
 

 

 

 

ICW 2010 

  

Publikasi ICW 
ICW (Indonesian Christian WebWatch) merupakan publikasi elektronik yang diterbitkan secara berkala  oleh  

Yayasan Lembaga SABDA dan berisi tentang berbagai macam informasi dan ulasan penting tentang apa 
yang ada dalam dunia Kristen melalui media elektronik. Informasi-informasi tersebut antara lain informasi 

Situs-situs Web Kristen, Milis-milis Kristen, Software Alkitab, Publikasi Kristen Elektronik, Pendidikan 
Elektronik Kristen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelayanan Kristen elektronik di Indonesia. 

Bundel Tahunan Publikasi Elektronik ICW 
http://sabda.org/publikasi/icw  

Diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA  
(http://www.ylsa.org) 

 
© 2010 Yayasan Lembaga SABDA 

 

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


ICW 2010 
 

2 
 

Daftar Isi 
Daftar Isi ...................................................................................................................... 2 

ICW 1132/Januari/2010: Penerbit Kristen (1) ................................................................ 8 

Salam Kasih ............................................................................................................................................ 8 

Jelajah Situs ............................................................................................................................................ 9 

Jelajah Nusantara ................................................................................................................................ 10 

Get the Fresh ........................................................................................................................................ 11 

Artikel:Menulis di Internet .................................................................................................................... 12 

Stop Press ............................................................................................................................................. 13 

ICW 1133/Januari/2010: Penerbit Kristen (2) .............................................................. 14 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 14 

Jelajah Manca ....................................................................................................................................... 15 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 16 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 18 

Seputar Milis ......................................................................................................................................... 19 

Artikel:Multimedia: Sebuah Pengalaman Dari India ....................................................................... 20 

Topik ....................................................................................................................................................... 25 

ICW 1134/Februari/2010: Sekolah Tinggi Teologi (1) .................................................. 26 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 26 

Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 27 

Jelajah Nusantara ................................................................................................................................ 28 

Get the Fresh ........................................................................................................................................ 29 

Artikel:E-Learning Menggunakan Moodle ........................................................................................ 31 

ICW 1135/Februari/2010: Sekolah Tinggi Teologi (2) .................................................. 34 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 34 

Jelajah Manca ....................................................................................................................................... 35 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 36 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 37 

Seputar Milis ......................................................................................................................................... 37 

Artikel:Studi Biblika Menggunakan Fitur Baru Alkitab Sabda: Ekspositori .................................. 39 



ICW 2010 
 

3 
 

Topik ....................................................................................................................................................... 40 

ICW 1136/Maret/2010: Paskah (1) .............................................................................. 41 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 41 

Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 42 

Jelajah Nusantara ................................................................................................................................ 43 

Get the Fresh ........................................................................................................................................ 44 

Artikel:Add-On Firefox: Alkitab Linker ............................................................................................... 46 

ICW 1137/Maret/2010: Paskah (2) .............................................................................. 47 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 47 

Jelajah Manca ....................................................................................................................................... 48 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 49 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 50 

Seputar Milis ......................................................................................................................................... 50 

Artikel:Tentang Penyaliban ................................................................................................................. 52 

Topik ....................................................................................................................................................... 53 

ICW 1138/April/2010: Pernikahan (1) ......................................................................... 54 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 54 

Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 55 

Jelajah Nusantara ................................................................................................................................ 56 

Get the Fresh ........................................................................................................................................ 57 

Referensi ............................................................................................................................................... 57 

Artikel:iPad ............................................................................................................................................ 58 

ICW 1139/April/2010: Pernikahan (2) ......................................................................... 60 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 60 

Jelajah Manca ....................................................................................................................................... 61 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 62 

Referensi ............................................................................................................................................... 62 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 63 

Seputar Milis ......................................................................................................................................... 64 

Artikel:Pernikahan Dan Masalahnya ................................................................................................. 65 

Topik ....................................................................................................................................................... 67 



ICW 2010 
 

4 
 

ICW 1140/Mei/2010: Penginjilan (1) ........................................................................... 69 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 69 

Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 70 

Jelajah Nusantara ................................................................................................................................ 71 

Get the Fresh ........................................................................................................................................ 72 

Artikel:Google Buzz, Tandingan Twitter Dan Facebook Dari Google .......................................... 74 

ICW 1141/Mei/2010: Penginjilan (2) ........................................................................... 76 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 76 

Jelajah Manca ....................................................................................................................................... 77 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 78 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 78 

Artikel:Tip-Tip Membuat Situs Penginjilan ....................................................................................... 80 

Topik ....................................................................................................................................................... 81 

ICW 1142/Juni/2010: Situs Hamba Tuhan (1) ............................................................. 83 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 83 

Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 84 

Jelajah Nusantara ................................................................................................................................ 86 

Get the Fresh ........................................................................................................................................ 88 

Artikel:Alkitab Dalam Audio! ............................................................................................................... 89 

ICW 1143/Juni/2010: Situs Hamba Tuhan (2) ............................................................. 91 

Salam Kasih .......................................................................................................................................... 91 

Jelajah Manca ....................................................................................................................................... 92 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 93 

Jelajah Facebook ................................................................................................................................. 94 

Artikel:Pelayanan Krsten Di "Dunia Maya" ....................................................................................... 96 

Topik ..................................................................................................................................................... 100 

ICW 1144/Juli/2010: Situs Doa (1) ............................................................................ 102 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 102 

Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 103 

Jelajah Nusantara .............................................................................................................................. 104 

Get the Fresh ...................................................................................................................................... 106 



ICW 2010 
 

5 
 

Artikel:Agar Situs Baru Anda Terindeks Dalam 24 Jam ............................................................... 108 

ICW 1145/Juli/2010: Situs Doa (2) ............................................................................ 110 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 110 

Jelajah Manca ..................................................................................................................................... 111 

Jelajah Facebook ............................................................................................................................... 112 

Jelajah Facebook ............................................................................................................................... 112 

Seputar Milis ....................................................................................................................................... 113 

Artikel:Sebelas Alasan Mengapa Doa Itu Penting ........................................................................ 114 

Topik ..................................................................................................................................................... 115 

ICW 1146/Agustus/2010: Penulis Kristen (1) ............................................................ 116 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 116 

Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 117 

Jelajah Nusantara .............................................................................................................................. 118 

Get the Fresh ...................................................................................................................................... 120 

Artikel:Twitter: Revolusi 140 Karakter! ............................................................................................ 121 

ICW 1147/Agustus/2010: Penulis Kristen (2) ............................................................ 123 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 123 

Jelajah Manca ..................................................................................................................................... 124 

Jelajah Facebook ............................................................................................................................... 125 

Jelajah Facebook ............................................................................................................................... 126 

Seputar Milis ....................................................................................................................................... 126 

Artikel:Pemanfaatan Media Internet Untuk Menulis ...................................................................... 128 

Topik ..................................................................................................................................................... 131 

ICW 1148/September/2010: Situs Renungan (1)....................................................... 132 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 132 

Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 133 

Jelajah Nusantara .............................................................................................................................. 135 

Get the Fresh ...................................................................................................................................... 137 

Artikel:Foursquare .............................................................................................................................. 139 

ICW 1149/September/2010: Situs Renungan (2)....................................................... 142 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 142 



ICW 2010 
 

6 
 

Jelajah Manca ..................................................................................................................................... 143 

Jelajah Facebook ............................................................................................................................... 144 

Info:Pembukaan Kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) ............................................................. 144 

Jelajah Facebook ............................................................................................................................... 145 

Seputar Milis ....................................................................................................................................... 146 

Artikel:Berkat Saat Merenungkan Firman Tuhan .......................................................................... 147 

Topik ..................................................................................................................................................... 148 

ICW 1150/Oktober/2010: Forum Diskusi (1) .............................................................. 149 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 149 

Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 150 

Jelajah Nusantara .............................................................................................................................. 151 

Get the Fresh ...................................................................................................................................... 153 

Artikel:Memberdayagunakan Kotak Komentar Facebook ........................................................... 153 

ICW 1151/Oktober/2010: Forum Diskusi (2) .............................................................. 156 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 156 

Jelajah Manca ..................................................................................................................................... 157 

Jelajah Facebook ............................................................................................................................... 158 

Jelajah Facebook ............................................................................................................................... 159 

Artikel:Privasi dan Anonimitas di Internet ....................................................................................... 160 

Topik ..................................................................................................................................................... 163 

ICW 1152/November/2010: Facebook Yayasan Kristen (1) ....................................... 164 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 164 

Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 165 

Jelajah Nusantara .............................................................................................................................. 166 

Get the Fresh ...................................................................................................................................... 168 

Artikel:FBML Untuk Halaman Penggemar Anda ........................................................................... 170 

ICW 1153/November/2010: Facebook Yayasan Kristen (2) ....................................... 172 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 172 

Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 173 

Jelajah Manca ..................................................................................................................................... 173 

Stop Press ........................................................................................................................................... 175 



ICW 2010 
 

7 
 

Tips:Mengimpor Alamat Email Teman-Teman Anda di Facebook ............................................. 175 

Topik ..................................................................................................................................................... 176 

ICW 1154/Desember/2010: Situs Natal (1) ............................................................... 178 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 178 

Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 179 

Jelajah Nusantara .............................................................................................................................. 180 

Get the Fresh ...................................................................................................................................... 181 

Referensi ............................................................................................................................................. 182 

Seputar Milis ....................................................................................................................................... 183 

Artikel:Openid: Identitas Digital di Dunia Maya ............................................................................. 184 

ICW 1155/Desember/2010: Situs Natal (2) ............................................................... 186 

Salam Kasih ........................................................................................................................................ 186 

Jelajah Manca ..................................................................................................................................... 188 

Referensi ............................................................................................................................................. 189 

Artikel:Jangan Takut! Juru Selamat Telah Lahir ........................................................................... 191 

Topik ..................................................................................................................................................... 193 

Publikasi ICW 2010 .................................................................................................. 195 

  



ICW 2010 
 

8 
 

ICW 1132/Januari/2010: Penerbit Kristen 
(1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Senang menjumpai Anda kembali dalam tahun 2010 ini. Kiranya kebersamaan kita 
sepanjang tahun ini dapat semakin erat dan semakin memuliakan Tuhan.  

