.net/
http://www.christian-jokes.org/
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Semuanya itu dapat Anda nikmati dengan gratis tanpa harus mendaftar menjadi 
anggota terlebih dahulu, karena memang situs ini tidak menyediakan fasilitas 
keanggotaan.  

Semuanya itu, ditambah dengan publikasi humor mingguan yang dapat Anda dapatkan 
dengan mudah (hanya dengan memasukkan alamat email Anda ke form yang tersedia), 
membuat situs ini layak dipertimbangkan untuk dikunjungi. (DP)  
==> http://www.cleanjoke.com/  

In Christ Global:Ulasan Situs Humor di Links in-christ.net 

Selain situs-situs yang khusus menyediakan humor bahasa Indonesia yang telah Anda 
simak ulasannya minggu lalu, banyak juga situs-situs Kristen lain yang menyematkan 
aspek humor dalam salah satu bagian situsnya. Nah, In-Christ.Net, khususnya Links In-
Christ.Net memiliki beberapa ulasan situs-situs seperti itu. Tepatnya, hingga tulisan ini 
ditulis, ada tujuh ulasan situs yang memuat humor. Untuk itu, silakan Anda langsung 
saja ke alamat yang ada di bawah untuk melihat daftar ulasan-ulasan situsnya.  
==> http://www.in-christ.net/links/search/node/humor  

Seputar Milis 

Milis Publikasi 

• E-HUMOR  

Publikasi e-Humor merupakan publikasi mingguan yang terbit setiap hari Selasa. Saat 
Anda mendaftarkan diri dan bergabung dengan lebih dari enam ribu pelanggannya, 
Anda akan menerima humor-humor "bersih" yang disertai ayat pendukung makna yang 
disampaikan setiap e-Humor.  

Nah, mulai tahun 2009 ini, e-Humor melakukan pengembangan dalam hal ragam isinya. 
Jika pada tahun kemarin, pelanggan hanya dapat tertawa dengan menikmati humor 
yang disajikan dan mengikuti kuis yang dilontarkan, kini pelanggan juga dapat 
menambah wawasan seputar dunia humor yang akan tersaji dalam kolom Trivia Humor 
setiap edisi minggu kedua dan keempat setiap bulannya.  

Karena itu, jika Anda membutuhkan hiburan di tengah kepenatan kerja, berlangganan 
publikasi ini adalah pilihan yang tepat.  
==> subscribe-i-kan-humor(at)hub.xc.org [Berlangganan]  
==> http://humor.sabda.org/ [Situs]  

  

http://www.cleanjoke.com/
http://www.in-christ.net/links/search/node/humor
http://humor.sabda.org/


ICW 2009 
 

51 
 

Artikel:Tertawa yang Sehat 

Anda memunyai masalah? Humor ringan akan membantu Anda melewatinya dan 
bahkan bisa membantu Anda menghindari penyakit.  

Di mana pun di dunia ini, senyuman memiliki arti yang universal: "Saya ini supel, dan 
kita bisa berteman." Tertawa bersama yang terjalin akhirnya mengandung arti semacam 
pertalian yang tersembunyi di antara mereka yang terlibat. Untuk kita secara pribadi, 
kebahagiaan menjauhkan kita dari kekalahan. Seorang komedian, Bill Cosby, 
menyampaikan pernyataan yang tepat ketika dia berkata, "Jika Anda bisa 
menertawakan sesuatu, Anda bisa mempertahankannya." Menurut penelitian yang 
berkembang mengenai topik ini, semakin terbukti bahwa tertawa bisa membuat kita 
lebih sehat secara jasmani dan rohani.  

Tawa terjadi seperti gerak refleks yang tak terkontrol waktu bayi kira-kira berusia 4 
bulan. Kemudian mereka mulai terkikih-kikih hingga 400 kali sehari. Di awal usia 
prasekolah, anak-anak mulai berceloteh, mengucapkan kata-kata dan menirukan 
gerakan lidah; perhatikan saat mereka mengucapkan sesuatu yang membuat anak-
anak yang lain tertawa, mereka menjadi tertarik, dan menyukainya.  

Sayangnya, seiring bertambahnya usia, anak-anak pun dilatih untuk mengikuti alat 
sosial dari orang tua dan guru-guru yang menekankan hidup yang serius. 
Pengertiannya seolah seperti: jika Anda tertawa, Anda tidak belajar. Akibatnya, para 
pendidik sering mengesampingkan humor. Ini merupakan kesalahan besar karena 
murid-murid bisa belajar lebih baik ketika para guru menyampaikan materi pelajaran 
dengan cara yang menyenangkan. Sebuah komik anekdot membantu anak-anak untuk 
mengingat dan pendekatan yang menghibur menciptakan suasana belajar yang lebih 
santai dan tidak menegangkan.  

Bahkan, tawa kecil pun bisa meningkatkan daya ingat. Seorang psikolog, Kristy A. 
Nielson dari Universitas Marquette, membacakan daftar kata-kata dalam mata kuliah 
dan kemudian menunjukkan beberapa di antaranya dalam satu video klip lucu. 
Seminggu kemudian, orang-orang yang diminta menonton klip selama 30 menit sambil 
mendengarkan daftar kata itu bisa mengingat 20 persen kata lebih banyak dibanding 
orang-orang yang tidak mendengarnya.  

Secara umum, tertawa terbahak-bahak yang seimbang itu menyehatkan. Rod Martin, 
seorang psikolog dan peneliti tawa dari Universitas Western Ontario di Kanada, 
membuat teori bahwa tawa meningkatkan aktivitas mental dengan mempercepat detak 
jantung, sehingga menambah persediaan oksigen ke otak. Humor juga memberikan 
kelegaan sesaat dari masalah sehari-hari; para psikolog mengamati bahwa orang yang 
belajar menertawakan kelemahan diri sendiri daripada membiarkan diri dikuasai rasa 
jengkel, bisa lebih mudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang 
mereka hadapi.  
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Kita tidak perlu tertawa terlalu keras untuk mengembangkan pikiran. Senyum 
menyeringai pun sudah cukup membantu karena perubahan otot wajah merangsang 
sinyal emosi positif dalam otak. Orang yang selalu tersenyum sering kali memiliki 
suasana hati yang lebih baik.  

Obat Paling Manjur  

Para peneliti telah mempelajari efek tertawa terhadap manusia selama berpuluh-puluh 
tahun. Kasus seorang editor Saturday Review, Norman Cousins, yang tidak juga 
meninggal hingga tahun 1990 setelah menderita penyakit sumsum tulang belakang 
kronis pada tahun 1960-an, menarik perhatian para ilmuwan pada penerapan terapi 
humor. Ketika dokter pribadinya tidak mampu menolongnya dari rasa sakit yang luar 
biasa di punggungnya, Cousins membuat resep yang berbeda dari biasanya: dia 
menghabiskan waktu seharian untuk menonton film komedi kasar dan membaca buku-
buku humor. Hasilnya sangat menakjubkan: setelah beberapa bulan, Cousins 
menyatakan bahwa dia sudah bebas dari rasa sakit.  

Salah satu pendiri fakultas gelotologi ("gelos" berasal dari bahasa Yunani yang berarti 
"tawa"), William F. Fry, sorang profesor Universitas Stanford, juga melakukan penelitian 
terhadap dirinya sendiri di awal tahun 1960-an. Dia mengambil contoh darah dalam 
jangka waktu yang rutin sambil menonton "Laurel and Hardy" dan film-film komedi 
lainnya, lalu menganalisanya. Dia mendapatkan bahwa tawa mempertinggi aktivitas 
sistem sel kekebalan tubuh yang berfungsi untuk membasmi penyakit-penyakit menular.  

Sejak saat itu, ilmu pengetahuan yang menyenangkan menjadi disiplin ilmu yang diakui. 
Para peneliti seperti Lee S. Berk dari Universitas Loma Linda, ahli imunologi, telah 
melakukan beberapa studi klinis yang membuktikan perubahan-perubahan fisiologis 
berikut saat kita tertawa:  

• Kelenjar di bawah otak bisa mengeluarkan racun yang menekan rasa sakit.  
• Produksi sel kekebalan tubuh meningkat.  
• Tingkat kelenjar hormon kortison yang meningkat secara terus-menerus saat 

seseorang mengalami stres dan yang menekan sistem kekebalan tubuh, 
berangsur-angsur berkurang.  

• Tingkat hormon adrenalin yang menyebabkan hipertensi dan gagal jantung 
menurun.  

• Tingkat antibodi dalam darah dan air liur meningkat.  
• Jumlah sel pembunuh alami meningkat sehingga mempercepat respons 

antikanker alami dalam tubuh.  

Para ahli lain sudah menemukan pentingnya kesehatan dalam hal yang tak lazim, 
khususnya Michael Christensen, wakil pendiri Big Apple Circus di New York. Saat 
pertama kali dia mulai memerankan "badut yang menjadi dokter", dia hampir tidak 
membayangkan betapa suksesnya penampilannya itu. Kini, sirkus Clown Care ini 
mempekerjakan lebih dari sembilan puluh pelawak yang didandani seperti dokter yang 
mengunjungi ruang perawatan anak di rumah sakit-rumah sakit di New York, Boston, 
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dan kota-kota lainnya. Misi mereka adalah menggunakan lelucon untuk membuat hidup 
menjadi lebih menyenangkan bagi para pasien muda yang harus tinggal di rumah sakit 
dalam jangka waktu yang lama karena beberapa penyakit seperti kanker dan diabetes. 
Banyak anak-anak yang mengalami kemajuan kesehatan ketika para pelawak itu 
datang; interaksi yang terjalin membantu mereka bersabar menghadapi kondisi mereka.  

Jadi, saat hidup Anda tidak menyenangkan, tertawalah! Jika Anda tidak bisa 
menemukan sumber humor, setidaknya carilah cermin dan tersenyumlah dengan diri 
sendiri selama beberapa saat. Meskipun hal itu tidak menghapus beban pekerjaan 
Anda atau menghilangkan rasa jengkel Anda pada anak-anak, dengan tersenyum pada 
diri sendiri, Anda bisa memperbaiki suasana hati Anda dan menjauhkan Anda dari 
masalah Anda, meski hanya untuk sementara. (t/Setya)  

Diterjemahkan dari:  
Nama situs: Scientific American  
Judul asli artikel: A Healthy Laugh  
Penulis: Charmaine Liebertz  
Alamat URL: http://www.sciam.com/article.cfm?id=a-healthy-laugh  

  

http://www.sciam.com/article.cfm?id=a-healthy-laugh
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Artikel 2:Bagaimana Menulis Humor 

Semua orang suka tertawa, tapi tidak semua orang tahu bagaimana caranya membuat 
orang tertawa. Kemampuan menulis humor, baik dalam fiksi maupun nonfiksi, 
merupakan satu bakat yang bisa diasah dengan mengikuti beberapa langkah 
sederhana berikut ini.  

Langkah 1 

Jadilah pengamat. Orang kadang menemukan situasi-situasi yang bisa mereka 
hubungkan dengan hal-hal lucu. Itulah sebabnya beberapa pelawak memulai 
lawakannya begini, "Pernahkah Anda memerhatikan ...?" atau "Mengapa ini begini ...?"  

Langkah 2 

Ingat, humor kadang menyakitkan. Ironisnya, orang biasa melihat kelucuan dalam 
penderitaan orang lain. Tentu ini sedikit keterlaluan, tapi mana yang lebih lucu: 
seseorang yang sedang berjalan tersandung oleh tali sepatunya atau seseorang yang 
sedang berjalan menemukan uang kertas?  

Langkah 3 

Tonjolkan sisi negatifnya. Lagi-lagi sedikit keterlaluan, tapi memang lebih mudah 
melihat kelucuan dari sesuatu yang negatif daripada yang positif. Inilah konsep di balik 
"acara-acara jahil" terhadap selebriti, yang menjadi tidak lucu jika acara-acara tersebut 
penuh dengan pujian.  

Langkah 4 

Buatlah orang terperanjat! Mendengar lelucon kedelapan kalinya tidaklah lucu lagi, 
bukan? Jadilah pencetus ide dan kreatif, hindarilah hal-hal klise yang sering orang 
dengar.  

Langkah 5 

Membesar-besarkan. Menulis satu kejadian dari kehidupan sehari-hari, seperti anjing 
yang sedang duduk, mungkin tidak lucu, tapi menulis tentang anjing yang sedang 
mengasuh enam anjing sambil berusaha membersihkan rumah karena atasan Anda 
akan berkunjung mungkin akan lucu.  

Langkah 6 

Membingungkan. Kadang-kadang, agar bisa tertawa, kita harus menjadi aneh.  

Langkah 7 
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Spesifik. Tulisan "Aku menemukan ikan di mobilku" tidak selucu tulisan "Aku 
menemukan gurame di (merk mobil)-ku".  

Langkah 8 Gunakan suara-suara lucu. Beberapa kata terdengar lebih lucu dibanding 
kata-kata lain.  

Langkah 9 

Pertahankan struktur komedi. Humor memunyai satu orientasi dan klimaks, bahkan jika 
humor itu hanya satu kalimat sekalipun. Jangan tampilkan klimaksnya terlalu dini.  

Langkah 10 

Tulis ulang. Jika yang Anda tulis tidak terdengar lucu, tinggalkan dulu. Silakan tidur 
siang dulu, jalan-jalan, mandi (lebih baik setelah jalan-jalan), dan selanjutnya kembali 
lagi saat pikiran Anda jernih.  

Langkah 11 

Menulislah setiap hari walau hanya beberapa menit. Anggaplah itu sebagai latihan 
untuk urat-urat kocak Anda.  

Langkah 12 

Bacalah literatur-literatur yang Anda rasa lucu. (t/Setya)  

Diterjemahkan dan disesuaikan dari:  
Nama situs: eHow  
Judul asli artikel: How to Write Humor  
Penulis: bruceleroy  
Alamat URL: http://www.ehow.com/how_2102345_write-humor.html  

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

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan April dan Mei 2009:  
April: Band Kristen  
Mei: Misi  

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

http://www.ehow.com/how_2102345_write-humor.html
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Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Kiriman dari Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui 
kolom Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke 
redaksi di alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1114/April/2009: Band Kristen  
Salam Kasih  

Shalom,  

Haleluya, Kristus sudah bangkit, Dia telah menang atas kuasa maut! Redaksi ICW 
mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh Pembaca ICW tercinta. Biarlah Paskah 
kali ini membawa kita semakin dalam lagi merasakan kasih Tuhan! Untuk itu, kami 
mengajak Pembaca sekalian merenungkan arti pengorbanan Kristus, setiap saat dalam 
hidup kita, melalui sebuah renungan yang telah kami sajikan dalam edisi kali ini.  

Kematian dan kebangkitan Yesus tentu saja membawa sukacita di hati, bukan? Oleh 
karena itu, sudah seharusnya kita menaikkan pujian syukur kita kepada-Nya. Salah 
satunya adalah dengan musik. Nah, sehubungan dengan musik, edisi ICW bulan April 
ini akan mengusung situs dan blog beberapa grup band Kristen dari dalam dan luar 
negeri. Selain agar para Pembaca ICW bisa mengenal grup-grup tersebut, kami 
berharap sajian kali ini bisa menjadi inspirasi bagi grup-grup band Kristen lain yang ada 
di Indonesia membuat mereka "iri" dan ingin memiliki situs/blog juga. Apalagi, situs/blog 
grup band Kristen di Indonesia belum banyak jumlahnya. Tentu saja hal ini bukan tanpa 
alasan. Dengan memiliki situs, maka kemungkinan mereka dikenal akan semakin luas 
dan lagu mereka akan lebih banyak didengar oleh pengguna internet. Bayangkan 
berapa ribu orang yang akan diberkati oleh musik mereka sehingga nama Tuhan pun 
semakin dimuliakan!  

Akhir kata, kami dari Redaksi ICW mengucapkan selamat membaca dan Tuhan 
memberkati. Haleluya, Yesus bangkit! Sungguh, Dia telah bangkit!  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pemimpin Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Situs 

• GEMA - Gudang Elektronik Musik dan Audio  

GEMA adalah situs penyedia bahan-bahan Kristen seputar pelayanan musik dan audio. 
Situs ini memiliki banyak sekali bahan yang akan mendukung pelayanan Anda dalam 
bidang musik. Dalam menu Lirik, Anda akan dibanjiri dengan lebih dari seribu lirik lagu 
rohani Kristen. Untuk mengunduh "ringtone" dan "software" audio, Anda dapat masuk 
dalam menu Download. Informasi umum seputar dunia musik dan audio dapat Anda 
peroleh dalam menu Berita.  

Situs GEMA juga menyediakan artikel-artikel seputar grup band Kristen yang dapat 
Anda temukan dalam menu Artikel. Cara mudahnya, silakan ketikkan kata "band" dalam 
boks pencarian. Selain Anda dapat memberikan komentar dalam artikel maupun bahan-
bahan lain yang terdapat dalam situs GEMA, Anda juga dimungkinkan untuk memosting 
bahan seputar musik dan audio Kristen di situs yang dibangun dengan CMS Drupal ini. 
Anda punya artikel atau informasi lain mengenai grup band Kristen dari dalam dan luar 
negeri? Silakan posting informasi tersebut dalam GEMA, namun jangan lupa untuk 
mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai pengguna. (DWD)  
==> http://gema.sabda.org/  

• TRUE WORSHIPPERS  

Melihat judul situs ini, mungkin Anda mengira bahwa ini adalah situs resmi milik sebuah 
band Kristen yang bernama True Worshippers. Mari masuk ke menu About, di 
dalamnya akan Anda temukan bahwa situs ini sebenarnya adalah milik sebuah rumah 
produksi label rekaman yang menangani beberapa artis maupun grup band Kristen, 
salah satunya adalah grup band True Worshippers namanya sama dengan label rumah 
produksinya.  

Rumah produksi untuk label rekaman khusus lagu-lagu rohani Kristen ini sudah berdiri 
sejak tahun 1999 dan sampai saat ini telah memproduksi 32 album lagu Kristen dari 
delapan grup band dan beberapa penyanyi Kristen. Untuk melihat grup band apa saja 
dan siapa saja penyanyi yang bernaung di bawah label True Worshippers, Anda dapat 
masuk dalam menu Artist/Bands. Dalam menu ini pula Anda dapat melihat profil. 
Beberapa foto dapat Anda temukan pula dalam gallerinya. Jika Anda mengeklik menu 
Download yang muncul ketika Anda mengarahkan mouse Anda ke menu Artist/Band, 
maka Anda dapat mengunduh beberapa lirik dan juga contoh lagu yang dinyanyikan 
oleh penyanyi tersebut. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengunduh "ringtone", 
bergabung dalam forum, maupun berbelanja langsung secara tersambung dalam 
member's area jika kita sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu. Beberapa tautan ke 
situs-situs grup band lainnya dapat Anda akses dalam menu Links. Bagi Anda yang 
ingin bergabung dengan komunitas True Worshippers di myspace, silakan masuk ke 
alamat: http://www.myspace.com/trueworshippersyouth/. (YPA)  
==> http://www.true-worshippers.com/  

http://gema.sabda.org/
http://www.myspace.com/trueworshippersyouth/
http://www.true-worshippers.com/
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• TRUE WORSHIPPERS PRODUCTIONS  

Jika ulasan di atas adalah ulasan mengenai situs resmi rumah produksi True 
Worshippers, maka ulasan ini adalah mengenai blog rumah produksi tersebut. Seperti 
blog-blog lain di internet, sajian yang ada dalam blog ini lebih bersifat personal. Berisi 
berbagai catatan kegiatan, lagu-lagu, album-album, dan terkadang curahan hati mereka 
yang terlibat dalam pelayanan True Worshippers. Sayangnya, blog ini sudah cukup 
lama tidak diperbarui lagi oleh pengelolanya. Namun, tetap saja informasi di dalamnya 
perlu disimak, selain dapat menjadi informasi bagi Anda, diharapkan kunjugan Anda 
bisa menggelitik pengelola untuk kembali meng-update blog ini.  

Secara garis besar, semua tulisan yang ada di blog ini dibagi menjadi dua, yaitu arsip 
dan kategori. Melalui arsip, kita bisa melihat tulisan-tulisan apa saja yang ada dalam 
blog ini. Sedangkan tulisan yang ada di bagian kategori dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu: Current Affairs, Music, dan Uncategorized. Tanpa ingin menahan Anda lebih lama 
lagi, silakan menjelajah blog mereka melalui alamat di bawah ini, selamat berselancar. 
(YPA)  
==> http://true-worshippers.blog.friendster.com/  

• MIND OF CHRIST - Menaruh Pikiran Sama Seperti Kristus  

Band ini bisa dibilang masih baru, karena terbentuk pada tanggal 17 Juli 2007. Tapi 
bukan berarti mereka bisa dipandang sebelah mata. Lihat saja blog mereka yang ditata 
secara apik dan profesional untuk memperkenalkan pelayanan mereka melalui dunia 
internet. Berbagai menu mendukung pengguna mengenal tiap personel, kegiatan, 
album, dan lagu-lagunya.  

Situs yang mengusung 1 Korintus 2:16 sebagai motonya ini membagi setiap menu 
menjadi dua kelompok besar, yaitu Pages yang memiliki 4 sub menu (About MOC, 
Album MOC, Comments, dan Contact Us) dan Categories dengan 4 sub menu (Home, 
MOC Events, MOC News, dan MOC Songs). Selain mencermati kegiatan mereka, 
sebagai pengunjung, kita juga bisa mendengarkan lagu-lagu MOC secara tersambung 
dalam menu Album MOC. Selamat bernyanyi bersama MOC. (YPA)  
==> http://mindofchrist.wordpress.com/  

Jelajah Nusantara 

• GEMA - Gudang Elektronik Musik dan Audio  

GEMA adalah situs penyedia bahan-bahan Kristen seputar pelayanan musik dan audio. 
Situs ini memiliki banyak sekali bahan yang akan mendukung pelayanan Anda dalam 
bidang musik. Dalam menu Lirik, Anda akan dibanjiri dengan lebih dari seribu lirik lagu 
rohani Kristen. Untuk mengunduh "ringtone" dan "software" audio, Anda dapat masuk 
dalam menu Download. Informasi umum seputar dunia musik dan audio dapat Anda 
peroleh dalam menu Berita.  

http://true-worshippers.blog.friendster.com/
http://alkitab.mobi/?1+Korintus+2%3A16
http://mindofchrist.wordpress.com/
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Situs GEMA juga menyediakan artikel-artikel seputar grup band Kristen yang dapat 
Anda temukan dalam menu Artikel. Cara mudahnya, silakan ketikkan kata "band" dalam 
boks pencarian. Selain Anda dapat memberikan komentar dalam artikel maupun bahan-
bahan lain yang terdapat dalam situs GEMA, Anda juga dimungkinkan untuk memosting 
bahan seputar musik dan audio Kristen di situs yang dibangun dengan CMS Drupal ini. 
Anda punya artikel atau informasi lain mengenai grup band Kristen dari dalam dan luar 
negeri? Silakan posting informasi tersebut dalam GEMA, namun jangan lupa untuk 
mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai pengguna. (DWD)  
==> http://gema.sabda.org/  

• TRUE WORSHIPPERS  

Melihat judul situs ini, mungkin Anda mengira bahwa ini adalah situs resmi milik sebuah 
band Kristen yang bernama True Worshippers. Mari masuk ke menu About, di 
dalamnya akan Anda temukan bahwa situs ini sebenarnya adalah milik sebuah rumah 
produksi label rekaman yang menangani beberapa artis maupun grup band Kristen, 
salah satunya adalah grup band True Worshippers namanya sama dengan label rumah 
produksinya.  

Rumah produksi untuk label rekaman khusus lagu-lagu rohani Kristen ini sudah berdiri 
sejak tahun 1999 dan sampai saat ini telah memproduksi 32 album lagu Kristen dari 
delapan grup band dan beberapa penyanyi Kristen. Untuk melihat grup band apa saja 
dan siapa saja penyanyi yang bernaung di bawah label True Worshippers, Anda dapat 
masuk dalam menu Artist/Bands. Dalam menu ini pula Anda dapat melihat profil. 
Beberapa foto dapat Anda temukan pula dalam gallerinya. Jika Anda mengeklik menu 
Download yang muncul ketika Anda mengarahkan mouse Anda ke menu Artist/Band, 
maka Anda dapat mengunduh beberapa lirik dan juga contoh lagu yang dinyanyikan 
oleh penyanyi tersebut. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengunduh "ringtone", 
bergabung dalam forum, maupun berbelanja langsung secara tersambung dalam 
member's area jika kita sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu. Beberapa tautan ke 
situs-situs grup band lainnya dapat Anda akses dalam menu Links. Bagi Anda yang 
ingin bergabung dengan komunitas True Worshippers di myspace, silakan masuk ke 
alamat: http://www.myspace.com/trueworshippersyouth/. (YPA)  
==> http://www.true-worshippers.com/  

• TRUE WORSHIPPERS PRODUCTIONS  

Jika ulasan di atas adalah ulasan mengenai situs resmi rumah produksi True 
Worshippers, maka ulasan ini adalah mengenai blog rumah produksi tersebut. Seperti 
blog-blog lain di internet, sajian yang ada dalam blog ini lebih bersifat personal. Berisi 
berbagai catatan kegiatan, lagu-lagu, album-album, dan terkadang curahan hati mereka 
yang terlibat dalam pelayanan True Worshippers. Sayangnya, blog ini sudah cukup 
lama tidak diperbarui lagi oleh pengelolanya. Namun, tetap saja informasi di dalamnya 
perlu disimak, selain dapat menjadi informasi bagi Anda, diharapkan kunjugan Anda 
bisa menggelitik pengelola untuk kembali meng-update blog ini.  

http://gema.sabda.org/
http://www.myspace.com/trueworshippersyouth/
http://www.true-worshippers.com/
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Secara garis besar, semua tulisan yang ada di blog ini dibagi menjadi dua, yaitu arsip 
dan kategori. Melalui arsip, kita bisa melihat tulisan-tulisan apa saja yang ada dalam 
blog ini. Sedangkan tulisan yang ada di bagian kategori dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu: Current Affairs, Music, dan Uncategorized. Tanpa ingin menahan Anda lebih lama 
lagi, silakan menjelajah blog mereka melalui alamat di bawah ini, selamat berselancar. 
(YPA)  
==> http://true-worshippers.blog.friendster.com/  

• MIND OF CHRIST - Menaruh Pikiran Sama Seperti Kristus  

Band ini bisa dibilang masih baru, karena terbentuk pada tanggal 17 Juli 2007. Tapi 
bukan berarti mereka bisa dipandang sebelah mata. Lihat saja blog mereka yang ditata 
secara apik dan profesional untuk memperkenalkan pelayanan mereka melalui dunia 
internet. Berbagai menu mendukung pengguna mengenal tiap personel, kegiatan, 
album, dan lagu-lagunya.  

Situs yang mengusung 1 Korintus 2:16 sebagai motonya ini membagi setiap menu 
menjadi dua kelompok besar, yaitu Pages yang memiliki 4 sub menu (About MOC, 
Album MOC, Comments, dan Contact Us) dan Categories dengan 4 sub menu (Home, 
MOC Events, MOC News, dan MOC Songs). Selain mencermati kegiatan mereka, 
sebagai pengunjung, kita juga bisa mendengarkan lagu-lagu MOC secara tersambung 
dalam menu Album MOC. Selamat bernyanyi bersama MOC. (YPA)  
==> http://mindofchrist.wordpress.com/  

Get the Fresh 

• SABDA ALKITAB  

SITUS SABDA ALKITAB:  
TEKNOLOGI UNTUK BELAJAR ALKITAB 

Apakah Anda ingin menggali ayat-ayat firman Tuhan dengan teliti dan mendalam? 
Apakah Anda ingin mempersiapkan bahan Pelajaran Alkitab secara bertanggung jawab, 
tapi tidak memiliki bahan-bahan dan alat-alat biblika yang lengkap?  

Yayasan Lembaga SABDA < http://www.ylsa.org > memberikan kabar gembira bagi 
Anda!  

Telah hadir, SABDA Alkitab, sebuah situs Alkitab multiversi dan multibahasa yang berisi 
bahan-bahan biblika, seperti Tafsiran Alkitab, Catatan Kaki, Referensi Silang, Kamus 
Alkitab, dan Sistem Studi Peta. Tidak hanya itu saja, terdapat pula bahan-bahan 
pendukung lain seperti Sistem Studi Kata, Biblical Arts (karya seni yang berhubungan 
dengan Alkitab), Hymns (lagu-lagu himne), Artikel Teologi, Ilustrasi Khotbah, Alkitab 
Audio, dan sebagainya. Keseluruhan bahan tersebut telah dirancang sedemikian rupa 
sehingga dapat terintegrasi dalam sebuah sistem komputasi biblika (biblical 

http://true-worshippers.blog.friendster.com/
http://alkitab.mobi/?1+Korintus+2%3A16
http://mindofchrist.wordpress.com/
http://www.ylsa.org/
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computation system) dan menjadi alat bantu yang luar biasa untuk mempelajari dan 
mendalami Alkitab secara bertanggung jawab.  

Mempelajari Alkitab adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Jadi, sudah saatnya 
kita meninggalkan alasan-alasan untuk tidak melakukannya. Segeralah kunjungi situs 
SABDA Alkitab ini di alamat:  
==> http://alkitab.sabda.org  

Jika dalam kunjungan ke situs SABDA Alkitab, Anda menemukan adanya kerusakan, 
masalah, kesulitan, atau ingin memberikan saran, silakan melaporkan ke "Laporan 
Masalah/Saran" yang tersedia di bagian bawah setiap halaman situs SABDA Alkitab ini.  

Sampaikan pula kabar gembira ini kepada rekan-rekan Anda!  

Renungan:Paskah: Dua Penjahat di Samping Yesus 

Alangkah ironis dan tragisnya! Siapakah yang pada saat-saat terakhir menemani Yesus 
sampai Dia mengembuskan napas-Nya yang penghabisan?  

Tentu saja ada banyak orang di sekeliling salib Yesus pada waktu itu. Dan orang 
banyak itu dapat kita golongkan menjadi dua kelompok: musuh-musuh Yesus dan 
sahabat-sahabat Yesus.  

Musuh-musuh Yesus, sudah jelas, bukanlah teman-teman yang ideal bagi Yesus yang 
tengah menanti ajal. Sampai saat terakhir, setelah penganiayaan secara fisik, mereka 
terus melancarkan teror mental. Menghina, mengejek, dan mengolok-olok tak kenal 
ampun.  

Bagaimana dengan mereka yang disebut "sahabat-sahabat" Yesus? Lukas menulis, 
"Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang 
mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu."  

Mereka "berdiri jauh-jauh". Artinya: mereka mengambil jarak. Mereka meratapi dan 
memprihatinkan apa yang telah terjadi atas Sang Sahabat. O, sudah pasti! Namun, 
mereka lebih memperhitungkan keselamatan diri mereka sendiri. Sebab itu mereka 
"melihat semuanya itu", tetapi tidak berbuat apa-apa. Tidak berkata apa-apa. Diam 
adalah jalan yang paling aman.  

Jadi, siapakah yang pada saat-saat terakhir menemani Yesus sampai Dia 
mengembuskan napas-Nya yang penghabisan?  

Di sinilah ironisnya! Dan di sinilah tragisnya! Mereka adalah penjahat-penjahat. Seorang 
di sebelah kiri, dan seorang di sebelah kanan.  

http://alkitab.sabda.org/
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Pertama-tama, ini tentu penghinaan yang luar biasa! Yesus dikategorikan sebagai 
penjahat golongan A! Yang eksekusinya dilaksanakan secara terbuka, tanpa 
mengundang protes dari mana-mana (termasuk dari parlemen Eropa).  

Namun, hal kedua yang mesti kita katakan adalah: Dia juga merupakan paradoks yang 
hanya dapat dipahami dengan kacamata iman.  

Dari kacamata iman, kita mesti mengatakan bahwa memang demikianlah yang mesti 
terjadi! Bahwa itulah satu-satunya tempat yang paling tepat bagi kematian Sang Juru 
Selamat. Di mana? Di antara para penjahat!  

Bila kita bertanya kepada Yesus dan meminta pendapat-Nya, maka saya yakin Yesus 
pun akan mengatakan bahwa itu adalah tempat yang paling ideal bagi-Nya untuk 
menerima kematian: di antara para penjahat. Dia sendiri pernah mengatakan, bahwa 
Dia datang bukan untuk orang yang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Dan 
kini Dia berbahagia, oleh karena Dia mati di antara mereka.  

Di sekeliling salib Yesus, tentu saja, ada banyak orang. Mereka dapat dibagi menjadi 
dua golongan. Yang satu, musuh-musuh Yesus. Yang lain, sahabat-sahabat Yesus. 
Akan tetapi, sesungguhnya keduanya menganut sikap yang sama. Yang satu tak 
merasa pantas untuk dihukum. Justru sebaliknya, mereka merasa pantas untuk 
menghukum. Yang lain juga tak merasa pantas untuk dihukum. Oleh karena itu, mereka 
"berdiri jauh-jauh" agar tidak ikut-ikutan dihukum.  

Orang-orang seperti itu tidak layak berada di samping Yesus. Yang terpilih dan 
dianggap layak untuk mendampingi Yesus di saat yang mahapenting itu adalah para 
penjahat tersebut. Orang-orang yang justru merasa pantas dan siap menerima 
hukuman.  

Sungguh menarik untuk dicatat bahwa ada dua orang yang segera dan secara langsung 
mengalami dampak pembebasan dari penderitaan Yesus. Keduanya adalah penjahat. 
Yang satu Barabas. Yang lain adalah yang digantung di sisi kanan Yesus.  

Ini sama sekali tidak berarti suatu anjuran agar kita beramai-ramai menjadi penjahat. 
Sungguh tidak!  

Yang ingin saya katakan adalah, untuk dapat menjadi sahabat sejati Yesus, sangat 
dibutuhkan sikap penyangkalan diri dan kerendahan hati. Sikap merasa pantas untuk 
dihukum. Sikap merasa siap untuk dihukum. Sikap merasa tidak layak bahkan untuk 
menerima pengampunan sekalipun.  

Anugerah salib hanya dapat dialami oleh mereka yang mau menyalibkan diri. 
Menyalibkan ke"aku"annya. Menyalibkan seluruh kebanggaan dirinya, sampai tak 
tersisa.  
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Di hadapan salib Kristus, tidak ada yang lebih tidak layak daripada orang-orang yang 
merasa paling layak. Di hadapan salib Kristus, tidak ada yang lebih dibenci daripada 
kesombongan rohani. Yang melihat sesama dengan sikap menghakimi, menuntut, dan 
mengkhotbahi.  

Sikap kerendahan hati dan penyangkalan diri inilah yang membedakan kedua penjahat 
yang berada di kiri dan kanan Yesus.  

Bila kita mengikuti dengan cermat penuturan Lukas, maka jelaslah bahwa yang 
membedakan keduanya bukanlah bahwa yang satu mengenal Yesus sedang yang lain 
tidak. Atau bahwa yang satu percaya kepada Yesus, dan yang lain tidak. Menurut 
Lukas, keduanya mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Keduanya memercayai bahwa 
Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Sungguh berbeda dengan apa yang 
selama ini kita pahami, bukan?  

Coba saja dengarkan apa yang dikatakan oleh penjahat yang ada di sisi Yesus. Ia 
berkata, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!" Ia tahu 
dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Mesias!  

Akan tetapi, pengetahuan dan kepercayaannya itu hanya melahirkan sikap menuntut: 
"Selamatkanlah diri-Mu dan kami!" Ia percaya kepada Yesus, tetapi satu-satunya yang 
ia pedulikan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kepentingan-kepentingannya sendiri, 
keselamatannya sendiri.  

Bukankah ini penyakit rohani yang sekarang sedang mewabah dengan hebatnya? 
"Percaya kepada Yesus" dan "selamatkanlah kami". Orang begitu getol dan penuh 
semangat menyebut-nyebut Yesus sebagai Kristus, tapi sebenarnya "buntut-buntut"nya 
(kalau bukan malah "jantung"nya) adalah: laksanakan keinginanku!  

Tentu saja bentuk kepercayaan ini segera menjadi amat populer. Ibarat orang diminta 
untuk membeli lotre, plus jaminan akan memperoleh hadiah, siapa yang tak mau 
membelinya?! Siapa yang tak mau percaya kepada Yesus bila ada garansi untuk 
memperoleh hidup sukses?!  

Namun, baiklah Anda berhati-hati! Iklan tak selalu sesuai dengan kenyataan. Itu cuma 
janji si penjual lotre. Kristus sendiri tak pernah menjanjikan itu.  

Lho, bukankah Yesus sendiri yang mengatakan, bahwa barang siapa rela meninggalkan 
segala sesuatu untuk mengikuti Dia, akan memperoleh pahala beratus-ratus ganda? 
Oya, tentu! Jangan Anda sangka saya tidak mengetahuinya.  

Namun, yang dikatakan di sini adalah: tinggalkan semua, maka Anda akan mendapat. 
Bukan tinggalkan semua, supaya Anda mendapat. Apa motivasi Anda meninggalkan 
semua atau memperoleh semua? Mudah-mudahan jangan yang kedua, sebab yang 
kedua ini cuma memperlihatkan egoisme belaka.  
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Di sinilah kita mesti belajar dari penjahat yang kedua. Ia tidak menuntut, tetapi hanya 
memohon, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." Cukuplah 
bila Yesus mengingatnya. Ia akan bersedia menerima apa pun yang Yesus putuskan. 
Bukan Yesus yang mesti menerima apa yang Dia putuskan.  

Diambil dan disunting seperlunyadari:  
Judul buku: Mengapa Harus Salib?  
Penulis: Pdt. Eka Darmaputera, Ph.D.  
Penerbit: Gloria Graffa, Yogyakarta 2002  
Halaman: 7177<include> </include>  
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ICW 1115/April/2009: Band Kristen (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Menyambung edisi Band Kristen pada edisi 1114 yang lalu, kali ini ICW hadir dengan 
menampilkan ulasan situs-situs grup band Kristen dari luar negeri.  

Tidak seperti ketika mencari situs grup band Kristen Indonesia yang teramat sulit, kali ini 
Redaksi ICW justru "kebingungan" akan mengulas situs band Kristen luar negeri yang 
mana. Pasalnya, jumlah band Kristen mancanegara itu cukup banyak, begitu pula 
dengan situsnya. Ternyata mereka mengerti benar bagaimana cara memperkenalkan 
grup band mereka kepada dunia dengan efektif dan efisien, sehingga seluruh dunia pun 
bisa mendapatkan berkat dari musik-musik yang mereka usung. Bahkan ketika grup 
band tersebut sudah tidak eksis lagi, karya dan musik mereka masih bisa menjadi 
berkat karena mereka tetap bersatu dalam situsnya. Apakah grup band Kristen 
Indonesia akan tergelitik dan tergugah untuk lebih serius lagi menggarap situs-
situsnya? Entahlah, tapi paling tidak, kami harap situs grup band Kristen mancanegara 
yang kami pilih untuk diulas dalam edisi ini, menjadi berkat dan ide bagi kita semua.  

Staf Redaksi ICW, Davida Welni Dana http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/


ICW 2009 
 

67 
 

Jelajah Manca 

• 4Him  

4Him adalah kelompok musik pop Kristen yang beranggotakan empat orang pria. 
Melalui situsnya ini, Anda dapat mengenal band ini lebih jauh dan mendapatkan karya-
karyanya.  

Untuk lebih mengenal mereka, silakan Anda langsung masuk ke menu Tour, Biography, 
News, Links, Discography, atau Community. Secara urut, menu-menu itu memuat 
dokumentasi tur, sejarah dan profil band, berita-berita mengenai mereka, tautan ke 
situs-situs pribadi masing-masing anggota dan pihak-pihak yang terkait dengan mereka, 
produk, serta dokumentasi penampilan berupa foto.  

Nah, jika Anda sudah mengenal mereka dan kemudian Anda tertarik untuk 
mendapatkan karya musik mereka, Anda dapat langsung masuk ke menu Shop. Saat 
Anda klik, menu itu akan mengantar Anda ke halaman yang menampilkan album-album 
4Him yang dapat Anda pesan secara tersambung.  