Sebagai sajian perdana tahun 2010, redaksi mengangkat topik Penerbit Kristen. 
Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya membaca, berdampak semakin 
banyak bermunculan penerbit-penerbit buku. Nah, salah satu cara untuk memberikan 
informasi mengenai buku-buku yang patut dibaca adalah melalui internet. Oleh karena 
itu, banyak pula penerbit di Indonesia yang membuat situs-situs di dunia maya. Lalu, 
bagaimana dengan situs penerbit Kristen? Redaksi menemukan, masih minim sekai 
pemanfaatan situs oleh para penerbit Kristen Indonesia untuk menyebarkan informasi 
buku-buku rohani bermutu kepada masyarakat. Patutlah kita mengacungkan jempol 
bagi penerbit Kristen yang telah berusaha tampil melalui dunia maya.  

Dalam edisi kali ini, kami menyajikan tiga ulasan situs penerbit Kristen dan satu ulasan 
situs baru yang sekiranya dapat semakin menggelitik penerbit Kristen lain untuk 
menyebarkan lebih banyak lagi informasi melalui wahana internet. Kiranya, sajian ICW 
kali ini dapat menjadi berkat dan biarlah kita mengisi tahun yang baru ini dengan lebih 
bijak lagi. 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 

• MOMENTUM - Affordable, Reliable, Holistic  

Situs Penerbit Momentum memiliki informasi yang lengkap. Informasi tentang penerbit, 
baik alamat maupun nomor telepon, dapat langsung diketahui di halaman utamanya. 
Demikian pula dengan rilis buku-buku terbaru dan buku yang akan diterbitkan dapat 
dilihat di halaman utama, masing-masing dengan pranala untuk informasi yang lebih 
detail dan untuk membelinya.  

Untuk katalog buku-buku Momentum, situs ini membagi daftar bukunya menjadi lima 
belas kategori, mulai dari buku-buku referensi Alkitab hingga bacaan anak-anak. Tidak 
hanya menjelajahi daftar buku, pengunjung situs juga dapat mencari buku yang mereka 
inginkan lewat sebuah kotak pencarian berdasarkan judul, pengarang, maupun 
deskripsi. Selain itu, sebagai divisi penerbitan dari Gereja Reformed Injili Indonesia, 
situs ini pun memberikan pranala-pranala yang berhubungan dengan GRII dan jadwal 
berita seminar yang dilakukan oleh GRII maupun yang berhubungan dengan gerakan 
Reform secara umum. Sayang sekali, info seminar tersebut terakhir diperbarui pada 
bulan Mei 2009, menandakan bahwa sebagian dari situs tersebut tidak diperbarui 
secara berkala.  

Satu hal lain yang kurang dari situs ini adalah pranala menunya yang kurang konsisten, 
yaitu ada yang bisa diklik dan ada yang tidak bisa diklik (memunyai submenu). Namun, 
hal tersebut tidak mengurangi kelengkapan informasi yang tersaji di situs ini. (KN)  
==> http://www.momentum.or.id/  

• YAYASAN KOMUNIKASI BINA KASIH - Penerbit Bermisi, Mandiri, Tepercaya  

Situs Yayasan Komunikasi Bina Kasih (YKBK) berisi ulasan buku-buku terbaru yang 
mereka terbitkan. Karena berbentuk blog, maka situs ini dapat dikomentari oleh 
pengunjungnya. Walaupun saat ulasan ini ditulis situs ini baru berisi lima ulasan buku, 
namun YKBK sendiri sudah berkiprah di bidang penerbitan selama lebih dari 30 tahun, 
seperti yang dapat dibaca di salah satu blognya. Blog ini, yang merupakan respons dari 
ulang tahun ke-30 YKBK, sekaligus memperkenalkan kepada publik logo baru mereka, 
seekor singa dengan mata yang memandang ke depan, berbaring di atas tumpukan 
buku. (KN)  
==> http://binakasih.wordpress.com/  

• OBOR - Penerbit & Toko Rohani  

Situs OBOR Media merupakan situs resmi penerbit dan toko rohani OBOR yang berisi 
daftar buku serta perlengkapan rohani yang dapat dibeli oleh pengunjung yang baru 
diluncurkan pada 7 Juli 2009 yang lalu. Situs ini memiliki banyak konten, tidak hanya 
info buku serta barang saja, namun ada juga renungan harian, forum diskusi, dan 
pranala ke Facebook OBOR.  

http://www.momentum.or.id/
http://binakasih.wordpress.com/
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Walaupun situs ini membagi-bagi ulasan 145 buku dan 135 barangnya dalam kategori-
kategori, namun salah satu hal yang patut disayangkan adalah tidak terdapat navigasi 
untuk membaca berdasarkan tanggal. Ketika memasukkan kata "Kristen" ke kotak 
pencarian, hasil yang ditemukan dari sekian banyak ulasan pun hanya tiga. Terlepas 
dari kekurangan-kekurangan itu, situs ini patut dikunjungi, paling tidak untuk 
mendapatkan informasi-informasi buku rohani yang mungkin Anda butuhkan. (KN)  
==> http://www.obormedia.com/  

Jelajah Nusantara 

• MOMENTUM - Affordable, Reliable, Holistic  

Situs Penerbit Momentum memiliki informasi yang lengkap. Informasi tentang penerbit, 
baik alamat maupun nomor telepon, dapat langsung diketahui di halaman utamanya. 
Demikian pula dengan rilis buku-buku terbaru dan buku yang akan diterbitkan dapat 
dilihat di halaman utama, masing-masing dengan pranala untuk informasi yang lebih 
detail dan untuk membelinya.  

Untuk katalog buku-buku Momentum, situs ini membagi daftar bukunya menjadi lima 
belas kategori, mulai dari buku-buku referensi Alkitab hingga bacaan anak-anak. Tidak 
hanya menjelajahi daftar buku, pengunjung situs juga dapat mencari buku yang mereka 
inginkan lewat sebuah kotak pencarian berdasarkan judul, pengarang, maupun 
deskripsi. Selain itu, sebagai divisi penerbitan dari Gereja Reformed Injili Indonesia, 
situs ini pun memberikan pranala-pranala yang berhubungan dengan GRII dan jadwal 
berita seminar yang dilakukan oleh GRII maupun yang berhubungan dengan gerakan 
Reform secara umum. Sayang sekali, info seminar tersebut terakhir diperbarui pada 
bulan Mei 2009, menandakan bahwa sebagian dari situs tersebut tidak diperbarui 
secara berkala.  

Satu hal lain yang kurang dari situs ini adalah pranala menunya yang kurang konsisten, 
yaitu ada yang bisa diklik dan ada yang tidak bisa diklik (memunyai submenu). Namun, 
hal tersebut tidak mengurangi kelengkapan informasi yang tersaji di situs ini. (KN)  
==> http://www.momentum.or.id/  

• YAYASAN KOMUNIKASI BINA KASIH - Penerbit Bermisi, Mandiri, Tepercaya  

Situs Yayasan Komunikasi Bina Kasih (YKBK) berisi ulasan buku-buku terbaru yang 
mereka terbitkan. Karena berbentuk blog, maka situs ini dapat dikomentari oleh 
pengunjungnya. Walaupun saat ulasan ini ditulis situs ini baru berisi lima ulasan buku, 
namun YKBK sendiri sudah berkiprah di bidang penerbitan selama lebih dari 30 tahun, 
seperti yang dapat dibaca di salah satu blognya. Blog ini, yang merupakan respons dari 
ulang tahun ke-30 YKBK, sekaligus memperkenalkan kepada publik logo baru mereka, 
seekor singa dengan mata yang memandang ke depan, berbaring di atas tumpukan 
buku. (KN)  
==> http://binakasih.wordpress.com/  

http://www.obormedia.com/
http://www.momentum.or.id/
http://binakasih.wordpress.com/
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• OBOR - Penerbit & Toko Rohani  

Situs OBOR Media merupakan situs resmi penerbit dan toko rohani OBOR yang berisi 
daftar buku serta perlengkapan rohani yang dapat dibeli oleh pengunjung yang baru 
diluncurkan pada 7 Juli 2009 yang lalu. Situs ini memiliki banyak konten, tidak hanya 
info buku serta barang saja, namun ada juga renungan harian, forum diskusi, dan 
pranala ke Facebook OBOR.  

Walaupun situs ini membagi-bagi ulasan 145 buku dan 135 barangnya dalam kategori-
kategori, namun salah satu hal yang patut disayangkan adalah tidak terdapat navigasi 
untuk membaca berdasarkan tanggal. Ketika memasukkan kata "Kristen" ke kotak 
pencarian, hasil yang ditemukan dari sekian banyak ulasan pun hanya tiga. Terlepas 
dari kekurangan-kekurangan itu, situs ini patut dikunjungi, paling tidak untuk 
mendapatkan informasi-informasi buku rohani yang mungkin Anda butuhkan. (KN)  
==> http://www.obormedia.com/  

Get the Fresh 

• LITERATUR SAAT - We exist to light up your souls  

Yayasan Literatur SAAT (Sekolah Alkitab Asia Tenggara) dibentuk untuk melengkapi 
kebutuhan literatur Kristiani yang pada gilirannya berguna sebagai pelengkap 
pertumbuhan rohani orang-orang Kristen. Buku-buku yang mereka terbitkan rata-rata 
adalah karya tulis dan terjemahan yang bermutu dari para dosen, alumni dan 
mahasiswa SAAT, dan penulis-penulis yang direferensikan oleh penyeleksi Yayasan 
Literatur SAAT. Jenis literatur yang mereka terbitkan mencakup teologi, penafsiran, 
misi, PAK, pertumbuhan gereja, devosional, nyanyian, dan lain-lain.  

Saat ulasan ini ditulis, situs ini sedang dalam tahap melengkapi isi. Untuk menjelajahi isi 
situs ini, Anda dapat masuk dalam menu-menu utamanya, yaitu Artikel, Galeri Buku, 
Tentang Kami, Kontak Kami, Staf Kami, dan FAQ. Tentu saja, untuk melihat buku-buku 
apa saja yang diterbitkan oleh Yayasan Litartur SAAT, Anda harus masuk ke dalam 
menu Galeri Buku. Selain melihat judul buku, terdapat pula deskripsi singkat mengenai 
setiap buku. Sayangnya, situs ini sepertinya dibangun untuk "satu arah" saja karena 
tidak adanya fasilitas-fasilitas interaktif di dalamnya. Semoga ke depannya pihak 
pengelola mengembangkan situs ini agar dapat lebih interaktif lagi dengan 
pengunjungnya. (DWD)  
==> http://www.literatursaat.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.obormedia.com/
http://www.literatursaat.org/
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Artikel:Menulis di Internet 

Oleh: Harry Suryadi  

Menulis untuk media internet berbeda dengan menulis untuk media cetak. Perilaku 
pengguna internet saat menjelajah web sangat memengaruhi cara penulis menyajikan 
isi (konten) untuk media internet. Penelitian perilaku pembaca situs berita di internet 
yang dilakukan oleh para ahli dari Universitas Stanford dan Institut Poynter, yang 
hasilnya tidak jauh berbeda dari penelitian serupa yang dilakukan oleh Jakob Nielsen, 
menyimpulkan bahwa perilaku pembaca media internet -- atau pengguna internet -- 
adalah seperti berikut.  

1. Pertama kali yang dilihat adalah teks (78%), bukan foto atau grafik. Secara 
umum, pengguna internet pertama kali tertarik pada judul, ringkasan tulisan, atau 
subjudul.  

2. Yang dibaca bukanlah kata per kata, tetapi lebih banyak (79%) memindai (scan) 
tampilan situs terutama kata-kata yang diberi penekanan, jenis huruf yang 
berbeda, dan penyajian dengan butir-butir (seperti tulisan ini).  

3. Lebih menyukai judul yang lugas dan tepat pada sasaran dibandingkan judul 
yang lucu atau cantik.  

4. Lebih suka membaca ringkasan atau tulisan yang pendek bukan yang panjang 
karena membaca di komputer 25% lebih lambat dibandingkan membaca di 
media cetak.  

5. Tidak suka berlama-lama di satu situs. Pengguna internet rata-rata tidak memiliki 
kesabaran yang tinggi. Pengguna internet memiliki wewenang penuh untuk 
pindah atau tinggal di satu situs. Kunjungan selama 10 menit sudah termasuk 
lama.  

6. Buatlah judul yang sederhana (simpel), lugas, dan tepat sasaran. Ingatlah bahwa 
judul itu seperti tanda lalu lintas yang akan mengarahkan pengunjung.  

7. Jangan menggunakan kalimat-kalimat pemasaran (marketing) yang kosong dan 
tidak diinginkan pembaca.  

8. Buat tulisan yang membantu pembaca agar dapat memindai (scan) dengan lebih 
efektif, misalnya dengan subjudul, penekanan kata-kata penting dengan warna 
yang berbeda, cetak tebal, jenis huruf, ukuran huruf, dan pranala luar.  

9. Sebaiknya tulisan dibuat pendek tapi ringkas. Paling tidak jumlah kata dalam 
sebuah tulisan di media terhubung (online) paling banyak hanyalah 50% dari 
tulisan umumnya di media cetak. Satu alinea idealnya hanya terdiri dari 65 
karakter.  

10. Jika perlu uraian yang panjang, uraian tersebut harus dipecah-pecah menjadi 
beberapa judul tulisan, yang tersambung melalui tautan-tautan. Selain itu, 
pembaca tidak suka tulisan yang panjang dan harus membaca sampai jauh ke 
bawah.  

11. Gunakan tabel, poin-poin, atau angka urut ke bawah (seperti contoh tulisan ini). 
Pembaca lebih mudah dan lebih nyaman membaca uraian berurut ke bawah 
daripada membaca alinea yang panjang.  
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12. Sebisa mungkin menerapkan prinsip piramida terbalik -- hal-hal yang penting 
ditulis di atas, uraian-uraian ditulis selanjutnya. Cara penulisan piramida terbalik 
membantu pembaca mendapatkan informasi yang penting dengan segera tanpa 
harus membaca sampai selesai.  

13. Dan akhirnya menulis -- di media mana pun -- tetap saja menulis, jadi tetaplah 
berpegang pada pedoman penulisan standar.  

Itulah sejumlah pedoman ketika ingin menulis untuk media internet.  

(disarikan dari artikel karangan Jacob Nielsen, "1, 2, 3, 4", dan bukunya yang berjudul 
"Design Web Usability", artikel Wendy Boulding, dan artikel lainnya)  

Sumber:  
Nama situs: Ceritanet, Edisi 2, Senin 15 Januari 2001  
Alamat URL: http://www.ceritanet.com/2inter.htm  

Diambil dari:  
Nama situs: Pelitaku (Penulis Literatur Kristen dan Umum)  
Alamat URL: http://pelitaku.sabda.org/menulis_di_internet  

Stop Press 

Baru Dari YLSA: Publikasi Kados (Kalender Doa SABDA) 

Puji Tuhan, satu lagi milis publikasi baru diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA). Publikasi yang diberi nama KADOS (singkatan dari Kalender Doa SABDA) ini 
lahir dari kerinduan YLSA untuk membagikan pokok-pokok doa harian bagi para pendoa 
syafaat yang terbeban berdoa bagi Indonesia dan pelayanan YLSA. Semoga melalui 
kesatuan hati untuk berdoa ini, Tuhan akan melawat umat-Nya dan nama-Nya 
dimuliakan.  

Publikasi KADOS yang akan terbit secara mingguan, bersifat terbuka untuk semua 
denominasi gereja. Dengan menjadi pelanggan KADOS, maka secara otomatis Anda 
juga menjadi pelanggan e-Doa, Open Doors, dan 30 Hari Doa. Jadi, bagi pendoa-
pendoa Kristen Indonesia yang ingin dibekali untuk menjadi pendoa yang setia dan 
memiliki visi, segera daftarkan nama Anda dan jadilah berkat.  

Kontak redaksi:  
==> <doa(at)sabda.org>  

  

http://www.ceritanet.com/2inter.htm
http://pelitaku.sabda.org/menulis_di_internet
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ICW 1133/Januari/2010: Penerbit Kristen 
(2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Puji Tuhan! Tak henti-hentinya segenap Redaksi ICW memuji Tuhan karena tepat pada 
tanggal 25 Januari 2010, Publikasi ICW berulang tahun yang ke-11. Sungguh, sebelas 
tahun ini bukan merupakan perjalanan yang singkat. Selama itu Tuhan terus 
mengizinkan publikasi ICW menjadi sumber informasi pelayanan elektronik di internet, 
merupakan kesempatan pelayanan yang sangat indah bagi kami.  

Bersama kegembiraan ini, kami tetap seperti biasanya menghadirkan ulasan-ulasan 
situs yang dapat menjadi referensi bagi Anda dalam menjelajahi dunia maya. Kali ini 
kami menyajikan tiga ulasan situs penerbit Kristen luar negeri, yang kesemuanya 
merupakan penerbit Kristen yang memunyai nama besar di dunia. Buku-buku yang 
mereka terbitkan, bahkan sudah sangat banyak yang diterjemahkan ke dalam berbagai-
bagai bahasa. Selain ulasan situs, bertepatan dengan ultah ICW yang ke-11 ini, kami 
luncurkan sebuah kolom baru: Jelajah Facebook. Informasi mengenai Facebook ICW 
akan menjadi sajian perdana dalam kolom baru ini. Oke, selamat menyimak, kami harap 
edisi ini dapat memuaskan rasa ingin tahu Anda mengenai dunia penerbitan di luar 
negeri. Dan sekali lagi, Puji Tuhan atas penyertaan-Nya dalam pelayanan ICW selama 
11 tahun ini.  

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

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• THOMAS NELSON - Since 1798  

Para penggemar bacaan rohani Kristen mungkin tidak akan asing dengan nama 
penerbit ini. Thomas Nelson merupakan salah satu penerbit Kristen terkemuka di dunia. 
Judul-judul buku yang mereka terbitkan merupakan langganan daftar "Best Seller" dan 
sudah diterjemahkan pula ke dalam berbagai bahasa negara di dunia.  