Jika semuanya itu belum cukup, Anda dapat menghubungi band yang sudah mengakhiri 
pelayanan bersama mereka selama 15 tahun ini melalui menu Contact. (DP)  
==> http://www.4him.net/index.html  

• DALLAS CHRISTIAN JAZZ BAND  

Dallas Christian Jazz Band (selanjutnya disebut DCJB) adalah band interdenominasi 
yang mendedikasikan diri membawakan musik Kristen yang penuh makna dan menarik 
kepada para pendengar di dan luar Dallas.  

Situsnya sederhana, namun cukup lengkap untuk menjadi sebuah situs band. 
Setidaknya yang kita patut tahu, sudah disediakan rapi melalui menu-menu yang ada.  

Jika Anda ingin lebih mengenal band ini, ada beberapa menu yang dapat Anda masuki. 
Menu-menu itu adalah About DCJB, News & Schedule, People, DCJB on CD, dan 
Links. Secara urut, dalam menu-menu tersebut, Anda dapat menyimak lebih lengkap 
profil DCJB, jadwal kegiatannya, anggota-anggotanya (pimpinan, bagian saksofon, 
trombon, trompet, dan ritme), beberapa cd album DCJB yang dapat Anda pesan, serta 
tautan-tautan ke situs lain yang memiliki kaitan dengan DCJB secara band maupun 
individual.  

Nah, jika Anda ingin menghubungi mereka, atau terlebih lagi meminta mereka melayani 
di daerah Anda, silakan saja Anda masuk menu Email Us atau Book The DCJB.  

Saat Anda berkunjung ke situsnya nanti, jangan lupa juga untuk mengisi buku tamu 
yang dapat Anda temukan dalam menu Guestbook. (DP)  
==> http://www.dcjb.com/index.html  

http://www.4him.net/index.html
http://www.dcjb.com/index.html
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• FIVEIRONFRENZY.COM  

Anda pernah mendengar musik Kristen beraliran "ska" dan "punk rock"? Jika belum, 
dan ternyata Anda ingin mendengarnya, coba saja simak musik-musik yang dibawakan 
oleh Five Iron Frenzy (FIF) sebuah kelompok musik Kristen yang beraliran ska, 
beranggotakan delapan pria dan satu wanita dari Denver, Colorado.  

Untuk menyimak lagu-lagunya, mengunjungi alamat di atas yang adalah situs resmi 
band ini adalah langkah yang tepat. Saat Anda mengeklik alamat di atas, Anda akan 
dibawa pada halaman pertama sebuah situs yang memungkinkan Anda untuk 
mengakses dan mengunduh foto serta video kehidupan musik mereka yang bertahan 
selama 8 tahun (1995 2003). Selain sajian utama tersebut, tersaji pula daftar perjalanan 
tur, judul lagu, serta tautan-tautan ke situs para personel yang pernah tergabung dan 
terkait dalam band ini. Semua itu dapat Anda temukan dalam menu Tour, Music, dan 
Links. Yang menarik dari situs ini adalah, meskipun FIF sudah bubar pada tahun 2003 
yang lalu, namun isi situs ini tetap diusahakan untuk di-update sampai sekarang (tahun 
2009). Sehingga karya musik dan pelayanan kelompok musik ini tidak hilang ditelan 
zaman, namun tetap bertahan.  

Nah, selamat mengunjungi situs band yang terkenal dengan lirik yang positif serta 
tampilan panggung yang enerjik ini! (DP)  
==> http://fiveironfrenzy.com/v3/  

In Christ Global:Musik dan Audio in-christ.net 

Berkenaan dengan topik Band Kristen yang diusung ICW edisi ini, In-Christ Global kali 
ini akan mengetengahkan topik Musik dan Audio yang ada di situs In-Christ.Net. Jika 
Anda berkunjung ke situs ini, Anda dapat menemukan banyak bahan musik dan audio 
dalam bentuk artikel, blog, dan ulasan situs. Banyak, bukan? Jadi tunggu apa lagi? 
Dapatkan bahan-bahan tersebut untuk memperkaya wawasan Anda dalam dunia musik 
Kristen.  

• http://www.in-christ.net/topic_artikel/musik_dan_audio [Artikel]  
• http://www.in-christ.net/topic_blog/musik_dan_audio [Blog]  
• http://www.in-christ.net/links/topic/musik-audio [Ulasan Situs]  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

• RENUNGAN HARIAN KITA -  

Ada banyak milis di internet yang menawarkan bahan tulisan secara gratis, salah satu di 
antaranya adalah milis renungan harian kita. Seperti halnya milis-milis lain, dengan 
mendaftarkan diri ke milis ini, Anda akan mendapatkan berbagai bahan tertulis secara 

http://fiveironfrenzy.com/v3/
http://www.in-christ.net/topic_artikel/musik_dan_audio
http://www.in-christ.net/topic_blog/musik_dan_audio
http://www.in-christ.net/links/topic/musik-audio
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gratis yang dikirimkan langsung ke alamat e-mail Anda. Milis ini adalah sebuah milis 
diskusi, sehingga Anda dapat menimpali atau malah mengirim tulisan Anda sendiri ke 
sini. Karena bersifat terbuka, tidak terbatas untuk denominasi gereja tertentu, maka 
siapa saja dapat mendaftarkan diri sebagai anggota. Nah, tunggu apa lagi? Jangan 
lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan Renungan Harian Kita. (YPA)  
==> renungan-harian-kita-subscribe(at)yahoogroups.com  
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Artikel:Lima Tips Terbaik Mengunduh Musik Secara 
Tersambung Dengan Mudah 

Setelah membaca artikel ini, mengunduh musik secara tersambung dapat menjadi hal 
yang menyenangkan dan sederhana bagi siapa pun Anda seorang pemula atau ahli 
dalam hal mengunduh musik. Jika Anda sedang mencari beberapa tips mudah 
mengunduh musik, maka artikel ini cocok untuk Anda. Kami akan memberikan lima tips 
mudah yang dapat langsung Anda gunakan untuk membuat proses mengunduh musik 
secara tersambung menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan.  

Semua komunitas musik nampaknya sedang ramai dengan memasang fasilitas 
pengunduhan musik secara tersambung, dan nampaknya jumlah situs-situs penyedia 
layanan tersebut pun jumlahnya sangat banyak. Anda bahkan dapat mengunduh musik 
secara tersambung dengan gratis. Ada banyak cara untuk mendengarkan musik secara 
tersambung yang telah diunduh, misalnya mengunduhnya ke dalam komputer dan 
mendengarkannya dengan "speaker", atau membakarnya ke dalam sebuah CD dan 
mendengarkan nada-nada yang memikat menggunakan "home theater" Anda. Jika 
Anda adalah orang yang suka bepergian, Anda bahkan dapat memutarnya di dalam 
pemutar CD atau pemutar MP3 seperti iPod. Pilihan-pilihan yang ada tidak terbatas.  

Berikut adalah beberapa tips mengunduh musik secara tersambung.  

1. Kecocokan Berkas yang Diunduh  

Pastikan untuk mengecek format berkas musik yang hendak diunduh, apakah 
formatnya MP3 atau yang lainnya. Bandingkan format itu dengan pemutar digital 
portabel Anda. Format MP3 adalah format yang paling aman untuk diunduh. 
Lupakan situs-situs yang mengharuskan Anda untuk mengubah format musik 
sebelum dapat diputar di pemutar musik Anda.  

2. Tersedianya Berbagai Jenis Musik  

Ada banyak tempat-tempat yang memungkinkan Anda mengunduh semua jenis 
musik secara tersambung. Hal ini penting karena jika Anda tertarik pada satu 
jenis musik tertentu, misalnya pop atau jazz, tersedianya beragam jenis musik 
yang dapat dipilih, akan membantu Anda menemukan apa yang Anda cari.  

3. Koneksi Internet Broadband  

Mengunduh musik secara tersambung bisa menjadi sangat lambat jika Anda 
menggunakan koneksi "dial-up". Bahkan, bagi beberapa orang, rasanya seperti 
selamanya. Mendengarkan musik hasil unduhan seharusnya menjadi sesuatu 
yang dapat Anda nikmati dengan cepat, tanpa harus menunggu terlalu lama. 
Percuma memiliki akses yang tak terbatas untuk mengunduh musik secara 
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tersambung, jika mentransfer beberapa berkas saja membutuhkan waktu yang 
sangat lama.  

4. Mengunduh yang Aman  

Keamanan internet kini menjadi masalah yang lebih banyak diperhatikan 
daripada tahun-tahun lalu. Banyak peretas telah menyusup dalam dunia maya 
kita, membuat internet menjadi sebuah ranjang yang empuk bagi virus-virus, 
"spyware", "adware", dan sejenisnya. Hindari situs-situs yang berpotensi 
membuka gerbang masuknya aplikasi-aplikasi perusak yang menyerang 
komputer kita. Situs-situs untuk mengunduh harus meyakinkan dan aman untuk 
mengunduh musik secara tersambung. Banyak orang telah jatuh dalam 
perangkap virus dan serangan adware, saat mereka sedang mengunduh musik 
secara tersambung dari situs-situs bergaya "Kazaa" (program yang 
memungkinkan pengguna untuk berbagi file media). Satu tips penting yang harus 
diperhatikan adalah hindari situs-situs penyedia fasilitas pengunduh yang 
menyerang browser kita dengan "pop-up-pop- up" iklan.  

5. Kualitas Musik Hasil Unduh Secara Tersambung  

Berkas-berkas musik audio hasil unduhan harus berkualitas tinggi dan tidak 
boleh diedit. Tahukah Anda bahwa ada beberapa cerita tentang jeleknya kualitas 
beberapa berkas musik hasil unduhan? Orang-orang mencari kualitas musik 
hasil unduhan yang jernih, bukan lagu-lagu dan musik rusak yang tak jelas, yang 
ukurannya sudah diperkecil. Bayangkan betapa kecewanya kita saat kita 
mengunduh musik dengan standar kualitas seperti itu! (t/Yohanna)  

Diterjemahkan dan disesuaikan dari: Nama situs: Ezine Articles.com Judul asli artikel: 
Top 5 Online Music Downloading Tips You Can Use Instantly Penulis: Davion Wong 
Alamat URL: http://ezinearticles.com/?Top-5-Online-Music-Downloading-Tips-You-Can-
Use-Instantly&id=434249  

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

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Mei dan Juni 2009:  
Mei: Misi  
Juni: Konseling  

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

http://ezinearticles.com/?Top-5-Online-Music-Downloading-Tips-You-Can-Use-Instantly&id=434249
http://ezinearticles.com/?Top-5-Online-Music-Downloading-Tips-You-Can-Use-Instantly&id=434249
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Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan cerita, 
kesaksian, pokok doa, maupun pengalamannya terlibat dalam dunia pelayanan di 
internet. Kiriman dari Anda akan kami publikasikan dalam setiap edisi ICW melalui 
kolom Surat Anda sehingga dapat menjadi berkat bagi pembaca lainnya. Kirim ke 
redaksi di alamat:  
==> icw(at)sabda.org  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1116/Mei/2009: Misi  
Salam Kasih  

Shalom,  

Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menitahkan agar umat Kristen menyebarkan 
kabar keselamatan ke seluruh suku bangsa. Semenjak saat itu, upaya penyebaran dan 
pengenalan pribadi Kristus seolah tidak mengenal lelah. Diawali dari kedua belas orang 
rasul, hingga kini ribuan bahkan jutaan orang telah bersaksi tentang satu-satunya Jalan 
Keselamatan yang hidup.  

Pada zaman dahulu, orang berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kini, berkat 
adanya teknologi dan kemajuan zaman, orang-orang mulai mengenal internet. Ya, 
penginjilan pun kini memanfaatkan internet sebagai salah satu media penyampaiannya. 
Dengan adanya internet, batas jarak dan waktu yang memisahkan dalam upaya 
penginjilan seolah tidak ada lagi. Sebagai orang Kristen, tentu kita sangat bersyukur 
karena lebih banyak lagi orang yang akan mendengar kabar keselamatan dan akan 
diselamatkan. Kemuliaan hanya bagi nama-Nya.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pemimpin Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Situs 

• e-MISI - Mengabarkan Injil ke Seluruh Dunia  

Situs e-MISI adalah sumber informasi dan referensi terlengkap tentang misi, baik di 
Indonesia maupun di seluruh dunia, bagi masyarakat Kristen Indonesia. Situs ini 
menolong kita untuk melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa di berbagai 
tempat di dunia dan sekaligus diharapkan akan mendorong kita terjun dan ikut ambil 
bagian dalam pekerjaan MISI di mana pun kita berada.  

Dalam situs ini terdapat berbagai bahan seperti artikel, kesaksian, tokoh, renungan, 
buku, informasi lembaga misi, profil bangsa, dan berita terkini seputar misi. Di situs ini 
terdapat fasilitas pencarian yang akan mempermudah pengunjung menemukan 
informasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika Anda memasukkan kata "penerjemah 
Alkitab" dalam kotak pencarian, Anda akan mendapatkan artikel yang berisi berbagai 
informasi seputar penerjemahan atau kisah dari penerjemah Alkitab. Seperti William 
Cameron Townsend, Marianna Slocum, Clarence W. Jones, Gottlob Bruckner, dan 
masih banyak lagi kisah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bertekad dengan 
gigih menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa lain agar lebih banyak lagi jiwa yang 
dimenangkan karena mereka mengenal Injil Yesus Kristus. Selain itu, dalam situs yang 
menggunakan teknologi CMS Drupal ini, Anda dapat berpartisipasi dengan 
mengirimkan artikel, blog, maupun kesaksian selama Anda melayani di ladang-Nya. 
Nah, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs e-MISI dan dapatkan bahan-bahan seputar 
misi yang Anda butuhkan. Untuk mengenal situs ini lebih dekat, silakan masuk ke menu 
FAQ dan Tentang Kami. (NY)  
==> http://misi.sabda.org/  

• GOD IS GOOD -  

Menyediakan banyak bahan yang menarik dalam blog yang kita buat memang 
merupakan salah satu cara agar blog kita semakin banyak dikunjungi. Rupanya ini pula 
yang sedang diusahakan oleh pemilik blog God is Good ini. Situs yang baru dibangun 
pada tahun 2009 ini telah memiliki lebih dari seratus tulisan, sampai saat ulasan ini 
diturunkan. Berisi berbagai bahan tertulis seputar pelayanan pekabaran Injil, khususnya 
dalam kategori Misi - Artikel, Misi - Pokok Doa, Misi - Tokoh, dan Misi - Yayasan Misi 
Parousia.  

Kategori-kategori lain yang ada juga sangat mendukung pelayanan misi. Seperti bahan-
bahan renungan yang dapat dipakai untuk menjangkau orang-orang yang belum 
percaya. Lalu, koleksi puisi dan lirik-lirik lagu yang bisa kita gunakan untuk refleksi dan 
penyemangat dalam melakukan pelayanan. Selain itu, blog ini juga menyediakan 
fasilitas cari ayat dalam Alkitab.  

Ingin menjelajah lebih jauh? Silakan berkunjung ke blog God is Good ini. (DWD)  
==> http://reflection1001.blogspot.com/  

http://misi.sabda.org/
http://reflection1001.blogspot.com/
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• LADANG SUDAH MENGUNING - Save the lost at any cost  

Pelayanan misi memang harus disebarluaskan kepada siapa pun melalui semua media 
yang telah Tuhan sediakan. Media internet merupakan salah satunya. Blog Ladang 
Sudah Menguning ini memanfaatkan media internet untuk mengajak para pengunjung 
dunia maya untuk mengenal lebih dekat pelayanan misi.  

Dalam blog yang sangat sederhana ini, Anda dapat mengakses bahan-bahan tertulis 
seputar Misi yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Artikel Misi dan Tokoh Misi. Untuk 
mengenal pelayanan nyata dunia misi, disediakan pula tautan-tautan ke Badan Misi, di 
mana Anda dapat langsung menuju ke situs-situs badan misi tersebut untuk mengontak 
mereka. Jangan lewatkan pula tautan-tautan ke berbagai sekolah misi, sehingga Anda 
dapat memperoleh informasi lebih lengkap lagi jika Anda memiliki kerinduan untuk 
melanjutkan pendidikan di bidang pelayanan misi. (DWD)  
==> http://petrusfsmisi.wordpress.com/  

• YAMARI - Diutus untuk Bersaksi  

YAMARI singkatan dari Yayasan Marturia Indonesia, adalah sebuah yayasan Kristen 
interdenominasi dan nonprofit yang Melayani dalam bidang pekabaran Injil dan 
pembinaan Rohani. Keterangan lengkap sejarah, visi, dan misi yayasan ini dapat Anda 
lihat dalam menu Profile.  

Situs ini dibangun dengan tujuan memperkenalkan pelayanan YAMARI kepada 
masyarakat Kristen Indonesia. Bentuk-bentuk pelayanan YAMARI dapat Anda lihat 
dalam menu Pelayanan, antara lain PI & Misi Daerah, Marturia Hospital Ministry, 
Pemutaran Film Rohani, dan lain-lain. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan 
pelayanan, tentu saja dibutuhkan dukungan doa yang tidak sedikit. Nah, agar semakin 
banyak yang turut mendukung yayasan ini dalam doa, disediakan menu Pokok Doa, 
yang berisi pokok-pokok doa YAMARI. Dalam menu ini, Anda juga dapat mengirimkan 
pokok doa Anda untuk didoakan oleh pendoa-pendoa di YAMARI. Menu lain yang dapat 
membantu Anda mengenal YAMARI lebih lanjut adalah Media Kita, Photo Gallery, dan 
Agenda Kegiatan. Menu Media Kita merupakan salah satu bagian yang menarik untuk 
dikunjungi. Dalam halaman ini, Anda dapat mengakses artikel, kesaksian, konsultasi 
rohani, dan berita. Tidak hanya itu saja, halaman ini juga menyediakan akses untuk 
mengunduh arsip berita YAMARI dalam format PDF. Keistimewaan lain adalah dengan 
menjadi anggota situs ini, Anda akan mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain 
berpartisipasi dalam forum diskusi, mengirim pesan antaranggota, dan memasang foto 
Anda di profile. (YPA)  
==> http://www.yamari.org/  

Jelajah Nusantara 

• e-MISI - Mengabarkan Injil ke Seluruh Dunia  

http://petrusfsmisi.wordpress.com/
http://www.yamari.org/


ICW 2009 
 

76 
 

Situs e-MISI adalah sumber informasi dan referensi terlengkap tentang misi, baik di 
Indonesia maupun di seluruh dunia, bagi masyarakat Kristen Indonesia. Situs ini 
menolong kita untuk melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa di berbagai 
tempat di dunia dan sekaligus diharapkan akan mendorong kita terjun dan ikut ambil 
bagian dalam pekerjaan MISI di mana pun kita berada.  

Dalam situs ini terdapat berbagai bahan seperti artikel, kesaksian, tokoh, renungan, 
buku, informasi lembaga misi, profil bangsa, dan berita terkini seputar misi. Di situs ini 
terdapat fasilitas pencarian yang akan mempermudah pengunjung menemukan 
informasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika Anda memasukkan kata "penerjemah 
Alkitab" dalam kotak pencarian, Anda akan mendapatkan artikel yang berisi berbagai 
informasi seputar penerjemahan atau kisah dari penerjemah Alkitab. Seperti William 
Cameron Townsend, Marianna Slocum, Clarence W. Jones, Gottlob Bruckner, dan 
masih banyak lagi kisah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bertekad dengan 
gigih menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa lain agar lebih banyak lagi jiwa yang 
dimenangkan karena mereka mengenal Injil Yesus Kristus. Selain itu, dalam situs yang 
menggunakan teknologi CMS Drupal ini, Anda dapat berpartisipasi dengan 
mengirimkan artikel, blog, maupun kesaksian selama Anda melayani di ladang-Nya. 
Nah, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs e-MISI dan dapatkan bahan-bahan seputar 
misi yang Anda butuhkan. Untuk mengenal situs ini lebih dekat, silakan masuk ke menu 
FAQ dan Tentang Kami. (NY)  
==> http://misi.sabda.org/  

• GOD IS GOOD -  

Menyediakan banyak bahan yang menarik dalam blog yang kita buat memang 
merupakan salah satu cara agar blog kita semakin banyak dikunjungi. Rupanya ini pula 
yang sedang diusahakan oleh pemilik blog God is Good ini. Situs yang baru dibangun 
pada tahun 2009 ini telah memiliki lebih dari seratus tulisan, sampai saat ulasan ini 
diturunkan. Berisi berbagai bahan tertulis seputar pelayanan pekabaran Injil, khususnya 
dalam kategori Misi - Artikel, Misi - Pokok Doa, Misi - Tokoh, dan Misi - Yayasan Misi 
Parousia.  

Kategori-kategori lain yang ada juga sangat mendukung pelayanan misi. Seperti bahan-
bahan renungan yang dapat dipakai untuk menjangkau orang-orang yang belum 
percaya. Lalu, koleksi puisi dan lirik-lirik lagu yang bisa kita gunakan untuk refleksi dan 
penyemangat dalam melakukan pelayanan. Selain itu, blog ini juga menyediakan 
fasilitas cari ayat dalam Alkitab.  

Ingin menjelajah lebih jauh? Silakan berkunjung ke blog God is Good ini. (DWD)  
==> http://reflection1001.blogspot.com/  

• LADANG SUDAH MENGUNING - Save the lost at any cost  

Pelayanan misi memang harus disebarluaskan kepada siapa pun melalui semua media 
yang telah Tuhan sediakan. Media internet merupakan salah satunya. Blog Ladang 

http://misi.sabda.org/
http://reflection1001.blogspot.com/
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Sudah Menguning ini memanfaatkan media internet untuk mengajak para pengunjung 
dunia maya untuk mengenal lebih dekat pelayanan misi.  

Dalam blog yang sangat sederhana ini, Anda dapat mengakses bahan-bahan tertulis 
seputar Misi yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Artikel Misi dan Tokoh Misi. Untuk 
mengenal pelayanan nyata dunia misi, disediakan pula tautan-tautan ke Badan Misi, di 
mana Anda dapat langsung menuju ke situs-situs badan misi tersebut untuk mengontak 
mereka. Jangan lewatkan pula tautan-tautan ke berbagai sekolah misi, sehingga Anda 
dapat memperoleh informasi lebih lengkap lagi jika Anda memiliki kerinduan untuk 
melanjutkan pendidikan di bidang pelayanan misi. (DWD)  
==> http://petrusfsmisi.wordpress.com/  

• YAMARI - Diutus untuk Bersaksi  

YAMARI singkatan dari Yayasan Marturia Indonesia, adalah sebuah yayasan Kristen 
interdenominasi dan nonprofit yang Melayani dalam bidang pekabaran Injil dan 
pembinaan Rohani. Keterangan lengkap sejarah, visi, dan misi yayasan ini dapat Anda 
lihat dalam menu Profile.  

Situs ini dibangun dengan tujuan memperkenalkan pelayanan YAMARI kepada 
masyarakat Kristen Indonesia. Bentuk-bentuk pelayanan YAMARI dapat Anda lihat 
dalam menu Pelayanan, antara lain PI & Misi Daerah, Marturia Hospital Ministry, 
Pemutaran Film Rohani, dan lain-lain. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan 
pelayanan, tentu saja dibutuhkan dukungan doa yang tidak sedikit. Nah, agar semakin 
banyak yang turut mendukung yayasan ini dalam doa, disediakan menu Pokok Doa, 
yang berisi pokok-pokok doa YAMARI. Dalam menu ini, Anda juga dapat mengirimkan 
pokok doa Anda untuk didoakan oleh pendoa-pendoa di YAMARI. Menu lain yang dapat 
membantu Anda mengenal YAMARI lebih lanjut adalah Media Kita, Photo Gallery, dan 
Agenda Kegiatan. Menu Media Kita merupakan salah satu bagian yang menarik untuk 
dikunjungi. Dalam halaman ini, Anda dapat mengakses artikel, kesaksian, konsultasi 
rohani, dan berita. Tidak hanya itu saja, halaman ini juga menyediakan akses untuk 
mengunduh arsip berita YAMARI dalam format PDF. Keistimewaan lain adalah dengan 
menjadi anggota situs ini, Anda akan mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain 
berpartisipasi dalam forum diskusi, mengirim pesan antaranggota, dan memasang foto 
Anda di profile. (YPA)  
==> http://www.yamari.org/  

Get the Fresh 

Wanita Kristen - Wanita Dalam Kristus 

Berbahagialah Anda, para wanita Kristen Indonesia, karena sebuah situs baru yang 
secara khusus ditujukan bagi Anda telah hadir, yakni situs Wanita Kristen. Situs yang 
diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA < http://www.ylsa.org > ini diharapkan 
dapat menjadi wadah untuk para wanita Kristen bertemu dan berbagi berkat, baik 
dengan saling bertukar bahan maupun bertukar pikiran. Mari, segeralah berkunjung ke 

http://petrusfsmisi.wordpress.com/
http://www.yamari.org/
http://www.ylsa.org/


ICW 2009 
 

78 
 

alamat situs di atas karena kami jamin wawasan dan pengetahuan Anda pasti akan 
bertambah luas.  

Apakah ada banyak bahan yang bisa dibagikan? Ya, tentu saja! Situs Wanita Kristen 
menyediakan artikel, renungan, kesaksian, biografi, dan tips yang mengupas berbagai 
topik, yang semuanya sangat berguna untuk para wanita Kristen, di antaranya topik 
tentang keluarga, kesehatan, konseling, pernikahan, "single life", karier, kehidupan 
rohani, relasi, dan pengembangan diri. Selain itu, Anda juga diajak untuk saling berbagi, 
yakni dengan mengirimkan tulisan dan komentar, sehingga Anda pun dapat menjadi 
berkat bagi wanita lain.  

Guna menambah kreativitas Anda, silakan nikmati fasilitas sajian ayat hari ini, kata 
bijak, pencarian ayat, dan RSS, yang akan sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, jangan 
tunda lagi! Kunjungilah dan berpartisipasilah di situs Wanita Kristen tempat yang tepat 
untuk para wanita Kristen saling menajamkan pikiran dan memperkuat iman.  
==> http://wanita.sabda.org/  

  

http://wanita.sabda.org/
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Artikel:Apakah yang Dimaksud Dengan Push E-Mail? 

Push e-mail memanfaatkan sistem pengiriman surat dengan kemampuan yang akurat 
untuk "mengirim" e-mail kepada pelanggan sesegera mungkin setelah e-mail itu tiba, 
lebih tepatnya mengharuskan si pelanggan untuk memilih dan mengumpulkan atau 
menarik surat secara manual. Dengan menggunakan push e-mail smartphone, 
misalnya, kotak surat (mailbox) pelanggan akan diupdate terus-menerus sesuai e-mail 
yang masuk tanpa campur tangan pengguna. Smartphone akan memberi tahu 
masuknya surat baru dengan satu tanda.  

Push e-mail berbeda dengan sistem e-mail pada umumnya yang berorientasi "menarik". 
Biasanya, sewaktu e-mail dikirim, e-mail itu masuk di mail server penyedia layanan 
internet (Internet Service Provider - ISP) si penerima surat, di mana e-mail tersebut 
disimpan menjadi satu kumpulan. E-mail itu mungkin justru sampai di server situs 
apabila e-mail tersebut berbasis web. Salah satu urutannya, e-mail tersebut tetap 
berada di mail server sampai si penerima surat menggunakan program e-mail untuk 
mengonfirmasi mail server. Jika sudah ada surat baru, e-mail pelanggan "menarik" surat 
tersebut ke komputer pelanggan. Perbedaan antara jalur ini dengan push e-mail adalah 
jika menggunakan push e-mail, surat diteruskan kepada pelanggan tanpa menunggu 
pengonfirmasian.  

Push e-mail sedikit dapat ditiru dengan menggunakan e-mail pelanggan yang diset 
untuk meminta konfirmasi adanya surat baru secara teratur. Akan tetapi, cara ini 
meminta agar e-mail pelanggan dibuka dan terus bergerak. Hal ini kurang efisien. 
Pengonfirmasian ini mencakup "kecocokan" antara software pelanggan dan mail server. 
Jika server sedang sibuk, keterlambatan dalam menyelesaikan pencocokan bisa 
berlangsung lama dan membuat pelanggan kehabisan waktu.  

Oleh sebab itu, pengonfirmasian itu tidak perlu dilakukan begitu sering karena 
menyebabkan kesalahan jeda sebelum waktunya. Untuk mencegah hal ini, seseorang 
harus menambah keterlambatan antara pengonfimasian satu dengan pengonfirmasian 
berikutnya. Dalam banyak kasus, keterlambatan satu atau dua menit antara jalur 
menarik surat dan mengirim surat mungkin tidak menjadi masalah, namun dalam 
beberapa kasus, keterlambatan satu menit saja bisa membuat perbedaan yang kentara. 
Push e-mail bisa menjadi sangat penting, terutama bagi dunia reporter, pengusaha 
pasar saham, dan para profesional lainnya di mana bagi mereka waktu merupakan 
sesuatu yang pokok. Keterlambatan satu menit saja bisa membuat perbedaan dalam 
memotong cerita, mengeluarkan uang, atau mengadakan obral darurat.  

BlackBerry merupakan asisten digital pribadi (PDA - Personal Digital Sssistant) yang 
pertama yang menawarkan fasilitas push e-mail, dan hasilnya menuai kesuksesan yang 
lumayan cepat. Kini, semakin banyak peralatan yang menggunakan push e-mail, dan 
kepopulerannya terus melambung. (t/Setya)  

Diterjemahan dan disesuaikan dari:  
Nama situs: WiseGeek  
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Judul asli artikel: What is Push e-Mail?  
Penulis: Tidak dicantumkan  
Alamat URL: http://www.wisegeek.com/what-is-push-email.htm<include> </include>  

  

http://www.wisegeek.com/what-is-push-email.htm
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ICW 1117/Mei/2009: Misi (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Sebagai pelengkap edisi ICW lalu, kami masih menyapa Anda dengan tema Misi. 
Sebenarnya, jika kita membuka arsip-arsip edisi ICW sebelumnya, tema ini merupakan 
salah satu tema yang lumayan sering muncul. Memang, penginjilan merupakan salah 
satu gairah dalam kekristenan. Bahkan, seperti salah satu situs yang kami angkat 
dalam edisi kali ini Youth With a Mission, kaum muda pun digerakkan Tuhan supaya 
mereka memiliki hati yang penuh kasih untuk mengenalkan Yesus pada orang lain 
supaya mereka juga beroleh keselamatan yang kekal. Selain situs-situs misi dalam 
bahasa Inggris, kami juga ingin mengajak Anda menengok beberapa negara tetangga 
kita yang sampai saat ini memerlukan doa secara khusus supaya ada kegerakan Allah 
di sana.  

Kami berharap edisi ICW ini bisa menjadi berkat bagi Anda, terutama yang melayani 
dalam bidang misi, agar menjadi penguatan pribadi. Akhir kata, kami mengucapkan 
terima kasih dan selamat menyimak. Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pemimpin Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Manca 

• MISSION FRONTIERS -  

Situs ini merupakan situs sebuah publikasi cetak bulanan yang diterbitkan oleh U.S 
Center for World Mission dan didedikasikan untuk memperkuat gerakan global dalam 
rangka membangun gerakan perintisan gereja oleh orang-orang lokal di antara sepuluh 
ribu suku bangsa yang belum terjangkau. Silakan masuk ke menu Subscribe untuk 
melihat syarat-syarat yang diperlukan agar Anda dapat memperoleh publikasi tersebut.  

Bahan-bahan lain seputar penginjilan yang dapat Anda ambil dari situs ini tersedia 
dalam menu Issues. Anda dapat mengakses setiap artikel dalam format PDF. Bahan 
tersebut tersedia dalam dua submenu, yaitu Latest Issues dan Back Issues. Selain 
artikel-artikel seputar pelayanan misi, dalam situs ini terdapat pula tautan-tautan 
beberapa sumber misi lainnya. Anda dapat mengaksesnya dalam menu Resources.  

Anda tertarik meninjau pelayanan misi dalam Mission Frontiers, silakan langsung 
mengunjungi situsnya untuk mencari bahan yang diperlukan atau bahkan membantu 
pelayanan ini dengan masuk ke menu Donate. (DP)  
==> http://www.missionfrontiers.org/  

• PERSECUTION.COM -  

Situs ini adalah situs resmi The Voice of The Martyrs (VOM) organisasi yang membantu 
menyuarakan penderitaan dan permohonan gereja-gereja teraniaya sejak tahun 1967.  

Situs ini dibuat sesuai dengan misi organisasinya. Di sini, Anda dapat menyimak kisah 
dan kebutuhan gereja-gereja teraniaya dari seluruh dunia. Kisah-kisah yang dapat Anda 
jumpai dalam menu Newsroom tersebut masing-masing memiliki fasilitas untuk 
mencetak (print story), mengunduh dalam format PDF, atau mengirimkan kisah-kisah 
tersebut ke e-mail teman-teman Anda. Jika Anda tidak puas dengan kisah dalam bentuk 
tulisan tersebut, Anda dapat menuju menu Media. Pada menu itu terdapat tautan 
sebuah video misi. Sayangnya, video yang tersedia hanya satu. Tidak jelas apakah 
menu media itu dinamis, maksudnya video yang disediakan berubah pada waktu 
tertentu.  

Nah, Anda pun diharapkan dapat membantu pelayanan mereka, entah itu dengan doa 
dan dana. Jika Anda ingin membantu dalam hal dana, Anda langsung saja masuk 
dalam menu Donate. Namun, jika Anda ingin membantu dengan doa, Anda bisa masuk 
ke dalam menu Pray. Tautan untuk berlangganan publikasi gratis dan tautan 
mendapatkan buku gratis ada di bawah menu Opportunites. Semua itu, saat Anda klik, 
akan membawa Anda ke dalam halaman form yang harus Anda isi. Ikuti saja petunjuk 
yang ada.  

Silakan kunjungi situs ini, beserta tautan ke situs-situs serupa, (yang daftarnya ada di 
bawah menu Get Involved), untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang 

http://www.missionfrontiers.org/
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menderita aniaya. (DP)  
==> http://www.persecution.com/  

• YOUTH WITH A MISSION -  

Perwakilan maya gabungan orang-orang dari 149 negara yang rindu untuk mengenal 
Tuhan dan mewartakan Tuhan ini bisa dikatakan sangat sistematis dan lengkap 
mewakili profil dan apa yang dikerjakan organisasi ini. Setiap menu utama memiliki 
minimal lebih dari dua submenu yang beberapa di antaranya memiliki anak menu lain.  

Pada dasarnya, menu-menu utama yang ada dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni  

1. Tentang YWAM dan Situsnya,  
2. Bagaimana Terlibat, dan  
3. Bahan-Bahan.  

Untuk mengetahui lebih detail tentang YWAM dan situsnya, Anda dapat masuk ke 
kategori yangs pertama, yang menaungi menu About YWAM, Contact, dan Help. Pada 
menu About YWAM misalnya, pada menu ini, Anda dapat menemukan menu-menu 
yang saat diklik akan mengantarkan Anda kepada informasi tentang, misalnya saja, 
sejarah, pendiri, dan staf YWAM.  

Kemudian jika Anda ingin terlibat dalam pelayanan YWAM, Anda dapat masuk dalam 
menu-menu yang masuk dalam kategori kedua, yakni menu Get Involve dan Donate. 
Pada menu Get Involve, Anda akan mendapati informasi bagaimana Anda dapat ikut 
dalam misi penjangkauan atau mengikuti pelatihan yang mereka adakan. Atau jika 
Anda ingin membantu pelayanan mereka tanpa terlibat langsung, Anda dapat masuk 
dalam menu Donate.  

Kemudian yang terakhir adalah kategori Bahan-Bahan. Di bawah kategori ini terdapat 
menu Resources dan Staf Lounge. Pada menu Resources misalnya. Di sini Anda dapat 
menemukan bahan-bahan Kristen dalam berbagai bentuk (sebut saja buku, video, CD, 
dll.) yang telah disediakan oleh YWAM. Pun dalam menu Staff Lounge. Di situ pun Anda 
juga bisa mendapati banyak bahan. Cuma, bahan-bahan yang ada di sini cenderung 
bahan-bahan yang bernuansakan YWAM, tidak umum. (DP)  
==> http://www.ywam.org/  

In Christ Global:Misi di in-christ.net 

Berkenaan dengan tema Misi yang diangkat ICW Mei 2009, In-Christ Global kali ini 
akan memaparkan ragam bahan misi yang ada di situs In-Christ.Net. Sejalan dengan 
tampilan baru halaman muka situs In-Christ.Net, jenis fasilitas yang ada di In-Christ.Net 
pun juga bertambah. Di situs ini, Anda tidak hanya akan menemukan berbagai bahan 
misi dalam bentuk artikel, blog, wiki, dan ulasan-ulasan situs saja, namun juga sebuah 
wadah untuk Anda dapat mendiskusikan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia 

http://www.persecution.com/
http://www.ywam.org/
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misi, yakni Forum Misi. Nah, karena itu tunggu apa lagi? Segera kunjungi In-Christ.Net!  
==> http://www.in-christ.net/misi [In-Christ.net Misi]  

Seputar Milis 

Milis Publikasi 

• e-JEMMi - Jurnal Elektronik Mingguan Misi  

Publikasi e-JEMMi merupakan publikasi mingguan yang terbit setiap hari Selasa. 
Dengan bergabung menjadi pelanggan e-JEMMi, Anda akan mendapatkan bahan-
bahan serta informasi seputar dunia misi yang sedang terjadi setiap minggunya. Mulai 
tahun 2009 ini, e-JEMMi menambah satu kolom baru, yakni Referensi Misi yang 
berisikan tautan di situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia) yang 
menampilkan artikel-artikel yang membahas tentang topik yang sedang disajikan. 
Selain itu, Anda juga dapat berpartisipasi untuk dunia misi dengan mengirimkan 
informasi seputar misi. Karena itu, segeralah bergabung menjadi pelanggan milis 
publikasi e-JEMMi dan dapatkan berkatnya. (NY)  
==> < subscribe-i-kan-misi(at)hub.xc.org > [Berlangganan]  
==> < jemmi(at)sabda.org > [Kontak]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/ [Arsip]  

  

http://www.in-christ.net/misi
http://www.sabda.org/publikasi/misi/
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Artikel:Ladang Misi, di Mana Pun Kamu Berada 

"Jadikanlah semua bangsa murid-Ku," kata Yesus sebelum Ia naik ke surga. Perkataan 
Yesus ini terus bergema dari generasi ke generasi. Bahkan di era yang sudah 
serbadigital ini, perkataan-Nya masih mengusik hati orang percaya. Mengabarkan Injil 
adalah bukti iman orang percaya.  

Tidak cukup hanya bermimpi, berandai-andai, beretorika (harapan ideal tapi praktiknya 
jauh dari harapan) untuk terjun ke ladang misi. Tuhan punya rencana bagi kita di ladang 
misi. Ladang misi bisa mengambil banyak bentuk. Namun, yang pasti, di mana pun kita 
berada di sekolah, rumah, atau di tanah rantau kita adalah duta Kristus yang rindu dan 
bertindak mengabarkan kasih dan terang Injil kepada semua orang.  

Bagaimana perkembangan pengabaran Injil di dunia? Sedikit informasi tentang negara-
negara di dunia untuk mengingatkan kita bahwa masih banyak orang yang belum 
mengenal betapa indahnya kasih Kristus dan hidup di dalam-Nya.  

JEPANG 
Beberapa orang mengatakan bahwa Jepang adalah seperti kuburan pelayanan Injil 
karena saking sulitnya. Setelah 100 tahun lebih upaya penginjilan dilakukan, hanya 300 
ribu dari 130 juta orang Jepang yang sudah lahir baru. Tetapi kuasa Tuhan masih akan 
terus bekerja menjangkau Jepang.  

THAILAND  
Menurut sensus, hanya ada 300 ribu orang Kristen di Thailand. Tahun ini, warga 
Thailand diguncang pertikaian antaragama.  