Jajaran daftar buku yang diterbitkan oleh Thomas Nelson menyambut para pengunjung 
ketika bertandang ke halaman utama situs ini. Thomas Nelson membagi buku-buku 
terbitannya ke dalam 7 kategori. Kategori tersebut dapat dilihat dalam menu utama situs 
ini, yaitu Fiction (Fiksi), Nonfiction (Nonfiksi), Bibles (Alkitab), Kids (Anak-anak), 
Reference (Referensi), Gift Books (Buku Hadiah), dan Spanish (Buku Bahasa Spanyol). 
Dalam setiap kategori masih dibagi lagi menjadi subkategori-subkategori.  

Dalam situs ini, Thomas Nelson tidak hanya menampilkan daftar judul buku, namun 
disertai pula keterangan singkat isi setiap buku. Menariknya, melalui fasilitas 
"Booksneeze", Thomas Nelson juga memberikan kesempatan kepada pembaca untuk 
mengulas buku-buku terbitan mereka dalam bentuk blog. Keterangan lebih lanjut 
mengenai hal ini dapat Anda lihat dalam "Blogger Book Reviews" di kolom kanan. Agar 
semakin dekat lagi dengan para pembaca, Thomas Nelson pun membuat sebuah situs 
blog yang isinya catatan-catatan dari balik layar penerbit raksasa ini. Anda dapat 
membacanya di menu "Company Blogger".  

Ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Thomas Nelson, langsung saja masuk ke 
dalam situs ini. Informasi lebih lengkap mengenai penerbit yang sudah berdiri sejak 
1798 ini dapat Anda lihat dalam bagian kaki halaman situs yang berisi antara lain menu 
News, About Us, Catalogs, dan Employment. (DWD)  
==> http://www.thomasnelson.com/  

• AMERICAN TRACT SOCIETY - 180 Years of Changing Lives  

Situs American Tract Society (ATS) berisikan informasi serta toko traktat Kristen 
berbahasa Inggris. Traktat yang mereka terbitkan ditulis oleh orang-orang Kristen 
terkenal sepanjang zaman. Tidak hanya traktat saja, mereka juga menerbitkan buklet, 
buku, dan majalah. Dengan adanya situs ini, pelayanan mereka tidak hanya dibatasi 
oleh media cetak saja, namun telah merambah media internet. Tidak berhenti di Internet 
saja, namun mereka juga melakukan pelayanan di bidang e-traktat untuk email dan m-
traktat untuk HP. Situs ini menjelaskan langkah-langkahnya untuk menyebarkan traktat 
menggunakan medium-medium tersebut. Bagi yang ingin mencoba menulis sebuah 
traktat, situs ini juga memiliki panduan singkat tentang langkah-langkah membuat 
traktat Anda sendiri.  

Sementara itu daftar distributor penerbit ini menunjukkan bahwa di Singapura, Australia, 
dan Jepang terdapat distributor penerbit ini. Di bagian rilis pers sayangnya tidak 

http://www.thomasnelson.com/
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diperbarui sejak 2005 menandakan bahwa sebagian dari situs ini kurang mendapat 
perhatian. (KN)  
==> http://www.atstracts.org/  

• MOODY PUBLISHER - From the Word. To Life.  

Situs Penerbit Moody berisi informasi-informasi buku yang mereka terbitkan. Selain 
memiliki tentang penerbitan mereka (di bagian "About Moody Publishers") situs ini juga 
memilik indeks pengarang buku yang berisi cukup banyak nama-nama pengarang. 
Selain itu di bagian "Links" Anda dapat menemui tautan-tautan ke situs Moody 
Publishers lainnya, beberapa merupakan buku populer mereka yang telah memiliki situs 
sendiri. Buku-buku mereka dibagi menjadi puluhan kategori, yang bisa Anda telusuri 
melalui "Categories", mulai dari kategori "Angelology & Demons" (Malaikat dan Iblis) 
hingga "Youth Ministry" (Pelayanan Remaja). Anda juga dapat mencari suatu buku 
berdasarkan nomor ISBN-nya di halaman tersebut.  

Situs ini cukup hidup dan terpelihara, terbukti berita terakhir di "Hot News Items" 
bertanggal 26 Januari 2010. Jika Anda mencari buku-buku Kristen yang bermutu, 
jangan lupa untuk mampir ke situs ini.  
==> http://www.moodypublishers.com/Publishers/default.asp  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK ICW - Direktori Situs Kristen  

Bertepatan dengan ulang tahun ICW yang ke-11, maka redaksi pun ingin menghadirkan 
sesuatu yang istimewa bagi para Pelanggan ICW. Agar kita bisa lebih akrab lagi, maka 
kami pada bulan Oktober yang lalu meluncurkan Facebook ICW. Diharapkan, kehadiran 
Facebook ICW ini dapat membuka komunikasi yang lebih interaktif lagi antara 
Pelanggan dan Redaksi ICW.  

Bagi Anda yang belum memiliki akun Facebook maupun yang belum begitu memahami 
fitur-fitur Facebook, berikut ini beberapa fitur umum yang terdapat di sebuah Halaman 
Penggemar Facebook. Untuk edisi kali ini, Redaksi akan membedah fitur-fitur yang 
sering digunakan ini satu-persatu, sehingga kali berikutnya kami tidak perlu membahas 
lagi setiap fitur sedalam ini. Fitur-fitur tersebut ialah:  

1. Dinding (Wall)  
Berisi informasi-informasi dari redaksi maupun salam-salam dari para 
penggemar halaman. Beragam informasi, mulai dari informasi terkini, 
membagikan Tautan (fitur nomor 3), diskusi terbaru di Forum (fitur nomor 4), 
galeri Foto (fitur nomor 5), ringkasan Catatan (fitur nomor 6), hingga informasi-
informasi ringan yang sifatnya untuk saling mengakrabkan satu sama lain, 
semuanya dapat ditemukan di Dinding ini. Usul, saran, dan kritik dari para 
penggemar pun dapat disampaikan melalui dinding ini. Memang, "keramaian" 
suatu Halaman Penggemar terkadang dapat dilihat dari ramai tidaknya 

http://www.atstracts.org/
http://www.moodypublishers.com/Publishers/default.asp
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Dindingnya Setiap informasi yang ditampilkan di Dinding dapat dikomentari oleh 
semua penggemar halaman tersebut, mirip seperti kita mengomentari sebuah 
topik di forum, yang dapat ditimpali hingga berpuluh-puluh komentar. Ada lagi 
kemampuan untuk "suka" suatu entri di Dinding; jika seorang penggemar 
menyukai sebuah informasi, ia dapat mengeklik tombol "suka" yang menandakan 
bahwa informasi tersebut ia sukai.  
Kekurangan dari fitur Dinding adalah sifatnya yang cepat "tenggelam", terutama 
jika redaksi rajin memberikan informasi- informasi baru. Untuk menggali kembali 
informasi-informasi lama yang telah "tenggelam" ini biasanya memakan waktu 
yang tidak sedikit, oleh karena itu informasi-informasi yang sifatnya penting dan 
bukan hanya sesaat saja akan ditaruh di Catatan (fitur nomor 6). Biasanya hanya 
penggemar saja yang boleh menulis sesuatu di dinding.  
Berikut ini adalah contoh isi sebuah Dinding di Facebook ICW:  
ICW: "Mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini, 25 Januari 2010, 
Publikasi ICW berulang tahun yang ke-11. Selama itu, Tuhan telah menolong 
dan memakai ICW di dunia maya Indonesia sebagai sumber informasi 
perkembangan pelayanan elektronik di internet. Puji Tuhan!"  
Komentar penggemar:  

2. Hendri Apa Yudhi: selamat ulang tahun.. GOD BLESS ICW.  
3. Diane Vriens: selamat yah, Gbu  
4. Yulia Oeniyati: @ICW, kiprah Anda di dunia maya sangat memberkati. Selamat!  
5. Info  

Bagian ini berisi deskripsi mengenai halaman tersebut. Contohnya di Halaman 
Penggemar ICW Anda dapat mengenal apa itu Publikasi ICW lebih dalam dan 
mengetahui bagaimana cara untuk berlangganan jika Anda belum berlangganan 
Publikasi ICW.  

6. Diskusi (Discussions)  
Selain saling berbagi informasi dan berinteraksi lewat Dinding, ada pula wadah 
bagi para anggota untuk saling bercengkerama melalui forum Diskusi. Di Diskusi 
Facebook ICW kita dapat membicarakan hal-hal seputar dunia internet, para 
penggemar pun dalam melemparkan topik untuk didiskusikan dalam forum 
tersebut.  

7. Tautan (Links)  
Halaman Tautan berisi daftar alamat URL situs beserta informasi singkat 
mengenai situs tersebut. Situs-situs yang dicantumkan di Dinding akan otomatis 
dikumpulkan di tempat ini.  
Untuk Halaman Penggemar ICW yang notabene berfokus pada ulasan situs-situs 
baik lokal maupun manca, Anda pun dipersilakan untuk berpartisipasi mengisi 
halaman Tautan ini. Silakan menuliskan sebuah ulasan pendek mengenai situs 
yang Anda sukai, dan lampirkan tautannya di Dinding Facebook ICW. Otomatis, 
ulasan situs yang Anda bagikan plus alamat URL-nya akan tersimpan dalam 
halaman tautan ini.  