INDIA 
Kita semua tahu kalau India adalah negara yang berpenduduk sangat besar dengan 
peningkatan populasi yang sangat cepat. Di sana, setidaknya ada 25 bahasa, seperti 
Hindi, Telugu, Tamil, Oriya dan sebagainya. Di negara ini pulalah, Ibu Theresa berjuang 
demi imannya melayani banyak orang terbuang di sana.  

AFRIKA SELATAN Afrika Selatan adalah tanah yang diselimuti oleh AIDS. Diperkirakan 
pada tahun 2010, populasi akan berkurang hingga 20 %. Tingkat kejahatan sangat 
tinggi dan dilaporkan bahwa pemerkosaan terjadi setiap 3 menit.  

Kenapa negara Indonesia tidak disebut? Indonesia, sudah pasti adalah negara yang 
perlu terus kita doakan. Berita bencana alam (tsunami di Aceh dan Nias), aksi terorisme 
(Bom Bali I dan II, Hotel Marriot, dan sebagainya), busung lapar, dan kelaparan di 
negara yang dikenal akan kekayaan alam dan korupsinya, sudah menjadi hal yang 
biasa kita jumpai di berbagai media massa.  

Bahkan berita terakhir menyebutkan kelaparan besar melanda tanah Papua. Adakah 
kita masih peduli dengan nasib sesama? Atau kita sibuk mengumpulkan uang, uang, 
dan uang? Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara yang 
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jauh di sana, tetapi dengan berdoa, kita menaikkan doa permohonan agar Bapa yang di 
surga menolong mereka.  

Kita semua adalah pelayan yang ditempatkan Tuhan di ladang misi, di mana pun kita 
berada. Adakah kita mengabaikan panggilan-Nya dan hidup untuk diri kita sendiri? 
Jangan berhenti melayani Dia, Anak Domba yang disembelih untuk kita demi menebus 
dosa-dosa kita. Jangan lupakan kasih pengorbanan-Nya. Jangan mengingkari 
panggilan-Nya.  

Akhir kata, mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini, "Karena itu, saudara-
saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam 
pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih 
payahmu tidak sia-sia." (1 Korintus 15:58)  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: UnitedFool.com  
Penulis: Riel  
Alamat URL: http://www.unitedfool.com/2005/12/15/ladang-misi-dimanapun-kamu-
berada/  

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

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan Juni dan Juli 2009:  
Juni: Konseling  
Juli: Anak  

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

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

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

  

http://alkitab.mobi/?1+Korintus+15%3A58
http://www.unitedfool.com/2005/12/15/ladang-misi-dimanapun-kamu-berada/
http://www.unitedfool.com/2005/12/15/ladang-misi-dimanapun-kamu-berada/
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ICW 1118/Juni/2009: Konseling (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Konseling merupakan salah satu bidang yang penting dalam pelayanan Kristen di 
tengah-tengah dunia yang permasalahannya semakin kompleks ini. Berbagai masalah 
diizinkan-Nya pula menerpa setiap orang percaya, mulai dari masalah keluarga, anak, 
pernikahan, hingga relasi dengan sesama. Namun, Dia berjanji akan memberikan 
kelegaan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat jika datang kepada-Nya. 
Firman Tuhan yang merupakan sumber konseling utama bagi setiap orang percaya 
memberikan peneguhan dan kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan yang 
boleh terjadi. Dalam firman-Nya, Ia berjanji akan menolong kita yang berserah kepada-
Nya.  

Melalui perkembangan teknologi saat ini nyata pula pertolongan Tuhan. Bahan-bahan 
yang dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan terhadap dunia 
konseling Kristen pun kini dapat diakses dengan mudah dalam dunia internet. Situs-
situs konseling Kristen berbahasa Indonesia yang menyediakan berbagai materi 
konseling alkitabiah merupakan isi utama edisi ICW kali ini. Kiranya situs-situs tersebut 
dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan dalam memperlengkapi Anda di 
bidang pelayanan konseling. Manfaatkanlah semua itu, karena melaluinya pun Dia 
bekerja untuk menolong dan memperlengkapi Anda. Selamat membaca dan Tuhan 
memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Staf Redaksi Publikasi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

Jelajah Situs 

• Christian Counseling Center Indonesia (C3I) - Melayani dan Melengkapi  

Melihat pentingnya pelayanan konseling dalam kehidupan orang percaya, Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) <http://www.ylsa.org> mendirikan situs Christian Counseling 
Center Indonesia (C3I). Diharapkan, situs ini dapat menjawab kebutuhan pengunjung 
terhadap bahan-bahan dan pelayanan konseling. Saat ini, C3I merupakan situs 
konseling berbahasa Indonesia yang memiliki bahan paling banyak. Dalam situs ini, 
pengunjung dapat mengakses Materi Konseling, Artikel, Online Books, Kesaksian, Tips, 
Bimbingan Alkitab, dan Tanya Jawab seputar konseling. Anda juga dapat 
memanfaatkan layanan konseling melalui surat elektronik, mendapatkan informasi 
tempat-tempat konseling, dan tautan ke situs-situs konseling lainnya.  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
http://www.ylsa.org/
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Situs ini memiliki banyak sekali bahan lebih dari tujuh ratus jumlahnya. Namun 
demikian, Anda tidak perlu khawatir akan kesulitan menjelajahi seluruh isi situs ini. 
Terdapat dua belas kategori khusus yang dapat memudahkan pengunjung mencari 
bahan yang dibutuhkan. Tentu saja, Anda juga dapat memanfaatkan fasilitas pencarian 
dalam situs ini. Selain mengakses bahan-bahan yang ada, dengan bergabung menjadi 
pengguna, pengunjung dapat memberikan komentar/pendapat terhadap sebuah 
tulisan/bahan yang di dalamnya. Ingin mendapatkan yang lebih lagi dalam situs C3I? 
Pengunjung dapat mendaftarkan diri pula untuk mendapatkan Publikasi e-Konsel yang 
akan dikirimkan setiap dua kali dalam 1 bulan melalui surat elektronik Anda, gratis. 
Yang menarik dari situs ini, Situs C3I selalu menampilkan Fokus C3I setiap bulan. 
Fokus C3I adalah topik khusus yang diangkat pada bulan tersebut dengan menyajikan 
artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Bagaimana? Pastinya Anda 
ingin mendapatkan bahan-bahan konseling yang bermutu, lengkap, dan membangun, 
bukan? Langsung saja kunjungi situs C3I. (CRY)  
==> http://c3i.sabda.org/  

• YAPKI  

YAPKI (Yayasan Peduli Konseling Indonesia (YAPKI) merupakan perkembangan 
pelayanan LK3 yang didirikan oleh Julianto Simanjuntak dan Roswitha Ndraha. 
Diharapkan, wadah ini dapat menjawab kebutuhan konseling dan tenaga konselor, 
terutama di daerah-daerah. Dalam menu Tentang Kami, Anda dapat melihat penjelasan 
lebih lanjut mengenai pelayanan YAPKI.  

Melalui situs YAPKI, para pengunjung akan mendapatkan berbagai bahan dari LK3 
yang digunakan untuk memperlengkapi para konselor Kristen. Dalam menu Artikel, 
Anda dapat berburu bahan-bahan tertulis yang terbagi dalam tiga kategori: Kesaksian, 
Konseling, dan Parenting. Anda juga dapat melihat berbagai informasi buku pegangan 
untuk para konselor maupun buku-buku materi konseling lainnya. Ada fasilitas untuk 
baca secara tersambung (Read Online), sayangnya, saat ulasan ini diturunkan, fasilitas 
tersebut belum berfungsi. Jika ingin mempelajari konseling secara akademis, situs ini 
juga menyediakan informasinya dalam menu Magister Konseling Jaffray. Ikuti juga 
berita seputar kegiatan seminar dan workshop yang diadakan oleh YAPKI melalui menu 
Berita Terkini. (YPA)  
==> http://www.pedulikonseling.or.id/YAPKI/ [YAPKI]  
==> http://www.belajarkonseling.com/wordpress/ [Belajar Konseling]  

• HIKMAT PEMBAHARUAN - Keterampilan Hidup yang Diperbaharui  

Tidak sulit mencari bahan konseling di internet; kemudahan membuat blog dan 
mengirim bahan membuat orang tidak lagi kesulitan untuk saling berbagi ilmu melalui 
internet. Seperti halnya blog yang satu ini, dengan memanfaatkan penyedia blog 
Wordpress, sang pemilik membagikan berbagai bahan konseling yang bisa Anda akses 
dengan mudah. Hikmat Pembaharuan berisi artikel, renungan, dan tips yang membahas 
tentang Pelayanan Pemulihan yang Terpadu, Kepemimpinan, Pembelajaran, Life Skills, 
serta Kehidupan yang Teosentris.  

http://c3i.sabda.org/
http://www.pedulikonseling.or.id/YAPKI/
http://www.belajarkonseling.com/wordpress/
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Banyaknya bahan yang ingin dibagikan membuat pemilik situs harus membagi bahan-
bahan yang ada menurut jenis bahannya, yaitu Artikel, Renungan, dan Tips. Bahan 
yang berada dalam setiap menu juga dipilah-pilah berdasarkan kategori yang 
disesuaikan dengan bahan yang ada. Misalnya, bahan-bahan dalam menu artikel 
dipilah menjadi lima, yaitu Kesejahteraan Jiwa, Kepemimpinan, Pembelajaran, Lifeskill, 
Seksualitas, dan Keterampilan Konseling. Sedangkan dalam menu renungan, bahan 
yang ada hanya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Daftar Renungan Hikmat 
Pembaharuan, Seri Renungan Hidup yang Bermakna (Yohanes), dan Renungan Natal.  

Fasilitas-fasilitas lain yang bisa Anda temui dalam blog ini, antara lain Link, Pelayanan 
Pemulihan, dan Pembelajaran. Dengan beragamnya fasilitas yang mendukung 
pendistribusian informasi secara maksimal kepada pengunjung (baik dalam bentuk 
artikel maupun tautan), Anda akan semakin diperlengkapi dalam tugas pelayanan 
konseling ketika berkunjung ke situs ini. Selamat berkunjung dan mendapat berkat! 
(YPA)  
==> http://hikmatpembaharuan.wordpress.com/  

• TELAGA - Tegur Sapa Gembala Keluarga  

Situs TELAGA merupakan perkembangan dari pelayanan radio Lembaga Bina Keluarga 
Kristen (LBKK). TELAGA sendiri merupakan nama program pelayanan radio tersebut, 
yang merupakan akronim dari TEgur Sapa GembaLA KeluarGA. Perkembangan 
program TELAGA melalui jaringan internet dimulai pada bulan Oktober 2003. Situs ini 
dirancang untuk memudahkan semakin banyak orang dalam mengakses materi-materi 
TELAGA. Anda dapat mendengarkan dan mengunduh (download) audio program 
TELAGA dalam format MP3, WMA, dan Real Audio. Jika Anda senang membaca, 
rekaman audio tersebut dapat Anda nikmati pula dalam bentuk transkrip maupun 
ringkasan. Topik yang diangkat dalam program TELAGA berkisar pada tema-tema yang 
berkaitan dengan keluarga dan masalah kejiwaan secara umum. Mitra Yayasan 
Lembaga SABDA <http://www.ylsa.org> ini mengategorikan topik-topik tersebut menjadi 
tiga belas kategori audio. Dalam situs ini, tersedia pula beberapa makalah dan sejumlah 
referensi buku yang dapat membantu Anda mendalami topik tertentu dengan lebih 
saksama. Tersedia pula perangkat tes untuk mengukur kondisi pernikahan Anda. Anda 
dapat menemukannya dalam menu Navigation.  

Awal tahun 2009, teknologi situs ini ditingkatkan dengan menggunakan CMS Drupal 
agar lebih interaktif. Dengan menggunakan teknologi Drupal, situs ini mampu 
menghadirkan fasilitas baru berupa fasilitas blog dan fasilitas untuk memberikan 
komentar terhadap setiap bahan yang ada dalam situs ini. Namun, untuk 
memanfaatkannya, tentu saja Anda harus mendaftarkan diri menjadi pengguna terlebih 
dahulu. Selamat berjelajah di situs TELAGA. (DWD)  
==> http://www.telaga.org/  

Jelajah Nusantara 

• Christian Counseling Center Indonesia (C3I) - Melayani dan Melengkapi  

http://hikmatpembaharuan.wordpress.com/
http://www.ylsa.org/
http://www.telaga.org/
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Melihat pentingnya pelayanan konseling dalam kehidupan orang percaya, Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) <http://www.ylsa.org> mendirikan situs Christian Counseling 
Center Indonesia (C3I). Diharapkan, situs ini dapat menjawab kebutuhan pengunjung 
terhadap bahan-bahan dan pelayanan konseling. Saat ini, C3I merupakan situs 
konseling berbahasa Indonesia yang memiliki bahan paling banyak. Dalam situs ini, 
pengunjung dapat mengakses Materi Konseling, Artikel, Online Books, Kesaksian, Tips, 
Bimbingan Alkitab, dan Tanya Jawab seputar konseling. Anda juga dapat 
memanfaatkan layanan konseling melalui surat elektronik, mendapatkan informasi 
tempat-tempat konseling, dan tautan ke situs-situs konseling lainnya.  

Situs ini memiliki banyak sekali bahan lebih dari tujuh ratus jumlahnya. Namun 
demikian, Anda tidak perlu khawatir akan kesulitan menjelajahi seluruh isi situs ini. 
Terdapat dua belas kategori khusus yang dapat memudahkan pengunjung mencari 
bahan yang dibutuhkan. Tentu saja, Anda juga dapat memanfaatkan fasilitas pencarian 
dalam situs ini. Selain mengakses bahan-bahan yang ada, dengan bergabung menjadi 
pengguna, pengunjung dapat memberikan komentar/pendapat terhadap sebuah 
tulisan/bahan yang di dalamnya. Ingin mendapatkan yang lebih lagi dalam situs C3I? 
Pengunjung dapat mendaftarkan diri pula untuk mendapatkan Publikasi e-Konsel yang 
akan dikirimkan setiap dua kali dalam 1 bulan melalui surat elektronik Anda, gratis. 
Yang menarik dari situs ini, Situs C3I selalu menampilkan Fokus C3I setiap bulan. 
Fokus C3I adalah topik khusus yang diangkat pada bulan tersebut dengan menyajikan 
artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Bagaimana? Pastinya Anda 
ingin mendapatkan bahan-bahan konseling yang bermutu, lengkap, dan membangun, 
bukan? Langsung saja kunjungi situs C3I. (CRY)  
==> http://c3i.sabda.org/  

• YAPKI  

YAPKI (Yayasan Peduli Konseling Indonesia (YAPKI) merupakan perkembangan 
pelayanan LK3 yang didirikan oleh Julianto Simanjuntak dan Roswitha Ndraha. 
Diharapkan, wadah ini dapat menjawab kebutuhan konseling dan tenaga konselor, 
terutama di daerah-daerah. Dalam menu Tentang Kami, Anda dapat melihat penjelasan 
lebih lanjut mengenai pelayanan YAPKI.  

Melalui situs YAPKI, para pengunjung akan mendapatkan berbagai bahan dari LK3 
yang digunakan untuk memperlengkapi para konselor Kristen. Dalam menu Artikel, 
Anda dapat berburu bahan-bahan tertulis yang terbagi dalam tiga kategori: Kesaksian, 
Konseling, dan Parenting. Anda juga dapat melihat berbagai informasi buku pegangan 
untuk para konselor maupun buku-buku materi konseling lainnya. Ada fasilitas untuk 
baca secara tersambung (Read Online), sayangnya, saat ulasan ini diturunkan, fasilitas 
tersebut belum berfungsi. Jika ingin mempelajari konseling secara akademis, situs ini 
juga menyediakan informasinya dalam menu Magister Konseling Jaffray. Ikuti juga 
berita seputar kegiatan seminar dan workshop yang diadakan oleh YAPKI melalui menu 
Berita Terkini. (YPA)  
==> http://www.pedulikonseling.or.id/YAPKI/ [YAPKI]  
==> http://www.belajarkonseling.com/wordpress/ [Belajar Konseling]  

http://www.ylsa.org/
http://c3i.sabda.org/
http://www.pedulikonseling.or.id/YAPKI/
http://www.belajarkonseling.com/wordpress/
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• HIKMAT PEMBAHARUAN - Keterampilan Hidup yang Diperbaharui  

Tidak sulit mencari bahan konseling di internet; kemudahan membuat blog dan 
mengirim bahan membuat orang tidak lagi kesulitan untuk saling berbagi ilmu melalui 
internet. Seperti halnya blog yang satu ini, dengan memanfaatkan penyedia blog 
Wordpress, sang pemilik membagikan berbagai bahan konseling yang bisa Anda akses 
dengan mudah. Hikmat Pembaharuan berisi artikel, renungan, dan tips yang membahas 
tentang Pelayanan Pemulihan yang Terpadu, Kepemimpinan, Pembelajaran, Life Skills, 
serta Kehidupan yang Teosentris.  

Banyaknya bahan yang ingin dibagikan membuat pemilik situs harus membagi bahan-
bahan yang ada menurut jenis bahannya, yaitu Artikel, Renungan, dan Tips. Bahan 
yang berada dalam setiap menu juga dipilah-pilah berdasarkan kategori yang 
disesuaikan dengan bahan yang ada. Misalnya, bahan-bahan dalam menu artikel 
dipilah menjadi lima, yaitu Kesejahteraan Jiwa, Kepemimpinan, Pembelajaran, Lifeskill, 
Seksualitas, dan Keterampilan Konseling. Sedangkan dalam menu renungan, bahan 
yang ada hanya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Daftar Renungan Hikmat 
Pembaharuan, Seri Renungan Hidup yang Bermakna (Yohanes), dan Renungan Natal.  

Fasilitas-fasilitas lain yang bisa Anda temui dalam blog ini, antara lain Link, Pelayanan 
Pemulihan, dan Pembelajaran. Dengan beragamnya fasilitas yang mendukung 
pendistribusian informasi secara maksimal kepada pengunjung (baik dalam bentuk 
artikel maupun tautan), Anda akan semakin diperlengkapi dalam tugas pelayanan 
konseling ketika berkunjung ke situs ini. Selamat berkunjung dan mendapat berkat! 
(YPA)  
==> http://hikmatpembaharuan.wordpress.com/  

• TELAGA - Tegur Sapa Gembala Keluarga  

Situs TELAGA merupakan perkembangan dari pelayanan radio Lembaga Bina Keluarga 
Kristen (LBKK). TELAGA sendiri merupakan nama program pelayanan radio tersebut, 
yang merupakan akronim dari TEgur Sapa GembaLA KeluarGA. Perkembangan 
program TELAGA melalui jaringan internet dimulai pada bulan Oktober 2003. Situs ini 
dirancang untuk memudahkan semakin banyak orang dalam mengakses materi-materi 
TELAGA. Anda dapat mendengarkan dan mengunduh (download) audio program 
TELAGA dalam format MP3, WMA, dan Real Audio. Jika Anda senang membaca, 
rekaman audio tersebut dapat Anda nikmati pula dalam bentuk transkrip maupun 
ringkasan. Topik yang diangkat dalam program TELAGA berkisar pada tema-tema yang 
berkaitan dengan keluarga dan masalah kejiwaan secara umum. Mitra Yayasan 
Lembaga SABDA <http://www.ylsa.org> ini mengategorikan topik-topik tersebut menjadi 
tiga belas kategori audio. Dalam situs ini, tersedia pula beberapa makalah dan sejumlah 
referensi buku yang dapat membantu Anda mendalami topik tertentu dengan lebih 
saksama. Tersedia pula perangkat tes untuk mengukur kondisi pernikahan Anda. Anda 
dapat menemukannya dalam menu Navigation.  

http://hikmatpembaharuan.wordpress.com/
http://www.ylsa.org/
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Awal tahun 2009, teknologi situs ini ditingkatkan dengan menggunakan CMS Drupal 
agar lebih interaktif. Dengan menggunakan teknologi Drupal, situs ini mampu 
menghadirkan fasilitas baru berupa fasilitas blog dan fasilitas untuk memberikan 
komentar terhadap setiap bahan yang ada dalam situs ini. Namun, untuk 
memanfaatkannya, tentu saja Anda harus mendaftarkan diri menjadi pengguna terlebih 
dahulu. Selamat berjelajah di situs TELAGA. (DWD)  
==> http://www.telaga.org/  

Get the Fresh 

• SITUS DOA -  

Anda rindu melihat pemulihan terjadi atas keluarga, gereja, kota, dan bangsa Anda? 
Anda ingin belajar lebih banyak tentang doa? Anda ingin memiliki partner untuk berdoa 
dan berbagi?  

Situs Doa, yang diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA <http://www.ylsa.org>, 
adalah tempat yang tepat untuk menjawab kerinduan dan keinginan Anda.  

Kami percaya situs Doa, yang dilengkapi dengan Artikel, Renungan, Ilustrasi, 
Kesaksian, serta Riwayat Tokoh-Tokoh Doa, akan memperluas wawasan dan 
pengetahuan Anda tentang doa.  

Istimewanya, situs ini menyediakan beberapa kalender doa yang bisa Anda pakai 
sebagai panduan Anda berdoa, baik secara pribadi maupun kelompok. Bagi Anda yang 
ingin berbagi beban doa, situs Doa juga menyediakan fasilitas untuk mengirimkan 
permohonan doa agar Anda mendapatkan dukungan doa dari saudara-saudara seiman 
yang lain.  

Khusus bagi Anda yang dilengkapi Tuhan dengan karunia berdoa, situs ini 
menyediakan fasilitas forum yang mengundang Anda bergabung dalam "Komunitas 
Pendoa Syafaat Indonesia" untuk berdoa bersama bagi Indonesia. Forum ini disediakan 
bukan untuk berdiskusi atau berdebat tentang doa, namun untuk menyatukan hati kita 
dalam berdoa bagi bangsa kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Untuk mendaftarkan diri, 
silakan menghubungi < doa(at)sabda.org >.  

Segera kunjungi situs DOA <http://doa.sabda.org>! Ingatlah selalu untuk 
memberitahukan informasi ini kepada rekan-rekan pendoa yang lain, sehingga kita 
semua mendapat berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.  
==> http://doa.sabda.org/  

Artikel:Tips Memulai Bisnis Di Internet 

1. Tentukan Jenis Bisnis  

http://www.telaga.org/
http://www.ylsa.org/
http://doa.sabda.org/
http://doa.sabda.org/
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Sebelum memulai, tentukan dulu jenis bisnis yang hendak digeluti. Apakah 
sekadar ingin menjadi "tengkulak" seperti bisnis "forex", membuka toko online 
sendiri, menjaring iklan, atau "personal branding". Agar dapat menjawab 
pertanyaan ini, pertama-tama kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang 
bisa kita jual dan berapa banyak modal yang kita punya. Jika modal pas-pasan, 
tak usah khawatir. Bisnis di internet bisa dilakukan dengan modal yang minimal, 
bahkan di kisaran beberapa juta rupiah. Yang penting, ide kreatif.  

2. Lakukan Riset  

Pahami budaya target pasar. Bisnis internet yang sukses di luar negeri belum 
tentu sukses di Indonesia. Dwi Larso memberi contoh, toko buku online Amazon 
bisa sangat berhasil di tingkat dunia, tapi hal serupa tidak terjadi di toko-toko 
buku online di Indonesia. Soalnya, budaya konsumsi di masyarakat kita berbeda 
dengan budaya di negara maju.  

3. Tetap Ikuti Aturan Umum Berbisnis di Dunia Nyata  

Bisnis jenis apapun selalu menuntut kreativitas, keuletan, kerja keras, dan 
pelayanan yang bagus. Pilihlah jenis bisnis yang unik dan belum banyak 
dilakukan orang lain. Jangan ikut-ikutan. Kreatif, kreatif, dan kreatif.  

4. "Just Do It!"  

Ide yang bagus saja bisa tidak cukup. Eksekusi harus dilakukan cepat dan tepat. 
Jika kita adalah pemula di bisnis ini dan masih buta dalam banyak hal, tak usah 
khawatir. Jika Anda tak paham apa itu valuta, iklan afiliasi, Google Adsense, 
Google Trends, tanyakan semua persoalan kepada Google, semua akan 
terjawab.  

Diambil dan disunting seperlunya dari: Nama majalah: Intisari, Edisi Maret 2009 
Penulis: M. Sholekhudin Halaman: 17<include> </include>  
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ICW 1119/Juni/2009: Konseling (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Setelah mengenal beberapa situs seputar konseling Kristen berbahasa Indonesia pada 
edisi ICW 1118, kali ini kami mengajak Anda mengunjungi pula beberapa situs 
konseling Kristen dari mancanegara. Jika situs konseling yang dibangun oleh anak 
negeri cukup terbatas, lain halnya dengan situs konseling mancanegara. Dari 
banyaknya ragam dan pilihan situs konseling mancanegara, kami telah memilih untuk 
mengulas tiga situs untuk Anda. Harapan kami, situs-situs tersebut bisa menjadi berkat 
dan inspirasi bagi pelaku konseling Kristen di Indonesia, sehingga dapat 
memaksimalkan pelayanannya. Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca dan Tuhan 
memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Manca 

• COUNSEL CARE CONNECTION -  

Tujuan Counsel Care Connection adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang 
sedang mengalami masalah pribadi, emosi, mental, atau relasi. Dan tujuan tersebut 
tampaknya cukup terwakili di situsnya.  

Di situsnya, Anda dapat menemukan artikel dan blog konseling yang sudah dibagi 
dalam puluhan kategori. Artikel dan blog terbaru karya empat penulis tetap di situs ini 
dapat dilihat di halaman utama situs ini. Anda dimungkinkan mendapatkan semua 
tulisan itu dengan gratis tanpa harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Toh, 
fasilitas keanggotaannya juga tidak berfungsi; tidak ada fasilitas bagi pengunjung untuk 
mendaftarkan diri menjadi anggota meski terdapat form login.  

Ada yang gratis, ada yang berbayar. Begitu pula di situs ini, pada menu Services, 
Education, dan Seminar, secara berurutan Anda dapat menemukan jasa layanan 
konseling, kurikulum pelajaran konseling, dan jadwal seminar. Untuk mendapatkan jasa 
dan kurikulum tersebut, Anda harus menggelontorkan sejumlah uang via kartu kredit. 
Pun dengan seminarnya jika Anda hendak mengikutinya.  

Selain itu, ada juga menu Anger Management Institute. Saat Anda klik, Anda akan 
dibawa ke sebuah situs lain situs yang menyediakan beragam bahan tentang 
manajemen amarah. (DP)  

Nah, selamat berkunjung!  
==> www.counselcareconnection.org/  

• FOCUS ON THE FAMILY  

Jika Anda memiliki masalah dan sedang kebingungan mencari jalan keluarnya, mungkin 
Anda dapat mempertimbangkan untuk masuk menjelajahi situs ini.  

Secara garis besar, situs ini menyediakan layanan konseling via telepon atau tatap 
muka beserta bahan-bahan (dalam bentuk artikel dan blog) konseling yang sudah 
dikategorikan secara rapi. Adapun kategori-kategori besar bahan yang ada, di 
antaranya adalah Parenting, Social Issues, dan Life Challenges. (Kategori-kategori 
yang membawahi beberapa subkategori itu dapat Anda lihat saat Anda membuka situs 
ini.)  

Nah, kemudian saat Anda menyusuri bagian bawah halaman, Anda akan menemukan 
berbagai sajian. Sebut saja blog-blog terpopuler, topik forum terpopuler, dan berita-
berita terbaru dari penyedia jasa konseling ini.  

Nah, silakan bergabung menjadi anggota untuk mendapatkan lebih banyak kemudahan 
dalam menjelajahi situs yang cukup besar ini, yang memiliki lebih banyak fasilitas 
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daripada yang sudah tersebut di atas. Namun, sebelum itu, ada baiknya Anda 
mengenal situs ini dengan menyimak menu About Us. (DP)  
==> http://www.focusonthefamily.com/  

• BIBLE CENTER - COUNSELING  

Halaman Counseling merupakan salah satu bagian dari situs Bible Center, yang 
menyediakan bahan konseling dalam berbagai kategori. Saat halaman terbuka, Anda 
akan disuguhi dengan puluhan tema konseling yang disusun secara vertikal. Namun, 
isinya bukanlah artikel-artikel konseling. Saat Anda mengeklik setiap tema tersebut, 
maka akan ditampilkan daftar ayat-ayat Alkitab yang sesuai dengan topik konselingnya. 
Diharapkan ayat-ayat Alkitab tersebut membantu menyelesaikan masalah konseli Anda 
secara alkitabiah. Tentu saja hal ini menarik. Karena dalam konseling Kristen, seorang 
konselor harus selalu kembali dan berada di bawah otoritas Alkitab.  

Silakan Anda berkunjung ke situs ini untuk menambah referensi Anda. (DP)  
==> http://www.biblecenter.com/counseling.php  

In Christ Global:Tampilan Baru Situs in-christ.net 

Situs In-Christ.Net akhirnya selesai juga dirombak. (Simak blog mengenai perombakan 
situs ini di http://blog.sabda.org/2009/06/18/perombakan-situs-in-christnet/.)  

Perombakan ini membuat situs In-Christ.Net memiliki tampilan baru dan semakin 
lengkap fasilitasnya. Dari segi tampilan, kini situs ICN lebih rapi dan terintegrasi. 
Sedang dari segi fasilitas, ICN kini memiliki sebuah fasilitas baru, yakni Forum. Semua 
perubahan ini diharapkan dapat menunjang terciptanya suatu interaksi antarpengguna 
yang lebih hidup lagi. Meski demikian, tentu masih ada kekurangan dalam situs ini. 
Karena itu, kami sangat mengharapkan, tidak hanya kunjungan dan partisipasi Anda di 
situs ini, namun juga saran dan masukan Anda.  
==> http://in-christ.net/ [Situs In-Christ.Net]  
==> webmaster(at)in-christ.net [Email Admin In-Christ.Net]  

Seputar Milis 

• e-KONSEL  

Milis Publikasi e-Konsel merupakan buletin elektronik yang berisi bahan-bahan seputar 
konseling (renungan, artikel, bimbingan alkitabiah, tips, tanya jawab). Dengan 
menyajikan topik-topik yang menarik pada tiap edisinya, publikasi ini dikirimkan melalui 
email setiap bulan pada tanggal 1 dan 15. Para konselor, hamba-hamba Tuhan, atau 
pun orang-orang Kristen awam yang ingin belajar konseling dan terbeban dalam 
pelayanan konseling, bisa mendapatkan bahan-bahan konseling yang alkitabiah ini 
dengan mendaftarkan diri menjadi pelanggannya, gratis. Selain memberikan bahan-

http://www.focusonthefamily.com/
http://www.biblecenter.com/counseling.php
http://blog.sabda.org/2009/06/18/perombakan-situs-in-christnet/
http://in-christ.net/
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bahan konseling gratis, milis publikasi ini juga menyediakan fasilitas konseling melalui 
email.  

Tertarik? Segeralah mendaftar untuk berlangganan dengan mengirimkan email ke:  
==> subscribe-i-kan-konsel(at)hub.xc.org  

Guna melihat edisi-edisi e-Konsel yang pernah diterbitkan, akses:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/  

Untuk konseling melalui email:  
==> konsel(at)sabda.org atau owner-i-kan-konsel(at)hub.xc.org  

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

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
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Artikel:Tips: "Profesional Counselor" Atau "Profesional 
Pastor" 

Alasan utama hamba Tuhan untuk mengembangkan "skill" dan disiplin dalam konseling 
bukanlah untuk menjadikan dia "professional counselor", tetapi "professional pastor" 
yang terampil dalam pelayanan konseling. Yang menurut ahli-ahli konseling, 
seharusnya ditandai oleh beberapa hal.  

1. Adanya pengetahuan yang cukup tentang teori-teori "personality" dan psikologi 
pada umumnya (Richard L. Hester, "Toward Professionalism or Voluntarism in 
Pastoral Care", Pastoral Psycology, Vol. 24, No. 4, Summer 1976, p. 305).  

2. Adanya kemampuan untuk menghubungkan teori dan praktik, khususnya teori-
teori tentang metode observasi dan diagnosa (Hester, ibid, p. 305).  

3. Adanya "training" yang cukup di bawah bimbingan dan supervisi seorang 
profesional, khususnya dalam "Clinical Psycology" (Edward E. Thornton, 
"Professional Education for Ministry: A History of Clinical Pastoral Education", 
Nashville, Abingdon Press 1970, p. 27 33).  

4. Adanya kemampuan untuk memelihara identitasnya sebagai hamba Tuhan 
dalam peranannya sebagai konselor dalam "interpersonal relationship"-nya 
dengan konseli (Nelson N. Foote & Leonard S. Cottrell, "Identity and 
Interpersonal Competence", The University of Chicago Press 1966, p. 53).  

5. Adanya kemampuan untuk mengolah dan memakai sumber-sumber yang 
tersedia untuk menyukseskan pelayanan konselingnya (Nelson & Leonard, ibid, 
p. 53).  

6. Adanya pengertian yang benar tentang skop pertanggungjawabannya sebagai 
konselor (Wayne Oates, "Pastoral Counseling", Westminster Press: Philadelphia 
1974, p. 86).  

7. Adanya disiplin dalam menggunakan perlengkapan-perlengkapan konseling 
dalam batasan profesinya sebagai hamba Tuhan, yang meliputi hal-hal berikut 
ini.  

1. Penyusunan data-data dan penyimpanan catatan dalam sistem arsip yang 
rapi dan aman.  

2. Membedakan dengan jelas antara konseling "short-term" dan "long-term", 
juga antara konseling secara informal maupun formal. Di mana dalam 
konseling formal dan "long-term", pelayanan diatur oleh:  

 "Appoinment",  
 Batasan waktu konseling yang tidak merugikan pelayanan dan 

kegiatan yang lain, dan  
 "Rules" dan cara kerjanya sebagai konselor, yang sudah dijelaskan 

terlebih dahulu pada konselinya.  
3. Tersedianya kantor atau ruang konseling yang tidak terganggu (yang 

menciptakan suasana konseling yang baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan).  

4. Tersedianya "referral" yang dapat dihubungi setiap saat (dokter umum, 
dokter jiwa, psikolog, ahli hukum, hamba-hamba Tuhan yang lain, dll.).  
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5. Tidak mencoba melakukan diagnosa medis, "psycho-test", eksperimen-
eksperimen, "hypnose" (pemakaian sugesti secara sengaja), pemberian 
resep obat-obatan dan hal-hal yang menjadi wewenang profesional-
profesional lain.  

6. Tahu bagaimana menjernihkan perbedaan-perbedaan antara "free gift" 
dan pembayaran yang diberikan oleh konselinya. (Hamba Tuhan tidak 
seharusnya mengharapkan, mendorong, apalagi menuntut pembayaran 
atas pelayanannya.)  

Meskipun hamba Tuhan bukan konselor profesional, tetapi tanggung jawabnya pada 
Tuhan seharusnya mendorongnya untuk mengembangkan skill-nya dalam pelayanan 
konseling.  

Diambil dan disunting seperlunya dari: Nama situs: C3I Judul asli artikel: Tips: 
Profesional Counselor atau Profesional Pastor Penulis: Dr. Yakub B. Susabda Alamat 
URL: http://c3i.sabda.org/c3i_tips_profesional_counselor_atau_profesional_pastor  

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan Juli dan Agustus 2009:  
Juli: Anak  
Agustus: Kepemimpinan  

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

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

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

  

http://c3i.sabda.org/c3i_tips_profesional_counselor_atau_profesional_pastor
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ICW 1120/Juli/2009: Anak (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Seperti yang telah kita ketahui selama ini, anak-anak mendapatkan tempat yang 
istimewa di hati Allah. Alkitab sendiri mencatat perkataan Yesus tentang anak-anak 
dalam Matius 19:14, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka 
datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan 
Sorga." Pelayanan anak merupakan pelayanan yang sangat penting. Membawa anak-
anak kepada Allah senantiasa akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Nya.  

Berkenaan dengan hal itu, pada bulan Juli ini, kami mengajak Anda berkenalan dengan 
beberapa situs pelayanan anak; mulai dari situs yayasan yang bergerak dalam bidang 
pelayanan anak, sekolah minggu, hingga situs-situs yang dikelola oleh perorangan 
maupun kelompok yang rindu melayani dalam bidang ini. Selamat menyimak, kiranya 
dapat menjadi berkat bagi Anda dan semakin mendorong Anda untuk terus membawa 
anak-anak kepada Allah melalui pelayanan Anda.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia,  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+19%3A14
http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Situs 

• SEKOLAH MINGGU HKBP TAMAN MINI -  

Kita patut bersyukur dengan adanya orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap 
pelayanan anak. Dedikasi mereka terhadap dunia anak-anak mampu menembus batas 
dengan memanfaatkan teknologi internet. Lihat saja blog Sekolah Minggu HKBP Taman 
Mini.  

Memang, dari segi pengelompokan bahan, blog ini dapat dibilang belum begitu 
terorganisir. Hal ini bisa dilihat dari sebaran bahan yang ada di bagian arsip mulai tahun 
2007. Selain itu, bahan yang ada juga hanya dari tahun 2007 saja, tanpa penambahan 
dari tahun ke tahun. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan berkat dari 
artikel-artikel mereka. Walau hanya diisi selama 1 tahun, artikel-artikel yang disajikan 
cukup menarik, misalnya "Mengenal Lembaga Pelayanan Anak", "Melakukan Kegiatan 
Pelayanan Anak di Rumah Sakit", dan "Jika Anak Telah Kecanduan Video Game".  

Blog ini tidak hanya kaya dengan bahan tertulis yang bisa Anda baca, tapi juga tautan-
tautan ke situs lain. Adapun tautan-tautan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori: 
Indonesian Links, International Links, Artist Links, Jerusalem Links, serta Bookstore and 
Magazine Links. Tunggu apa lagi, Anda tidak akan rugi jika menyempatkan diri 
berkunjung ke situs ini. (YPA)  
==> http://sekolahmingguhkbptamanmini.blogspot.com/  

• YPA Calvary Bekasi - Children Today Leaders Tomorrow  

YPA Calvary adalah sebuah yayasan pelayanan anak yang berdiri pada tahun 1996 
untuk melayani anak-anak di Bekasi. Bagaimana visi dan misi pelayanan mereka? 
Silakan langsung mengunjungi situs ini dan masuk ke dalam menu About Us.  

Seperti kebanyakan situs-situs yayasan lain pada umumnya, melalui situsnya, YPA 
Calvary berusaha memperkenalkan diri kepada dunia. Dalam situs ini, kita bisa 
mengetahui berbagai kegiatan yang telah yayasan ini lakukan bagi anak-anak, di 
antaranya Anak Asuh Prasejahtera, Mission Trip - Pelayanan ke Daerah, Pendidikan 
Anak Usia Dini, Training Guru Sekolah Minggu, dan Penginjilan dan Pembinaan Anak 
Beresiko Tinggi. Dilengkapi dengan foto-foto, Anda bisa mengakses semua itu melalui 
menu Pelayanan Kami. Tidak hanya itu saja, Anda pun bisa membaca renungan harian 
untuk menyiram iman saudara setiap harinya melalui situs ini. (YPA)  
==> http://ypacalvarybekasi.org/  

• ELKIDS -  

Kemudahan berbagi bahan melalui internet membuat orang-orang mulai melirik 
teknologi ini untuk membagikan visi mereka kepada seluruh dunia. Dengan 
memanfaatkan penyedia layanan blog gratis dan memaksimalkannya, seseorang 

http://sekolahmingguhkbptamanmini.blogspot.com/
http://ypacalvarybekasi.org/
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mampu membangun sebuah blog yang memiliki tampilan dan isi seperti layaknya situs 
profesional.  

Salah satunya adalah situs ELKIDS. ELKIDS merupakan singkatan dari Immanuel Kids, 
sebuah Sekolah Minggu HKBP Immanuel Resort yang berada di Medan Barat. Walau 
menggunakan teknologi blog sebagai medianya, tapi pengelola situs ini benar-benar 
memanfaatkan setiap fitur yang ada sehingga blog sekolah minggu ini tidak kalah jika 
dibandingkan dengan situs sekolah mingggu profesional lainnya. Mulai dari artikel 
hingga file-file musik dan video bisa dijelajahi dalam blog ini. Tulisan yang diposting ke 
dalam blog ini akan membuat kita lebih mengenal pelayanan yang telah mereka lakukan 
dan juga menambah wawasan kita terutama mengenai dunia pelayanan anak dan 
sekolah minggu. Silakan langsung berkunjung ke blog ELKIDS dan buktikan sendiri. 
Tuhan memberkati. (YPA)  
==> http://elkids.multiply.com/  

• RACIL - Rajawali Kecil Ministry  

Apakah Anda sedang kebingungan mencari bahan sekolah minggu? Silakan 
berkunjung ke blog ini, mungkin blog ini bisa memberi masukan, inspirasi, bahkan 
jawaban dari pertanyaan Anda selama ini. Lihat saja menu yang ditampilkan dalam blog 
ini, yang terdiri dari artikel guru sekolah minggu, kreativitas, sekolah minggu, syair lagu, 
perkembangan anak, makalah, games, sulap, pelayanan pedesaan, alat peraga, papa 
story, acara anak, cerita, dan event organizer. Memang bahan yang ada di dalam setiap 
menu tidak terlalu banyak kurang dari 10 artikel tapi bukan berarti artikel yang ada bisa 
dipandang sebelah mata.  

Selain dikelompokkan berdasarkan kategori, artikel-artikel yang ada juga 
dikelompokkan berdasarkan waktu pengiriman. Blog yang masih berusia 1 tahun ini 
bisa menjadi salah satu rujukan bagi Anda yang sedang bingung mencari bahan 
sekolah minggu. Selamat berkunjung! (YPA)  
==> http://www.rajawalikecil.com/  

Jelajah Nusantara 

• SEKOLAH MINGGU HKBP TAMAN MINI -  

Kita patut bersyukur dengan adanya orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap 
pelayanan anak. Dedikasi mereka terhadap dunia anak-anak mampu menembus batas 
dengan memanfaatkan teknologi internet. Lihat saja blog Sekolah Minggu HKBP Taman 
Mini.  

Memang, dari segi pengelompokan bahan, blog ini dapat dibilang belum begitu 
terorganisir. Hal ini bisa dilihat dari sebaran bahan yang ada di bagian arsip mulai tahun 
2007. Selain itu, bahan yang ada juga hanya dari tahun 2007 saja, tanpa penambahan 
dari tahun ke tahun. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan berkat dari 
artikel-artikel mereka. Walau hanya diisi selama 1 tahun, artikel-artikel yang disajikan 

http://elkids.multiply.com/
http://www.rajawalikecil.com/
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cukup menarik, misalnya "Mengenal Lembaga Pelayanan Anak", "Melakukan Kegiatan 
Pelayanan Anak di Rumah Sakit", dan "Jika Anak Telah Kecanduan Video Game".  

Blog ini tidak hanya kaya dengan bahan tertulis yang bisa Anda baca, tapi juga tautan-
tautan ke situs lain. Adapun tautan-tautan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori: 
Indonesian Links, International Links, Artist Links, Jerusalem Links, serta Bookstore and 
Magazine Links. Tunggu apa lagi, Anda tidak akan rugi jika menyempatkan diri 
berkunjung ke situs ini. (YPA)  
==> http://sekolahmingguhkbptamanmini.blogspot.com/  

• YPA Calvary Bekasi - Children Today Leaders Tomorrow  

YPA Calvary adalah sebuah yayasan pelayanan anak yang berdiri pada tahun 1996 
untuk melayani anak-anak di Bekasi. Bagaimana visi dan misi pelayanan mereka? 
Silakan langsung mengunjungi situs ini dan masuk ke dalam menu About Us.  

Seperti kebanyakan situs-situs yayasan lain pada umumnya, melalui situsnya, YPA 
Calvary berusaha memperkenalkan diri kepada dunia. Dalam situs ini, kita bisa 
mengetahui berbagai kegiatan yang telah yayasan ini lakukan bagi anak-anak, di 
antaranya Anak Asuh Prasejahtera, Mission Trip - Pelayanan ke Daerah, Pendidikan 
Anak Usia Dini, Training Guru Sekolah Minggu, dan Penginjilan dan Pembinaan Anak 
Beresiko Tinggi. Dilengkapi dengan foto-foto, Anda bisa mengakses semua itu melalui 
menu Pelayanan Kami. Tidak hanya itu saja, Anda pun bisa membaca renungan harian 
untuk menyiram iman saudara setiap harinya melalui situs ini. (YPA)  
==> http://ypacalvarybekasi.org/  

• ELKIDS -  

Kemudahan berbagi bahan melalui internet membuat orang-orang mulai melirik 
teknologi ini untuk membagikan visi mereka kepada seluruh dunia. Dengan 
memanfaatkan penyedia layanan blog gratis dan memaksimalkannya, seseorang 
mampu membangun sebuah blog yang memiliki tampilan dan isi seperti layaknya situs 
profesional.  

Salah satunya adalah situs ELKIDS. ELKIDS merupakan singkatan dari Immanuel Kids, 
sebuah Sekolah Minggu HKBP Immanuel Resort yang berada di Medan Barat. Walau 
menggunakan teknologi blog sebagai medianya, tapi pengelola situs ini benar-benar 
memanfaatkan setiap fitur yang ada sehingga blog sekolah minggu ini tidak kalah jika 
dibandingkan dengan situs sekolah mingggu profesional lainnya. Mulai dari artikel 
hingga file-file musik dan video bisa dijelajahi dalam blog ini. Tulisan yang diposting ke 
dalam blog ini akan membuat kita lebih mengenal pelayanan yang telah mereka lakukan 
dan juga menambah wawasan kita terutama mengenai dunia pelayanan anak dan 
sekolah minggu. Silakan langsung berkunjung ke blog ELKIDS dan buktikan sendiri. 
Tuhan memberkati. (YPA)  
==> http://elkids.multiply.com/  

http://sekolahmingguhkbptamanmini.blogspot.com/
http://ypacalvarybekasi.org/
http://elkids.multiply.com/
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• RACIL - Rajawali Kecil Ministry  

Apakah Anda sedang kebingungan mencari bahan sekolah minggu? Silakan 
berkunjung ke blog ini, mungkin blog ini bisa memberi masukan, inspirasi, bahkan 
jawaban dari pertanyaan Anda selama ini. Lihat saja menu yang ditampilkan dalam blog 
ini, yang terdiri dari artikel guru sekolah minggu, kreativitas, sekolah minggu, syair lagu, 
perkembangan anak, makalah, games, sulap, pelayanan pedesaan, alat peraga, papa 
story, acara anak, cerita, dan event organizer. Memang bahan yang ada di dalam setiap 
menu tidak terlalu banyak kurang dari 10 artikel tapi bukan berarti artikel yang ada bisa 
dipandang sebelah mata.  

Selain dikelompokkan berdasarkan kategori, artikel-artikel yang ada juga 
dikelompokkan berdasarkan waktu pengiriman. Blog yang masih berusia 1 tahun ini 
bisa menjadi salah satu rujukan bagi Anda yang sedang bingung mencari bahan 
sekolah minggu. Selamat berkunjung! (YPA)  
==> http://www.rajawalikecil.com/  

Get the Fresh 

• ESSYEISEN  

Apa yang terlintas di kepala Anda ketika membaca nama situs ini? Unik? Sulit diingat? 
Atau malah Anda ingin tahu situs seperti apakah Essyeisen ini? Essyeisen adalah situs 
yang memberikan berbagai bahan kekristenan dalam bentuk tulisan atau file-file audio. 
Adapun menu-menu berisi bahan yang bisa diakses pengguna adalah: Artikel, 
Renungan, Serbaneka, Catatan Pinggir, dan Pengunduhan. Melihat namanya, tentu kita 
bisa menebak apa saja kira-kira sebaran bahan yang ada di dalam menu-menu 
tersebut. Bahan yang ada di setiap menu masih dikategorikan lagi menjadi beberapa 
kelompok, seperti yang bisa kita lihat dalam menu Renungan yang mengelompokkan 
bahannya menjadi sembilan kategori, yaitu Minggu, Adven, Natal, Keluarga, 
Pernikahan, Remaja, Pemuda, Dewasa, dan Harian. Nah, seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya, Essyeisen juga menyediakan bahan-bahan dalam bentuk file yang bisa 
diunduh melalui menu pengunduhan. Adapun file-file yang bisa diunduh adalah file-file 
berbentuk flash dan midi.  

Hal lain yang bisa Anda dapatkan ketika menjelajahi situs ini adalah banyaknya feed-
feed ke situs lain (Kompas, Tempo, dan Detik), yang membantu Anda tetap "up to date" 
tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini di dunia. (YPA)  
==> http://www.essyeisen.com/  

  

http://www.rajawalikecil.com/
http://www.essyeisen.com/
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Artikel:14 Daftar yang Harus Ditaati Pengguna Internet 

1. Jangan mencantumkan data tidak perlu yang sifatnya sensitif, misalnya nomor 
ponsel di data pribadi milik Anda yang ada di situs jejaring sosial yang Anda ikuti, 
seperti Friendster, Facebook, Hi5, dll..  

2. Jangan pernah memublikasikan tanggal lahir Anda. Selalu atur keanggotaan 
Anda untuk menyembunyikannya agar tidak bisa dilihat orang lain.  

3. Jangan pernah memublikasikan nama orang tua atau orang yang dekat dengan 
Anda, karena bisa disalahgunakan untuk keperluan lain.  

4. Jangan pernah menuliskan email Anda di forum diskusi atau situs secara 
terbuka. Jika terpaksa, tulislah dengan cara seperti ini: "abc at xxx.com" atau 
"abc + xxx.com". Cara ini bisa melindungi email Anda agar tidak menjadi koleksi 
otomatis mesin spammer.  

5. Jika Anda menerima email dari seseorang yang tidak Anda kenali, jangan pernah 
membalasnya. Anda boleh saja membuka email itu jika penasaran, tetapi jangan 
sampai mengeklik tautan di dalamnya. Tautan yang disertakan di email itu bisa 
jadi berisi pemicu untuk pengiriman atau pengaktifan trojan di komputer Anda.  

6. Jika Anda menerima email yang meminta Anda mengeklik tautan di dalamnya, 
selalu periksa alamat email tersebut. Misalnya, ada email yang seolah-olah 
datang dari Facebook, tapi setelah Anda perhatikan detail email itu, terutama 
pada email from, ternyata bukan dari email yang menggunakan domain 
facebook.com. Bisa dipastikan email itu palsu. Email seperti ini dikenal sebagai 
"phising", yang banyak melanda para pengguna internet banking dengan tujuan 
mencuri data login.  

7. Jika Anda mendapatkan permintaan untuk persetujuan menjadi teman, misalnya 
di Facebook atau Friendster, sedangkan Anda tidak mengenal orang itu, jangan 
ragu-ragu untuk mengabaikannya alias jangan pernah menyetujuinya menjadi 
teman Anda.  

8. Jika Anda mendapat email dari seseorang yang mempromosikan sesuatu 
kepada Anda, dan sebelumnya orang itu tak meminta izin, centang email itu, 
kemudian klik "report spam". Cara ini bisa menghukum si pemilik email agar 
dikategorikan sebagai spammer.  

9. Jangan mengunggah foto yang di dalamnya ada orang lain, dan foto itu bisa 
bersifat sensitif bagi orang tersebut. Kalau Anda melakukannya, Anda bisa 
dianggap sebagai pelaku "cyberbullying".  

10. Jangan pernah mengunggah foto atau lagu yang ada hak ciptanya. Foto-foto 
orang lain, mp3 kesukaan Anda, atau video klip musik yang Anda unggah di situs 
tanpa izin, bisa menjadi perkara hukum.  

11. Jangan pernah membuat tulisan yang sifatnya gunjingan, dugaan, atau tuduhan 
menyangkut orang-orang atau lembaga yang bisa berimplikasi kepada 
pencemaran nama baik atau tuduhan. Jangan pernah pula meneruskan email 
seperti itu kepada orang lain. Walau Anda bukan pembuatnya, Anda tetap bisa 
terkena perkara hukum.  

12. Jika Anda menjadi korban "cyberbullying", atau menjadi korban kejahatan cyber, 
sebaiknya Anda berbagi cerita kepada teman-teman agar kasus Anda bisa 
menjadi pelajaran bagi yang lainnya.  
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13. Jangan pernah berbelanja di internet, di toko tersambung yang kira-kira 
reputasinya belum pernah didengar. Terutama toko tersambung yang langsung 
meminta data kartu kredit Anda secara langsung di situs toko tersambung itu. Ini 
harus dihindari sejak dini.  

14. Taati selalu etiket berinternet. Intinya, berlakulah sopan di internet, seperti Anda 
berlaku sopan di dunia nyata.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama koran: Kompas, Jumat 22 Mei 2009  
Penulis: Amir Sodikin  
Halaman: 40<include> </include>  
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ICW 1121/Juli/2009: Anak (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Seperti biasanya, setelah mengulas situs-situs lokal, pada edisi berikut ini Anda akan 
disuguhi ulasan-ulasan situs manca yang bertemakan anak. Tidak lupa, kami juga 
menyelipkan sebuah ulasan milis, yaitu e-BinaAnak, untuk memperlengkapi para 
pelayan anak yang melayani di sekolah minggu, gereja, SAL, ataupun ladang-ladang 
pelayanan lainnya.  

Kami juga membagikan sedikit tips bagi orang tua atau Anda yang memiliki saudara 
yang masih kecil tentang bagaimana berinternet yang aman. Kami harap sajian kali ini 
bisa menjadi berkat bagi pelanggan ICW sekalian.  

Teriring salam dan doa,  
Yohanna Prita Amelia  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Manca 

• THE HOME OF CHILDREN'S MINISTRY MAGAZINE  

Pernah mendengar nama majalah Children Ministry? Situs ini menghadirkan versi 
online majalah tersebut. Situs yang dibangun oleh Group.com ini juga menyediakan 
banyak sekali sumber yang diperlukan untuk pelayanan anak. Ada banyak ide-ide 
pelayanan anak yang dapat Anda temukan dalam menu Ministry Ideas dan Seasonal 
Ideas. Jika ingin mendapatkan ide-ide yang lebih spesifik sesuai dengan tingkatan umur 
anak, dapatkan bahan-bahannya dalam menu Ages & Stages. Situs yang dapat Anda 
lihat profil lengkapnya dalam menu About Us ini juga menyediakan forum diskusi bagi 
para pelayan anak. Silakan klik alamat URL-nya di bagian akhir ulasan ini untuk masuk 
dalam halaman forum.  

Dalam situs ini, terdapat pula arsip dari majalah Children Ministry. Sayangnya, hanya 
para pelanggan saja yang dapat mengaksesnya. Karena untuk dapat melihat arsipnya, 
kita harus mengisikan nomor identitas pelanggan. Jika Anda ingin berlangganan, 
silakan isikan data-data Anda dalam menu Subscribe. Hanya saja, Anda harus merogoh 
kocek Anda untuk mendapatkannya, karena majalah ini sifatnya berbayar. Namun, tidak 
usah khawatir, hanya dengan mengakses situs ini pun, Anda dapat mengakses banyak 
bahan seputar pelayanan Anda, gratis.  

Tampilan situs begitu menarik dan ramai. Sayang, banyaknya gambar membuat situs ini 
agak lambat saat diakses pertama kalinya. Menu-menu yang ada dihiasi dengan ikon-
ikon menarik, yang menjadikan jelajah situs ini begitu segar dan menyenangkan tak 
ubahnya saat kita terlibat di pelayanan anak. (RMS)  
==> http://www.childrensministry.com/ [Halaman Utama]  
==> http://forums.group.com/Forum11-1.aspx [Forum Diskusi]  

• CHILDREN'S MINISTRY TODAY -  

Jika memang ada suatu ruangan yang memajang alat-alat maupun materi untuk 
melayani dan mengajar anak, maka situs ini mungkin dapat digambarkan sebagai 
analoginya di dunia maya. Situs ini dipakai untuk mengarahkan pengunjungnya ke 
situs-situs seputar pelayanan anak, yang adalah mitra dari Children's Ministry Today. 
Berupa apa saja? Dalam bagian Quick Links, pengunjung dapat dengan mudah menuju 
tautan-tautan yang menyediakan ilustrasi, permainan, cerita dan desain boneka, buku 
bergambar, artikel, kuis Alkitab, bahkan film kartun, serta bahan perlengkapan untuk 
pengajarnya. Ketika Anda mengeklik salah satu daftar yang ada dalam bagian Quick 
Links, maka Anda akan disuguhi satu contoh isi dari situs penyedia bahan tersebut. Dari 
contoh isi tersebut, Anda dapat langsung menuju sumber aslinya.  

Walau cukup banyak sumber-sumber yang harus dibayar, situs yang dikembangkan 
oleh Children Ministry Today ini tetap menyediakan materi-materi gratis yang tidak 
kalah mutunya. Anda dapat berlangganan publikasi dan buku elektronik gratis untuk 
pelayan anak melalui situs ini. Tertarik untuk mengunjungi situs ini? Langsung saja klik 

http://www.childrensministry.com/
http://forums.group.com/Forum11-1.aspx
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URL di bawah ini. (RMS)  
==> http://www.childrensministry.org/  

• RESOURCES FOR CHRISTIAN TEACHERS -  

Sebenarnya Audrey Smith, pembuat situs ini, hanyalah mengumpulkan serta 
mengelompokkan bahan-bahan gratis atau terbilang murah, yang berguna untuk 
melengkapi para pendidik kristen. Jadi, situs ini boleh dikatakan pintu gerbang untuk 
mengunduh maupun memesan bahan-bahan tersebut. Ide sederhana memang, namun 
memberi kegunaan besar karena bahan-bahan tersebut telah disusun secara sistematis 
dengan mengategorikan setiap bahan. Kategori-kategori yang tersedia, antara lain 
Classroom Management, Bible Coloring, Craft for Kids, Home School and Parents, 
Magazines and Articles, Teacher Timesavers, dan sebagainya. Jika Anda mengeklik 
setiap kategori, Anda akan dibawa ke dalam satu halaman berisi tautan-tautan menuju 
sumber-sumber seputar kategori tersebut.  

Sampai ulasan ini diturunkan, daftar tautan yang ada dalam situs ini dibagi menjadi 26 
kategori. Meski demikian, akan lebih baik jika dapat dibedakan bahan yang berupa 
materi langsung untuk anak-anak maupun yang merupakan perlengkapan untuk 
pendidik, yang khusus membahas kekristenan atau yang dapat dipakai secara umum. 
Saat ini, pembagian yang ada tentu saja sangat bermanfaat, jika para pemilik sekolah, 
kepala sekolah, guru, pengajar privat, maupun pelayan sekolah minggu mempelajari 
banyak bahan yang dirujuk oleh situs ini. Mungkin ke depannya, sebagai mana 
diupayakan si pembuat, situs ini akan diperbaiki navigasinya. Jika benar demikian, tentu 
akan lebih baik lagi. (RMS)  
==> http://www.teacherhelp.org/  

In Christ Global:Topik Anak di in-christ.net 

Berkenaan dengan topik ICW kali ini, yaitu anak, maka kami juga mengajak Anda untuk 
berkunjung ke situs In-Christ.Net. In-Christ.Net menyediakan tempat-tempat bagi Anda 
untuk Anda dapat mengirimkan/mendapatkan bahan seputar anak serta berdiskusi 
tentang topik anak. Silakan Anda berkunjung ke menu Artikel, Blog, Links, dan Wiki 
untuk mengakses bahan-bahan anak yang ada di sana, dan ke menu Forum untuk 
berdiskusi dengan para peminat pelayanan anak lain di bawah kategori Anak. Selamat 
berkunjung, semoga Anda mendapat berkat dan menjadi berkat!  
==> http://in-christ.net/  

Seputar Milis 

Publikasi E-Binaanak  

Melayani Tuhan melalui anak-anak yang Dia kasihi tentu saja memerlukan 
perlengkapan yang cukup. Selain melalui firman Tuhan, tentu saja sumber-sumber lain 
sebagai pelengkap untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan dalam 

http://www.childrensministry.org/
http://www.teacherhelp.org/
http://in-christ.net/
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melakukan pelayanan anak sangat diperlukan. Salah satu sumber yang dapat 
digunakan para pelayan anak untuk memperlengkapi diri adalah publikasi e-BinaAnak. 
Di dalamnya, Anda bisa mendapatkan berbagai artikel, tips mengajar, bahan mengajar, 
kesaksian pelayanan, tautan ke sumber-sumber lain, dan sebagainya. Jika saat ini 
Anda merasa kekurangan sumber informasi atau masih memerlukan lebih banyak 
sumber lagi untuk mengembangkan diri dalam bidang pelayanan anak, kami 
mengundang Anda untuk bergabung bersama 3.000 lebih pelayan anak yang lain dalam 
milis publikasi ini. Setiap minggu, Anda akan dipuaskan dengan berbagai informasi dari 
e-BinaAnak yang dikirimkan ke alamat e-mail Anda.  
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak(at)hub.xc.org>  

Untuk melihat arsip-arsip edisi terdahulu, silakan akses:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/  

Untuk melihat ribuan informasi lain seputar pelayanan anak, silakan akses:  
==> http://pepak.sabda.org/  

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

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
http://pepak.sabda.org/
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Artikel:Kiat Menggunakan Internet Dengan Aman 

Bagi konsultan pendidikan, Colleen Moulding, adalah sangat penting bagi orang tua 
untuk memproteksi anak-anak mereka dari pengaruh buruk internet. "Tapi juga bukan 
berarti mereka dilarang sama sekali untuk mengetahui dan menggunakannya. Yang 
paling penting bagi orang tua adalah mengetahui bagaimana memproteksi mereka dari 
situs-situs yang belum pantas mereka konsumsi," terangnya. Berikut ini sepuluh tips 
dari Moulding bagi Anda.  

1. Hal paling utama yang dapat Anda lakukan adalah dengan memastikan 
"keamanan" si kecil dari situs-situs tertentu. Tetaplah waspada saat mereka 
menggunakan teknologi ini. "Jangan biarkan si kecil menggunakan internet di 
dalam kamar mereka atau di ruangan, terpisah dari keluarga," saran Moulding. 
Apabila memang tidak dapat dihindari, pastikan Anda terus mengawasi dan 
mengamati apa yang tengah mereka lakukan.  

2. Terapkan peraturan yang tegas dan konsisten tentang apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan si kecil. Tetapkan tak ada fasilitas e-mail, chat room, atau 
berikan chat room tertentu yang Anda pilihkan untuknya. Lakukan kesepakatan 
dengan anak-anak tentang situs apa saja yang boleh dan yang tidak boleh 
dibuka. Bila perlu, lakukan proteksi agar mereka hanya bisa membuka situs-situs 
tertentu saja.  

3. Berpartisipasilah saat ia tengah menelusuri internet. Biarkan mereka 
memperlihatkan situs-situs kegemaran mereka, atau membacakan e-mail dari 
teman-temannya dan menjelaskan apa yang tengah mereka lakukan. Ini bukan 
saja membuat si kecil merasa diperhatikan, tetapi Anda pun tahu apa yang 
digemari si kecil saat bermain internet.  

4. Unduhlah beberapa program "filtering" atau penyaring yang mampu memblokir 
kemungkinan penyadapan indentitas si kecil oleh oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab. Tekankan pada mereka tentang pentingnya menjaga 
kerahasiaan identitas mereka.  

5. Untuk balita, Anda bisa memberikan situs khusus anak-anak bagi mereka, 
misalnya di www.surfmonkey.com, yang memungkinkan Anda mendownload 
gratis beberapa program yang aman baginya. Pastikan situs pilihan Anda itu 
memunyai gambar dan permainan edukatif yang disukai anak-anak.  

6. Anak-anak usia sekolah umumnya lebih kritis dan rentan dibanding anak balita. 
Misalnya tanpa sepengetahuan, putri kita bertemu dengan orang yang hanya ia 
kenal melalui "chat room" yang belum tentu berniat baik. Jadi, tekankan pada 
mereka untuk tidak bertemu dengan siapa pun yang ia kenal melalui internet, 
kecuali bila didampingi orang tua.  

7. Berilah pengertian padanya bahwa apa yang ada di dunia maya itu tidak 100% 
nyata. Mungkin hal ini sulit mereka terima pada awalnya. Tapi bagaimanapun, si 
kecil harus mulai belajar menghadapi kenyataan. Tanyakan dan diskusikan 
pengetahuan baru apa yang ia dapatkan, berikan penjelasan tentang apa yang 
nyata dengan apa yang hanya sekadar opini.  

8. Ajarkan mereka untuk tidak "bermain api" dengan mengirimkan hal-hal yang tidak 
baik bagi orang lain betapapun marahnya ia pada orang yang ingin ia kirimi itu. 
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Karena sekali informasi disebarkan melalui internet, semua orang bisa 
membacanya dan tidak dapat ditarik kembali.  

9. Mereka juga harus tahu bahwa mengambil gambar, tulisan, ataupun musik dari 
situs tertentu tanpa izin akan membuat kesulitan bagi dirinya kelak. Karena hal ini 
sama saja dengan mencuri hasil kerja seseorang.  

10. Beritahukan pula agar mereka tidak membayar apapun tanpa sepengetahuan 
dan pengawasan orang tua terutama dengan memberikan nomor kartu kredit 
orang tua tanpa izin. Jelaskan pada mereka tentang hal ini sesuai dengan 
kemampuan pemahaman mereka.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Judul buku: Pengasuhan Anak di Era Internet  
Penulis: A. Soetiono Mangoenprasodjo  
Penerbit: Think Fresh, Yogyakarta 2004  
Halaman: 106 108  

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan Agustus dan September 2009:  
Agustus: Kepemimpinan  
September: Buku  

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

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

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1122/Agustus/2009: Kepemimpinan 
(1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Bulan Agustus, 64 tahun yang lalu, pekik sukacita menggema di angkasa raya 
Indonesia. Digemakan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa yang telah berani 
memimpin di depan untuk membela keutuhan bangsa. Ya, orang-orang yang berjiwa 
pemimpin mampu membawa perubahan suatu negara dan berdampak sampai saat ini.  

Sehubungan dengan kepemimpinan, ICW bulan Agustus ini menyajikan informasi situs-
situs yang dapat menambah referensi dan wawasan kita mengenai kepemimpinan 
Kristen. Pada edisi ini, secara khusus kita akan menyimak info-info situs seputar 
kepempinan Kristen yang berbahasa Indonesia, satu ulasan situs kepemimpinan umum 
yang dapat menambah inspirasi, dan sebuah ulasan situs baru. Informasi lain yang 
dapat kita jumpai dalam edisi ini adalah info agar berhati-hati dalam menggunakan situs 
jejaring pertemanan dan ajakan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang 
berpuasa. Kami harap seluruh sajian ini menjadi berkat bagi Anda. Selamat menyambut 
kemerdekaan Indonesia ke-64. Merdeka!  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Situs 

• INDO LEAD - Training, Network & Resources Center  

Coba saja mencari situs yang khusus menyediakan bahan-bahan kepemimpinan 
Kristen berbahasa Indonesia, maka Anda akan frustrasi. Saya pernah mencobanya, dan 
mengalami kesulitan luar biasa sedikit sekali jenis situs seperti itu. Nah, di antara yang 
sedikit sekali itu, Indo Lead adalah salah satunya, yang mungkin juga adalah yang 
terbesar dibanding beberapa situs kepemimpinan Kristen lainnya.  

Saat Anda melihat halaman utama situs ini, Anda akan menemui banyak jenis bahan 
kepemimpinan. Ada yang berbentuk artikel, kutipan, tips, workbook, buku, seri, kursus, 
presentasi, dan audio yang dapat Anda unduh dengan bebas. Kemudian, masing-
masing jenis bahan tersebut memiliki beberapa kategori bahan kepemimpinan, di 
antaranya adalah Self Leadership, Leadership in Organization, Leadership in Team, 
Spiritual Leadership, dll.. Pengategorian ratusan bahkan ribuan bahan kepemimpinan 
seperti itu tentu saja sangat baik, karena akan memudahkan pengunjung mencari 
bahan kepemimpinan Kristen yang dibutuhkan, meskipun fasilitas "search" juga sudah 
tersedia.  

Adanya publikasi juga menambah lengkap situs ini. Melalui situs ini, Anda dapat 
mendaftarkan diri menjadi pelanggan publikasi e-Leadership, sebuah buletin 
dwimingguan berisi bahan-bahan kepemimpinan yang dikirim melalui email, yang kini 
juga sudah memiliki sebuah halaman pribadi di Facebook.  

Tidak hanya menyediakan bahan, Indo Lead ternyata juga rindu mengajak 
pengunjungnya berinteraksi dalam situs ini. Hal ini terlihat dengan dimungkinkannya 
pengunjung untuk mendaftar menjadi pengguna dan memberikan komentar atas bahan-
bahan kepemimpinan yang ada.  

Benar-benar situs kepemimpinan Kristen terbesar! (DP)  
==> http://lead.sabda.org/  

• DR. YAKOB TOMATALA - Leadership, Thoughts, Books, Writing  

Situs ini merupakan situs pribadi Dr. Yakob Tomatala, seorang pengajar, penulis buku, 
serta motivator dalam bidang kepemimpinan Kristen.  

Meski nampaknya masih dalam pengembangan, situs ini sudah berisi beberapa bahan 
yang nampaknya akan membantu menambah wawasan Anda dalam hal kepemimpinan 
Kristen. Dalam "tags" yang ditampilkan, Anda dapat melihat topik-topik apa saja yang 
ada dalam isi situsnya. Walaupun ada menu Categories, namun pembagiannya masih 
kurang spesifik untuk menggambarkan isi bahan-bahan yang ada. Oleh karena itu, akan 
lebih memudahkan jika langsung mengeklik kata-kata kunci yang ada dalam Tags.  

http://lead.sabda.org/
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Selain artikel-artikel kepemimpinan Kristen, Anda dimungkinkan untuk mengenal profil 
beliau lebih lengkap, pusat pelatihan kepemimpinan yang didirikannya, serta buku-buku 
yang telah ditulisnya.  

Nah, jika Anda tertarik, silakan Anda mengunjungi alamat di bawah ini. Yang jelas, situs 
ini termasuk situs langka, karena situs berbahasa Indonesia yang khusus memuat 
bahan-bahan kepemimpinan Kristen, sangat sedikit jumlahnya. (DP)  
==> http://yakobtomatala.com/  

• EXCELLENT LEADER - Raising Inspiration, Achieving Motivation, Encouraging 
Leaders  

Situs ini merupakan situs profil dari Excellent Leader Training (ELT), yang bergerak 
dalam latihan kepemimpinan sejak tahun 2002. Awal berdirinya ELT dimulai dari 
kerinduan untuk membangkitkan pemimpin yang unggul dan berdampak bagi bangsa 
dan negara melalui nilai-nilai kebenaran.  

Melalui Excellent Leader, kita dibawa untuk melihat program-program latihan 
kepemimpinan apa saja yang dibuat oleh ELT, "indoor" maupun "outdoor", dalam 
bentuk informasi, testimonial, maupun dokumentasi foto. Semua itu dapat kita lihat 
dalam menu Training, Events, dan Gallery. Tidak hanya informasi mengenai kegiatan 
ELT, beberapa artikel seputar kepemimpinan Kristen pun ada dalam situs ini. Situs yang 
dibangun dengan CMS Joomla ini pun diharapkan tidak menjadi situs satu arah saja. 
Oleh karena itu, disediakan pula fasilitas Forum. Sayangnya, belum ada aktivitas apa 
pun dalam forum tersebut.  

Langsung saja kunjungi situs Excellent Leader untuk mendapatkan inspirasi latihan-
latihan kepemimpinan Kristen di gereja maupun organisasi Anda. (DWD)  
==> http://www.excellentleader.org/Home.html  

• DANIEL RONDA MINISTRIES - Let The Leader Think and Grow  

Situs ini merupakan blog pribadi Dr. Daniel Ronda, yang saat ini menjabat sebagai 
Rektor dan Dosen Teologi di STT Jaffray, Makasar. Tujuan dibangunnya blog ini adalah 
untuk membagikan tulisan, materi kuliah, dan makalah beliau, serta informasi 
pelayanan di seputar pendidikan teologi dan pelayanan pastoral gereja. Dengan 
membagikan bahan-bahan tersebut, ia berharap pemimpin dapat bertumbuh dan 
menjadi efektif!  

Seperti tujuan dibangunnya blog ini, sebagian besar isinya adalah tulisan-tulisan Dr. 
Daniel Ronda yang berupa makalah, materi kuliah, maupun materi seminar. Namun 
tidak hanya itu saja, ada pula informasi-informasi pelayanan dan kegiatan beliau. 
Seluruh tulisan yang ada dapat ditelusuri pula dari menu Blog Archive. Jika melihat 
padatnya jadwal kegiatan beliau, beliau pantas untuk diacungi jempol karena masih 
sempat membangun sebuah blog. Semoga saja isinya dapat terus diperbarui, meski 
sampai ulasan ini diturunkan, update terbarunya adalah pada bulan Mei 2009. Di tengah 

http://yakobtomatala.com/
http://www.excellentleader.org/Home.html
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langkanya situs- situs khusus kepemimpinan Kristen dalam bahasa Indonesia, blog ini 
akan sangat membantu pengembangan pelayanan kepemimpinan. (DWD)  
==> http://danielronda.blogspot.com/  

• e-ARTIKEL - Leadership  

Ingin mendapatkan lebih banyak lagi artikel seputar kepemimpinan Kristen? Silakan 
kunjungi situs e-Artikel yang dibangun oleh Yayasan Lembaga SABDA ini. Terdapat 
halaman khusus yang memuat bahan-bahan tersebut, yaitu halaman Leadership. Saat 
ini terdapat beberapa artikel yang dapat Anda simak untuk mendapatkan inspirasi 
dalam hal kepemimpinan Kristen.  

Anda tidak hanya dapat membaca artikel-artikel di dalamnya. Situs yang dibangun 
dengan CMS Drupal ini memungkinkan Anda untuk menjadi kontributor bahan-bahan 
tulisan pula. Untuk mengirimkan artikel-artikel seputar kepemimpinan, silakan masuk 
dalam menu Kirim Artikel. Di dalamnya, ada formulir isian yang harus Anda lengkapi 
sebelum melakukan pengiriman. Ingin segera berkunjung? Langsung saja klik alamat 
URL berikut ini.  
==> http://artikel.sabda.org/leadership  

Jelajah Nusantara 

• INDO LEAD - Training, Network & Resources Center  

Coba saja mencari situs yang khusus menyediakan bahan-bahan kepemimpinan 
Kristen berbahasa Indonesia, maka Anda akan frustrasi. Saya pernah mencobanya, dan 
mengalami kesulitan luar biasa sedikit sekali jenis situs seperti itu. Nah, di antara yang 
sedikit sekali itu, Indo Lead adalah salah satunya, yang mungkin juga adalah yang 
terbesar dibanding beberapa situs kepemimpinan Kristen lainnya.  

Saat Anda melihat halaman utama situs ini, Anda akan menemui banyak jenis bahan 
kepemimpinan. Ada yang berbentuk artikel, kutipan, tips, workbook, buku, seri, kursus, 
presentasi, dan audio yang dapat Anda unduh dengan bebas. Kemudian, masing-
masing jenis bahan tersebut memiliki beberapa kategori bahan kepemimpinan, di 
antaranya adalah Self Leadership, Leadership in Organization, Leadership in Team, 
Spiritual Leadership, dll.. Pengategorian ratusan bahkan ribuan bahan kepemimpinan 
seperti itu tentu saja sangat baik, karena akan memudahkan pengunjung mencari 
bahan kepemimpinan Kristen yang dibutuhkan, meskipun fasilitas "search" juga sudah 
tersedia.  

Adanya publikasi juga menambah lengkap situs ini. Melalui situs ini, Anda dapat 
mendaftarkan diri menjadi pelanggan publikasi e-Leadership, sebuah buletin 
dwimingguan berisi bahan-bahan kepemimpinan yang dikirim melalui email, yang kini 
juga sudah memiliki sebuah halaman pribadi di Facebook.  

http://danielronda.blogspot.com/
http://artikel.sabda.org/leadership
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Tidak hanya menyediakan bahan, Indo Lead ternyata juga rindu mengajak 
pengunjungnya berinteraksi dalam situs ini. Hal ini terlihat dengan dimungkinkannya 
pengunjung untuk mendaftar menjadi pengguna dan memberikan komentar atas bahan-
bahan kepemimpinan yang ada.  

Benar-benar situs kepemimpinan Kristen terbesar! (DP)  
==> http://lead.sabda.org/  

• DR. YAKOB TOMATALA - Leadership, Thoughts, Books, Writing  

Situs ini merupakan situs pribadi Dr. Yakob Tomatala, seorang pengajar, penulis buku, 
serta motivator dalam bidang kepemimpinan Kristen.  

Meski nampaknya masih dalam pengembangan, situs ini sudah berisi beberapa bahan 
yang nampaknya akan membantu menambah wawasan Anda dalam hal kepemimpinan 
Kristen. Dalam "tags" yang ditampilkan, Anda dapat melihat topik-topik apa saja yang 
ada dalam isi situsnya. Walaupun ada menu Categories, namun pembagiannya masih 
kurang spesifik untuk menggambarkan isi bahan-bahan yang ada. Oleh karena itu, akan 
lebih memudahkan jika langsung mengeklik kata-kata kunci yang ada dalam Tags.  

Selain artikel-artikel kepemimpinan Kristen, Anda dimungkinkan untuk mengenal profil 
beliau lebih lengkap, pusat pelatihan kepemimpinan yang didirikannya, serta buku-buku 
yang telah ditulisnya.  

Nah, jika Anda tertarik, silakan Anda mengunjungi alamat di bawah ini. Yang jelas, situs 
ini termasuk situs langka, karena situs berbahasa Indonesia yang khusus memuat 
bahan-bahan kepemimpinan Kristen, sangat sedikit jumlahnya. (DP)  
==> http://yakobtomatala.com/  

• EXCELLENT LEADER - Raising Inspiration, Achieving Motivation, Encouraging 
Leaders  

Situs ini merupakan situs profil dari Excellent Leader Training (ELT), yang bergerak 
dalam latihan kepemimpinan sejak tahun 2002. Awal berdirinya ELT dimulai dari 
kerinduan untuk membangkitkan pemimpin yang unggul dan berdampak bagi bangsa 
dan negara melalui nilai-nilai kebenaran.  

Melalui Excellent Leader, kita dibawa untuk melihat program-program latihan 
kepemimpinan apa saja yang dibuat oleh ELT, "indoor" maupun "outdoor", dalam 
bentuk informasi, testimonial, maupun dokumentasi foto. Semua itu dapat kita lihat 
dalam menu Training, Events, dan Gallery. Tidak hanya informasi mengenai kegiatan 
ELT, beberapa artikel seputar kepemimpinan Kristen pun ada dalam situs ini. Situs yang 
dibangun dengan CMS Joomla ini pun diharapkan tidak menjadi situs satu arah saja. 
Oleh karena itu, disediakan pula fasilitas Forum. Sayangnya, belum ada aktivitas apa 
pun dalam forum tersebut.  

http://lead.sabda.org/
http://yakobtomatala.com/
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Langsung saja kunjungi situs Excellent Leader untuk mendapatkan inspirasi latihan-
latihan kepemimpinan Kristen di gereja maupun organisasi Anda. (DWD)  
==> http://www.excellentleader.org/Home.html  

• DANIEL RONDA MINISTRIES - Let The Leader Think and Grow  

Situs ini merupakan blog pribadi Dr. Daniel Ronda, yang saat ini menjabat sebagai 
Rektor dan Dosen Teologi di STT Jaffray, Makasar. Tujuan dibangunnya blog ini adalah 
untuk membagikan tulisan, materi kuliah, dan makalah beliau, serta informasi 
pelayanan di seputar pendidikan teologi dan pelayanan pastoral gereja. Dengan 
membagikan bahan-bahan tersebut, ia berharap pemimpin dapat bertumbuh dan 
menjadi efektif!  