Nah, jika para Pelanggan ICW belum bergabung dalam Facebook ICW ini, kami 
mengajak Anda untuk bergabung bersama ratusan penggemar Facebook ICW yang 
lain. Jika Anda menyukai halaman Facebook kami, kami juga mengundang Anda untuk 
menyarankan teman-teman Anda untuk menjadi penggemar Facebook ICW. Terima 
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kasih. (DWD, KN)  
==> http://fb.sabda.org/ICW  

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.  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK ICW - Direktori Situs Kristen  

Bertepatan dengan ulang tahun ICW yang ke-11, maka redaksi pun ingin menghadirkan 
sesuatu yang istimewa bagi para Pelanggan ICW. Agar kita bisa lebih akrab lagi, maka 
kami pada bulan Oktober yang lalu meluncurkan Facebook ICW. Diharapkan, kehadiran 
Facebook ICW ini dapat membuka komunikasi yang lebih interaktif lagi antara 
Pelanggan dan Redaksi ICW.  

Bagi Anda yang belum memiliki akun Facebook maupun yang belum begitu memahami 
fitur-fitur Facebook, berikut ini beberapa fitur umum yang terdapat di sebuah Halaman 
Penggemar Facebook. Untuk edisi kali ini, Redaksi akan membedah fitur-fitur yang 
sering digunakan ini satu-persatu, sehingga kali berikutnya kami tidak perlu membahas 
lagi setiap fitur sedalam ini. Fitur-fitur tersebut ialah:  

1. Dinding (Wall)  
Berisi informasi-informasi dari redaksi maupun salam-salam dari para 
penggemar halaman. Beragam informasi, mulai dari informasi terkini, 
membagikan Tautan (fitur nomor 3), diskusi terbaru di Forum (fitur nomor 4), 
galeri Foto (fitur nomor 5), ringkasan Catatan (fitur nomor 6), hingga informasi-
informasi ringan yang sifatnya untuk saling mengakrabkan satu sama lain, 
semuanya dapat ditemukan di Dinding ini. Usul, saran, dan kritik dari para 
penggemar pun dapat disampaikan melalui dinding ini. Memang, "keramaian" 
suatu Halaman Penggemar terkadang dapat dilihat dari ramai tidaknya 
Dindingnya Setiap informasi yang ditampilkan di Dinding dapat dikomentari oleh 
semua penggemar halaman tersebut, mirip seperti kita mengomentari sebuah 
topik di forum, yang dapat ditimpali hingga berpuluh-puluh komentar. Ada lagi 
kemampuan untuk "suka" suatu entri di Dinding; jika seorang penggemar 
menyukai sebuah informasi, ia dapat mengeklik tombol "suka" yang menandakan 
bahwa informasi tersebut ia sukai.  
Kekurangan dari fitur Dinding adalah sifatnya yang cepat "tenggelam", terutama 
jika redaksi rajin memberikan informasi- informasi baru. Untuk menggali kembali 
informasi-informasi lama yang telah "tenggelam" ini biasanya memakan waktu 
yang tidak sedikit, oleh karena itu informasi-informasi yang sifatnya penting dan 
bukan hanya sesaat saja akan ditaruh di Catatan (fitur nomor 6). Biasanya hanya 
penggemar saja yang boleh menulis sesuatu di dinding.  
Berikut ini adalah contoh isi sebuah Dinding di Facebook ICW:  

http://fb.sabda.org/ICW
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ICW: "Mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini, 25 Januari 2010, 
Publikasi ICW berulang tahun yang ke-11. Selama itu, Tuhan telah menolong 
dan memakai ICW di dunia maya Indonesia sebagai sumber informasi 
perkembangan pelayanan elektronik di internet. Puji Tuhan!"  
Komentar penggemar:  

2. Hendri Apa Yudhi: selamat ulang tahun.. GOD BLESS ICW.  
3. Diane Vriens: selamat yah, Gbu  
4. Yulia Oeniyati: @ICW, kiprah Anda di dunia maya sangat memberkati. Selamat!  
5. Info  

Bagian ini berisi deskripsi mengenai halaman tersebut. Contohnya di Halaman 
Penggemar ICW Anda dapat mengenal apa itu Publikasi ICW lebih dalam dan 
mengetahui bagaimana cara untuk berlangganan jika Anda belum berlangganan 
Publikasi ICW.  

6. Diskusi (Discussions)  
Selain saling berbagi informasi dan berinteraksi lewat Dinding, ada pula wadah 
bagi para anggota untuk saling bercengkerama melalui forum Diskusi. Di Diskusi 
Facebook ICW kita dapat membicarakan hal-hal seputar dunia internet, para 
penggemar pun dalam melemparkan topik untuk didiskusikan dalam forum 
tersebut.  

7. Tautan (Links)  
Halaman Tautan berisi daftar alamat URL situs beserta informasi singkat 
mengenai situs tersebut. Situs-situs yang dicantumkan di Dinding akan otomatis 
dikumpulkan di tempat ini.  
Untuk Halaman Penggemar ICW yang notabene berfokus pada ulasan situs-situs 
baik lokal maupun manca, Anda pun dipersilakan untuk berpartisipasi mengisi 
halaman Tautan ini. Silakan menuliskan sebuah ulasan pendek mengenai situs 
yang Anda sukai, dan lampirkan tautannya di Dinding Facebook ICW. Otomatis, 
ulasan situs yang Anda bagikan plus alamat URL-nya akan tersimpan dalam 
halaman tautan ini.  

Nah, jika para Pelanggan ICW belum bergabung dalam Facebook ICW ini, kami 
mengajak Anda untuk bergabung bersama ratusan penggemar Facebook ICW yang 
lain. Jika Anda menyukai halaman Facebook kami, kami juga mengundang Anda untuk 
menyarankan teman-teman Anda untuk menjadi penggemar Facebook ICW. Terima 
kasih. (DWD, KN)  
==> http://fb.sabda.org/ICW  

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.  

Seputar Milis 

Milis Publikasi 

http://fb.sabda.org/ICW
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• E-BUKU  

Milis publikasi e-Buku adalah publikasi yang menyajikan resensi buku-buku Kristen, 
artikel, serta tip-tip seputar buku dan membaca. Milis ini benar-benar bisa membantu 
masyarakat Kristen untuk semakin peduli dengan literatur Kristen -- khususnya di 
Indonesia -- dan meningkatkan budaya membaca. Resensi-resensi buku Kristen yang 
ditampilkan oleh milis ini pun beragam, oleh karena itu semua kalangan bisa menikmati 
sajiannya. Bagi Anda, pecinta buku, "jangan membeli kucing dalam karung". Publikasi 
ini hadir untuk menjadi referensi bagi Anda. Dengan demikian Anda tidak akan ragu 
apakah buku yang Anda lihat betul-betul layak untuk Anda beli. Apalagi sekarang 
resensi yang ada bukan hanya membahas buku cetak saja namun juga buku-buku 
daring (online). Pastinya hal ini bisa menambah wawasan tersendiri bagi Anda. Selain 
itu, berbagai artikel dan tip-tip yang menarik seputar buku dan membaca akan terus 
disajikan untuk memperkaya pengetahuan Anda.  

Jika Anda belum menjadi pelanggan milis publikasi ini, tunggu apa lagi? Segera 
kirimkan email kosong ke: < subscribe-i-kan-buku(at)hub.xc.org >  

atau cukup mengisi formulir berlangganan di situs GUBUK Online di  
==> http://gubuk.sabda.org  

Bagi Anda yang baru mengikuti milis ini, tidak perlu kuatir. Anda tetap dapat membaca 
arsip edisi-edisi sebelumnya dengan lengkap di: http://www.sabda.org/publikasi/e-
buku/arsip/  

Untuk memfasilitasi Pelanggan "Berbagi Berkat Melalui Buku", e-Buku mengajak 
Pelanggan untuk terlibat aktif dalam publikasi ini dengan mengirimkan bahan berupa 
resensi buku, artikel, maupun tip-tip ke alamat redaksi di: < buku(at)sabda.org >  

Memperkaya diri dengan membaca? Siapa takut!  

Artikel:Multimedia: Sebuah Pengalaman Dari India 

"Tidak mau ... hari ini aku tidak mau pergi sekolah, Ma!" Dan mulai menangis ketika 
ibunya mulai memakaikan seragam sekolah kepadanya. "Oke, Nak," ibunya setuju, 
"Kamu boleh tidak pergi tapi kamu juga tidak boleh mendengarkan musik Balalokam 
lagi." Ibunya tahu bahwa inilah jalan satu-satunya untuk membujuk putranya yang baru 
berusia 6 tahun itu supaya mau bersekolah. Selama sebulan ini, Danny memang 
sedang terobsesi dengan Balalokam, sebuah kaset audio untuk anak-anak yang 
dibelikan ayahnya. Kaset itu menampilkan musik dan cerita dalam bahasa Malayalam, 
salah satu bahasa daerah di India. Danny pun berubah pikiran dan memutuskan untuk 
mau bersekolah kembali.  

Revolusi Teknologi 

http://gubuk.sabda.org/
http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/arsip/
http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/arsip/
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Kaset Balalokam, produksi dari Penerbit Little Me di Pathanamthitta, Kerala, India 
adalah sebuah contoh dari penerbitan multimedia. Penerbitan jenis ini meliputi 
gabungan dari teks, suara, video, grafik multi dimensi, serta animasi. Ketika dunia 
sekuler dengan cepat segera menggunakan berbagai jalur multimedia tersebut untuk 
proyek-proyek mereka, banyak penerbit Kristen masih ragu untuk menggunakannya, 
khususnya yang ada di negara-negara berkembang.  