Seperti tujuan dibangunnya blog ini, sebagian besar isinya adalah tulisan-tulisan Dr. 
Daniel Ronda yang berupa makalah, materi kuliah, maupun materi seminar. Namun 
tidak hanya itu saja, ada pula informasi-informasi pelayanan dan kegiatan beliau. 
Seluruh tulisan yang ada dapat ditelusuri pula dari menu Blog Archive. Jika melihat 
padatnya jadwal kegiatan beliau, beliau pantas untuk diacungi jempol karena masih 
sempat membangun sebuah blog. Semoga saja isinya dapat terus diperbarui, meski 
sampai ulasan ini diturunkan, update terbarunya adalah pada bulan Mei 2009. Di tengah 
langkanya situs- situs khusus kepemimpinan Kristen dalam bahasa Indonesia, blog ini 
akan sangat membantu pengembangan pelayanan kepemimpinan. (DWD)  
==> http://danielronda.blogspot.com/  

• e-ARTIKEL - Leadership  

Ingin mendapatkan lebih banyak lagi artikel seputar kepemimpinan Kristen? Silakan 
kunjungi situs e-Artikel yang dibangun oleh Yayasan Lembaga SABDA ini. Terdapat 
halaman khusus yang memuat bahan-bahan tersebut, yaitu halaman Leadership. Saat 
ini terdapat beberapa artikel yang dapat Anda simak untuk mendapatkan inspirasi 
dalam hal kepemimpinan Kristen.  

Anda tidak hanya dapat membaca artikel-artikel di dalamnya. Situs yang dibangun 
dengan CMS Drupal ini memungkinkan Anda untuk menjadi kontributor bahan-bahan 
tulisan pula. Untuk mengirimkan artikel-artikel seputar kepemimpinan, silakan masuk 
dalam menu Kirim Artikel. Di dalamnya, ada formulir isian yang harus Anda lengkapi 
sebelum melakukan pengiriman. Ingin segera berkunjung? Langsung saja klik alamat 
URL berikut ini.  
==> http://artikel.sabda.org/leadership  

Get the Fresh 

Gereja Kristen Jawa (GKJ) Manahan  

Sampai saat ini memang belum ada media lain yang bisa mengalahkan internet dalam 
hal meniadakan batas ruang dan waktu. Sehingga tidaklah mengherankan jika media ini 

http://www.excellentleader.org/Home.html
http://danielronda.blogspot.com/
http://artikel.sabda.org/leadership
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menjadi salah satu alat untuk memperkenalkan sesuatu kepada masyarakat. Nah, 
tujuan inilah yang dimanfaatkan oleh Gereja Kristen Jawa (GKJ) Manahan yang berada 
di kota Surakarta.  

Dengan memanfaatkan CMS Drupal, situs GKJ Manahan tampil apik dengan navigasi 
sederhana yang dijamin akan membuat pengunjung nyaman. Tidak ketinggalan, semua 
kelebihan ini didukung dengan isi situs yang dibagi ke dalam 5 menu utama dan 7 menu 
yang berhubungan dengan hal-hal internal gereja. Kelima menu utama tersebut tak lain 
adalah Home, Agenda, Dokumentasi, Buku Tamu, dan Hubungi Kami. Sedangkan 
ketujuh menu lain adalah Sejarah, Organisasi, Pendeta, Majelis, Komisi, Renungan, 
dan Artikel. Memang isi yang ada dalam setiap menu belum banyak, untuk itu 
pengunjung diharap maklum karena bisa dibilang situs ini masih seumur jagung. Situs 
gereja tampaknya kurang lengkap tanpa jadwal kebaktian, jadi jangan kaget jika Anda 
melihat jadwal kebaktian GKJ Manahan di halaman situs. Di tengah lesunya 
perkembangan situs Kristen, kami berharap hal ini bisa menjadi penyemangat dan 
inspirasi untuk Anda sekalian. Selamat berkunjung! (YPA)  
==> http://www.gkjmanahan.org/  

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

  

http://www.gkjmanahan.org/
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Artikel:Hati-Hati Menyimpan Data di Situs Pertemanan! 

Oleh: Kristianto Purnomo  

Laporan wartawan Kompas Pepih Nugraha dari Moskow.  

MOSKOW, SABTU Masih ingat hilangnya data pada situs pertemanan (social 
networking sites) paling populer di Indonesia, Friendster, beberapa waktu lalu? 
Hilangnya data penting para anggota situs pertemanan itu tidak lepas dari ulah para 
"hacker" atau pelaku "cyber crime" lainnya.  

Sejumlah teknisi dan pakar IT di Kaspersky Lab, Rusia, seperti Denis Maslennikov dan 
Alex Gostev yang ditemui Kompas, mengaku mendengar hilangnya data-data para 
anggota Friendster, namun mereka meyakini hal itu bisa terjadi karena kesalahan teknis 
di dalam Friendster sendiri.  

"Situs pertemanan saat ini menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan cyber. Kami 
(Kaspersky Lab) sudah lama mengantisipasinya dan kini terus mengembangkan dan 
meningkatkan pengamanannya. Hal yang bisa saya katakan pada pengguna situs 
pertemanan, jangan menaruh data-data penting pada situs itu," pesan Alex Gostev 
kepada Kompas dalam bahasa Rusia yang diterjemahkan penerjemah profesional.  

Data-data penting yang sebaiknya tidak dicantumkan itu antara lain nomor ponsel, 
nomor rekening bank, atau data penting lainnya seperti nomor kartu identitas diri. Para 
pelaku cyber crime bisa beroperasi ke situs pertemanan mulai dengan cara sederhana, 
yakni mencuri "password" pengguna. Setelah itu biasanya para pelaku mengacaukan 
data pengguna, menjadikan pertemanan jadi ajang caci maki.  

"Pokoknya menghancurkan kepercayaan satu sama lainnya dan bahkan 
menghancurkan pertemanan itu sendiri," kata Gostev.  

Sergei Golovanov, analis senior malware Kaspersky Lab yang ditemui terpisah 
mengungkapkan, para anggota situs pertemanan yang pada tahun 2008 mencapai satu 
miliar orang seiring dengan berkembangnya Web 2.0 yang lebih interaktif, akan menjadi 
sasaran empuk pelaku cyber crime global. Padahal pada tahun 1996, saat masih 
menggunakan Web 1.0, jumlahnya masih sekitar 45 juta orang. "Jadi hati-hatilah jika 
akan menyimpan data-data penting di situs pertemanan," pesannya.  

Selain itu, Golovanov, para pelaku cyber kini mulai memasukkan malware ke hampir 
semua situs pertemanan, termasuk Facebook, di mana pelaku memaksa pengguna 
untuk membuka situs siluman yang dikehendaki pelaku dengan cara "pop up".  

"Harus cepat bereaksi jika tampilan utama situs pertemanan Anda justru berisi ajakan 
permusuhan atau ajakan berkonotasi menyimpang lainnya. Besar kemungkinan situs 
pertemanan Anda sudah tersusupi virus jahat," katanya.  
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Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: Kompas.com  
Penulis: Kristianto Purnomo  
Alamat URL: http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/06/18243037/hati-
hati.menyimpan.data.di.situs.pertemanan  

Stop Press 

40 Hari Mengasihi Bangsa Dalam Doa 

Apakah Anda terbeban untuk menanam lutut Anda bagi bangsa-bangsa yang belum 
mengenal Kristus? Kami mengajak Anda meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bagi 
saudara-saudara kita, khususnya mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa.  

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2009 ini kita akan kembali bersatu hati berdoa 
selama bulan puasa, yaitu terhitung mulai 12 Agustus 20 September 2009. Jika Anda 
rindu untuk turut ambil bagian berdoa bagi bangsa, kami akan mengirimkan pokok-
pokok doa dalam versi e-mail untuk menjadi pokok doa kita bersama. Untuk 
berlangganan, silakan kirimkan e-mail ke:  
==> subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org  

Bagi Anda yang ingin agar teman-teman Anda pun bisa ikut berdoa dengan memakai 
bahan pokok doa ini, silakan kirimkan alamat e-mail mereka ke alamat e-mail redaksi di:  
==> doa(at)sabda.org  

Untuk mendapatkan bahan pokok doa versi kertas, silakan menghubungi:  
Mengasihi Bangsa dalam Doa  
P.O. Box 7332 JATMI JAKARTA 13560  
E-mail: < pray40daysindo(at)yahoo.com >  

Catatan: [Ganti (at) dengan (@) saat mengirim e-mail]  

Harap pemohon pengiriman bahan pokok doa versi kertas mencantumkan:  
Nama jelas:  
Alamat lengkap:  
Kota dan Kode Pos:  
Provinsi:  
Nama Lembaga:  
No. Telp./HP:  
E-mail:  

Marilah kita bersama berpuasa dan berdoa untuk Indonesia agar tangan Tuhan yang 
penuh kuasa menolong dan menggugah hati nurani para pemimpin bangsa ini untuk 
bertekad dan bersatu mengeluarkan bangsa ini dari kemelut berbagai masalah yang 
berkepanjangan. Selamat menjadi "penggerak doa" di mana pun Anda berada dan 

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/06/18243037/hati-hati.menyimpan.data.di.situs.pertemanan
http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/06/18243037/hati-hati.menyimpan.data.di.situs.pertemanan
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biarlah karya Tuhan terjadi di antara umat-Nya, khususnya bangsa Indonesia. Selamat 
berdoa.<include> </include>  
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ICW 1123/Agustus/2009: Kepemimpinan 
(2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Masih dalam topik kepemimpinan, kali ini kami menghadirkan kepada Anda tiga ulasan 
situs kepemimpinan Kristen mancanegara. Meski jumlah itu sedikit jika dibandingkan 
dengan jumlah situs kepemimpinan Kristen mancanegara yang ada, kami harap apa 
yang kami hadirkan cukup membantu Anda dan menyulut rasa penasaran Anda untuk 
mencari situs-situs kepemimpinan Kristen mancanegara yang lain.  

Selain itu, kami sudah siapkan pula dalam kolom LACAK MILIS sebuah informasi 
mengenai sebuah publikasi kepemimpinan, yakni e-Leadership, serta informasi ragam 
jenis bahan kepemimpinan yang bisa Anda dapatkan di situs In-Christ.Net di kolom IN-
CHRIST GLOBAL.  

Kiranya semua itu, termasuk sebuah artikel yang membahas tentang masih langkanya 
situs yang khusus memuat bahan kepemimpinan Kristen, menambah wawasan Anda 
dalam hal kepemimpinan Kristen, yang pada akhirnya dapat memperlengkapi dan 
membantu Anda mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri dan orang lain, 
yang alkitabiah tentunya.  

Selamat menyimak. Tuhan memberkati!  

Teriring salam dan doa,  
Dian Pradana  
Staf Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Manca 

• TRANSFORMING CHRISTIAN LEADERS -  

Halaman depan situs ini simpel. Saat Anda membukanya, Anda dapat langsung melihat 
empat menu utama bahan kepemimpinan yang ditawarkannya.  

Menu yang pertama adalah Almond Springs: A Learning Playground for Growing 
Leaders. Dalam menu ini, Anda dapat menyimak kisah kronologis berdirinya gereja 
pertama di Almond Springs dan mengambil pelajaran kepemimpinan darinya.  

Lalu, menu yang kedua adalah Articles. Dari namanya sudah jelas, di dalam menu ini, 
Anda dapat menemukan berbagai artikel yang sudah dikategorikan dalam cukup 
banyak topik besar.  

Sedang menu yang ketiga adalah Technology & Theological Education. Menu ini, saat 
Anda klik, akan membawa Anda kepada halaman yang berisi bahan-bahan yang akan 
membantu Anda belajar teologi dengan menggunakan teknologi.  

Dan yang terakhir adalah menu Journal of Religious Leadership. Menu ini lebih seperti 
tautan ke situs lain. Saat Anda klik menu ini, Anda akan menuju sebuah situs akademi 
kepemimpinan religius sebuah kelompok yang belajar bersama-sama tentang 
kepemimpinan di mana Anda dapat ikut bergabung di dalamnya.  

Selamat berkunjung! (DP)  
==> http://www.christianleaders.org/  

• CHRISTIAN LEADERSHIP ALLIANCE -  

Christian Leadership Alliance (CLA) adalah sebuah organisasi yang melayani lebih dari 
delapan ribu anggota yang bekerja di lebih dari 4.500 organisasi di seluruh dunia. 
Organisasi ini merupakan hasil gabungan Christian Management Association dan 
Christian Stewardship Association pada April 2008 dalam upaya membentuk sebuah 
organisasi yang meningkatkan efektivitas organisasi pelayanan gereja dan paragereja.  

Jika Anda menjadi anggota organisasi ini, ada beberapa keuntungan yang bisa Anda 
dapat, di antaranya adalah Anda bisa mengikuti kursus online yang diadakan dan dapat 
membaca secara lengkap semua artikel yang sudah tertata rapi menurut kategorinya. 
Cuma sayang, keanggotaan yang disediakan tidaklah gratis. Satu-satunya yang gratis 
hanyalah publikasi dua mingguan yang disediakannya. Untuk berlangganan, Anda 
hanya tinggal memasukkan alamat email Anda dalam boks yang sudah disediakan. 
(DP)  
==> http://www.christianleadershipalliance.com/  

• BIBLE.ORG: LEADERSHIP -  

http://www.christianleaders.org/
http://www.christianleadershipalliance.com/
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Jika Anda membutuhkan bahan-bahan kepemimpinan Kristen, Anda harus berkunjung 
ke situs yang satu ini, situs Bible.org. Pasalnya, di bawah menu Topics yang ada di 
situs ini, tersaji topik Leadership yang kemudian juga membawahi kategori Leadership 
Articles dan Leadership Curriculum.  

Di Leadership Articles, sudah disediakan puluhan artikel kepemimpinan Kristen 
berbobot dari beberapa penulis, dalam bentuk teks dan audio, yang dapat Anda baca 
secara online dan download tanpa harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. 
Sedang di Leadership Curriculum, terdapat sebuah kurikulum yang terdiri dari tiga belas 
pelajaran, yang disediakan untuk dapat Anda baca secara online atau download dalam 
format Microsoft Word.  

Nah, silakan berkunjung! (DP)  
==> http://www.bible.org/topic.php?topic_id=103 [Leadership Articles]  
==> http://www.bible.org/page.php?page_id=5407 [Leadership Curriculum]  

In Christ Global:Topik Kepemimpinan di In-Christ.Net 

Topik kepemimpinan adalah salah satu topik andalan dan paling banyak dicari oleh 
pengunjung situs In-Christ.Net. Bahan mengenai kepemimpinan Kristen banyak, dan 
jenisnya beragam pula. Ada yang berbentuk artikel dan blog, ulasan situs, forum, dan 
wiki. "Leadership one-stop-shopping", mungkin boleh dikatakan demikian. Dengan 
berkunjung ke In-Christ.Net, Anda bisa mendapatkan berbagai jenis bahan 
kepemimpinan Kristen sekaligus berinteraksi dengan peminat bidang kepemimpinan 
Kristen lain melalui fasilitas yang sudah tersedia.  

Artikel Kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/artikel/kepemimpinan  

Blog Kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/blog/kepemimpinan  

Ulasan Situs Kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/links/topic/kepemimpinan  

Forum Diskusi Kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/forum/index.php/board,7.0.html  

Wiki Kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Kepemimpinan:Halaman_Utama  

Seputar Milis 

• PUBLIKASI e-LEADERSHIP  

http://www.bible.org/topic.php?topic_id=103
http://www.bible.org/page.php?page_id=5407
http://www.in-christ.net/artikel/kepemimpinan
http://www.in-christ.net/blog/kepemimpinan
http://www.in-christ.net/links/topic/kepemimpinan
http://www.in-christ.net/forum/index.php/board,7.0.html
http://www.in-christ.net/wiki/Kepemimpinan:Halaman_Utama
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Publikasi e-Leadership adalah satu dari dua puluh publikasi yang YLSA terbitkan. 
Mengusung bahan-bahan kepemimpinan Kristen, publikasi ini terbit dua kali sebulan 
setiap hari Rabu minggu kedua dan keempat. Saat Anda berlangganan, Anda akan 
menerima berbagai macam jenis bahan kepemimpinan Kristen artikel, inspirasi, kutipan, 
ulasan situs dan buku kepemimpinan, dll..  

Publikasi yang hingga saat ini telah menerbitkan lebih dari 50 edisi ini, selain didukung 
oleh situs Indo Lead yang masuk dalam kolom Jelajah Nusantara pada edisi lalu kini 
juga sudah memiliki sebuah halaman profil di Facebook. Di dalamnya, Anda bisa 
bergabung menjadi fans. Diharapkan, halaman profil ini bisa mengembangkan relasi 
yang lebih baik dengan para pelanggannya.  

Nah, jika Anda ingin terus di-update dengan bahan-bahan kepemimpinan Kristen, 
silakan Anda berlangganan publikasi ini.  
==> < subscribe-i-kan-leadership(at)hub.xc.org >  

Untuk melihat arsip-arsip edisi terdahulu, silakan akses:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/arsip/  

Untuk melihat ribuan bahan seputar kepemimpinan Kristen, silakan akses:  
==> http://lead.sabda.org/  

Untuk menjadi fans e-Leadership di Facebook, silakan akses:  
==> http://fbpage.com/e-Leadership  

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

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/arsip/
http://lead.sabda.org/
http://fbpage.com/e-Leadership
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Artikel:Situs Kepemimpinan Kristen: Masih Langka! 

Ditulis oleh: Dian Pradana  

Saya adalah Pimpinan Redaksi publikasi e-Leadership sebuah publikasi dwimingguan 
yang berisi bahan-bahan kepemimpinan Kristen. Sebagai pimpinan redaksi, salah satu 
tugas saya adalah mencari bahan-bahan kepemimpinan Kristen yang sesuai dengan 
tema yang sudah saya tetapkan sendiri sebelumnya. Dari mana saya biasanya 
mendapatkan bahan-bahan tersebut? Dari banyak sumber, dan salah satunya adalah 
internet.  

Sering kali, saya mencari bahan-bahan kepemimpinan Kristen yang berbahasa Inggris. 
Namun terkadang, saya juga mencari bahan-bahan kepemimpinan Kristen yang 
berbahasa Indonesia. Tidak masalah mencari bahan kepemimpinan Kristen berbahasa 
Inggris. Mudah sekali. Tinggal masukkan saja kata "christian leadership" (atau variasi 
lainnya) di kotak pencarian Googgle, maka Anda akan mengalami seperti yang sering 
kali saya alami menemukan banyak sekali bahan dengan tema tersebut dari situs-situs 
yang berbeda. Situs-situs yang memuat bahan-bahan kepemimpinan Kristen dalam 
bahasa Inggris memang banyak sekali. Namun, hal sebaliknya terjadi saat saya 
mencari bahan-bahan kepemimpinan Kristen dalam bahasa Indonesia. Tidak banyak 
yang bisa saya dapatkan, bahkan bisa dikatakan sedikit sekali (apabila dibandingkan 
dengan banyaknya jumlah situs Kristen berbahasa Indonesia).  

Selama Juli 2007 hingga sekarang mengasuh publikasi e-Leadership, saya lihat 
perkembangan (dalam hal jumlah) situs yang memuat khusus bidang kepemimpinan 
lambat sekali. Dulu, pada awal saya mengasuh publikasi ini, saya hanya dapat 
menemukan satu situs kepemimpinan Kristen berbahasa Indonesia yang saya rasa 
paling besar. Lainnya hampir tidak kelihatan. Situs itu adalah situs Indo Lead situs 
pendukung publikasi e-Leadership. Mungkin dengan mengatakan hal ini, Anda 
menganggap saya melakukan promosi. Ya, saya akui saya memang melakukan 
sesuatu yang berbau promosi, tapi saya mengatakan hal itu juga karena memang 
demikianlah faktanya.  

Namun, beruntung kini kita dapat menemukan beberapa situs kepemimpinan Kristen 
berbahasa Indonesia. Sebut saja situs Dr. Yakob Tomatala, Excellent Leader, Daniel 
Ronda Ministries (yang ulasannya dapat Anda temukan di edisi ICW yang lalu), 
Indonesia Christian Leadership Blog, PERFECTS, dan Young Life Indonesia (yang 
dapat Anda temukan ulasannya di http://www.in christ.net/links/topic/kepemimpinan).  

Meskipun terbilang lambat dan masih kurang, saya rasa perkembangan itu 
menunjukkan sesuatu yang baik. Setidaknya, keberadaan situs-situs itu sudah 
menunjukkan bahwa ada juga orang-orang/pihak-pihak yang menunjukkan 
kepeduliannya dalam bidang kepemimpinan Kristen. Dan semoga, hal ini juga memicu 
orang-orang Kristen lain untuk melakukan hal yang serupa. Memberikan tempat khusus 
di dunia maya untuk bahan-bahan kepemimpinan Kristen, daripada hanya 

http://www.in/
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memberikannya sebagian kecil tempat dalam situs yang memuat berbagai bahan 
dengan topiknya yang berbeda (tidak hanya kepemimpinan).  

Mengapa? Seperti yang Amsal 11:14 katakan, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah 
bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada", saya rasa bidang 
kepemimpinan Kristen sangat penting dan karenanya harus diberikan tempat tersendiri. 
Diharapkan, tempat-tempat tersendiri yang terwujud dalam bentuk situs-situs yang 
khusus memuat bahan-bahan kepemimpinan Kristen itu, dapat menjadi penolong, 
pelengkap, serta pembentuk para pemimpin/calon pemimpin agar memimpin sesuai 
dengan kehendak Allah, yang pada akhirnya membawa "keselamatan", entah itu di 
gereja, organisasi, perusahaan, dan di mana pun mereka berada.  

Stop Press 

Lowongan Pekerjaan YLSA: Editor Dan Penerjemah 

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

Kualifikasi Khusus untuk Editor:  

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

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

Kualifikasi Khusus untuk Penerjemah:  

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

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

Kualifikasi Umum:  

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

http://alkitab.mobi/?Amsal+11%3A14
http://www.ylsa.org/
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6. Memiliki profesionalitas, mampu bekerja dalam tim dengan tenggat waktu 
(deadline) yang ketat, memiliki ketelitian yang tinggi, dan berkeinginan besar 
untuk terus belajar.  

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

8. Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah, minimal untuk 2 tahun.  

Jika Anda atau rekan Anda merasa terpanggil dan memenuhi kualifikasi di atas, segera 
kirimkan lamaran beserta kelengkapan lainnya (CV, fotocopy transkrip nilai dan ijazah, 
contoh tulisan Anda, dan surat referensi) ke alamat:  

HRD - YLSA  
Kotak Pos 25/SLONS  
Surakarta 57135  

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

Catatan:  

Silakan sebarkan informasi ini kepada mereka yang membutuhkan.  

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan September dan Oktober 2009:  
September: Buku  
Oktober: Blog  

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

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

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1124/September/2009: Buku (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Buku adalah gudang ilmu. Begitu sering dikatakan oleh banyak orang. Ya, mencintai 
buku dan membangun hidup dengan banyak membaca merupakan cara hidup yang 
bijaksana. Buku menambah banyak wawasan dan membuka cakrawala pengetahuan 
seluas-luasnya.  

Para praktisi dunia maya menangkap pentingnya buku bagi kehidupan manusia. 
Banyak situs yang menyertakan informasi-informasi seputar buku dalam situsnya. 
Bahkan, sekarang semakin banyak situs yang menyediakan buku online dalam 
situsnya. Yang lebih menggembirakan lagi adalah, sudah banyak pula situs Kristen 
yang memiliki buku-buku Kristen online, yang tentu saja dapat menolong kita semakin 
bertumbuh dalam pengetahuan akan iman Kristen. Oleh karena itu, dalam edisi kali ini, 
Redaksi mengulas situs-situs Kristen berbahasa Indonesia yang menyajikan informasi 
seputar buku dalam situsnya. Tidak hanya itu saja, ada pula informasi tentang "group" 
Facebook bagi para pencinta buku rohani Kristen. Semua itu, beserta informasi-
informasi umum lainnya, kiranya dapat menjadi berkat bagi Anda.  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Situs 

• GUBUK Online - Gudang Buku Kristen Online  

Gudang Buku Kristen Online (GUBUK Online) adalah sebuah situs yang diciptakan 
sebagai tempat informasi seputar dunia buku bagi semua lapisan masyarakat. Dalam 
situs yang dibangun dengan CMS Drupal ini, Anda dapat membaca buku secara online 
dan mengunduhnya, membaca kumpulan resensi buku cetak dan elektronik, dan 
kesaksian pembaca. Selain itu, berbagai artikel dan tips yang berkaitan dengan buku 
dan aktivitas membaca serta renungan "eventual", seperti renungan Paskah atau Natal 
pun, dapat Anda baca secara tersambung di situs GUBUK. Resensi buku dalam situs ini 
dibagi ke dalam sembilan kategori, yaitu Alkitab, Biblika, Pendalaman Alkitab, Teologi, 
Misi/Penginjilan, Leadership, Konseling, Pelayanan Anak, dan Umum. Hal ini akan 
memudahkan Anda dalam mencari buku-buku yang Anda butuhkan. Benar-benar situs 
yang lengkap, bukan?  

Situs ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan minat baca masyarakat Indonesia 
dan memacu masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca, khususnya buku 
online. Bagi Anda yang ingin berbelanja buku, sebelum pergi ke toko buku, Anda dapat 
mencari informasi tentang buku tersebut dengan membaca resensinya di sini. 
Kelebihan yang lain adalah informasi yang ada selalu diperbaharui setiap minggu. 
Dengan demikian, Anda tidak ketinggalan berita terkini. GUBUK merupakan 
perpustakaan elektronik Kristen yang cukup lengkap di Indonesia. Satu lagi yang 
istimewa, Anda tidak hanya dapat menikmati sajian kami, tapi juga dapat aktif 
mengirimkan komentar maupun hasil resensi Anda sendiri ke situs ini. Dengan kata lain, 
Anda dapat turut memiliki dan mengembangkan situs ini menjadi lebih baik. Dijamin 
Anda tidak akan menyesal dan akan kembali lagi kemari setelah membukanya. (TSS)  
==> http://gubuk.sabda.org/  

• UNITEDFOOL.COM - e-Book Rohani  

Merupakan sukacita yang tak terhingga ketika kita menemukan situs-situs Kristen yang 
dapat menolong kita untuk lebih bertumbuh lagi dalam iman, terlebih lagi untuk 
membangun jejaring dengan lebih banyak saudara seiman dalam dunia maya. Itulah 
juga yang menjadi salah satu misi dibangunnya situs unitedfool.com ini. Banyak bahan 
kekristenan yang dapat diperoleh melalui situs ini. Seluruh bahan disajikan untuk 
memberikan edukasi yang bermanfaat dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dan pengembangan kualitas rohani.  

Nah, sehubungan dengan pengembangan kualitas rohani, ada bagian penting yang 
perlu dikunjungi dalam situs ini, yaitu bagian e-Book Rohani. Kita tahu, bahwa 
membaca akan semakin menambah wawasan dan juga pengenalan kita terhadap 
banyak hal. Jadi, jika ingin semakin bertumbuh secara rohani, perlu pula membaca 
buku-buku rohani, yang dapat mendukung pemahaman kita akan firman Tuhan. Dalam 
tag e-Book Rohani, terdapat banyak buku rohani yang dapat dibaca secara online 
dalam format PDF. Kemungkinan, buku-buku tersebut tidak dapat ditemukan di toko-

http://gubuk.sabda.org/
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toko buku Kristen di Indonesia; hanya dapat Anda baca di unitedfool.com saja. Buku 
elektronik di dalamnya merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris. Tentu saja, pemilik 
situs telah diberikan izin untuk mengalihbahasakan dan mempublikasikannya dalam 
unitedfool.com. Anda ingin membacanya sekarang? Segera saja kunjungi dengan 
mengeklik alamat URL-nya di bawah ini. (DWD)  
==> http://www.unitedfool.com/tag/e-book-rohani/  

• PEMUDAKRISTEN.COM - Sharing Buku  

Ketika membaca sebuah buku yang apik dan isinya menjadi berkat secara pribadi, 
pastinya kita tidak ingin berkat itu menjadi milik sendiri. Sebagai anak Tuhan, kerinduan 
untuk membagikan berkat pastinya selalu ada. Hal ini ditangkap oleh situs 
Pemudakristen.com. Pengelola memberikan menu khusus berisi pemaparan singkat isi 
sebuah buku sehingga pengunjung pun dapat tertarik pula untuk membaca buku yang 
di-sharing-kan.  

Meski sampai ulasan ini diturunkan, isi dari menu Sharing Buku belum banyak, namun 
hal itu dapat menjadi sebuah contoh maupun referensi bagi kita untuk membagikan isi 
maupun berkat dari sebuah bacaan Kristen. Situs ini juga memberikan kesempatan 
kepada para pengunjung yang ingin menanggapi setiap sharing buku yang disajikan 
melalui komentar. Tidak perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai pengguna 
karena Anda dapat langsung memberikan komentar Anda. Jika menurut Anda sharing 
tersebut memberkati Anda, Anda bisa juga mengirimkannya kepada rekan Anda melalui 
fasilitas "kirim ke teman". Yang pasti, tidak tertutup kesempatan untuk men-sharing-kan 
lagi isi dari menu Sharing Buku kepada lebih banyak lagi orang. (DWD)  
==> http://www.pemudakristen.com/artikel/sharing_buku.php  

• TELAGA.ORG - Resensi Buku  

Sebagai sebuah organisasi Kristen yang melayani di bidang konseling, Lembaga Bina 
Keluarga Kristen (LBKK) berupaya menjangkau lebih banyak lagi orang melalui situs 
TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga). Selain berisi rekaman audio program radio 
TELAGA, situs ini juga berisi banyak artikel yang diharapkan dapat memberkati setiap 
pengunjung dan lebih menolong lagi ketika sedang membutuhkan konseling maupun 
untuk menolong sebagai konselor.  

Mengingat banyaknya bahan yang dibutuhkan sebagai perlengkapan dalam pelayanan 
konseling, LBKK pun merasa tidak cukup jika hanya mengandalkan bahan-bahan dari 
situs TELAGA saja. Oleh karena itu, disediakan pula sejumlah referensi buku yang 
dapat direkomendasikan kepada Anda sehingga Anda dapat mendalami topik tertentu 
dengan lebih saksama. Informasi-informasi tersebut dapat Anda temui dalam menu 
Resensi Buku. Menariknya, tidak sekadar membaca resensi buku, setiap pengunjung 
pun dapat menambahkan info mengenai sebuah buku dengan memberikan komentar 
terhadap setiap resensi yang telah diposting. Tidak perlu mendaftar, Anda dapat 
langsung memberikan komentar. Selamat menjelajahi info-info buku konseling dalam 

http://www.unitedfool.com/tag/e-book-rohani/
http://www.pemudakristen.com/artikel/sharing_buku.php
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situs TELAGA. (DWD)  
==> http://www.telaga.org/taxonomy/term/506/9  

Jelajah Nusantara 

• GUBUK Online - Gudang Buku Kristen Online  

Gudang Buku Kristen Online (GUBUK Online) adalah sebuah situs yang diciptakan 
sebagai tempat informasi seputar dunia buku bagi semua lapisan masyarakat. Dalam 
situs yang dibangun dengan CMS Drupal ini, Anda dapat membaca buku secara online 
dan mengunduhnya, membaca kumpulan resensi buku cetak dan elektronik, dan 
kesaksian pembaca. Selain itu, berbagai artikel dan tips yang berkaitan dengan buku 
dan aktivitas membaca serta renungan "eventual", seperti renungan Paskah atau Natal 
pun, dapat Anda baca secara tersambung di situs GUBUK. Resensi buku dalam situs ini 
dibagi ke dalam sembilan kategori, yaitu Alkitab, Biblika, Pendalaman Alkitab, Teologi, 
Misi/Penginjilan, Leadership, Konseling, Pelayanan Anak, dan Umum. Hal ini akan 
memudahkan Anda dalam mencari buku-buku yang Anda butuhkan. Benar-benar situs 
yang lengkap, bukan?  

Situs ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan minat baca masyarakat Indonesia 
dan memacu masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca, khususnya buku 
online. Bagi Anda yang ingin berbelanja buku, sebelum pergi ke toko buku, Anda dapat 
mencari informasi tentang buku tersebut dengan membaca resensinya di sini. 
Kelebihan yang lain adalah informasi yang ada selalu diperbaharui setiap minggu. 
Dengan demikian, Anda tidak ketinggalan berita terkini. GUBUK merupakan 
perpustakaan elektronik Kristen yang cukup lengkap di Indonesia. Satu lagi yang 
istimewa, Anda tidak hanya dapat menikmati sajian kami, tapi juga dapat aktif 
mengirimkan komentar maupun hasil resensi Anda sendiri ke situs ini. Dengan kata lain, 
Anda dapat turut memiliki dan mengembangkan situs ini menjadi lebih baik. Dijamin 
Anda tidak akan menyesal dan akan kembali lagi kemari setelah membukanya. (TSS)  
==> http://gubuk.sabda.org/  

• UNITEDFOOL.COM - e-Book Rohani  

Merupakan sukacita yang tak terhingga ketika kita menemukan situs-situs Kristen yang 
dapat menolong kita untuk lebih bertumbuh lagi dalam iman, terlebih lagi untuk 
membangun jejaring dengan lebih banyak saudara seiman dalam dunia maya. Itulah 
juga yang menjadi salah satu misi dibangunnya situs unitedfool.com ini. Banyak bahan 
kekristenan yang dapat diperoleh melalui situs ini. Seluruh bahan disajikan untuk 
memberikan edukasi yang bermanfaat dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dan pengembangan kualitas rohani.  

Nah, sehubungan dengan pengembangan kualitas rohani, ada bagian penting yang 
perlu dikunjungi dalam situs ini, yaitu bagian e-Book Rohani. Kita tahu, bahwa 
membaca akan semakin menambah wawasan dan juga pengenalan kita terhadap 
banyak hal. Jadi, jika ingin semakin bertumbuh secara rohani, perlu pula membaca 

http://www.telaga.org/taxonomy/term/506/9
http://gubuk.sabda.org/
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buku-buku rohani, yang dapat mendukung pemahaman kita akan firman Tuhan. Dalam 
tag e-Book Rohani, terdapat banyak buku rohani yang dapat dibaca secara online 
dalam format PDF. Kemungkinan, buku-buku tersebut tidak dapat ditemukan di toko-
toko buku Kristen di Indonesia; hanya dapat Anda baca di unitedfool.com saja. Buku 
elektronik di dalamnya merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris. Tentu saja, pemilik 
situs telah diberikan izin untuk mengalihbahasakan dan mempublikasikannya dalam 
unitedfool.com. Anda ingin membacanya sekarang? Segera saja kunjungi dengan 
mengeklik alamat URL-nya di bawah ini. (DWD)  
==> http://www.unitedfool.com/tag/e-book-rohani/  

• PEMUDAKRISTEN.COM - Sharing Buku  

Ketika membaca sebuah buku yang apik dan isinya menjadi berkat secara pribadi, 
pastinya kita tidak ingin berkat itu menjadi milik sendiri. Sebagai anak Tuhan, kerinduan 
untuk membagikan berkat pastinya selalu ada. Hal ini ditangkap oleh situs 
Pemudakristen.com. Pengelola memberikan menu khusus berisi pemaparan singkat isi 
sebuah buku sehingga pengunjung pun dapat tertarik pula untuk membaca buku yang 
di-sharing-kan.  

Meski sampai ulasan ini diturunkan, isi dari menu Sharing Buku belum banyak, namun 
hal itu dapat menjadi sebuah contoh maupun referensi bagi kita untuk membagikan isi 
maupun berkat dari sebuah bacaan Kristen. Situs ini juga memberikan kesempatan 
kepada para pengunjung yang ingin menanggapi setiap sharing buku yang disajikan 
melalui komentar. Tidak perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai pengguna 
karena Anda dapat langsung memberikan komentar Anda. Jika menurut Anda sharing 
tersebut memberkati Anda, Anda bisa juga mengirimkannya kepada rekan Anda melalui 
fasilitas "kirim ke teman". Yang pasti, tidak tertutup kesempatan untuk men-sharing-kan 
lagi isi dari menu Sharing Buku kepada lebih banyak lagi orang. (DWD)  
==> http://www.pemudakristen.com/artikel/sharing_buku.php  

• TELAGA.ORG - Resensi Buku  

Sebagai sebuah organisasi Kristen yang melayani di bidang konseling, Lembaga Bina 
Keluarga Kristen (LBKK) berupaya menjangkau lebih banyak lagi orang melalui situs 
TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga). Selain berisi rekaman audio program radio 
TELAGA, situs ini juga berisi banyak artikel yang diharapkan dapat memberkati setiap 
pengunjung dan lebih menolong lagi ketika sedang membutuhkan konseling maupun 
untuk menolong sebagai konselor.  

Mengingat banyaknya bahan yang dibutuhkan sebagai perlengkapan dalam pelayanan 
konseling, LBKK pun merasa tidak cukup jika hanya mengandalkan bahan-bahan dari 
situs TELAGA saja. Oleh karena itu, disediakan pula sejumlah referensi buku yang 
dapat direkomendasikan kepada Anda sehingga Anda dapat mendalami topik tertentu 
dengan lebih saksama. Informasi-informasi tersebut dapat Anda temui dalam menu 
Resensi Buku. Menariknya, tidak sekadar membaca resensi buku, setiap pengunjung 
pun dapat menambahkan info mengenai sebuah buku dengan memberikan komentar 

http://www.unitedfool.com/tag/e-book-rohani/
http://www.pemudakristen.com/artikel/sharing_buku.php
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terhadap setiap resensi yang telah diposting. Tidak perlu mendaftar, Anda dapat 
langsung memberikan komentar. Selamat menjelajahi info-info buku konseling dalam 
situs TELAGA. (DWD)  
==> http://www.telaga.org/taxonomy/term/506/9  

Get the Fresh 

• FACEBOOK: PENGGEMAR BUKU ROHANI (KRISTEN) -  

Mari berbagi buku-buku rohani yang telah menginspirasi kehidupan Anda. Silakan 
berbagi cerita apa saja mengenai buku bagus yang Anda rekomendasikan untuk teman-
teman Anda. Kalau ada buku bagus, jangan sampai terabaikan. Siapa tahu ada pesan 
TUHAN di situ yang bisa turut mengubahkan kehidupan sahabat-sahabat kita. Jangan 
lupa mengundang semua teman-teman Anda sesama penggemar atau calon 
penggemar buku-buku rohani.  

15 Juni 2009 -  1 member  
18 Juni 2009 -  318 member  
22 Juni 2009 -  528 member  
27 Juni 2009 -  681 member  

Ayo undang sebanyak mungkin teman-teman Kristen Anda untuk bergabung di sini dan 
bagikan info-info buku rohani yang menarik. Makin banyak orang, makin seru!!!  

Data sampai dengan 2 September 2009:  

2 September 2009: 1.028 member  
Discussion Board: 4 topik  
Wall: 54 wall posts  
Link: 3  
Photo: 3  
==> http://www.facebook.com/group.php?gid=91328277938  

  

http://www.telaga.org/taxonomy/term/506/9
http://www.facebook.com/group.php?gid=91328277938
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Artikel:Cara Men-Download Buku Dari Google Books 

Sebelumnya saya pernah menjelaskan di mana kita bisa mencari dan membaca buku 
dengan Google Books <http://hermanblogtips.blogspot.com/2009/07/mencari-dan-
membaca-buku-secara-online.html>, tapi sayangnya kita harus membaca buku secara 
online. Sehingga kurang fleksibel bagi yang tidak memiliki koneksi internet atau 
menggunakan koneksi "limited". Nah, agar Anda bisa membaca buku tanpa koneksi 
internet. Anda bisa menggunakan Google Book Downloader. Dengan Google Book 
Downloader, Anda bisa men-download buku langsung ke PC Anda. Sehingga Anda bisa 
bebas membaca buku yang Anda inginkan kapan pun tanpa harus tersambung ke 
internet.  

Nah, bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya:  

1. Download program Google Book Downloader di 
http://www.codeplex.com/GoogleBookDownloader.  

2. Untuk menjalankan Google Book Downloader, Anda harus menginstal aplikasi 
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. Jika belum memilikinya, silakan download 
aplikasinya di 
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&
SrcCategoryId=&SrcFamilyId=ab99342f-5d1a-413d-8319-
81da479ab0d7&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f0%
2f6%2f1%2f061f001c-8752-4600-a198-53214c69b51f%2fdotnetfx35setup.exe, 
lalu instal.  

3. Jika sudah, kunjungi situs Google Books, lalu cari buku yang Anda inginkan.  
4. Jika sudah ketemu, lihat pada Address Bar. Di sana ada tulisan 

http://books.google.com/books?id=xxxxxxxxxxxx  
5. Copy teks yang dicetak tebal.  
6. Kalau sudah, buka Google Book Downloader.  
7. Pada bagian Book Code, masukkan kode yang Anda copy sebelumnya.  
8. Klik Check untuk menganalisa.  
9. Kemudian klik "Download all". Tunggu beberapa saat hingga proses download 

selesai.  
10. Jika sudah, klik "Save entire book as" untuk menyimpan filenya ke komputer 

Anda.  
11. Selesai. Selamat membaca.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama blog: Herman Blog  
Penulis: Herman  
Alamat URL: 
http://www.blogcatalog.com/search.frame.php?term=mendownload+buku+di+google&id
=2a9a7c9bc9b8e40a431a7673a2b736f0<include> </include>  

  

http://hermanblogtips.blogspot.com/2009/07/mencari-dan-membaca-buku-secara-online.html
http://hermanblogtips.blogspot.com/2009/07/mencari-dan-membaca-buku-secara-online.html
http://www.codeplex.com/GoogleBookDownloader
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f0%2f6%2f1%2f061f001c-8752-4600-a198-53214c69b51f%2fdotnetfx35setup.exe
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f0%2f6%2f1%2f061f001c-8752-4600-a198-53214c69b51f%2fdotnetfx35setup.exe
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f0%2f6%2f1%2f061f001c-8752-4600-a198-53214c69b51f%2fdotnetfx35setup.exe
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f0%2f6%2f1%2f061f001c-8752-4600-a198-53214c69b51f%2fdotnetfx35setup.exe
http://books.google.com/books?id=xxxxxxxxxxxx
http://www.blogcatalog.com/search.frame.php?term=mendownload+buku+di+google&id=2a9a7c9bc9b8e40a431a7673a2b736f0
http://www.blogcatalog.com/search.frame.php?term=mendownload+buku+di+google&id=2a9a7c9bc9b8e40a431a7673a2b736f0
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ICW 1125/September/2009: Buku (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Seperti biasa, setelah mengulas situs-situs dalam negeri, pada edisi kedua bulan ini, 
kami akan menyajikan beberapa ulasan situs luar negeri. Masih di bawah topik buku, 
kami telah menyajikan tiga ulasan situs mancanegara yang dapat menjadi tambahan 
sumber referensi Anda. Selain itu, jangan lewatkan pula sajian menarik lainnya. Seperti 
ulasan milis publikasi e-Buku, informasi mengenai ruang diskusi buku di In-Christ.Net, 
dan artikel yang membahas definisi e-book.  

Selamat menyimak. Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Dian Pradana  
Staf Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Manca 

• DISCERNING READER  

Discerning Reader adalah sebuah situs yang didedikasikan untuk menyajikan resensi 
buku-buku yang bagus, yakni buku-buku yang memuliakan Tuhan, dan sekaligus 
membantu orang Kristen agar tidak terpengaruh oleh buku-buku dan penulis-penulis 
yang tidak memuliakan nama Tuhan.  

Saat Anda membuka alamat URL di bawah, Anda akan melihat navigasi "home" 
sederhana yang mencerminkan dengan sangat baik tujuan situs ini memberikan resensi 
buku. Ada puluhan kategori buku; potongan resensi beberapa buku dengan tautan 
"baca selengkapnya" beserta foto sampul depan buku; fasilitas cari berdasar judul buku, 
nama penulis buku, atau kategori buku; serta daftar resensi buku teranyar dan 
terpopuler.  

Jika itu belum cukup, Anda dapat masuk ke menu Book Reviews untuk melihat semua 
resensi buku yang ada, beserta dengan fasilitas sortir judul buku berdasar abjad. Atau 
masuk ke menu Authors untuk mencari resensi buku berdasar nama penulis buku.  

Meski menu utamanya adalah resensi buku, situs ini juga menyediakan bahan-bahan 
selain resensi buku, namun masih berhubungan dengan buku. Coba saja masuk ke 
menu Resources. Di menu itu, Anda akan menemukan tiga submenu (satu di antaranya 
belum terisi) yang berisi daftar judul buku bacaan penulis-penulis Kristen tersohor dan 
buku-buku baru yang akan segera terbit. Selain itu, ada juga menu Blog yang memuat 
banyak tulisan berkaitan dengan dunia buku, yang tertanggal sejak Mei 2007 hingga 
Agustus 2009.  

Yang menarik, situs ini juga menyediakan fasilitas RSS dan berlangganan publikasi 
resensi buku dan artikel terbaru! Jadi, Anda tidak perlu mengunjungi situs ini setiap kali 
Anda hendak mencari resensi buku dan artikel terbaru. Cukup manfaatkan fasilitas ini 
dengan terlebih dahulu masuk ke menu Subscribe. Bagus!  

Nah, silakan berkunjung! (DP)  
==> http://www.discerningreader.com/  

• CHRISTIAN CHILDREN'S BOOK REVIEW - For Moms by Moms  

Memanfaatkan penyedia layanan blog Blogger, jadilah situs ini dibangun dan diupdate 
secara rutin oleh 6 orang ibu (profil lengkapnya bisa Anda simak di situs ini) yang tidak 
hanya menyukai buku, namun juga suka membantu anak-anak mereka untuk belajar 
menyukai buku.  

Dibangun dengan alasan tidak adanya situs resensi buku anak Kristen yang 
komprehensif, situs ini telah menjadi oasis bagi para ibu yang hendak mencarikan 
bacaan Kristen bermutu bagi anak-anak mereka.  

http://www.discerningreader.com/
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Semua resensi yang tertanggal sejak Desember 2006 ditulis dengan format isi yang 
sama garis besar isi buku, apa yang peresensi suka, apa yang peresensi tidak suka, 
nilai keseluruhan buku, kecocokan buku dengan usia anak, dan informasi penerbit.  

Untuk memudahkan Anda mencari resensi buku yang Anda inginkan, disediakan 
fasilitas cari berdasar topik, usia, dan penulis. Jika Anda tidak tahu buku apa yang Anda 
inginkan, masuk saja ke menu Recommended atau Our Families' Favorites untuk 
melihat buku-buku rekomendasi dan favorit para peresensi di situs ini. Siapa tahu Anda 
juga ikut tertarik.  

Semua itu, beserta publikasi gratis dan tersedianya fasilitas untuk Anda juga dapat 
mengirim resensi buku anak Kristen di menu Suggest a Book, rasanya sudah lebih dari 
cukup untuk menarik Anda mengunjungi situs ini. (DP)  
==> http://ccbreview.blogspot.com/  

• CHRISTIAN FICTION REVIEW  

Sejak tahun 1980, di Amerika, fiksi Kristen telah menjadi salah satu genre sastra yang 
berkembang pesat. Bahkan pada tahun-tahun belakangan, judul-judul buku fiksi Kristen 
masuk dalam daftar buku terlaris (best-seller) nasional. Nah, untuk alasan itulah situs ini 
didedikasikan memberikan resensi buku-buku fiksi Kristen terbaik yang kini ada.  

Saat Anda masukkan di "browser" Anda, alamat di bawah akan langsung membawa 
Anda pada sebuah halaman yang menyajikan beberapa potongan resensi buku fiksi 
Kristen, termasuk yang terbaru. Saat Anda klik salah satu judul buku, Anda akan diantar 
pada halaman yang memuat data dan resensi lengkap buku tersebut.  

Untuk pencarian buku yang lebih spesifik, Anda masuk saja ke menu Search. Di menu 
itu, Anda dapat menyortir resensi buku yang ada berdasar nilai, tahun terbit, dan 
penghargaan yang diperolehnya. Atau menu Archives, yang memungkinkan Anda 
mencari buku berdasar judul buku atau penulisnya.  

Kunjungi situsnya untuk mendapatkan semua fasilitas itu termasuk RSS dan 
berlangganan publikasi yang disediakannya. (DP)  
==> http://christianfictionreview.com/  

In Christ Global:Ruang Diskusi Buku di in-christ.net 

Anda mencari ruang di mana Anda dapat mendiskusikan dan berbagi segala hal yang 
berkaitan dengan buku Kristen? Forum In-Christ.Net tempatnya. Forum ICN sudah 
menyiapkan ruang diskusi tersendiri untuk topik buku di bawah kategori Media Kristen. 
Masuk di alamat URL yang sudah kami sediakan di bawah setelah Anda login akan 
memungkinkan Anda untuk melontarkan topik diskusi baru atau menimpali topik diskusi 
yang sudah ada.  
==> http://www.in-christ.net/forum/index.php?board=27.0  

http://ccbreview.blogspot.com/
http://christianfictionreview.com/
http://www.in-christ.net/forum/index.php?board=27.0
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Seputar Milis 

• PUBLIKASI e-BUKU -  

Pada zaman yang serbainstan ini, banyak orang menginginkan segala sesuatu yang 
serbacepat. Mereka sering merasa tidak memiliki banyak waktu untuk membaca. Tidak 
jarang mereka lebih suka mencari informasi yang dapat ditemukan dengan mudah dan 
cepat. Hal inilah yang menjadi tujuan diluncurkannya publikasi e-Buku. Yaitu untuk 
membantu mereka yang ingin memperoleh informasi seputar buku Kristen melalui 
resensi-resensi khususnya buku online.  

E-Buku (elektronik-Buku) adalah sebuah milis publikasi pendukung situs GUBUK 
<http://gubuk.sabda.org> yang mengangkat berita terbaru seputar dunia buku. Berbagai 
resensi, baik buku cetak maupun online, artikel, dan tips ringan serta informasi tentang 
situs dan lowongan pekerjaan tersaji di publikasi ini. Jika Anda ingin menjadi pelanggan 
milis publikasi ini, Anda cukup mengeklik "Formulir Berlangganan" di situs GUBUK. 
Atau Anda cukup mengisi formulir yang dikirim staf e-Buku saat Anda berkunjung ke 
situs GUBUK dan mengirimkannya kembali ke alamat e-Buku. Setelah itu, secara 
otomatis Anda akan didaftarkan menjadi anggota milis publikasi e-Buku.  

Terdapat pula berbagai artikel dan tips menarik seputar buku dan membaca yang bisa 
Anda dapatkan untuk memperkaya pengetahuan Anda. Bahkan ada juga informasi 
tentang situs Kristen dan informasi tentang lowongan pekerjaan.  

Nah, daripada Anda menghabiskan banyak waktu di toko buku, lebih baik Anda 
berlangganan e-Buku untuk mengetahui apakah buku yang akan Anda beli benar-benar 
sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda juga dapat melihat arsip publikasi untuk 
membaca informasi yang ada dengan mudah jika saat ini Anda belum bergabung 
dengan milis publikasi e-Buku. Anda belum terlambat, segera berlanggananlah.  

Untuk berlangganan, kirim e-mail ke:  
==> < subscribe-i-kan-buku(at)hub.xc.org >  

Untuk melihat arsip-arsip edisi terdahulu, silakan akses:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/arsip/  

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

  

http://gubuk.sabda.org/
http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/arsip/
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Artikel:Apa Itu E-Book? 

Kreativitas sering kali muncul dari sebuah kondisi yang sama sekali tidak mendukung. 
Dalam istilah yang lebih ekstrem, kreativitas kerap muncul akibat ketertindasan. 
Berkaitan dengan soal buku, hegemoni penerbit-penerbit besar terhadap para 
pengarang menciptakan sebuah kondisi yang sangat tidak adil. Cita rasa perbukuan 
sering kali tidak mencerminkan potret realitas masyarakat yang sesungguhnya karena 
kondisi yang muncul ke permukaan lebih ditentukan oleh selera penerbit-penerbit besar 
yang memiliki modal kuat.  

Dari kondisi seperti inilah kemudian muncul sebuah upaya membebaskan diri dari 
pengaruh selera penerbit yang lebih berlandaskan pada hitung-hitungan untung rugi. 
Upaya ini mencoba mendobrak sistem perbukuan konvensional yang mengandalkan 
media kertas sebagai bahan baku fisik, ditambah selera pemilik modal yang dipaksakan 
demi keuntungan finansial bagi pemilik modal. Maka muncullah apa yang disebut e-
book alias buku elektronik. (Fenomena yang sama juga sudah lebih dulu terjadi di dunia 
musik Indonesia dengan bermunculannya album-album indie label).  

Dengan media baru ini, penerbit tidak lagi "bergigi" karena pengarang bisa menerbitkan 
sendiri buku mereka. Dan ini berarti tidak ada lagi pemasungan kreativitas oleh pemilik 
modal. Independensi pengarang dalam menghasilkan karya yang bebas dari pengaruh 
pihak mana pun lebih terjamin. Pengarang bahkan bisa mendistribusikan sendiri karya 
mereka melalui internet.  

E-book alias buku elektronik secara perlahan tetapi pasti mulai menunjukkan 
eksistensinya, walaupun masih terlalu dini untuk dikatakan bisa menggantikan buku 
konvensional. Mahluk bernama e-book ini mulai digemari terutama di kalangan 
pengguna internet dan sedikit banyak mulai diterima di kalangan pengguna komputer, 
meski mereka tidak pernah atau jarang "surfing" di internet. Mengapa hal ini bisa 
terjadi? Ada banyak hal yang membuat e-book mulai disukai.  

Pertama, buku jenis ini tidak banyak makan tempat, karena sesungguhnya hanya 
berupa data elektronik. Jika Anda punya 1.000 e-book misalnya, Anda tidak perlu 
memesan lemari khusus untuk menyimpannya, karena cukup disimpan di "hard disk" 
komputer Anda. Lebih praktis.  

Kedua, pendistribusiannya lebih sederhana. Jika Anda ingin membeli e-book, Anda 
tidak perlu pergi ke mana-mana seperti ketika Anda mau membeli buku konvensional. 
Cukup duduk di depan komputer, "connect" ke internet, download, beres!  

Gara-gara e-book mulai diminati, maka bermunculanlah penulis-penulis e-book. 
Dibanding penulis buku konvensional, penulis e-book lebih beruntung karena mereka 
bisa memasarkannya sendiri di internet tanpa perlu berurusan dengan penerbit, 
perizinan, dan segala tetek bengek lainnya. Keuntungan bisa mereka nikmati sendiri 
karena semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari penulisan, desain, sampai 
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pendistribusian dan pemasaran. Hebatnya lagi, semua itu cukup dikerjakan di depan 
komputer di kamar Anda.  

Diambil dan disunting seperlunya dari: Nama situs: Sumber Buku Digital Penulis: Tidak 
dicantumkan Alamat URL: http://buku-digital.blogspot.com/2007/10/apa-itu-ebook.html  

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan Oktober dan November 2009:  
Oktober: Blog  
November: Wanita Kristen  

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

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

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://buku-digital.blogspot.com/2007/10/apa-itu-ebook.html
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ICW 1126/Oktober/2009: Blog (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Maraknya situs-situs pertemanan seperti Facebook, ternyata tidak serta merta 
menggeser blog sebagai suatu sarana untuk menuangkan ide, gagasan, maupun 
pengalaman lewat tulisan dalam dunia maya. Hal ini ditandai dengan masih 
bermunculannya situs-situs blog baru, bahkan semakin bertambahnya anggota di 
komunitas-komunitas blogger.  

Dalam rangka memperingati Hari Blogger Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Oktober, 
Redaksi ICW menyuguhkan sajian seputar blog kepada para Pembaca terkasih. 
Terdapat tiga ulasan situs blog Kristen dan juga satu ulasan situs blog umum yang kami 
harapkan bermanfaat bagi Anda. Tidak ketinggalan pula, kami menginformasikan 
kepada Anda mengenai Facebook SABDA yang baru saja diluncurkan dan sebuah 
artikel apik mengenai "microblogging". Kiranya seluruh sajian dalam topik Blog bulan 
Oktober ini menjadi berkat bagi Anda semua.  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Situs 

• BLOG SABDA - Melayani dengan Berbagi  

Blog SABDA merupakan blog resmi yang dibangun oleh Yayasan Lembaga SABDA. 
Tujuan dibangunnya blog ini adalah untuk mengomunikasikan kegiatan pelayanan dari 
balik layar YLSA kepada sahabat, pendukung, maupun mereka yang ingin mengenal 
YLSA lebih dalam. Blog SABDA lahir dari kerinduan agar para Sahabat dan Pendukung 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) bisa terlibat lebih banyak lagi bukan hanya sebagai 
penonton yang pasif, tetapi aktif dalam pekerjaan Tuhan di YLSA.  

Situs ini adalah situs yang memuat aktivitas dan pergumulan staf YLSA selama 
melayani di YLSA. Oleh karena itu, hanya staf tetap YLSA yang hingga saat ini masih 
aktif bekerja dan melayani di YLSA yang dapat menulis blog di Blog SABDA. Meskipun 
begitu, para Sahabat dan Pendukung YLSA diharapkan dengan sangat untuk berkenan 
memberikan komentar. Di tengah pergumulan yang dapat Anda ikuti melalui setiap 
tulisan staf, sangat diharapkan masukan dan dorongan dari para Sahabat dan 
Pengunjung YLSA untuk bersama-sama memajukan dan mengembangkan pelayanan 
YLSA dengan memberikan komentar. Caranya mudah sekali, para Sahabat dan 
Pendukung YLSA dapat mengirimkan komentar bahkan tanpa harus mendaftar menjadi 
anggota terlebih dahulu. Anda hanya perlu mengisi nama dan alamat email dengan 
benar dan menuliskan komentar Anda. Hanya saja, perlu diketahui bahwa komentar 
yang dikirimkan akan dimoderasi terlebih dahulu oleh admin. Karena itu, komentar tidak 
akan langsung tampil saat Anda telah mengirimkannya.  

Untuk mempermudah Sahabat dan Pengunjung YLSA melihat semua blog yang ada di 
situs Blog SABDA, maka isi tulisan telah dibagi dalam kategori-kategori yang disusun 
berdasarkan divisi-divisi yang ada di YLSA, yaitu:  

1. HRD (Personalia)  
2. Humas (PR)  
3. Komunitas (Jejaring)  
4. Publikasi (Sumber Bahan)  
5. Software (Biblika)  
6. Umum (Pelayanan)  
7. Web (Sumber Bahan)  
8. PESTA (Pendidikan)  
9. Administrasi (Keuangan)  

Nah, saat ini tentu saja kedatangan Anda ke Blog SABDA sangat dinantikan. Selamat 
bergabung bersama YLSA dan marilah kita menjadi alat untuk melakukan kehendak-
Nya dan memuliakan nama-Nya. (DWD)  
==> http://blog.sabda.org/  

• SABDA SPACE - Komunitas Blogger Kristiani  

http://blog.sabda.org/
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Perlunya wadah bagi para blogger Kristen Indonesia untuk saling berbagi dan 
menguatkan satu sama lain, mendorong Yayasan Lembaga SABDA untuk membangun 
situs SABDA Space pada tahun 2006 silam. Sampai saat ini, SABDA Space masih 
merupakan komunitas blogger kristiani terbesar di Indonesia dengan jumlah blogger 
lebih dari 4.000. Dalam 4 bulan terakhir, rata-rata hits per bulannya sebesar 4.293.277.  

Tidak ada persyaratan tertentu untuk dapat menjadi blogger di SABDA Space. Yang 
harus dilakukan lebih dahulu adalah mendaftarkan diri sebagai pengguna SABDA 
Space dengan mengeklik "Sign Up" yang selalu hadir di halaman depan situs SABDA 
Space. Hal terpenting yang harus diperhatikan setiap pengguna sebelum mulai menulis 
maupun beraktivitas dalam SABDA Space adalah memerhatikan dan mematuhi aturan 
main dalam SABDA Space. Kesemuanya itu dapat dijumpai dalam menu Policy dan 
menu Tentang Kami. Walaupun bebas berekspresi, namun komunitas ini cukup ketat 
dalam menerapkan aturan main yang sudah ada. Blog-blog terbaru akan langsung 
menyapa Anda ketika bertandang ke SABDA Space. Jika ingin melihat blog-blog yang 
lain, Anda dapat masuk ke menu Lihat Daftar Blog. Tulisan-tulisan dalam SABDA Space 
meliputi berbagai bidang dalam dunia kekristenan dan Anda dapat mencarinya 
berdasarkan tags untuk kata kunci atau kategori tertentu. Untuk memudahkan lagi, 
Anda juga dapat mencari tulisan-tulisan tertentu dengan memanfaatkan fasilitas 
pencarian. (DWD)  
==> http://www.sabdaspace.org/  

Selain SABDA Space, tersedia pula wadah bagi para blogger remaja Kristen di SABDA 
Space Teens:  
==> http://teens.sabdaspace.org/  

• MELESAT!COM: BLOG - Share With Us  

Bagaimana Anda dapat menemukan blog-blog Kristen di tengah menjamurnya situs-
situs blog di dunia maya? Situs Melesat!com yang merupakan salah satu situs direktori 
Kristen menyediakannya untuk Anda. Dalam halaman Blog, Anda dapat menemukan 
ratusan alamat URL situs-situs blog Kristen dari dalam dan luar negeri. Untuk 
mengetahui isi setiap blog, Anda tidak perlu mengeklik alamat URL-nya terlebih dahulu 
karena pada setiap referensi blog disertakan pula deskripsi singkatnya.  

Melesat!com adalah sumber informasi situs-situs Kristen; tempat untuk 
menginformasikan situs-situs favorit Anda sehingga lebih banyak lagi yang bisa 
mengetahui isi situs tersebut. Nah, itu berarti siapa saja dapat menginformasikan blog-
blog favoritnya dalam situs Melesat!com, asal telah mendaftarkan diri sebagai 
pengguna situs yang dibangun dengan teknologi Pligg ini. Ingin segera berbagi dan 
mendapatkan informasi blog-blog Kristen lainnya? Langsung saja kunjungi situs 
Melesat!com. (DWD)  
==> http://melesat.com/Blog  

Jelajah Nusantara 

http://www.sabdaspace.org/
http://teens.sabdaspace.org/
http://melesat.com/Blog
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• BLOG SABDA - Melayani dengan Berbagi  

Blog SABDA merupakan blog resmi yang dibangun oleh Yayasan Lembaga SABDA. 
Tujuan dibangunnya blog ini adalah untuk mengomunikasikan kegiatan pelayanan dari 
balik layar YLSA kepada sahabat, pendukung, maupun mereka yang ingin mengenal 
YLSA lebih dalam. Blog SABDA lahir dari kerinduan agar para Sahabat dan Pendukung 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) bisa terlibat lebih banyak lagi bukan hanya sebagai 
penonton yang pasif, tetapi aktif dalam pekerjaan Tuhan di YLSA.  

Situs ini adalah situs yang memuat aktivitas dan pergumulan staf YLSA selama 
melayani di YLSA. Oleh karena itu, hanya staf tetap YLSA yang hingga saat ini masih 
aktif bekerja dan melayani di YLSA yang dapat menulis blog di Blog SABDA. Meskipun 
begitu, para Sahabat dan Pendukung YLSA diharapkan dengan sangat untuk berkenan 
memberikan komentar. Di tengah pergumulan yang dapat Anda ikuti melalui setiap 
tulisan staf, sangat diharapkan masukan dan dorongan dari para Sahabat dan 
Pengunjung YLSA untuk bersama-sama memajukan dan mengembangkan pelayanan 
YLSA dengan memberikan komentar. Caranya mudah sekali, para Sahabat dan 
Pendukung YLSA dapat mengirimkan komentar bahkan tanpa harus mendaftar menjadi 
anggota terlebih dahulu. Anda hanya perlu mengisi nama dan alamat email dengan 
benar dan menuliskan komentar Anda. Hanya saja, perlu diketahui bahwa komentar 
yang dikirimkan akan dimoderasi terlebih dahulu oleh admin. Karena itu, komentar tidak 
akan langsung tampil saat Anda telah mengirimkannya.  

Untuk mempermudah Sahabat dan Pengunjung YLSA melihat semua blog yang ada di 
situs Blog SABDA, maka isi tulisan telah dibagi dalam kategori-kategori yang disusun 
berdasarkan divisi-divisi yang ada di YLSA, yaitu:  

1. HRD (Personalia)  
2. Humas (PR)  
3. Komunitas (Jejaring)  
4. Publikasi (Sumber Bahan)  
5. Software (Biblika)  
6. Umum (Pelayanan)  
7. Web (Sumber Bahan)  
8. PESTA (Pendidikan)  
9. Administrasi (Keuangan)  

Nah, saat ini tentu saja kedatangan Anda ke Blog SABDA sangat dinantikan. Selamat 
bergabung bersama YLSA dan marilah kita menjadi alat untuk melakukan kehendak-
Nya dan memuliakan nama-Nya. (DWD)  
==> http://blog.sabda.org/  

• SABDA SPACE - Komunitas Blogger Kristiani  

Perlunya wadah bagi para blogger Kristen Indonesia untuk saling berbagi dan 
menguatkan satu sama lain, mendorong Yayasan Lembaga SABDA untuk membangun 

http://blog.sabda.org/
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situs SABDA Space pada tahun 2006 silam. Sampai saat ini, SABDA Space masih 
merupakan komunitas blogger kristiani terbesar di Indonesia dengan jumlah blogger 
lebih dari 4.000. Dalam 4 bulan terakhir, rata-rata hits per bulannya sebesar 4.293.277.  

Tidak ada persyaratan tertentu untuk dapat menjadi blogger di SABDA Space. Yang 
harus dilakukan lebih dahulu adalah mendaftarkan diri sebagai pengguna SABDA 
Space dengan mengeklik "Sign Up" yang selalu hadir di halaman depan situs SABDA 
Space. Hal terpenting yang harus diperhatikan setiap pengguna sebelum mulai menulis 
maupun beraktivitas dalam SABDA Space adalah memerhatikan dan mematuhi aturan 
main dalam SABDA Space. Kesemuanya itu dapat dijumpai dalam menu Policy dan 
menu Tentang Kami. Walaupun bebas berekspresi, namun komunitas ini cukup ketat 
dalam menerapkan aturan main yang sudah ada. Blog-blog terbaru akan langsung 
menyapa Anda ketika bertandang ke SABDA Space. Jika ingin melihat blog-blog yang 
lain, Anda dapat masuk ke menu Lihat Daftar Blog. Tulisan-tulisan dalam SABDA Space 
meliputi berbagai bidang dalam dunia kekristenan dan Anda dapat mencarinya 
berdasarkan tags untuk kata kunci atau kategori tertentu. Untuk memudahkan lagi, 
Anda juga dapat mencari tulisan-tulisan tertentu dengan memanfaatkan fasilitas 
pencarian. (DWD)  
==> http://www.sabdaspace.org/  

Selain SABDA Space, tersedia pula wadah bagi para blogger remaja Kristen di SABDA 
Space Teens:  
==> http://teens.sabdaspace.org/  

• MELESAT!COM: BLOG - Share With Us  

Bagaimana Anda dapat menemukan blog-blog Kristen di tengah menjamurnya situs-
situs blog di dunia maya? Situs Melesat!com yang merupakan salah satu situs direktori 
Kristen menyediakannya untuk Anda. Dalam halaman Blog, Anda dapat menemukan 
ratusan alamat URL situs-situs blog Kristen dari dalam dan luar negeri. Untuk 
mengetahui isi setiap blog, Anda tidak perlu mengeklik alamat URL-nya terlebih dahulu 
karena pada setiap referensi blog disertakan pula deskripsi singkatnya.  

Melesat!com adalah sumber informasi situs-situs Kristen; tempat untuk 
menginformasikan situs-situs favorit Anda sehingga lebih banyak lagi yang bisa 
mengetahui isi situs tersebut. Nah, itu berarti siapa saja dapat menginformasikan blog-
blog favoritnya dalam situs Melesat!com, asal telah mendaftarkan diri sebagai 
pengguna situs yang dibangun dengan teknologi Pligg ini. Ingin segera berbagi dan 
mendapatkan informasi blog-blog Kristen lainnya? Langsung saja kunjungi situs 
Melesat!com. (DWD)  
==> http://melesat.com/Blog  

Get the Fresh 

• Facebook SABDA -  

http://www.sabdaspace.org/
http://teens.sabdaspace.org/
http://melesat.com/Blog
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Dalam rangka memperingati 15 Tahun SABDA, Yayasan Lembaga SABDA 
meluncurkan Facebook SABDA sebagai sarana komunitas para pengguna SABDA di 
seluruh dunia. Facebook SABDA ini diluncurkan bulan Oktober 2009. Hingga ulasan ini 
diturunkan, Facebook SABDA telah memiliki 383 penggemar.  

Berbagai informasi tentang kegiatan perayaan 15 tahun SABDA yang jatuh pada bulan 
Oktober 2009, seperti informasi lomba dan jadwal kegiatan perayaan 15 tahun SABDA, 
dapat Anda temukan dalam halaman ini. Selain itu, Anda pun dapat melihat kesaksian 
orang-orang yang menggunakan program SABDA dalam menu Catatan/Notes. 
Sedangkan untuk dapat lebih fokus membahas mengenai sebuah topik, para 
penggemar SABDA dapat masuk dalam menu Forum Diskusi/Discussion. Saat ini, ada 
tiga topik diskusi yang sedang berjalan. Perjalanan sejarah lewat foto-foto cover CD 
SABDA dari masa ke masa dapat dinikmati melalui menu Koleksi Foto/Photo Gallery.  

Apakah Anda adalah pengguna program, pendukung, atau sahabat SABDA? Jika ya, 
silakan bergabung dalam Facebook SABDA ini. Mari saling berbagi berkat dan 
merayakan kebaikan Tuhan bersama dalam Facebook SABDA. (DWD)  
==> http://fb.sabda.org/  

  

http://fb.sabda.org/
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Artikel:Microblogging 

Siapa yang bakal mengira kalau microblogging akan "booming" seperti sekarang ini. 
Twitter, Plurk, Jaiku, Identi.ca, Moodmill, dan masih banyak lagi pelayanan 
microblogging yang ada di internet saat ini. Fasilitas update status dalam pesan pendek 
di bawah 200 karakter ini sudah mengubah satu lagi cara orang berkomunikasi. Dan 
bisa Anda lihat sendiri sekarang dampaknya terhadap perkembangan teknologi, 
termasuk blogging. Berapa banyak blog yang Anda temukan menggunakan widget atau 
plugin update status dari layanan microblogging ini? Situs pertemanan seperti 
Facebook dan Myspace pun tanpa Anda sadari sudah memakai konsep microblogging 
ini pada fitur update status mereka. Bahkan beberapa tema wordpress juga ada yang 
mengadopsi fungsi layanan microblogging ini, seperti P2 dan Prologue. Semuanya 
terinspirasi karena berkembangnya microblogging ini. Apa itu microblogging?  

Dikutip dari ensiklopedia bebas Wikipedia, "Micro blogging is a form of multimedia 
blogging that allows users to send brief text updates or micromedia such as photos or 
audio clips and publish them, either to be viewed by anyone or by a restricted group 
which can be chosen by the user. These messages can be submitted by a variety of 
means, including text messaging, instant messaging, email, digital audio or the web."  

Ya, microblogging adalah bentuk dari blog multimedia yang membolehkan 
penggunanya untuk mengirim update atau konten micromedia seperti foto atau klip 
suara dan memublikasikannya untuk dilihat oleh orang lain. Microblogging memang 
merupakan satu layanan yang membebaskan Anda untuk mengupdate status atau 
kegiatan Anda kepada siapa pun dalam bentuk teks pendek. Sehingga layanan ini 
sangat berkembang dengan pesat saat ini karena kemudahannya dalam bersosial 
media. Bahkan sampai ada rumor yang mengatakan bahwa sekarang orang-orang yang 
merangkap blogger juga lebih senang untuk mengupdate status microblogging mereka 
daripada menulis posting di blog.  

Perbandingan Blog dan Microblogging 

Tentu saja masing-masing layanan memiliki keunggulannya masing-masing. Tidak bisa 
dimungkiri bahwa microblogging lebih cepat dalam mengupdate status dan memberikan 
informasi kepada orang lain secara real-time. Tetapi itu tetaplah pesan dan tidak 
memungkinkan untuk dikomentari seperti fitur komentar pada blog. Kalaupun ada yang 
membalas tetap saja balasannya merupakan pesan juga.  

Dengan microblogging, Anda menghemat waktu dalam memposting suatu update 
daripada menulis di blog. Tetapi tulisan atau informasi yang lebih mendalam pada blog 
bisa lebih bermanfaat bagi beberapa orang. Dengan blog, Anda lebih bebas berkreasi 
untuk memasukkan konten yang kaya akan informasi dan multimedia dibanding dengan 
microblogging.  

Nah, daripada bingung memilih layanan yang mana yang bagus untuk Anda gunakan, 
lebih baik gabungkan saja keduanya. Dengan blog dan microblogging, Anda akan 
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mendapat keuntungan yang bisa diambil dari dua layanan yang berbeda. Lebih 
menguntungkan daripada hanya menggunakan salah satunya saja.  

Empat Tips Memanfaatkan Microblogging Untuk Mendukung Blog Anda  

1. "Save The Ideas"  

Ya, jika menemukan ide segar yang baru untuk blog Anda dan sedang tidak 
berada pada waktu yang tepat untuk menulisnya ke dalam tulisan posting Anda, 
maka cobalah menggunakan microblogging untuk mencatatnya. Beberapa 
keuntungan yang bakal Anda dapatkan jika terlupa adalah Anda bisa melihatnya 
melalui media microblogging Anda. Kemudian siapa tahu ada teman atau kolega 
Anda yang membacanya, maka mungkin saja mereka akan membantunya jika 
idenya merupakan satu proyek yang bermanfaat. Atau akan ikut 
menyumbangkan ide mereka yang lain untuk melengkapi ide yang Anda 
gagaskan. Pasti sangat membantu, bukan?  

2. Promosi dan Marketing  

Sudah banyak sekali blogger profesional yang menggunakan media 
microblogging untuk mempromosikan blog mereka. Bagaimana microblogging 
dapat membantu mempromosikan blog Anda? Ya, tentu saja dari link blog Anda 
yang Anda kirimkan ke status microblogging Anda. Dengan begitu, microblogging 
bisa Anda manfaatkan untuk melakukan promosi.  

3. "Share Information"  

Informasi memang sangat penting bagi siapa pun. Gunakan fasilitas seperti 
Retweet pada Twitter jika Anda menemukan link atau informasi yang berguna 
bagi Anda dan orang lain. Jika seseorang melihat update yang Anda berikan 
mengandung link bagus, maka bisa saja orang itu masuk ke halaman twitter 
Anda. Dan jika mereka melihat info Anda yang memuat alamat situs, entah itu 
situs biasa atau mungkin lebih bagusnya blog Anda, maka akan ada 
kemungkinan orang tersebut akan berkunjung ke situs itu.  

4. "Conversation"  

Jika blog Anda sudah semakin ramai dan Anda sudah memunyai banyak 
kenalan, Anda juga bisa memanfaatkan microblogging ini sebagai media 
berkomunikasi dengan teman-teman sesama blogger. Dengan begitu, hubungan 
pertemanan bisa menjadi lebih baik karena Anda bisa saling berkomunikasi 
bahkan bercanda melalui microblogging.  

Untuk Anda para blogger, jangan sampai keasyikan dan keseringan melakukan 
update melalui microblogging sehingga blog Anda sendiri tak terurus dengan 
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baik. Bagi saja waktu menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan yang 
lebih dari keduanya.  

Happy Blogging!  

Diambil dan disunting seperlunya dari: Nama situs: DIATASAWAM Penulis: japestinho 
Alamat URL: http://bloggingly.com/apa-itu-microblogging-dan-4-tips-memanfaatkan-
microblogging-untuk-mendukung-blog-anda/  

Stop Press 

Perayaan 15 Tahun SABDA 1 9 Oktober 2009 

Puji Tuhan, tepat tanggal 1 Oktober 2009 yang lalu, SABDA genap berusia 15 tahun. 
Sebagai rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan dan kesetiaan Anda mendukung 
pelayanan kami, maka selama bulan Oktober 2009, YLSA telah mempersiapkan 
rangkaian kegiatan untuk memeriahkan 15th SABDA. Adapun kegiatan yang telah kami 
laksanakan, yaitu:  

1 Oktober 2009  =  Peluncuran Facebook SABDA (http://fb.sabda.org/)  
1 Oktober 2009  =  Informasi Lomba "15 Tahun SABDA" (http://fb.sabda.org/lomba)  
1 Oktober 2009  =  Posting Blog "Perayaan 15 Tahun SABDA" di Blog  

SABDA (http://blog.sabda.org/2009/10/01/perayaan-15-tahun-sabda/)  
2 Oktober 2009  =  Peluncuran SABDA Labs (http://labs.sabda.org/)  
2 Oktober 2009  =  Peluncuran Gadget "Search SABDA Alkitab"  

(http://labs.sabda.org/index.php/Search_Alkitab)  
(http://alkitab.sabda.org/download.php)  

Untuk minggu berikutnya, kami meminta dukungan doa dari Anda semua, agar kegiatan 
yang telah kami persiapkan dapat berjalan dengan baik. Adapun kegiatan yang akan 
kami lakukan selama seminggu ke depan adalah:  

5-9 Oktober 2009  = Situs SABDA Alkitab Pindah ke Server Baru  
7 Oktober 2009  = Peluncuran SABDA exe  
9 Oktober 2009  = Peluncuran Fitur Baru di Situs SABDA Alkitab (expository)  
9 Oktober 2009  = Peluncuran Tutorial "SABDA Alkitab"  
9 Oktober 2009  = Info SABDA.net  

Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perayaan "15 Tahun 
SABDA" dan bagaimana Anda bisa berpartisipasi, silakan berkunjung ke:  
==> http://fb.sabda.org/info.php  

http://bloggingly.com/apa-itu-microblogging-dan-4-tips-memanfaatkan-microblogging-untuk-mendukung-blog-anda/
http://bloggingly.com/apa-itu-microblogging-dan-4-tips-memanfaatkan-microblogging-untuk-mendukung-blog-anda/
http://fb.sabda.org/
http://fb.sabda.org/lomba
http://blog.sabda.org/2009/10/01/perayaan-15-tahun-sabda/
http://labs.sabda.org/
http://labs.sabda.org/index.php/Search_Alkitab
http://alkitab.sabda.org/download.php
http://fb.sabda.org/info.php
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atau menulis email ke:  
==> < fb(at)sabda.org ><include> </include>  
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ICW 1127/Oktober/2009: Blog (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Masih di bawah topik Blog, kami sudah menyiapkan tiga ulasan situs blog mancanegara 
yang patut Anda simak. Selain itu, ada juga ulasan mengenai Berita YLSA yang kami 
harap dapat menginspirasi Anda untuk memadukan sebuah publikasi dengan isi situs 
blog yang Anda asuh.  

Kiranya semua itu, plus sekilas berita dari situs In-Christ.Net dan artikel mengenai jenis-
jenis blog, dapat menambah wawasan Anda.  

Selamat menyimak. Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Dian Pradana  
Staf Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
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Jelajah Manca 

• CHRISTIANBLOG.COM -  

Situs ini terbilang "sangat bersih" untuk ukuran komunitas blog. John B. Abela, si 
pembuat, benar-benar menekankan pentingnya kesesuaian dengan nilai kristiani untuk 
setiap isi blog. Hampir tidak mungkin kita temui kata-kata kasar, menyinggung unsur 
SARA, menyerang ajaran denominasi lain, atau bertendensi pornografi di situs ini. 
Untuk menjaga hal ini, bahkan digunakan perangkat lunak dan tim penguji. Satu usaha 
yang patut dipuji di tengah simpang siurnya dunia blogging. Mungkin karena hal ini pula, 
ChristianBlog.Com terbilang pesat pertumbuhannya, walaupun kebanyakan pengguna 
masih sebatas wilayah Amerika Serikat dan Kanada.  