Mengapa Multimedia  

Multimedia adalah satu cara efektif yang dapat diterapkan dalam dunia penginjilan. 
Data statistik tentang penginjilan dunia menunjukkan bahwa dalam 1 dekade terakhir 
ini, sekitar 76,7% penduduk dunia telah diinjili -- artinya, mereka telah cukup tahu 
tentang kekristenan, Kristus, dan Injil. Walau demikian, banyak orang dari jumlah 6 
milyar penduduk dunia tersebut hidup dalam kelompok yang tidak terjangkau dari 
kekristenan. Untuk menjangkau mereka, cara terbaik dan yang paling efektif adalah 
dengan menggunakan multimedia. Penerbit Kristen harus dapat lebih mempergunakan 
kesempatan lewat multimedia ini daripada menggunakan media cetak. Yang mereka 
butuhkan hanyalah antusiasme, kreativitas, kemampuan visualisasi, serta keberanian 
untuk bereksperimen. Audio  

Musik adalah sarana yang sangat ampuh. Musik dapat memengaruhi emosi orang-
orang dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan di masyarakat termiskin dari yang 
miskin, mereka yang hidup di daerah kumuh sekalipun memiliki radio atau pemutar 
kaset dan menikmati alunan musik. Musik dapat didengarkan kapan saja dan oleh siapa 
saja. Hal itu dapat dimanfaatkan sebagai media penginjilan yang luar biasa. Proses 
pengembangan sebuah produk audio -- seperti halnya produk cetakan kertas, buku 
elektronik, situs internet, atau video peraga -- membutuhkan perhatian baik dalam segi 
isi, target penerimanya, maupun dalam hal perencanaan yang matang. Seorang 
penyanyi atau musisi bisa saja tinggal jauh di luar negeri; kita tidak perlu 
mengumpulkan mereka semua ke suatu tempat untuk melakukan sebuah proses 
rekaman. Seorang produser dapat pergi dengan sebuah kerangka musik ke studio lokal 
para artis itu, merekam bagian mereka saja satu per satu, lalu menggabungkan semua 
bagian itu di ruang penyuntingan. Berkat adanya proses perekaman digital, kesalahan-
kesalahan nyanyian dan instrumen dapat diperbaiki dan kualitasnya dapat ditingkatkan 
sesuai keinginan.  

Memproduksi kaset juga lebih mudah dari memproduksi buku. Pada banyak negara, 
biaya yang diperlukan untuk mencetak literatur Kristen begitu besar. Bahkan untuk 
mencetak sebuah buku yang memiliki harapan penjualan berkisar 750 kopi, penerbit 
tetap harus mencetak minimal 1500 kopi untuk memperoleh ongkos cetak per buku 
yang lebih rendah dan kemudian juga harus mematok harga yang dapat diterima pasar. 
Dalam bisnis audio, setelah sebuah kaset master siap, kita tidak perlu pusing lagi. Anda 
dapat menggandakannya sebanyak yang Anda mau. Bahkan jika Anda membuat 100 
kopi kaset, ongkos per kasetnya tidak akan banyak berubah. Biaya produksi relatif 
rendah sementara hasilnya tinggi.  
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Ada begitu banyak kemungkinan dan variasi yang bisa didapat dari produk audio. Anda 
hanya harus menentukan keunikan nilai jual yang akan Anda tawarkan pada pasar. 
Sebuah perusahaan penerbitan juga dapat memproduksi versi audio dari sebuah buku, 
yang dibacakan dalam intonasi dan cara yang enak didengar dengan latar belakang 
musik secukupnya; menawarkan rekaman kaset khotbah dari seorang pembicara 
Kristen yang terkenal; atau mengembangkan produk khusus yang tidak bisa ditemukan 
di sebuah hasil cetakan. Misalnya, sebuah perusahaan audio di Amerika telah 
memproduksi satu koleksi anekdot dari Chuck Swindoll terpisah dari khotbah-
khotbahnya. Jika hak cipta tidak bermasalah, program-program yang disiarkan di 
stasiun radio -- seperti wawancara seorang pengarang buku -- dapat dipindahkan ke 
dalam format kaset atau produk audio yang lebih baik lagi. Minat akan musik telah 
menciptakan pasar audio yang begitu luas. Penerbit dapat memproduksi album dari 
seorang artis saja atau album kompilasi yang menampilkan lagu-lagu hits dari banyak 
artis. Pilihan lain adalah membuat sebuah album berdasarkan tema, seperti kaset 
tentang penyembahan, harapan, Injil, atau kedatangan Yesus yang kedua kali.  

Secara khusus, kaset juga merupakan media yang sangat efektif untuk anak-anak. 
Tidak seperti buku, kaset memungkinkan anak-anak itu untuk menyanyi dan menari 
mengikuti irama musik. Little Me telah memproduksi koleksi 32 ayat Alkitab dalam 
bentuk lagu untuk anak-anak, mereka mengubah ayat-ayat itu ke dalam lagu-lagu 
sehingga anak umur 3 tahun pun dapat mengingatnya. Kaset-kaset itu juga memuat 
sesi tanya jawab singkat dengan anak-anak untuk membuat mereka lebih memahami 
ayat tersebut.  

Media Elektronik 

Cakram Digital (CD) juga merupakan alat yang ampuh dalam industri multimedia. 
Pelajaran Alkitab kini juga dilengkapi dengan referensi, konkordansi, kamus, dan 
catatan pelajaran, semuanya hanya dalam sekeping CD. Telah dihitung bahwa 
sekeping CD yang berkapasitas 640 Megabita (MB) dapat memuat sekitar 60.000 
halaman. Satu lagi keuntungan dari CD ialah mudah dibawa ke mana saja.  

(Catatan Redaksi: 
Yayasan Lembaga SABDA saat ini telah menerbitkan Alkitab bahasa Indonesia beserta 
bahan-bahan Biblika serta audio Alkitab dalam bentuk CD -- Gratis. Info selengkapnya 
dapat dilihat melalui situs http://www.sabda.net)  

Teknologi ini telah menghadirkan sebuah tantangan baru bagi penerbit Kristen. Salah 
satu masalah terbesar dalam industri media elektronik dan audio yang banyak terjadi di 
negara dunia ketiga ialah pembajakan. Karena kualitas sebuah CD yang begitu bagus, 
maka hasil bajakannya pun masih memiliki kualitas yang tak kalah bagus. Karena para 
pembajak itu tidak mengeluarkan biaya untuk proses pengembangannya, mereka dapat 
memberi harga yang jauh lebih murah kepada para konsumen. Ini akan memengaruhi 
hasil penjualan penerbit yang asli.  

Media Visual 

http://www.sabda.net/
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Pengaruh dari media visual tak terbatas besarnya. Sayangnya, penerbit Kristen masih 
sering ragu-ragu memanfaatkannya. Seorang pemimpin penerbitan terkenal di India 
pernah berkata pada saya, "Kami tidak menyentuh media visual karena dua alasan. 
Pertama adalah biaya. Selain itu juga karena pengetahuan kami yang kurang akan hal 
itu." Keduanya memang dapat dimengerti namun sangatlah penting untuk dapat 
mengatasi masalah-masalah itu.  

Belakangan ini, Little Me telah mengorganisir sebuah program penginjilan utama untuk 
anak-anak. Program itu meliputi pertunjukan sepanjang 3 jam yang berisi lagu-lagu, 
penuturan cerita, selingan humor, dan bermacam-macam acara lainnya. Kami menyewa 
tiga juru kamera untuk merekam program tersebut dari berbagai sudut pengambilan 
gambar. Setelah melakukan pengeditan dari sekitar 9 jam durasi rekaman semua video, 
kami dapat mengeluarkan dua kaset dengan durasi masing-masing sekitar 45 menit.  

Untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan jumlah target konsumen, Anda juga 
dapat melakukan sulih suara dalam berbagai bahasa. Ini sangat mungkin dilakukan di 
negara seperti India yang memiliki beragam bahasa. Film telah menjadi salah satu 
bagian dalam gaya hidup modern. Diperkirakan, rata-rata penduduk negara dunia ketiga 
menonton paling tidak satu film dalam seminggu. Kesuksesan film "Jesus" dan "Passion 
of the Christ" membuktikan bahwa film adalah kesempatan pasar terbesar yang dapat 
dimanfaatkan oleh umat Kristen.  

Media Lain 

Dari Miki Tikus yang jenaka dan banyak dicintai sampai petualangan Lara Croft yang 
seru, generasi-generasi baru telah tumbuh dengan ketakjuban akan keajaiban animasi. 
Setiap bingkai (frame) adegan animasi dibuat satu per satu. Tampilan frame tersebut 
dapat dibuat dengan grafis komputer, dengan memotret citra yang digambar, atau 
dengan berulang kali membuat perubahan-perubahan kecil dari sebuah model dan 
memotret hasilnya. Ketika semua frame tersebut digabungkan dan hasil film 
ditayangkan dengan kecepatan 16 atau lebih pergantian frame per detik, akan didapat 
sebuah kesan ilusi gerakan yang berkelanjutan. Proses pengembangan animasi ini 
membutuhkan ketekunan kerja yang tinggi dan harga yang mahal. Program piranti lunak 
komputer seperti Flash dan 3DMax telah secara luar biasa mempercepat proses ini.  