Tidak terbatas hanya untuk blog dan komentar, situs ini juga menyediakan forum (di 
menu Discussion), layanan doa (di menu Prayer), dan beberapa layanan jaringan 
sosial, seperti profil, status, chatting, galeri foto, mengundang teman, dan grup. Untuk 
menggunakan layanan ini, Anda harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. 
Bahkan untuk bisa terlibat dalam jaringan sosialnya, Anda harus mengisi dengan 
lengkap profil testimoni keanggotaan anda. Ada tiga versi keanggotaan yang dapat 
Anda pilih: Free Account, Premier Account, dan Gold Account. Masing-masing dengan 
keistimewaan layanan yang semakin meningkat. Tentu untuk Premier dan Gold 
Account, Anda harus membayar biaya keanggotaan.  

Untuk blognya sendiri, situs ini telah memiliki lebih dari 15.000 blog dengan 69 kategori. 
Sejauh ini, kategori yang paling banyak blog-nya adalah "Christian Life" dan 
"Inspirational". Penambahan kategori baru memang hanya dilakukan oleh admin, tentu 
dengan meminta saran di forum diskusi.  

Sayangnya, akses situs ini terbilang lambat, termasuk untuk proses pendaftaran 
anggotanya yang sampai empat tahap. Blog juga tidak bisa terlalu banyak diberi variasi 
gambar dan huruf. Tapi hal ini tentu tidak akan mengurangi kualitas tulisan dan diskusi 
yang dipajang di dalamnya. Banyak sekali bahan bermutu yang ditulis. Selain itu, kita 
juga dimungkinkan berinteraksi lewat jaringan sosial dengan penulisnya. Asalkan 
kualitas ini tetap terjaga, ChristianBlog.Com akan selalu mendapat tempat di hati para 
blogger Kristen yang mencintai kesantunan. (RMS)  
==> http://www.christianblog.com/  

• INSIGHT - reflections and resources on christian youth ministry and leadership  

Christian Web and Blog Awards 2008 menobatkan Insight sebagai "Most Inspiring 
Leadership Blog". Blog Grahame Knox yang dibuat sejak September 2007 ini berisikan 
banyak ide untuk training, permainan, serta diskusi grup. Sasaran utama bahan-bahan 
ini memang pelayanan pemuda, namun sangat mungkin untuk dipakai secara umum. 
Hampir semua ide tadi berasal dari pengalaman belasan tahun Knox sebagai Youth 
Trainer di EEA (European Evangelical Alliance).  

http://www.christianblog.com/
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Karena mengikuti bentukan standar Typepad, tampilan blog ini memang terbilang 
sederhana. Tentu navigasinya jadi lebih mudah. Menu-menu tentang blog (kontak, 
about me, kategori, arsip, dan post terbaru) ada di sisi sebelah kiri, sementara link ke 
blog lain dan fasilitas seperti RSS dan Bookmark ada di sebelah kanan.  

Insight memang lebih mengutamakan isi. Ide-ide yang disuguhkan terbilang sederhana, 
namun ditambahkan pembahasan yang lebih mendalam, lalu disajikan aplikasi yang 
praktis. Semua tulisan dibuat demikian, sehingga sangat memudahkan penelusuran 
blog ini.  

Jika Anda memang membutuhkan referensi untuk training dan diskusi grup kristen, situs 
ini patut Anda kunjungi. Dapatkan pula bonus dua buku elektronik berisi permainan dan 
metode penelaahan Alkitab yang ditulis Grahame Knox. (RMS)  
==> http://insight.typepad.co.uk  

• COMPASSION - Releasing children from poverty in Jesus's name  

Pelayanan kesejahteraan anak Kristen yang dikerjakan Compassion memang telah 
dikenal luas. Lembaga ini juga terbilang tanggap akan kemajuan teknologi, khususnya 
di dunia internet. Melihat kebutuhan blogging berdampingan dengan situs resmi, 
Compassion membuat Compassion Blog sebagai "dapur" mereka.  

Blog ini diisi oleh para pekerja di Compassion dari berbagai negara. Mereka 
menceritakan pengalaman, ide, dan kegiatan baru, atau uraian yang tajam tentang 
kesejahteraan anak. Bahasan akan hal-hal tadi tentulah disampaikan dengan santai 
bergaya "curhat". Hampir setiap tulisan menuai banyak komentar, baik dari pihak luar 
maupun orang dalam Compassion sendiri. Bahkan setiap hari kerja selalu ada blog baru 
yang tampil. Semua ini mengesankan betapa dinamisnya Compassion Blog; tak kalah 
dengan aktivitas mereka di dunia nyata.  

Navigasi blog ini begitu sederhana, namun fasilitasnya terbilang canggih. Adanya RSS 
Kotak Pencarian serta Peta Situs jelas sangat membantu. Penyajian blog juga terbilang 
baik dan penuh warna. Blog dapat ditampilkan berdasarkan kategori (ada lima belas 
kategori), tags, yang terbaru, arsip tiap bulan, komentar terbanyak, atau yang terfavorit. 
Ada lagi tautan ke halaman Compassion di jaringan sosial (Facebook, Flicker, Youtube, 
MySpace, dan Twitter). Demikian pula tautan ke situs resmi Compassion, situs untuk 
para blogger yang peduli pada Compassion dan situs Compassion di beberapa negara. 
Selain itu, blog juga menyediakan bentuk partisipasi yang dapat dilakukan pengunjung. 
Fitur yang menarik tentunya daftar ulang tahun orang dalam Compassion dan cuplikan 
"what I'm doing" yang selalu diperbarui. Ini menjadikan pelayanan Compassion terasa 
lebih dekat dan lebih manusiawi.  

Satu hal yang menarik memang, melihat lembaga yang telah banyak memberkati ini 
mau membuka dapurnya untuk dikenali banyak orang. Anda mungkin salah seorang 
yang ingin lebih mengenal Compassion? (RMS)  
==> http://blog.compassion.com/  

http://insight.typepad.co.uk/
http://blog.compassion.com/
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In Christ Global:Blog in-christ.net 

Bicara tentang blog, In-Christ.Net dapat dianggap sebagai salah satu gudangnya. Di In-
Christ.Net, hingga berita ini ditulis, tersedia 472 blog kiriman para pengguna In-
Christ.Net dengan beragam topik. Ada topik anak, kepemimpinan, misi, konseling, 
penulis, dan media Kristen. Nah, jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah di In-Christ.Net, 
khususnya di bagian blog, untuk mengirim hasil karya blog Anda atau pun memberi 
komentar pada blog yang ada.  
==> http://in-christ.net/blog  

Seputar Milis 

Berita YLSA 

Berita YLSA adalah newsletter elektronik yang diterbitkan oleh YLSA untuk memberikan 
informasi aktual mengenai pelayanan dan perkembangan pelayanan YLSA. Sebagian 
dari informasi yang diberikan di publikasi ini diambil dari blog resmi YLSA, yakni Blog 
SABDA <http://blog.sabda.org/> sebuah blog tempat Anda dapat melihat pergumulan 
dan pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) dari kacamata orang-orang yang 
bekerja di balik YLSA.  

Publikasi yang dikirimkan sebulan sekali ini diterbitkan secara khusus untuk 
menjangkau pribadi/yayasan yang selama ini telah mendukung atau yang ingin 
mendukung menjadi sahabat YLSA; baik sebagai donatur, relawan, mitra, pendoa, dan 
teman-teman YLSA. Melalui dukungan inilah, eksistensi YLSA diharapkan dapat 
semakin berdampak bagi kemajuan pelayanan di Indonesia.  

Nah, jika Anda berminat untuk bergabung menjadi sahabat-sahabat YLSA, maka 
silakan kirimkan email kosong untuk berlangganan Berita YLSA di:  
==> < subscribe-i-kan-berita-ylsa(at)hub.xc.org >  

Untuk arsip publikasi Berita YLSA yang telah diterbitkan sejak November 2004 bisa 
dibaca di:  
==> http://ylsa.sabda.org/  
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita-ylsa/  

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

  

http://in-christ.net/blog
http://blog.sabda.org/
http://ylsa.sabda.org/
http://www.sabda.org/publikasi/berita-ylsa/
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Artikel:Jenis-Jenis Posting Dalam Blog 

Saat ini, blogging telah menjadi salah satu aktivitas online paling populer. Sampai batas 
tertentu, fleksibilitas dan variasi dalam posting blog dilakukan secara online dan 
memberikan kontribusi pada popularitas blog. Saat ini, jenis-jenis posting yang ada 
merupakan posting yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, pada saat aktivitas 
blogging baru dikenal. Dulu, pada awal blog baru dikenal, isi posting biasanya berisi 
curahan hati pribadi dan sekadar tulisan yang ingin dibagikan kepada orang lain. 
Namun sekarang, banyak sekali jenis posting yang beredar di dunia blogging.  

Berikut ini adalah beberapa jenis postingan blog yang populer dan terkenal.  

Postingan Berita Terbaru 

Posting ini didasarkan pada berita terbaru. Sebaiknya blogger jangan hanya berfokus 
pada memberikan berita, namun juga menganalisis dan menyajikan berita dalam 
perspektif sendiri menurut subjektivitas pribadi. Banyak sekali berita terbaru yang 
beredar di media online. Kita tinggal membaca, menelaah, menganalisa, dan kemudian 
menuliskan pendapat kita.  

Postingan Informatif 

Posting ini berisi informasi tentang topik tertentu. Ini adalah jenis yang paling umum dan 
banyak posting blog yang sering kali berfungsi sebagai sumber informasi yang 
berharga. Umumnya, baik blogger profesional atau amatir, sering memberikan 
postingan ini berdasarkan subjek masing-masing penulis.  

Postingan Review  

Ulasan pada produk atau jasa dari perusahaan disebut posting review. Mereka diminta 
oleh perusahaan tertentu untuk melakukan review atas produk/perusahaan tersebut. 
Nah, posting review inilah yang kemudian menjadi sumber mencari uang di internet 
lewat "ngeblog".  

P===ostingan Perdebatan ===  

Sebuah posting blog yang menampilkan beberapa diskusi pada topik tertentu dan 
biasanya topiknya adalah berita-berita yang masuk dalam kategori "hot news". Debat ini 
bisa dilakukan antara dua blogger atau antara blogger dan pemberi komentar.  

Postingan Personal  

Postingan yang menampilkan data pribadi dari blogger disebut "personalisasi post". 
Mereka juga disebut "online diary". Posting keluarga dapat detail, kesukaan dan 
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ketidaksukaan, kehidupan sehari-hari, dll. dari blogger. Postingan jenis ini biasanya 
dilakukan oleh selebriti yang terkenal dan ingin lebih dekat dengan penggemar mereka.  

Postingan Video 

Blogger yang memiliki video yang sangat menarik atau lucu bisa berbagi dengan orang 
lain dengan mempostingnya di blog mereka. Selain posting video, mereka juga 
memberikan informasi tambahan pada video tersebut, seperti maksud dari video, 
komentar, dll..  

Setiap jenis posting blog memiliki signifikansi sendiri. Mudah-mudahan informasi di atas 
membantu Anda untuk memahami berbagai jenis posting blog dan membantu untuk 
memahami kapan harus menggunakan jenis postingan tertentu.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: Simple and Dynamic Blog  
Penulis: Nanang  
Alamat URL: http://paijomania.blogdetik.com/2009/09/09/jenis-jenis-postingan-dalam-
blog/  

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan Oktober dan November 2009:  
November: Wanita Kristen  
Desember: Remaja  

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

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

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

  

http://paijomania.blogdetik.com/2009/09/09/jenis-jenis-postingan-dalam-blog/
http://paijomania.blogdetik.com/2009/09/09/jenis-jenis-postingan-dalam-blog/
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ICW 1128/November/2009: Wanita Kristen 
(1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Ketika Allah menciptakan wanita, Allah memberinya "tempat" yang sangat istimewa, 
yaitu menjadi "penolong yang sepadan" bagi suaminya (Kej. 2:18). Meski kadang 
dianggap lemah, namun Allah, Sang Pencipta, tidak memandang wanita dengan 
sebelah mata. Dia amat sangat menghargai dan memerhatikan setiap kaum hawa. Ya! 
Allah kita senantiasa memberikan tempat bagi wanita, yaitu untuk ikut ambil bagian 
dalam karya keselamatan-Nya.  

Bulan ini, secara khusus Redaksi ICW mengusung tema Wanita Kristen. Ada tiga 
ulasan situs berbahasa Indonesia sehubungan dengan wanita Kristen dan satu ulasan 
situs umum tentang wanita yang disajikan untuk semakin mengembangkan wawasan 
para wanita Kristen Indonesia. Agar lebih siap lagi menghadapi tantangan zaman, 
setiap wanita Kristen tidak boleh ketinggalan dalam meraup setiap informasi di dunia 
maya. Oleh karena itu, langsung saja simak informasi-informasi situs dalam edisi ini, 
lengkap dengan informasi bahan-bahan seputar Natal di situs natal.sabda.org.  

Selamat membaca!  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Pemimpin Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• WANITA KRISTEN - Wanita dalam Kristus  

Minimnya bahan kekristenan untuk wanita di internet menjadi salah satu dasar bagi 
Yayasan Lembaga SABDA untuk membangun situs Wanita Kristen yang diluncurkan 
pada Maret 2009. Kerinduan YLSA adalah situs ini dapat menjadi media bagi wanita-
wanita Kristen Indonesia untuk mendapatkan berbagai bahan kewanitaan yang akan 
membantu mereka menjadi wanita Kristen yang berkenan bagi Tuhan dan berwawasan 
luas. Dalam menjalankan berbagai perannya sebagai ibu, istri, wanita karier, dan juga 
pelayan di gereja tentu saja wanita membutuhkan tuntunan untuk melaksanakan tugas-
tugas tersebut. Situs yang dibangun dengan CMS Drupal ini hadir untuk 
memperlengkapi wanita-wanita Kristen Indonesia melaksanakan tugas dan taggung 
jawab yang dipercayakan Tuhan pada mereka.  

Agar lebih memudahkan dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan, isi situs ini 
dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: Keluarga, Kesehatan, Konseling, 
Pernikahan, Single Life, Karier, Kehidupan Rohani, Relasi, Pengembangan Diri, dan 
Umum. Selain itu, Anda juga dapat membaca bahan-bahan yang ada melalui 
pengelompokan berdasarkan bahan, yaitu Renungan, Dunia Wanita (artikel), Wawasan 
Wanita (tips), Suara Hati (blog), dan Biografi (tokoh wanita dalam Alkitab). Situs ini pun 
memanfaatkan sistem sindikasi yang memungkinkan pengunjung dapat membaca 
artikel-artikel seputar wanita dalam situs-situs YLSA yang lain. Selain menikmati bahan-
bahan yang melimpah seputar wanita, pengunjung juga dapat melakukan interaksi 
dengan memberikan komentar terhadap setiap bahan yang tersedia dan juga menulis 
blog yang dapat menguatkan para wanita Kristen lainnya. Namun, untuk dapat 
berkomentar dan menulis blog, setiap pengunjung harus sudah menjadi pengguna 
terlebih dahulu. Nah, jangan hanya berhenti menmbaca ulasan ini saja, langsung saja 
Anda kunjungi situs Wanita Kristen dan bagikan informasi ini kepada setiap wanita 
Kristen yang Anda ketahui. (DWD)  
==> http://wanita.sabda.org/  

• RENUNGAN HARIAN WANITA - Renungan yang Menjadi Pegangan Wanita 
Kristiani  

Situs Renungan Harian Wanita merupakan salah satu halaman yang dibangun terpisah 
dari situs utamanya, Harian Wanita. Bermula dari kerinduan untuk melayani Tuhan di 
tengah-tengah kesibukan yang padat sebagai seorang wanita yang telah berkeluarga, 
pada Februari 2008 lahirlah situs Harian Wanita. Meskipun merupakan bagian dari situs 
Harian Wanita, isi dari Renungan Harian Wanita ternyata lebih banyak dibandingkan 
halaman utamanya sendiri. Situs ini berusaha diperbarui sesering mungkin oleh 
pendirinya, agar setiap saat pula para pengunjung bisa mendapatkan renungan firman 
Tuhan untuk saat teduh sehari-hari. Namun tidak hanya renugan harian saja, dalam 
Renungan Harian Wanita terdapat pula menu Artikel dan Kesaksian.  

http://wanita.sabda.org/
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Selain berisi bahan-bahan, situs ini juga menyediakan tempat yang menarik bagi wanita 
untuk saling berbagi. Karena wanita paling senang "curhat-curhatan", maka di situs ini 
disediakan pula menu Curhat. Dalam menu ini, seluruh pengunjung, terutama para 
wanita, bisa berbagi dan menguatkan satu sama lain. Sayang, sistem yang digunakan 
masih sangat sederhana, sehingga setiap curhat maupun komentar bercampur menjadi 
satu. Namun secara keseluruhan, isi situs ini memberkati banyak pengunjungnya. Hal 
ini terbaca dari setiap respons melalui komentar maupun fasilitas shoutbox yang diberi 
nama Ayo Kita Berkenalan ...! (DWD)  
==> http://harianwanita.com/blog  
==> http://harianwanita.com/ [Harian Wanita]  

• JAWABAN RELATIONSHIP: HUSBAND & WIFE -  

Menjadi seorang istri bukanlah merupakan tugas yang mudah bagi beberapa wanita, 
bahkan mungkin bagi sebagian besar wanita. Namun, meskipun tidak mudah, hidup 
sebagai seorang istri yang mendampingi suami dapat menjadi pengalaman yang sangat 
memberkati dan memperkaya hidup seorang wanita. Melalui menu Husband & Wife, 
dalam halaman Jawaban Relationship, situs Jawaban.com, kita dapat melihat berbagai 
macam persoalan dan masalah yang mungkin ditemui dalam hubungan suami istri. 
Setiap permasalahan yang ada diulas dengan memberikan langkah-langkah praktis 
bagi istri maupun suami untuk mengatasinya. Tidak ada kategori khusus untuk 
mengelompokkan setiap artikel dalam menu Husband & Wife ini. Semua artikel 
didaftarkan seluruhnya dalam menu ini. Istimewanya, selain dapat membaca artikel-
artikel yang dapat membantu setiap wanita menghadapi pengalaman-pengalaman 
pernikahannya, pengunjung pun dapat langsung menanyakan kepada ahlinya dalam 
menu Ask the Expert? For Marriage. (DWD)  

 
==> http://jawaban.com/news/relationship/archive.php?cat_id=92  

Jelajah Nusantara 

• WANITA KRISTEN - Wanita dalam Kristus  

Minimnya bahan kekristenan untuk wanita di internet menjadi salah satu dasar bagi 
Yayasan Lembaga SABDA untuk membangun situs Wanita Kristen yang diluncurkan 
pada Maret 2009. Kerinduan YLSA adalah situs ini dapat menjadi media bagi wanita-
wanita Kristen Indonesia untuk mendapatkan berbagai bahan kewanitaan yang akan 
membantu mereka menjadi wanita Kristen yang berkenan bagi Tuhan dan berwawasan 
luas. Dalam menjalankan berbagai perannya sebagai ibu, istri, wanita karier, dan juga 
pelayan di gereja tentu saja wanita membutuhkan tuntunan untuk melaksanakan tugas-
tugas tersebut. Situs yang dibangun dengan CMS Drupal ini hadir untuk 
memperlengkapi wanita-wanita Kristen Indonesia melaksanakan tugas dan taggung 
jawab yang dipercayakan Tuhan pada mereka.  

http://harianwanita.com/blog
http://harianwanita.com/
http://jawaban.com/news/relationship/archive.php?cat_id=92
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Agar lebih memudahkan dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan, isi situs ini 
dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: Keluarga, Kesehatan, Konseling, 
Pernikahan, Single Life, Karier, Kehidupan Rohani, Relasi, Pengembangan Diri, dan 
Umum. Selain itu, Anda juga dapat membaca bahan-bahan yang ada melalui 
pengelompokan berdasarkan bahan, yaitu Renungan, Dunia Wanita (artikel), Wawasan 
Wanita (tips), Suara Hati (blog), dan Biografi (tokoh wanita dalam Alkitab). Situs ini pun 
memanfaatkan sistem sindikasi yang memungkinkan pengunjung dapat membaca 
artikel-artikel seputar wanita dalam situs-situs YLSA yang lain. Selain menikmati bahan-
bahan yang melimpah seputar wanita, pengunjung juga dapat melakukan interaksi 
dengan memberikan komentar terhadap setiap bahan yang tersedia dan juga menulis 
blog yang dapat menguatkan para wanita Kristen lainnya. Namun, untuk dapat 
berkomentar dan menulis blog, setiap pengunjung harus sudah menjadi pengguna 
terlebih dahulu. Nah, jangan hanya berhenti menmbaca ulasan ini saja, langsung saja 
Anda kunjungi situs Wanita Kristen dan bagikan informasi ini kepada setiap wanita 
Kristen yang Anda ketahui. (DWD)  
==> http://wanita.sabda.org/  

• RENUNGAN HARIAN WANITA - Renungan yang Menjadi Pegangan Wanita 
Kristiani  

Situs Renungan Harian Wanita merupakan salah satu halaman yang dibangun terpisah 
dari situs utamanya, Harian Wanita. Bermula dari kerinduan untuk melayani Tuhan di 
tengah-tengah kesibukan yang padat sebagai seorang wanita yang telah berkeluarga, 
pada Februari 2008 lahirlah situs Harian Wanita. Meskipun merupakan bagian dari situs 
Harian Wanita, isi dari Renungan Harian Wanita ternyata lebih banyak dibandingkan 
halaman utamanya sendiri. Situs ini berusaha diperbarui sesering mungkin oleh 
pendirinya, agar setiap saat pula para pengunjung bisa mendapatkan renungan firman 
Tuhan untuk saat teduh sehari-hari. Namun tidak hanya renugan harian saja, dalam 
Renungan Harian Wanita terdapat pula menu Artikel dan Kesaksian.  

Selain berisi bahan-bahan, situs ini juga menyediakan tempat yang menarik bagi wanita 
untuk saling berbagi. Karena wanita paling senang "curhat-curhatan", maka di situs ini 
disediakan pula menu Curhat. Dalam menu ini, seluruh pengunjung, terutama para 
wanita, bisa berbagi dan menguatkan satu sama lain. Sayang, sistem yang digunakan 
masih sangat sederhana, sehingga setiap curhat maupun komentar bercampur menjadi 
satu. Namun secara keseluruhan, isi situs ini memberkati banyak pengunjungnya. Hal 
ini terbaca dari setiap respons melalui komentar maupun fasilitas shoutbox yang diberi 
nama Ayo Kita Berkenalan ...! (DWD)  
==> http://harianwanita.com/blog  
==> http://harianwanita.com/ [Harian Wanita]  

• JAWABAN RELATIONSHIP: HUSBAND & WIFE -  

Menjadi seorang istri bukanlah merupakan tugas yang mudah bagi beberapa wanita, 
bahkan mungkin bagi sebagian besar wanita. Namun, meskipun tidak mudah, hidup 
sebagai seorang istri yang mendampingi suami dapat menjadi pengalaman yang sangat 

http://wanita.sabda.org/
http://harianwanita.com/blog
http://harianwanita.com/
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memberkati dan memperkaya hidup seorang wanita. Melalui menu Husband & Wife, 
dalam halaman Jawaban Relationship, situs Jawaban.com, kita dapat melihat berbagai 
macam persoalan dan masalah yang mungkin ditemui dalam hubungan suami istri. 
Setiap permasalahan yang ada diulas dengan memberikan langkah-langkah praktis 
bagi istri maupun suami untuk mengatasinya. Tidak ada kategori khusus untuk 
mengelompokkan setiap artikel dalam menu Husband & Wife ini. Semua artikel 
didaftarkan seluruhnya dalam menu ini. Istimewanya, selain dapat membaca artikel-
artikel yang dapat membantu setiap wanita menghadapi pengalaman-pengalaman 
pernikahannya, pengunjung pun dapat langsung menanyakan kepada ahlinya dalam 
menu Ask the Expert? For Marriage. (DWD)  

 
==> http://jawaban.com/news/relationship/archive.php?cat_id=92  

Get the Fresh 

Publikasi Ylsa Sudah Merambah Facebook 

Puji Tuhan, kerinduan YLSA (lihat http://blog.sabda.org/2009/09/18/ylsa-merambah-ke-
facebook/) untuk merambah ke Facebook akhirnya terlaksana juga. Sekarang, hampir 
semua publikasi YLSA sudah memiliki sebuah halaman di Facebook. Berikut adalah 
daftar halaman Facebook publikasi YLSA beserta alamat URL-nya.  

• Bio-Kristi (http://fb.sabda.org/biokristi)  
• e-BinaAnak (http://fb.sabda.org/binaanak)  
• e-Buku (http://fb.sabda.org/buku)  
• e-Doa (http://fb.sabda.org/doa)  
• e-Humor (http://fb.sabda.org/humor)  
• e-JEMMi (http://fb.sabda.org/misi)  
• e-Konsel (http://fb.sabda.org/konsel)  
• e-Penulis (http://fb.sabda.org/penulis)  
• e-Reformed (http://fb.sabda.org/reformed)  
• e-Wanita (http://fb.sabda.org/wanita)  
• Kisah (http://fb.sabda.org/kisah)  
• e-Leadership (http://fb.sabda.org/lead)  
• ICW (http://fb.sabda.org/icw)  

Melalui sarana Facebook ini, kami berharap para pelanggan publikasi YLSA dapat 
semakin akrab berinteraksi. Mari kita warnai Facebook dengan persekutuan antaranak-
anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah nama-Nya saja yang 
semakin dipermuliakan!  

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

http://jawaban.com/news/relationship/archive.php?cat_id=92
http://blog.sabda.org/2009/09/18/ylsa-merambah-ke-facebook/
http://blog.sabda.org/2009/09/18/ylsa-merambah-ke-facebook/
http://fb.sabda.org/biokristi
http://fb.sabda.org/binaanak
http://fb.sabda.org/buku
http://fb.sabda.org/doa
http://fb.sabda.org/humor
http://fb.sabda.org/misi
http://fb.sabda.org/konsel
http://fb.sabda.org/penulis
http://fb.sabda.org/reformed
http://fb.sabda.org/wanita
http://fb.sabda.org/kisah
http://fb.sabda.org/lead
http://fb.sabda.org/icw
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Artikel:Tips Ampuh Tangkal Penipuan di Facebook 

Serangan phising (penipuan online) melalui Facebook semakin menggila. Vendor 
keamanan internet Kaspersky Lab mengungkapkan bahwa kode jahat yang disebarkan 
melalui situs jejaring sosial ini sepuluh kali lebih efektif menginfeksi dibandingkan 
dengan distribusi malware melalui email.  

"Tipuan phising dapat berhasil dengan berpura-pura menjadi sesuatu yang pada 
awalnya terlihat legal untuk memancing korban. Tetap waspada dan lakukan tindakan 
pencegahan yang tepat merupakan kunci untuk tidak masuk ke dalam perangkap 
mereka," ujar David Emm, anggota Tim Penelitian dan Analisa Global Kaspersky Lab.  

Untuk mengatasi serangan phising tersebut, simak tips ampuh dari Kaspersky, yang 
dikutip detikINET dari keterangan resminya, Jumat (22/5/2009).  

1. Untuk situs seperti Facebook, buat bookmark untuk halaman login, atau 
mengetik URL secara langsung di browser address bar.  

2. Jangan mengeklik link pada pesan email.  
3. Hanya mengetik data rahasia pada website yang aman.  
4. Mengecek akun bank Anda secara regular dan melaporkan apa pun yang 

mencurigakan kepada bank Anda.  
5. Cari tanda "giveaway" dari email phising: jika hal itu tidak ditujukan secara 

personal kepada Anda, jika Anda bukan satu-satunya penerima email, jika 
terdapat kesalahan ejaan, tata bahasa atau sintaks yang buruk atau kekakuan 
lainnya dalam penggunaan bahasa.  

6. Meng-install software untuk keamanan internet dan tetap meng-update antivirus.  
7. Meng-install patch keamanan.  
8. Waspada terhadap email dan pesan instan yang tidak diminta.  
9. Berhati-hati ketika login yang meminta hak administrator.  
10. Back up data anda.  

Diambil dan disunting seperlunya dari: Nama situs: detikinet Penulis: Fransiska Ari 
Wahyu Alamat URL: http://www.detikinet.com/read/2009/05/22/074016/1135353/ 
510/tips-ampuh-tangkal-penipuan-di-facebook  

Stop Press 

Dapatkan Kumpulan Bahan Natal di natal.sabda.org  

Bulan November telah tiba. Kami yakin Anda yang aktif di pelayanan pasti sudah mulai 
berpikir untuk mempersiapkan Natal, bukan? Nah, dengan gembira kami 
menginformasikan bahwa Yayasan Lembaga SABDA telah menyediakan wadah di situs 
"natal.sabda.org" bagi setiap pelayan Tuhan agar bisa saling berbagi bahan-bahan 
Natal dalam bahasa Indonesia. Ada banyak bahan yang bisa didapatkan, seperti 
Renungan Natal, Artikel Natal, Cerita/Kesaksian Natal, Drama Natal, Puisi Natal, Tips 

http://www.detikinet.com/read/2009/05/22/074016/1135353/
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Natal, Bahan Mengajar Natal, Blog Natal, Resensi Buku Natal, Review Situs Natal, e-
Cards Natal, Gambar/Desain Natal, Lagu Natal, dan bahkan sarana diskusi tentang 
topik Natal.  

Yang istimewa adalah situs "natal.sabda.org" dirancang sebagai situs yang interaktif, 
sehingga pengunjung dapat mendaftarkan diri untuk berpartisipasi aktif dengan 
mengirimkan tulisan, menulis blog, memberikan komentar, dan mengucapkan selamat 
Natal kepada rekan pengunjung lain. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs 
"natal.sabda.org". Mari berbagi berkat pada perayaan hari kedatangan Kristus ke dunia 
2000 tahun yang lalu ini dengan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya.  
==> http://natal.sabda.org/<include> </include>  
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ICW 1129/November/2009: Wanita Kristen 
(2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Topik Wanita masih menjadi acuan bahan-bahan yang disajikan di edisi ini. Bedanya, 
seperti biasa, situs-situs yang kami ulas di edisi ini adalah situs-situs berbahasa Inggris. 
Memang hanya tiga situs di antara banyaknya situs wanita Kristen berbahasa Inggris di 
dunia maya yang kami ulas, namun percayalah, saat Anda mencoba mengunjungi situs-
situs pilihan yang kami sajikan ini, Anda akan menemui banyak situs wanita Kristen lain 
yang ada di dunia maya. Sekali kayuh, dua tiga pulau terlampaui; sekali buka situs, 
Anda mendapatkan akses ke situs-situs lain.  

Memperingati Hari Pohon pada 21 November kemarin, kami juga menampilkan satu 
tulisan yang kami rasa baik sekali, tidak hanya untuk dibaca, namun juga dipraktikkan.  

Nah, selamat menyimak edisi ICW kali ini, semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Dian Pradana  
Staf Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  
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Jelajah Manca 

• I LIFT MY EYES MINISTRY (WOMEN) -  

Halaman Women merupakan satu bagian kecil dari situs I Lift My Eyes Ministry (ILME), 
sebuah situs Kristen yang dikembangkan sejak tahun 1996. Namun demikian, bagian 
kecil ini memuat begitu banyak tautan baik ke situs ILME maupun situs-situs lain yang 
memuat bahan-bahan yang dikhususkan untuk wanita Kristen.  

Saat ulasan ini ditulis, ada hampir 60-an tautan ke situs-situs wanita Kristen di halaman 
ini. Dari keterangan yang sangat menjelaskan isi situs yang ditautkan, dapat dilihat 
keanekaragaman situs wanita Kristen yang ada di dunia web. Ada yang berbentuk situs 
jaringan, ada yang hanya berfungsi sebagai penyedia bahan, dan ada juga yang 
merupakan situs organisasi wanita. Itu dalam hal bentuk situs, dalam hal sasaran 
pembaca lain lagi; ada yang untuk ibu rumah tangga, ada yang untuk istri pendeta, ada 
yang untuk wanita karier, dll..  

Nah, jadi tunggu apa lagi? Jika Anda sedang membutuhkan bahan khusus untuk wanita 
Kristen, datanglah ke halaman ini. Tidak perlu lagi memanfaatkan jasa pencarian 
Google; halaman ini sudah memenuhi kebutuhan Anda.  
==> http://psalm121.ca/womgle.html  

• THE CHRISTIAN WOMAN  

Anda mencari bahan-bahan Kristen untuk wanita? Kunjungilah situs ini. Situs ini 
menyediakan bahan-bahan kekristenan untuk wanita Kristen yang beragam jenisnya.  

Untuk melihat secara keseluruhan isi yang ditawarkan situs ini, sebaiknya langsung saja 
mengunjungi halaman Site Map. Dalam halaman tersebut, Anda akan dibawa kepada 
halaman yang memuat hampir seluruh isi situs, dilengkapi kategori jenis bahan yang 
tentu saja akan memudahkan pencarian Anda.  

Ada artikel untuk wanita yang masih dikategorikan lagi berdasarkan temanya. 
Kemudian ada juga bahan renungan untuk wanita. Lalu puisi, topik Alkitab untuk wanita, 
dll..  

Selain mendapatkan bahan Kristen untuk wanita, Anda juga bisa 
memberikan/mengirimkan artikel Kristen untuk wanita. Caranya bagaimana, dan apa 
saja syaratnya? Silakan Anda masuk ke menu Submit Articles yang ada di bagian kiri 
bawah halaman utama situs ini.  

Situs yang sederhana, namun lengkap dan sistematis.  
==> http://www.thechristianwoman.com/  

• REVIVED CHRISTIAN WOMAN - Become a Christian Woman Released to Love  

http://psalm121.ca/womgle.html
http://www.thechristianwoman.com/
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Memang, bahan-bahan yang disediakan dalam situs ini sudah tertata rapi di sisi kiri 
halaman utama situs ini. Namun, ada baiknya jika saat berkunjung Anda memilih untuk 
mengamati bagian bawah halaman utama situs ini, tepatnya di bawah "ucapan selamat 
datang".  

Di sana terdapat deretan tautan beserta penjelasan yang akan sangat membantu Anda 
mencari bahan khusus wanita yang sedang Anda cari. Ingin mencari artikel tentang 
parenting misalnya, Anda bisa langsung klik tautan "Christian Parenting Articles" dan 
Anda akan dibawa ke sebuah halaman yang memuat banyak artikel tentang "parenting".  

Uniknya, hampir setiap artikel yang tersedia di situs ini dilengkapi dengan fasilitas 
forum, tempat Anda bisa mengutarakan pendapat Anda dan berdiskusi tentang artikel 
yang baru saja Anda baca setelah mengisi beberapa kotak informasi.  

Linda, pembangun situs ini, berharap pengunjung dapat terbuka mata hatinya dan 
terdorong untuk memperbaharui pikiran dan membangkitkan jiwa Anda.  
==> http://www.revived-christian-woman.com/index.html  

In Christ Global:Tulisan Tentang Wanita di in-christ.net 

Situs In-Christ.Net tidak menyediakan topik Wanita secara khusus, baik di bagian 
Artikel, Blog, Forum, maupun Wiki. Namun demikian, Anda bisa memasukkan kata 
"wanita" di fasilitas pencarian masing- masing bagian itu. Ada cukup banyak 
tulisan/bahan yang memuat kata wanita. Semoga bisa memenuhi kebutuhan Anda.  

Mengingat minimnya bahan seputar wanita Kristen dalam situs ini, kami mengundang 
Anda untuk bergabung dalam In-Christ.Net sehingga Anda dapat memposting artikel-
artikel atau blog yang secara khusus membahas mengenai wanita dan kekristenan dari 
berbagai sisi. Terima kasih.  
==> http://in-christ.net/  

Seputar Milis 

• e-Wanita -  

Milis e-Wanita dibangun dari kerinduan untuk memberikan bahan pelayanan bagi kaum 
wanita. Milis ini diharapkan akan memperkaya wanita Kristen Indonesia dalam 
kehidupan spiritual maupun kehidupan mereka sehari-hari.  

Milis yang terbit dua kali dalam sebulan ini menawarkan berbagai bahan yang 
menginspirasi, menambah pengetahuan, dan mengembangkan kehidupan rohani. 
Adapun bahan-bahan yang disajikan adalah renungan, artikel, tips-tips, pokok doa, 
biografi, dan kutipan kata bijak yang diharapkan mampu memberi inspirasi dan 
penguatan.  

http://www.revived-christian-woman.com/index.html
http://in-christ.net/
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Milis e-Wanita merupakan sebuah milis yang sifatnya terbuka bagi denominasi gereja 
mana pun. Jadi, jika Anda adalah wanita-wanita Kristen Indonesia yang ingin dibekali 
menjadi wanita Kristen seutuhnya, segeralah bergabung dalam milis ini.  
==> <wanita(at)sabda.org> [Kirim Pesan]  
==> <subscribe-i-kan-wanita(at)hub.xc.org> [Berlangganan]  
==> <http://wanita.sabda.org/> [Situs Wanita]  
==> <http://www.sabda.org/publikasi/e-wanita/> [Arsip e-Wanita]  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs, blog, dan milis di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan ulasannya.  
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Artikel:Menanam Pohon Lewat Internet 

Pemalakan dan eksploitasi hutan yang dilakukan secara besar-besaran telah 
mengakibatkan rusaknya berbagai macam ekosistem di dalamnya, serta 
mengakibatkan berkurangnya luas hutan secara signifikan. Padahal kita tahu fungsi 
hutan sangat penting, yaitu sebagai paru-paru bumi. Coba bayangkan jika paru-paru 
Anda sakit/rusak, pastinya Anda akan mengalami gangguan pernapasan, dan kalau 
sudah parah bisa berujung pada kematian.  

Dampak dari pemanasan global sudah mulai dirasakan. Salah satu penyebabnya 
adalah karena semakin berkurangnya luas hutan. Sekarang negara-negara di dunia 
sedang gencar memerangi dampak pemanasan global. Salah satu caranya yaitu 
dengan melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi hutan yang telah gundul. 
Untuk menunjang kegiatan ini, masyarakat di seluruh dunia diajak untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.  

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sekarang setiap orang bisa ikut 
berpartisipasi menanam pohon dari jarak jauh melalui internet. Cara seperti ini telah 
dilakukan (diujicobakan) di pulau Kalimantan, yang disponsori oleh WWF (salah satu 
badan PBB). Cukup dengan Rp 45.000,00/pohon, kita sudah bisa menjadi sahabat bumi 
karena telah ikut membantu mengembalikan fungsi hutan sebagai paru-paru 
dunia/bumi.  

Uniknya, pohon yang nanti Anda tanam bisa Anda beri nama dan perkembangannya 
bisa dipantau sendiri melalui Google Earth. Ini merupakan terobosan baru dalam upaya 
penyelamatan bumi dari bahaya kerusakan yang lebih parah lagi akibat dampak 
pemanasan global.  

Bumi ini adalah milik kita bersama, bahkan merupakan titipan anak cucu kita. Untuk itu, 
kita semua wajib menjaganya supaya tetap baik. Jika selama ini Anda bingung 
bagaimana cara mencegah dampak pemanasan global, maka mulai sekarang Anda 
tidak perlu bingung lagi, karena Anda bisa melakukannya dengan ikut berpartisipasi 
melalui program ini. Anda tidak perlu datang ke lokasi (Kalimantan) untuk menanam 
pohon, karena semua itu bisa dilakukan dari rumah, tempat kerja, sekolah, dan lain-lain.  

Bagaimana, sudah siap berpartisipasi menghijaukan bumi kembali dan mencegah 
dampak pemanasan global? Kalau sudah, silakan menuju ke www.MyBabyTree.org. 
Jangan lupa untuk mengajak teman, saudara, atau rekan-rekan lainnya untuk ikut 
berpartisipasi dalam program ini. Semakin banyak semakin bagus. Karena semakin 
banyak orang yang berpartisipasi, maka akan semakin banyak pula pohon yang akan 
ditanam, sehingga akan semakin cepat pula proses pengembalian fungsi hutan sebagai 
paru-paru dunia.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: Tongkonan  
Penulis: Feri  
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Alamat URL: http://tongkonanku.blogspot.com/2009/01/ menanam-pohon-lewat-
internet.html  

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan Oktober dan November 2009:  
Desember: Remaja  
Januari: Penerbit Kristen  

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

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

Selamat melayani, Tuhan memberkati!<include> </include>  
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ICW 1130/Desember/2009: Remaja dan 
Pemuda (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Masa-masa remaja dan pemuda merupakan masa-masa yang penuh kenangan serta 
cerita. Masa-masa tersebut merupakan masa-masa pengekspresian diri dan pencarian 
jati diri yang melahirkan banyak cerita kehidupan. Bahkan, cerita pertobatan pun banyak 
terjadi pada masa-masa ini. Oleh karena itu, pelayanan yang intensif bagi para remaja 
dan pemuda perlu dilakukan. Salah satu caranya dengan menciptakan wadah dalam 
dunia internet tempat para remaja dan pemuda masa kini lebih banyak 
mengekspresikan diri dan membentuk pergaulannya.  

Dalam edisi ini, ICW menampilkan lima ulasan situs remaja dan pemuda. Kiranya dapat 
menjadi sumber informasi bagi para remaja dan pemuda dalam mencari sumber yang 
bermanfaat dan membangun dalam dunia internet. Tidak ketinggalan pula sebuah info 
yang pastinya akan sangat berguna untuk membawa para remaja menggunakan 
internet dengan lebih aman. Kiranya menjadi berkat.  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  
http://fb.sabda.org/icw  
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Jelajah Situs 

• SABDA SPACE TEENS - Komunitas Blogger Remaja Kristen  

Mengajak para remaja untuk giat menulis memang masih membutuhkan perjuangan, 
walau beberapa tahun belakangan ini ada sedikit kemajuan. Sejak gaya novel "teenlit" 
menjamur, dunia literatur cetak, demikian pula dunia blogging Indonesia, mulai 
diramaikan oleh rekan-rekan usia belasan. Tren penulisan pun mulai berimbang; tidak 
melulu kisah cinta anak, beberapa tulisan sudah mulai serius merambah bidang lain. 
Bagaimana kualitas tulisan remaja-remaja Kristen di Indonesia? Situs SABDA Space 
Teens agaknya bisa menjadi salah satu alat uji.  

Kendati masih kalah jumlah dalam hal blogger dan blog (168 blogger dan 215 blog) dari 
"kakak kandungnya", SABDA Space (www.sabdaspace.org), SABDA Space Teens 
setidaknya menawarkan alternatif baru bagi remaja Kristen. Dari segi fasilitas, SABDA 
Space Teens sebenarnya cukup mumpuni untuk sebuah komunitas blogger. Ada cara 
penampilan blog berdasarkan tags, keyword, komentar terbaru, maupun blog terbaru. 
Ada avatar, emoticon, dan private message untuk ekspresi diri dan komunikasi antar-
blogger. Fasilitas untuk kemudahan seperti search box, FAQ, dan sindikasi juga 
ditambahkan. Sekalian juga peramai blog seperti point, daftar ulang tahun, dan 
shoutbox.  

Isi situs ini terbilang baik, terutama karena situs ini memberlakukan kebijakan penulisan 
(baca di halaman Policy). Tentu situs ini dapat menjadi rekomendasi untuk latihan dan 
ekspresi penulisan remaja Kristen. Alangkah baiknya jika makin banyak yang 
meramaikan. Anda mungkin berminat mengisi atau mengajak remaja lain terlibat? 
(RMS)  
==> http://teens.sabdaspace.org/  

• YOUR MINISTRIES -  

YOUR Ministries (YM) bekerja memfasilitasi beberapa pelayanan pemuda di Indonesia. 
Pelayanan Mimbar, KKR, Seminar, Panti Rehabilitasi, Konseling dan Mentoring yang 
mereka kerjakan telah membantu banyak remaja dan pemuda Kristen. Tak ketinggalan, 
mereka pun merambah dunia internet untuk perluasan dan kemantapan gerak 
pelayanan.  

Situs ini setidaknya mencerminkan kegiatan YM. Lewat menu-menu yang ada, kita bisa 
melihat profil, bentuk dan strategi pelayanan, kontak, galeri foto, dll.. YM juga 
merekomendasikan beberapa produk (umumnya buku dan video khotbah) yang dinilai 
memberi dampak besar bagi pelayanan pemuda selain juga menuliskan beberapa 
artikel yang membangun. Lembaga ini mencoba memfasilitasi berbagai kegiatan 
pemuda Kristen dengan mencantumkannya di kalender kegiatan (ada di submenu dan 
di block Spot News). Ada pula undangan partispasi, baik dalam hal penulisan artikel, 
penambahan kalender kegiatan, referensi produk, maupun menabur dana. Sebagai 

http://teens.sabdaspace.org/
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penyemangat, nikmati pula kata-kata bijak harian yang dipajang di sisi kanan bawah 
situs ini.  

Navigasi situs yang dibuat dengan Fi-Bee ini memang terbilang mudah dan rasanya 
cukup untuk mengenalkan YOUR Ministries. Strategi yang patut ditiru oleh banyak 
pelayanan pemuda. (RMS)  
==> www.yourministries.org  

• PEMUDAKRISTEN.COM - Sumber Informasi Aktivis Pemuda Kristen  

Visi dari Pemudakristen.com adalah menjadikan situs ini sumber informasi aktivis 
pemuda Kristen untuk mengembangkan pelayanannya di dalam menghadapi tantangan 
zaman. Pemudakristen.com dikembangkan oleh rekan-rekan pemuda yang digerakkan 
oleh semangat Reformed Injili, semangat yang memengaruhi masyarakat untuk 
melaksanakan mandat budaya dan mandat Injil.  

Berbagai artikel kekristenan yang dibagi berdasarkan kategori Pengajaran, Rohani 
Umum, Kesaksian, Musik Lagu, Sharing Buku, PI, Sekolah Minggu, dan Persekutuan, 
dapat ditemukan oleh para pemuda di dalam situs ini. Selain artikel, berbagai info 
kegiatan kepemudaan pun dapat Anda akses dalam menu Hot News. Tidak ketinggalan 
pula informasi daftar situs-situs lain dalam menu Link. Hanya saja, sangat disayangkan 
situs ini sudah lama tidak diperbarui isinya. Nah, agar pengelola situs menggeliat lagi 
untuk menghidupkan situs ini, mari kirimkan saran kepada mereka malalui menu Buku 
Tamu. (DWD)  
==> http://www.pemudakristen.com/  

Jelajah Nusantara 

• SABDA SPACE TEENS - Komunitas Blogger Remaja Kristen  

Mengajak para remaja untuk giat menulis memang masih membutuhkan perjuangan, 
walau beberapa tahun belakangan ini ada sedikit kemajuan. Sejak gaya novel "teenlit" 
menjamur, dunia literatur cetak, demikian pula dunia blogging Indonesia, mulai 
diramaikan oleh rekan-rekan usia belasan. Tren penulisan pun mulai berimbang; tidak 
melulu kisah cinta anak, beberapa tulisan sudah mulai serius merambah bidang lain. 
Bagaimana kualitas tulisan remaja-remaja Kristen di Indonesia? Situs SABDA Space 
Teens agaknya bisa menjadi salah satu alat uji.  

Kendati masih kalah jumlah dalam hal blogger dan blog (168 blogger dan 215 blog) dari 
"kakak kandungnya", SABDA Space (www.sabdaspace.org), SABDA Space Teens 
setidaknya menawarkan alternatif baru bagi remaja Kristen. Dari segi fasilitas, SABDA 
Space Teens sebenarnya cukup mumpuni untuk sebuah komunitas blogger. Ada cara 
penampilan blog berdasarkan tags, keyword, komentar terbaru, maupun blog terbaru. 
Ada avatar, emoticon, dan private message untuk ekspresi diri dan komunikasi antar-
blogger. Fasilitas untuk kemudahan seperti search box, FAQ, dan sindikasi juga 
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ditambahkan. Sekalian juga peramai blog seperti point, daftar ulang tahun, dan 
shoutbox.  

Isi situs ini terbilang baik, terutama karena situs ini memberlakukan kebijakan penulisan 
(baca di halaman Policy). Tentu situs ini dapat menjadi rekomendasi untuk latihan dan 
ekspresi penulisan remaja Kristen. Alangkah baiknya jika makin banyak yang 
meramaikan. Anda mungkin berminat mengisi atau mengajak remaja lain terlibat? 
(RMS)  
==> http://teens.sabdaspace.org/  

• YOUR MINISTRIES -  

YOUR Ministries (YM) bekerja memfasilitasi beberapa pelayanan pemuda di Indonesia. 
Pelayanan Mimbar, KKR, Seminar, Panti Rehabilitasi, Konseling dan Mentoring yang 
mereka kerjakan telah membantu banyak remaja dan pemuda Kristen. Tak ketinggalan, 
mereka pun merambah dunia internet untuk perluasan dan kemantapan gerak 
pelayanan.  

Situs ini setidaknya mencerminkan kegiatan YM. Lewat menu-menu yang ada, kita bisa 
melihat profil, bentuk dan strategi pelayanan, kontak, galeri foto, dll.. YM juga 
merekomendasikan beberapa produk (umumnya buku dan video khotbah) yang dinilai 
memberi dampak besar bagi pelayanan pemuda selain juga menuliskan beberapa 
artikel yang membangun. Lembaga ini mencoba memfasilitasi berbagai kegiatan 
pemuda Kristen dengan mencantumkannya di kalender kegiatan (ada di submenu dan 
di block Spot News). Ada pula undangan partispasi, baik dalam hal penulisan artikel, 
penambahan kalender kegiatan, referensi produk, maupun menabur dana. Sebagai 
penyemangat, nikmati pula kata-kata bijak harian yang dipajang di sisi kanan bawah 
situs ini.  

Navigasi situs yang dibuat dengan Fi-Bee ini memang terbilang mudah dan rasanya 
cukup untuk mengenalkan YOUR Ministries. Strategi yang patut ditiru oleh banyak 
pelayanan pemuda. (RMS)  
==> www.yourministries.org  

• PEMUDAKRISTEN.COM - Sumber Informasi Aktivis Pemuda Kristen  

Visi dari Pemudakristen.com adalah menjadikan situs ini sumber informasi aktivis 
pemuda Kristen untuk mengembangkan pelayanannya di dalam menghadapi tantangan 
zaman. Pemudakristen.com dikembangkan oleh rekan-rekan pemuda yang digerakkan 
oleh semangat Reformed Injili, semangat yang memengaruhi masyarakat untuk 
melaksanakan mandat budaya dan mandat Injil.  

Berbagai artikel kekristenan yang dibagi berdasarkan kategori Pengajaran, Rohani 
Umum, Kesaksian, Musik Lagu, Sharing Buku, PI, Sekolah Minggu, dan Persekutuan, 
dapat ditemukan oleh para pemuda di dalam situs ini. Selain artikel, berbagai info 
kegiatan kepemudaan pun dapat Anda akses dalam menu Hot News. Tidak ketinggalan 
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pula informasi daftar situs-situs lain dalam menu Link. Hanya saja, sangat disayangkan 
situs ini sudah lama tidak diperbarui isinya. Nah, agar pengelola situs menggeliat lagi 
untuk menghidupkan situs ini, mari kirimkan saran kepada mereka malalui menu Buku 
Tamu. (DWD)  
==> http://www.pemudakristen.com/  

Get the Fresh 

• T-More - (The Truth MOves REvivalist)  

Beralih dari majalah cetak ke majalah online memang memberi keunikan tersendiri bagi 
T-More. Keputusan ini diambil dengan kesadaran bahwa pengguna internet 
kebanyakan adalah pemuda dan remaja, ditambah lagi karena semakin tingginya biaya 
produksi media cetak. Peralihan yang terjadi pada tahun 2008 ternyata cukup 
memperkaya T-More. Bahan-bahan bisa diarsipkan dan diperluas khasanah 
pembahasannya. Lihat saja rubrik-rubrik seperti News, Star, Sport, Traveling, 
Konsultasi, Life Style, Ilmu Profesi, Talent, Personality, Job, Techno, dan Get Info. 
Semua sangat melengkapi dan selaras dengan keseharian remaja modern.  

Selain info dalam tiap rubrik tadi, T-More juga dilengkapi fasilitas chat, blog, dan forum. 
Jadi cukup mampu mengakomodasi interaksi antarpenggunanya. Sayang, sosialisasi 
situs ini masih kurang gencar dan bahkan belum menjangkau seluruh pembaca versi 
cetaknya. Masih sedikit individu yang terlibat aktif di situs ini.  

Tampilan situs ini memang terbilang ramai dan cocok dengan selera remaja, apalagi 
banyak tampilan kaya warna dan suguhan multimedia. Semoga situs ini semakin ramai 
dikunjungi remaja Kristen Indonesia. (RMS)  
==> http://www.tmore-online.com/  

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

  

http://www.pemudakristen.com/
http://www.tmore-online.com/
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Artikel:Internet Aman Untuk Remaja 

Dini hari telah menjelang. Hiruk pikuk masih terdengar dalam salah satu warnet 24 jam. 
Saya baru saja selesai bekerja lembur untuk mengejar "deadline" tulisan. Namun, saya 
terheran-heran dengan suasana yang tetap ramai dengan anak-anak pelajar dan 
mahasiswa. Ternyata permainan online telah menyihir mereka untuk masuk ke "dunia 
lain". Internet sudah menjadi "mainan baru" yang asyik bagi remaja pada era digital ini. 
Coba sebutkan, topik apa yang tidak ada di internet? Mulai dari riset pengetahuan, 
gosip artis, sampai resep kuliner terbaru pasti ada.  

Tentu saja internet sangat bermanfaat. Siswa tidak perlu lagi bersusah-susah "ngubek-
ngubek" tumpukan buku di perpustakaan. Tinggal mengetik beberapa kata di "search 
engine", bermilyar-milyar informasi akan ditampilkan. Belum terhitung jutaan gambar, 
lagu, dan bacaan gratis yang dapat diunduh.  

Sebagai guru IT di sebuah SMA swasta, saya banyak mengamati "fenomena IT" di 
kalangan remaja. Bermula dari rasa ingin tahu, remaja mulai menerjunkan diri ke dalam 
komunitas dunia maya. Sayangnya, "generasi digital" yang masih polos ini sering kali 
terjun bebas tanpa pemandu. Mereka tercengang-cengang dengan tawaran "kebebasan 
tak bersyarat" dari dunia cyber.  

Tanya saja mereka. Siapa yang tidak tahu alamat situs-situs "hot" atau tempat untuk 
mencari "crack" software ilegal. Mereka pun hafal situs mana saja yang menyediakan 
"cheat" permainan tersambung yang populer. Saya pernah menangani pelajar SMP 
yang tertangkap basah menjebol "login" guru di server sekolah lewat laboratorium 
komputer. Setelah interogasi "dari hati ke hati" yang panjang lebar, saya menyimpulkan 
sang anak SMP ini hanya ingin pamer kepada teman-temannya. Ia tidak bermaksud 
mengintip soal-soal ulangan yang tersimpan rapi di folder-folder.  

Namun, penemuan ini terlanjur mengejutkan para guru. Bagi remaja yang sedang 
mencari pengakuan dan jati diri, predikat "hacker junior" sungguh menjadi kebanggaan. 
Sering kali mereka meminta untuk belajar mengutak-ngutik "password", yang menurut 
mereka lebih "menantang" daripada hanya ketik-mengetik.  

Menangani anak remaja memang gampang-gampang susah. Apalagi kalau kita sendiri 
belum terlalu familiar dengan internet. Tapi tidak ada salahnya kan kita sama-sama 
belajar? Berikut ini tips-tips yang saya pelajari berdasarkan pengalaman.  

1. Jadilah Sahabat Mereka  

Melarang remaja bermain di warnet tidak sepenuhnya efektif untuk menghambat 
remaja yang kreatif mencari celah. Lebih baik cari tahu mengapa mereka 
menyukai perang-perang ala "counterstrike"? Mungkin itu hasrat untuk "diakui" 
yang belum terpenuhi. Atau permainan apa saja yang sekarang populer di 
kalangan remaja? Mengapa "Dota" lebih populer dari pada "Ragnarok"? Dan 
mengapa anak-anak remaja cewek cinta mati dengan "ayodance"?  
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Tunggu dulu, walaupun akrab dengan komputer, saya bukan penggemar game. 
Satu-satunya permainan yang saya sukai hanya permainan logika, seperti spider 
solitaire atau catur. Namun, saya mencoba menyelami dunia remaja murid-murid 
saya. Dari obrolan sehari-hari, saya mencoba memancing percakapan digital ini. 
Sekadar mencari tahu sejauh mana murid-murid saya sudah ahli dalam 
"cracking". Sering kali mereka lebih pintar dari dugaan saya.  

Ketika mengajar di salah satu sekolah internasional tahun lalu, seorang murid 
yang kesal pada salah satu guru komputernya, membuat virus menyebar lewat 
jaringan LAN. Akibatnya, semua guru komputer terpaksa lembur untuk meng-
install ulang seluruh PC di laboratorium komputer. Benar-benar merepotkan. 
Syukurlah murid-murid saya di sini tidak ada yang setega itu?  

2. Edukasi yang Benar Tentang Internet  

Remaja butuh alasan yang logis mengapa aktivitas tertentu di internet sangat 
dilarang. Saya menekankan bahayanya situs pornografi, bukan hanya dilihat dari 
sisi moral. Namun, situs-situs seperti itu biasanya memang menyusupkan 
"spyware" untuk menyerang sistem komputer. Kode etik di dunia maya juga 
harus ditanamkan. Misalnya menghormati privasi orang lain. Tidak seenaknya 
menjebol "password" walaupun tahu bagaimana caranya. Jangan iseng 
menyebarkan virus dengan sembarangan. Saya juga sering mengajarkan prinsip 
hukum "tabur tuai". Kalau hari ini kita menabur kejahatan digital, suatu hari kelak 
pun kita bisa jadi korban. Jadi, ada sisi moral juga dalam pelajaran komputer. 
Tentu saja kita semua ingin anak-anak kita suatu hari kelak membuat IT di 
Indonesia Berjaya, bukannya menjadi calon pelaku cybercrime.  

3. Pengaman Internet  

Sekolah kami menggunakan software "winroute firewall" yang terkenal ganas. 
Masih banyak software lain yang sejenis. Cara kerjanya adalah menahan 
informasi yang mengandung kata-kata tertentu. Bagi yang memiliki internet di 
rumah, saya rekomendasikan pada para orang tua untuk menggunakannya. Atau 
untuk pemantauan langsung, bisa menggunakan "Net Op Student". Dengan 
software ini, semua aktivitas di tiap komputer bisa dilacak lewat server.  

4. Arahkan untuk Kegiatan Positif  

Banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan lewat internet. Misalnya belajar 
bergaul di dunia blog atau berbisnis kecil-kecilan lewat internet. Kalau remaja 
sudah begitu asyik untuk belajar hal-hal yang baik, mereka tidak akan tertarik lagi 
untuk melirik situs-situs murahan. Buat jejaring di situs komunitas juga tak kalah 
menarik. Asalkan berhati-hati dengan iklan-iklan "dating" tak dikenal. Akhirnya, 
kita memang bisa mengusahakan internet aman untuk remaja.  
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Demi kebaikan mereka dan demi masa depan bangsa juga. Mari kita coba wujudkan 
impian Indonesia untuk berjaya di dunia digital.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: Wikimu  
Penulis: Sylvia Lim  
Alamat URL: http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=12604<include> 
</include>  

  

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=12604
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ICW 1131/Desember/2009: Remaja dan 
Pemuda (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Dunia pemuda dan remaja adalah dunia yang lekat dengan energi dan kreativitas. Dan 
hal itu nampaknya juga tercermin dalam dunia maya. Lihat saja situs-situs manca yang 
kami sajikan pada edisi ini semuanya dibangun untuk remaja dan pemuda, namun 
jenisnya bermacam-macam.  

Sepertinya, kita perlu bercermin pada "dunia maya barat" untuk hal ini memberikan 
wadah yang benar dan beragam guna menampung energi dan kreativitas para pemuda 
dan remaja. Bersyukur, niat itu sudah ada, dan bisa Anda simak dalam kolom Artikel.  

Selamat menyimak. Selamat Natal 2009 dan selamat menyambut Tahun Baru 2010. 
Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa,  
Dian Pradana  
Staf Redaksi ICW  
http://www.sabda.org/publikasi/icw/  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• GROWING LEADERS - Turning Ordinary Students into Growing Leaders  

Pemuda sekarang belajar lebih banyak lewat gambar. Kenyataan itulah yang 
mendorong Dr. Tim Elmore menyusun ulang penjabaran karakter dan kepemimpinan 
Kristen. Hasilnya? Sebuah buku kaya gambar dan ilustrasi, namun mendalam 
pembahasannya. Judulnya "Habitudes". "Pikiran kita seperti laptop ...", "Karakter dalam 
kepemimpinan itu laksana dasar dari sebuah gunung es ...", "Jangan mau menjadi 
'kamikaze' setengah hati ...", itulah contoh-contoh gambaran yang dibuat untuk 
memudahkan calon pemimpin muda menyadari tanggung jawabnya. Ilustrasi-ilustrasi 
cerdas itu pula yang mengibarkan nama Growing Leaders sebagai pusat pelatihan 
pemimpin pemuda di berbagai kampus Amerika dan kawasan Pasifik.  

Situs dengan tampilan elegan ini menjadi "wajah" resmi institusi yang dipimpin Dr. 
Elmore tadi. Di dalamnya, kita bisa melihat kegiatan lembaga ini, persiapan acara-acara 
terbaru, video presentasi, serta program dan produk pelatihan. Jika Anda mencari 
sumber-sumber pembelajaran gratis, Anda bisa mendapatkan artikel bulanan Growing 
Leaders (menu Artikel) yang juga bisa dikirim ke e-mail pribadi. Kemudian, ada pula 
"preview" "Habitudes" yang dapat diperoleh di "download center"-nya (klik Ready Lead 
Go). Kalau mau mengeluarkan biaya, pesanlah program habitudes (menu Store); ada 
banyak materi pelatihan untuk umum maupun untuk pelayanan Kristen di sana. 
Interaksi lebih personal juga dimungkinkan lewat jaringan sosial yang diikuti lembaga ini 
(khususnya Facebook dan Twitter).  

Para pemimpin pelayanan pemuda dan para pemuda yang akan menjadi pemimpin 
berbagai bidang seharusnya tak melewatkan situs ini.  
==> http://www.growingleaders.com/  

• YOUTH MINISTRY - One Place. Infinite Ideas.  

Group.com, sebagai pembuat Group Magazines dan Simply Youth Ministry, merasa 
perlu menambah satu situs lagi sebuah situs yang memajang sumber-sumber 
pelayanan pemuda yang gratis atau terbilang murah, dan sekaligus menjadi ajang 
interaksi personal antara pengunjung dan penyedia bahan. Karena itu, dibuatlah Youth 
Ministry.  

Di situs ini, kita bisa memperoleh artikel (menu Articles), sumber-sumber bahan 
(Resources), dan pernak-pernik pelayanan pemuda (Freebies). Kita dapat pula 
berinteraksi dengan para mentor situs ini lewat menu Mentors, atau lewat Forum 
maupun Blog. Sumber-sumber yang disediakan cukup banyak, dan hampir semuanya 
berbobot dan mencerahkan kreativitas. Layaknya moto yang dipajang, situs ini 
mencoba menempatkan diri sebagai suatu wadah dengan ide tak terbatas.  

Nah, jika Anda pelayan kaum muda, situs ini sangat bermanfaat saat Anda memerlukan 
bahan-bahan yang segar dan kreatif dalam menyampaikan firman Tuhan. Sebagai 

http://www.growingleaders.com/
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bonus untuk waktu-waktu ini, Anda dapat memesan kurikulum "Live" untuk kelompok 
PA Anda, gratis.  
==> http://www.youthministry.com/  

• YMI Blogging -  

RBC Ministries telah lama menjadi berkat lewat renungan harian Our Daily Bread 
(ODB). Selain ODB, para pemuda gereja maupun pelayan kampus tentu pernah 
mengenal Our Daily Journal (ODJ) yang memang bersegmen kaum muda. Berhasil 
membuat renungan khas pemuda, lembaga ini melangkah lebih jauh guna menampung 
kreativitas kaum muda. Tidak cukup dengan situs ODJ online, mereka merintis Youth 
Ministry Initiative (YMI) Blogging sebuah situs untuk para blogger Kristen usia 13 25 
tahun.  

Tapi YMI tidaklah benar-benar terbuka sebagai situs blogging; tidak semua orang bisa 
langsung terlibat menjadi blogger. Agaknya ini dilakukan agar isi situs tidak menyalahi 
nilai-nilai kekristenan. Para calon blogger harus menghubungi admin YMI terlebih 
dahulu untuk mendaftarkan diri dan karyanya.  

Namun ganjalan kecil tadi tidaklah mengurangi keunikan YMI. Selain karya berupa 
tulisan pribadi, situs ini juga memuat ulasan media (biasanya film dan lagu populer), 
komik, wallpaper, serta foto dan lagu (dua item terakhir ada di menu Features). Isi 
seperti ini tentu sangat memancing kreativitas remaja, ditambah lagi adanya renungan 
ODJ yang disajikan dengan gambar dan cuplikan "slideshow" yang menawan.  

Situs yang dibangun dengan WordPress ini sangat disarankan sebagai alternatif jelajah 
para remaja dan pemuda Kristen. Cukup canggih, cukup kreatif, dan yang pasti "bersih".  
==> http://ymiblogging.org/  

In Christ Global:Topik Kepemimpinan dan Konseling di in-
christ.net 

Sebagai calon pemimpin masa depan, sering kali remaja atau pemuda rentan sekali 
terhadap masalah dan karenanya membutuhkan konseling. Karena itu, bahan 
kepemimpinan Kristen dan konseling sangat diperlukan untuk setidaknya membantu 
membentuk remaja dan pemuda yang tangguh dan tahan banting. Dan, In-Christ.Net 
menyediakan bahan-bahan tersebut:  

Artikel Kepemimpinan dan Konseling  
==> http://www.in-christ.net/artikel/kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/artikel/konseling  

Blog Kepemimpinan dan Konseling  
==> http://www.in-christ.net/blog/kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/blog/konseling  

http://www.youthministry.com/
http://ymiblogging.org/
http://www.in-christ.net/artikel/kepemimpinan
http://www.in-christ.net/artikel/konseling
http://www.in-christ.net/blog/kepemimpinan
http://www.in-christ.net/blog/konseling


ICW 2009 
 

184 
 

Ulasan Situs Kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/links/topic/kepemimpinan  
==> http://www.in-christ.net/links/topic/konseling  

Forum Diskusi Kepemimpinan dan Konseling  
==> http://www.in-christ.net/forum/index.php/board,7.0  
==> http://www.in-christ.net/forum/index.php?board=10.0  

Wiki Kepemimpinan dan Konseling  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Kepemimpinan:Halaman_Utama  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Konseling:Halaman_Utama  

Seputar Milis 

• e-LEADERSHIP -  

Remaja dan pemuda adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Karena itu, 
mereka juga memerlukan wawasan dan pengetahuan dalam hal kepemimpinan Kristen. 
Tujuannya tidak lain adalah untuk membekali mereka dengan keterampilan memimpin 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen.  

Publikasi e-Leadership bisa menjadi salah satu cara untuk membekali mereka. 
Publikasi e-Leadership adalah satu dari dua puluh publikasi yang YLSA terbitkan. 
Mengusung bahan-bahan kepemimpinan Kristen, publikasi ini terbit dua kali sebulan 
setiap hari Rabu minggu kedua dan keempat. Saat Anda berlangganan, Anda akan 
menerima berbagai macam jenis bahan kepemimpinan Kristen artikel, inspirasi, kutipan, 
ulasan situs dan buku kepemimpinan, dll..  

Publikasi yang hingga saat ini telah menerbitkan lebih dari 50 edisi ini, selain didukung 
oleh situs Indo Lead yang masuk dalam kolom Jelajah Nusantara pada edisi lalu kini 
juga sudah memiliki sebuah halaman profil di Facebook. Di dalamnya, Anda bisa 
bergabung menjadi fans. Diharapkan, halaman profil ini bisa mengembangkan relasi 
yang lebih baik dengan para pelanggannya.  
==> < subscribe-i-kan-leadership(at)hub.xc.org > [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/arsip/ [Arsip]  
==> http://lead.sabda.org/ [Indo Lead]  
==> http://fbpage.com/e-Leadership [Facebook e-Leadership]  

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

  

http://www.in-christ.net/links/topic/kepemimpinan
http://www.in-christ.net/links/topic/konseling
http://www.in-christ.net/forum/index.php/board,7.0
http://www.in-christ.net/forum/index.php?board=10.0
http://www.in-christ.net/wiki/Kepemimpinan:Halaman_Utama
http://www.in-christ.net/wiki/Konseling:Halaman_Utama
http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/arsip/
http://lead.sabda.org/
http://fbpage.com/e-Leadership
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Artikel:Situs Pemuda Dan Remaja Kristen: Bukan Sekadar 
Celah Di Dunia Maya 

"Siang malam ku terpaku menatap ... online ... online ... dst. ...." Musik iklan salah satu 
operator seluler itu seolah menggambarkan keseharian baru yang mulai mewabah di 
kalangan pemuda dan remaja. Membuka situs pertemanan chatting, upload foto, 
blogging buka situs kesukaan, akses berita online, serta eksplorasi beragam aktivitas 
dan informasi telah menjadi kebiasaan sekaligus kekinian bagi kaum muda. Inilah 
revolusi besar dalam arus informasi dan cara berkomunikasi. Informasi yang tersedia 
bukan lagi sekadar banyak, namun juga kompleks. Cara berkomunikasi bukan sekadar 
langsung atau tidak langsung, lisan atau tulisan, tapi ada banyak kombinasi lain yang 
semakin bervariasi. Rasanya definisi komunikasi bukan lagi kegiatan "menyampaikan 
pesan", namun sudah kepada usaha untuk "didengarkan" dan "dipakai".  

Pemuda dan remaja Kristen Indonesia tentu juga ada dalam fenomena ini. Saya pun 
bertanya-tanya, saat mereka semakin terlibat dengan dunia baru ini, siapa yang mereka 
"dengarkan"? Apa yang mereka "pakai"? Tidakkah kita rindu untuk mengusahakan agar 
pemuda dan remaja "mendengar" dan "memakai" sesuatu yang benar dan bermakna 
kekekalan? Tidakkah kita juga rindu menggunakan teknologi internet sebagai alat yang 
efektif untuk menyampaikan "pesan segala zaman" kepada "zaman ini"? Bukankah kita 
seharusnya semakin rindu terlibat aktif menyampaikan pesan kekekalan ini kepada 
lebih banyak pemuda dan remaja?  

Pergumulan dengan berbagai pertanyaan di atas menggiring saya pada pemikiran 
adanya wadah sebuah situs pemuda/remaja Kristen yang baik. Ini harusnya menjadi 
suatu keniscayaan. Kata "baik" jelas memiliki penekanan kualitas pada pesannya, 
kemasannya, dan dampaknya. Adanya sebuah situs yang memiliki sifat interaktif, 
disukai penggunanya, menjembatani kaum muda Kristen dari berbagai kalangan, 
memfasilitasi pemakaian teknologi internet modern untuk pelayanan ke generasi ini, 
menyediakan banyak sumber berkualitas, bahkan memungkinkan pemuda/remaja 
mengembangkannya sendiri, merupakan impian saya. Bukankah impian dari pemikiran 
ini wajar namun menantang?  

Beberapa pelayan Tuhan mungkin pernah berusaha mewujudkan hal ini. Tanpa 
menafikan kerja keras mereka, pengalaman menunjukkan bahwa usaha yang terpisah-
pisah (sendiri-sendiri) tidak melahirkan dampak yang berarti. Kebanyakan situs yang 
sudah ada hanyalah celah di dunia maya, jarang dilirik bahkan oleh aktifis pelayanan 
pemuda/remaja sekalipun. Tentu hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab. Selain 
kebanyakan situs itu tidak interaktif, tampilannya pun sangat seadanya, dan tidak ada 
promosi. Tapi yang lebih parah lagi, situs-situs tersebut tidak diperbarui (jarang di-
update). Jauh berbeda dengan situs pertemanan, musik, film, penyedia games, bahkan 
situs-situs "perusak moral" yang justru dikelola dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan 
melihat kondisi ini? Ah ... sebenarnya Bapa, Sang Empunya segala pelayanan, 
memberi kita bukan hanya visi, tapi juga potensi supaya kita bisa melakukan yang lebih 
baik. Para pemimpin gereja, para pelayan kaum muda, lembaga-lembaga Kristen, para 
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penulis Kristen, bahkan para pengelola situs Kristen, apakah Anda memiliki impian 
untuk menggarap ladang pelayanan pemuda dan remaja di dunia internet?  

Saya bersyukur YLSA menanggapi impian ini dengan sebuah tindakan nyata. 
Sebenarnya, sejauh ini sudah ada cukup banyak bahan untuk pemuda dan remaja yang 
disajikan secara tersebar di situs-situs dan publikasi YLSA. Adalah kasih karunia jika 
Tuhan juga memberikan YLSA potensi untuk menggagas dan memfasilitasi impian akan 
adanya situs pemuda dan remaja ini. Tapi tentu tidak cukup jika hanya YLSA yang 
menyediakan infrastrukturnya. YLSA rindu jika nantinya situs ini bisa dimiliki dan 
dikembangkan oleh anak muda Kristen dari berbagai kalangan. Alangkah indah, jika 
melalui anak-anak muda ini, mengalir ide dan karya kreatif untuk bangsa, untuk dunia, 
demi kemuliaan Bapa.  

Saya pribadi merasa tersanjung sekaligus tertantang saat terlibat dalam rencana YLSA 
ini. Namun, jelas tidak mungkin dikerjakan sendiri. Saya bersyukur saat ini mulai ada 
beberapa mitra yang akan terlibat, terutama para pelayan kaum muda. Nah ..., jika ada 
yang mulai mencoba mengerjakan gambaran besar ini, tidakkah kita semua rindu 
memberi dukungan? Jika ya, waktunya memulai ...."Siang malam ku terpaku menatap 
... online ... online ... dst. ...." Musik iklan salah satu operator seluler itu seolah 
menggambarkan keseharian baru yang mulai mewabah di kalangan pemuda dan 
remaja. Membuka situs pertemanan chatting, upload foto, blogging buka situs 
kesukaan, akses berita online, serta eksplorasi beragam aktivitas dan informasi telah 
menjadi kebiasaan sekaligus kekinian bagi kaum muda. Inilah revolusi besar dalam 
arus informasi dan cara berkomunikasi. Informasi yang tersedia bukan lagi sekadar 
banyak, namun juga kompleks. Cara berkomunikasi bukan sekadar langsung atau tidak 
langsung, lisan atau tulisan, tapi ada banyak kombinasi lain yang semakin bervariasi. 
Rasanya definisi komunikasi bukan lagi kegiatan "menyampaikan pesan", namun sudah 
kepada usaha untuk "didengarkan" dan "dipakai".  

Pemuda dan remaja Kristen Indonesia tentu juga ada dalam fenomena ini. Saya pun 
bertanya-tanya, saat mereka semakin terlibat dengan dunia baru ini, siapa yang mereka 
"dengarkan"? Apa yang mereka "pakai"? Tidakkah kita rindu untuk mengusahakan agar 
pemuda dan remaja "mendengar" dan "memakai" sesuatu yang benar dan bermakna 
kekekalan? Tidakkah kita juga rindu menggunakan teknologi internet sebagai alat yang 
efektif untuk menyampaikan "pesan segala zaman" kepada "zaman ini"? Bukankah kita 
seharusnya semakin rindu terlibat aktif menyampaikan pesan kekekalan ini kepada 
lebih banyak pemuda dan remaja?  

Pergumulan dengan berbagai pertanyaan di atas menggiring saya pada pemikiran 
adanya wadah sebuah situs pemuda/remaja Kristen yang baik. Ini harusnya menjadi 
suatu keniscayaan. Kata "baik" jelas memiliki penekanan kualitas pada pesannya, 
kemasannya, dan dampaknya. Adanya sebuah situs yang memiliki sifat interaktif, 
disukai penggunanya, menjembatani kaum muda Kristen dari berbagai kalangan, 
memfasilitasi pemakaian teknologi internet modern untuk pelayanan ke generasi ini, 
menyediakan banyak sumber berkualitas, bahkan memungkinkan pemuda/remaja 
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mengembangkannya sendiri, merupakan impian saya. Bukankah impian dari pemikiran 
ini wajar namun menantang?  

Beberapa pelayan Tuhan mungkin pernah berusaha mewujudkan hal ini. Tanpa 
menafikan kerja keras mereka, pengalaman menunjukkan bahwa usaha yang terpisah-
pisah (sendiri-sendiri) tidak melahirkan dampak yang berarti. Kebanyakan situs yang 
sudah ada hanyalah celah di dunia maya, jarang dilirik bahkan oleh aktifis pelayanan 
pemuda/remaja sekalipun. Tentu hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab. Selain 
kebanyakan situs itu tidak interaktif, tampilannya pun sangat seadanya, dan tidak ada 
promosi. Tapi yang lebih parah lagi, situs-situs tersebut tidak diperbarui (jarang di-
update). Jauh berbeda dengan situs pertemanan, musik, film, penyedia games, bahkan 
situs-situs "perusak moral" yang justru dikelola dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan 
melihat kondisi ini? Ah ... sebenarnya Bapa, Sang Empunya segala pelayanan, 
memberi kita bukan hanya visi, tapi juga potensi supaya kita bisa melakukan yang lebih 
baik. Para pemimpin gereja, para pelayan kaum muda, lembaga-lembaga Kristen, para 
penulis Kristen, bahkan para pengelola situs Kristen, apakah Anda memiliki impian 
untuk menggarap ladang pelayanan pemuda dan remaja di dunia internet?  

Saya bersyukur YLSA menanggapi impian ini dengan sebuah tindakan nyata. 
Sebenarnya, sejauh ini sudah ada cukup banyak bahan untuk pemuda dan remaja yang 
disajikan secara tersebar di situs-situs dan publikasi YLSA. Adalah kasih karunia jika 
Tuhan juga memberikan YLSA potensi untuk menggagas dan memfasilitasi impian akan 
adanya situs pemuda dan remaja ini. Tapi tentu tidak cukup jika hanya YLSA yang 
menyediakan infrastrukturnya. YLSA rindu jika nantinya situs ini bisa dimiliki dan 
dikembangkan oleh anak muda Kristen dari berbagai kalangan. Alangkah indah, jika 
melalui anak-anak muda ini, mengalir ide dan karya kreatif untuk bangsa, untuk dunia, 
demi kemuliaan Bapa.  

Saya pribadi merasa tersanjung sekaligus tertantang saat terlibat dalam rencana YLSA 
ini. Namun, jelas tidak mungkin dikerjakan sendiri. Saya bersyukur saat ini mulai ada 
beberapa mitra yang akan terlibat, terutama para pelayan kaum muda. Nah ..., jika ada 
yang mulai mencoba mengerjakan gambaran besar ini, tidakkah kita semua rindu 
memberi dukungan? Jika ya, waktunya memulai ....  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: Blog SABDA  
Penulis: Risdo  
Alamat URL: http://blog.sabda.org/2009/07/27/situs-pemuda-dan-remaja -kristen-bukan-
sekedar-celah-di-dunia-maya/  

Topik 

Berikut adalah topik ICW bulan Oktober dan November 2009:  
Januari: Penerbit Kristen  
Februari: Kasih Sayang  

http://blog.sabda.org/2009/07/27/situs-pemuda-dan-remaja
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Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs mengenai topik-topik tersebut di 
atas, silakan kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

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

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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