Sulih suara juga merupakan hal yang sangat mudah dilakukan dalam pembuatan 
animasi. Aplikasi multimedia yang interaktif -- seperti video atau permainan komputer -- 
memungkinkan pengguna untuk ikut berpartisipasi sehingga mereka tidak hanya 
menerima informasi secara pasif. Sebagai contoh, pengguna dapat memainkan sebuah 
simulasi pertandingan sepakbola multimedia tanpa harus benar-benar pergi ke luar. 
Simulasi gambar video game tersebut dimainkan dengan menggunakan peralatan 
pengontrol (alat pendengar, kacamata khusus, stik kontrol, dan deteksi sensor) serta 
dengan pengaturan macam-macam komponen multimedia. Efek gambar realistis yang 
sama juga dipakai dalam permainan "Pilgrim`s Progress" (Perjalanan Sang Musafir) 
dan "Holy War" (Perang Suci).  
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Teknologi Surgawi  

Planet kita telah dengan cepat berubah menjadi sebuah jaringan dengan pengaruh-
pengaruh yang saling potong-memotong. Teknologi dan transportasi telah hadir untuk 
menciptakan sebuah pembauran antar berbagai jenis individu dan budaya dari berbagai 
cakupan yang tak dapat dibayangkan luasnya. Penerapan komunikasi multimedia telah 
memberi sumbangan luar biasa dalam mengembangkan interaksi ini. Penerbit-penerbit 
Kristen harus dapat secara efektif memanfaatkan setiap jalur tersebut bagi pelayanan 
mereka dalam penyebaran Injil, dari media cetak ke audio sampai video dan lain lagi.  

Steve, seorang pebisnis yang sedang melakukan perjalanan, suatu kali 
mengirimkan surel (e-mail) kepada isterinya dari sebuah hotel. Namun ternyata, 
ia melakukan sedikit kesalahan sewaktu menuliskan alamat e-mail isterinya.  
Si penerima, seorang wanita bernama Stella, yang suaminya baru saja 
meninggal, baru saja tiba di rumah setelah menghadiri upacara pemakaman 
suaminya. Dia membuka pesan masuk di e-mailnya untuk membaca ucapan 
belasungkawa dari kawan-kawannya yang berhalangan hadir di upacara 
pemakaman tersebut. Setelah membaca pesan yang dikirim oleh Steve, dia pun 
pingsan. Putranya segera menghampirinya untuk melihat apa yang telah terjadi. 
Inilah pesan yang terbaca di layar komputernya:  
"Sayang, aku telah tiba di sini dengan selamat. Perjalanannya memang agak 
berat, tapi tempat penginapannya sangat nyaman. Kami memunyai akses 
internet dan layanan e-mail di tiap kamar. Aku sangat merindukanmu, jadi aku 
telah menjadwalkan supaya kamu juga dapat menyusul ke sini besok. Aku akan 
menunggumu. Semoga perjalananmu menyenangkan."  
Salam sayang, 
Suamimu.  

Sebuah e-mail dari surga ke bumi? Kedengarannya memang gila. Hal ini mungkin 
belum pernah didengar, namun penerbit Kristen dapat memanfaatkan perkembangan 
teknologi mutakhir ini untuk menghadirkan surga ke dalam dunia. Kita dapat 
mengarahkan jutaan orang kepada Yesus jika kita mampu melakukan hal yang kreatif 
dan bertekun dalam doa untuk menggunakan teknologi multimedia. Inilah waktunya 
penerbit Kristen bangkit dan bergerak untuk memakai kesempatan luar biasa ini. Inilah 
waktunya untuk bertindak, bukan untuk malu-malu lagi.  

[George Koshy < gmaindia(at)yahoo.com >, pendiri Penerbit Little Me di 
Pathanamthitta, Kerala India, memiliki banyak pengalaman dalam jurnalisme dan 
produksi multimedia. Dia memiliki spesialisasi dalam bidang penulisan dan penerbitan 
untuk anak-anak.] (t/ary)  

Diterjemahkan dan disunting dari sumber:  
Judul majalah: InterLit, June, 2005  
Judul artikel: Multimedia: An Indian Experience  
Penulis: George Koshy  
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Penerbit: Cook Communication Ministries International, Colorado, USA  
Halaman: 22 -- 23  

Dipublikasikan dalam bentuk elektronik di:  
Nama situs: e-MISI  
Alamat URL: http://misi.sabda.org/multimedia%3A_sebuah_pengalaman_dari_india  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Februari dan Maret 2010:  
Februari: Kasih Sayang  
Maret: Sekolah Tinggi Teologi  

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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  
< icw(at)sabda.org >  
atau  
< owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://misi.sabda.org/multimedia%3A_sebuah_pengalaman_dari_india
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ICW 1134/Februari/2010: Sekolah Tinggi 
Teologi (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Bulan Februari merupakan bulan yang penuh dengan cinta. Begitulah umumnya kita 
menyebutnya ketika bulan Valentine ini tiba. Namun demikian, tidak hanya bulan 
Februari ini saja Redaksi ICW hadir dengan penuh kasih bagi Pembaca semua; setiap 
dua kali dalam sebulan kami selalu hadir dengan penuh sukacita menjumpai Anda 
untuk memberikan informasi sumber-sumber pelayanan elektronik dalam dunia maya.  

Dua edisi ICW pada bulan Februari ini akan memberikan informasi situs-situs sekolah 
tinggi teologi (STT) di dalam maupun di luar negeri. Pada kolom Jelajah Nusantara edisi 
ini kami mengulas tiga situs sekolah teologi di Indonesia. Saat mencari situs-situs 
sekolah teologi, meski masih dengan struktur yang sederhana, redaksi sungguh 
bersyukur karena sudah semakin banyak sekolah teologi yang tahu benar manfaat 
teknologi internet (situs) untuk mengembangkan pelayanannya. Bahkan, ada pula 
sekolah teologi yang menyediakan pembelajaran elektronik melalui situsnya, hal ini 
sungguh suatu kemajuan yang patut dibanggakan. Harapan kami, informasi yang kami 
berikan kali ini semakin memacu STT-STT di Indonesia untuk memanfaatkan kemajuan 
teknologi internet untuk pengembangan pelayanan mereka di masa mendatang. Jangan 
lewatkan pula sajian-sajian lain dalam ICW kali ini, yang tentu saja akan sangat 
bermanfaat bagi Pembaca semua. Selamat menyimak!  

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

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• SEKOLAH TINGGI TEOLOGI EKKLESIA - Capable but humble  

Pada saat redaksi mengunjungi situs Sekolah Tinggi Teologi (STT) Ekklesia, pada 
halaman depannya terpampang gambar hutan dengan daun-daun yang bewarna 
kecoklatan yang berguguran, yang agak tidak mencerminkan isi dari situs ini, yakni 
sebuah lembaga pendidikan teologi. Pada halaman utama pun tidak banyak informasi 
yang diberikan tentang apa dan siapa mereka. Pengunjung yang masuk ke menu 
"Sejarah" juga kecewa karena isi halaman tersebut masih kosong. Informasi yang 
berhasil diperoleh dari halaman "Status Sekolah" dan "GSJAs Around Us" adalah 
bahwa STT ini diselenggarakan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia 
(GSJA) yang telah diakreditasi dan berafiliasi dengan STT Satyabhakti, STT Berea, STT 
Parakletos, STT Intheos, serta Asia Pacific Theological Seminary (APTS) dan beberapa 
keanggotaan yang diikuti antara lain adalah PASTI dan APTA.  

Informasi mengenai program yang ditawarkan cukup singkat, yaitu untuk Strata 1 
(Program Studi Misi Perkotaan) dan Strata 2 (Program Studi Kepemimpinan Kristen) 
masing-masing dengan perincian SKS yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan. 
Selain itu ada pula program ekstensi yang mereka tawarkan untuk non-mahasiswa. 
Informasi tersebut, beserta syarat pendaftaran, jadwal kuliah, serta lokasi kampusnya di 
Jakarta, semua dapat ditemukan di masing-masing menu yang tersedia di bagian atas 
situs tersebut.  

Terakhir, mereka juga menyediakan sarana untuk menghubungi mereka melalui formulir 
"Kontak Kami", forum (yang sepi), dan Facebook (yang pranalanya pada saat ulasan ini 
ditulis menunjuk pada halaman yang salah). (KN)  
==> http://stte.webs.com/  

• SEKOLAH TINGGI TEOLOGI GRATIA  

STTGratia.com merupakan rumah maya sederhana untuk Sekolah Tinggi Teologi (STT) 
Gratia, sebuah STT yang kampus fisiknya berada di Bekasi. Situs ini terdiri dari lima 
halaman utama yang memberikan semua informasi yang diperlukan oleh pengunjung 
situs ini. Halaman Tentang Kami (About Us) berisi sejarah singkat serta visi dan misi 
sekolah ini; halaman Kurikulum mencantumkan jenjang studi yang ditawarkan, yakni S1 
dan S2 serta informasi seputarnya, yakni pendaftaran, biaya, dll.; halaman Dewan 
Pengajar memuat daftar dosen yang mengajar di STT tersebut; halaman Buku Tamu 
(Guestbook) dan Kontak Kami (Contact Us) dapat pengunjung gunakan untuk 
menghubungi mereka, sementara halaman forumnya pada saat tulisan ini dimuat masih 
rusak; terakhir adalah halaman utama yang berisi berita-berita terkini yang isinya tidak 
hanya berita sekolah tersebut saja tetapi juga berita politik nasional maupun berita 
Kristen pada umumnya. Dari segi bahasa, situs masih mencampuradukkan bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris, sesuatu yang, sayang sekali, sudah terlalu lazim di situs-
situs Indonesia lainnya. Apakah sebuah situs teologi bisa membawa perubahan dalam 

http://stte.webs.com/
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hal ini? (KN)  
==> http://www.sttgratia.com/  

• SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KHARISMA  

Secara sekilas, situs Sekolah Tinggi Teologi (STT) Kharisma termasuk standar. Fitur-
fitur yang ada di situs ini antara lain sejarah singkat mereka, program studi yang 
ditawarkan (mulai dari D1, D2, dan D3 hingga S1 dan S2), informasi pendaftaran dan 
beasiswa, staf pengajar, dan forum sebagai sarana komunikasi. Namun demikian, situs 
ini, dan dengan demikian STT Kharisma sebagai pengelolanya, berbeda dengan situs-
situs STT yang lainnya karena STT ini memiliki fitur pembelajaran elektronik (e-
learning), yaitu suatu fitur yang memungkinkan para mahasiswanya untuk berinteraksi 
dua arah dengan dosen dan mahasiswa lainnya melalui internet, dengan tidak dibatasi 
ruang maupun jam kuliah. Oleh karena fitur tersebut, maka tidak salah kiranya jika STT 
Kharisma diberi nilai tambah atas inisiatif mereka untuk memanfaatkan teknologi guna 
membantu proses belajar mengajar agar dapat berlangsung dengan lebih efektif lagi. 
(KN)  
==> http://www.stt-kharisma.org/  
==> http://elearning.stt-kharisma.org/  

Jelajah Nusantara 

• SEKOLAH TINGGI TEOLOGI EKKLESIA - Capable but humble  

Pada saat redaksi mengunjungi situs Sekolah Tinggi Teologi (STT) Ekklesia, pada 
halaman depannya terpampang gambar hutan dengan daun-daun yang bewarna 
kecoklatan yang berguguran, yang agak tidak mencerminkan isi dari situs ini, yakni 
sebuah lembaga pendidikan teologi. Pada halaman utama pun tidak banyak informasi 
yang diberikan tentang apa dan siapa mereka. Pengunjung yang masuk ke menu 
"Sejarah" juga kecewa karena isi halaman tersebut masih kosong. Informasi yang 
berhasil diperoleh dari halaman "Status Sekolah" dan "GSJAs Around Us" adalah 
bahwa STT ini diselenggarakan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia 
(GSJA) yang telah diakreditasi dan berafiliasi dengan STT Satyabhakti, STT Berea, STT 
Parakletos, STT Intheos, serta Asia Pacific Theological Seminary (APTS) dan beberapa 
keanggotaan yang diikuti antara lain adalah PASTI dan APTA.  

Informasi mengenai program yang ditawarkan cukup singkat, yaitu untuk Strata 1 
(Program Studi Misi Perkotaan) dan Strata 2 (Program Studi Kepemimpinan Kristen) 
masing-masing dengan perincian SKS yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan. 
Selain itu ada pula program ekstensi yang mereka tawarkan untuk non-mahasiswa. 
Informasi tersebut, beserta syarat pendaftaran, jadwal kuliah, serta lokasi kampusnya di 
Jakarta, semua dapat ditemukan di masing-masing menu yang tersedia di bagian atas 
situs tersebut.  

Terakhir, mereka juga menyediakan sarana untuk menghubungi mereka melalui formulir 
"Kontak Kami", forum (yang sepi), dan Facebook (yang pranalanya pada saat ulasan ini 

http://www.sttgratia.com/
http://www.stt-kharisma.org/
http://elearning.stt-kharisma.org/
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ditulis menunjuk pada halaman yang salah). (KN)  
==> http://stte.webs.com/  

• SEKOLAH TINGGI TEOLOGI GRATIA  

STTGratia.com merupakan rumah maya sederhana untuk Sekolah Tinggi Teologi (STT) 
Gratia, sebuah STT yang kampus fisiknya berada di Bekasi. Situs ini terdiri dari lima 
halaman utama yang memberikan semua informasi yang diperlukan oleh pengunjung 
situs ini. Halaman Tentang Kami (About Us) berisi sejarah singkat serta visi dan misi 
sekolah ini; halaman Kurikulum mencantumkan jenjang studi yang ditawarkan, yakni S1 
dan S2 serta informasi seputarnya, yakni pendaftaran, biaya, dll.; halaman Dewan 
Pengajar memuat daftar dosen yang mengajar di STT tersebut; halaman Buku Tamu 
(Guestbook) dan Kontak Kami (Contact Us) dapat pengunjung gunakan untuk 
menghubungi mereka, sementara halaman forumnya pada saat tulisan ini dimuat masih 
rusak; terakhir adalah halaman utama yang berisi berita-berita terkini yang isinya tidak 
hanya berita sekolah tersebut saja tetapi juga berita politik nasional maupun berita 
Kristen pada umumnya. Dari segi bahasa, situs masih mencampuradukkan bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris, sesuatu yang, sayang sekali, sudah terlalu lazim di situs-
situs Indonesia lainnya. Apakah sebuah situs teologi bisa membawa perubahan dalam 
hal ini? (KN)  
==> http://www.sttgratia.com/  

• SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KHARISMA  

Secara sekilas, situs Sekolah Tinggi Teologi (STT) Kharisma termasuk standar. Fitur-
fitur yang ada di situs ini antara lain sejarah singkat mereka, program studi yang 
ditawarkan (mulai dari D1, D2, dan D3 hingga S1 dan S2), informasi pendaftaran dan 
beasiswa, staf pengajar, dan forum sebagai sarana komunikasi. Namun demikian, situs 
ini, dan dengan demikian STT Kharisma sebagai pengelolanya, berbeda dengan situs-
situs STT yang lainnya karena STT ini memiliki fitur pembelajaran elektronik (e-
learning), yaitu suatu fitur yang memungkinkan para mahasiswanya untuk berinteraksi 
dua arah dengan dosen dan mahasiswa lainnya melalui internet, dengan tidak dibatasi 
ruang maupun jam kuliah. Oleh karena fitur tersebut, maka tidak salah kiranya jika STT 
Kharisma diberi nilai tambah atas inisiatif mereka untuk memanfaatkan teknologi guna 
membantu proses belajar mengajar agar dapat berlangsung dengan lebih efektif lagi. 
(KN)  
==> http://www.stt-kharisma.org/  
==> http://elearning.stt-kharisma.org/  

Get the Fresh 

• LITINDO - Literatur Teologi dalam Bahasa Indonesia  

Litindo adalah organisasi kerja sama Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI) 
dengan gereja di Belanda. Secara khusus, bidang pelayanan Litindo adalah 
menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku teologi yang berciri Hervormd dalam 

http://stte.webs.com/
http://www.sttgratia.com/
http://www.stt-kharisma.org/
http://elearning.stt-kharisma.org/
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bahasa Indonesia. Saat ini buku-buku Litindo diterbitkan oleh beberapa penerbit Kristen 
terkemuka di Indonesia, seperti YKBK, Momentum, dan BPK Gunung Mulia.  

Melalui situs ini, Litindo ingin berbagi informasi mengenai pelayanan yang telah mereka 
lakukan. Dalam menu Tentang Kami, kita akan melihat lebih jelas lagi mengenai apa itu 
Litindo. Sedangkan untuk melihat kegiatan-kegiatan pelayanan Litindo, Anda dapat 
masuk ke dalam menu Kegiatan. Karena merupakan situs penerbit, tentu saja tidak 
akan ketinggalan informasi mengenai buku-buku terbitannya. Menu Publikasi akan 
mengantarkan kita kepada halaman Katalog, berisi deskripsi singkat buku-buku terbitan 
Litindo. Selain berisi katalog buku, menu Publikasi situs ini pun akan membawa kita ke 
halaman Suara Litindo. Tiap tahun Litindo menerbitkan buletin "Suara Litindo" untuk 
melaporkan tentang maju mundurnya kegiatan-kegiatan Litindo. Nah, untuk dapat 
membaca arsip buletin tersebut di situs ini, komputer Anda perlu program Adobe 
Reader.  

Meskipun situs ini masih sederhana dan sistem navigasi antarhalaman belum begitu 
baik, namun acungan jempol patut diberikan kepada Litindo. Memanfaatkan situs 
sebagai sarana untuk memperkenalkan pelayanan penerbitan Litindo merupakan 
langkah awal yang sangat baik untuk menyebar dan membagikan visi ini kepada lebih 
banyak orang. Semoga seiring berkembangnya teknologi, situs ini pun dapat semakin 
ditingkatkan, bagi segi isi maupun teknologinya. (DWD)  
==> http://litindo.org/id-litindo-home  

 

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

  

http://litindo.org/id-litindo-home
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Artikel:E-Learning Menggunakan Moodle 

Anda dapat membangun sistem pendidikan secara elektronik (e-learning) dengan 
mudah dan murah dengan Sistem Operasi Linux ataupun Windows. Anda dapat 
menggunakan Apache, PHP, MySQL, plus paket Moodle < http://moodle.org >. Semua 
itu tersedia secara bebas dan bersumber terbuka.  

Moodle memberikan model pembelajaran menggunakan media internet, sehingga mau 
tidak mau proses belajar berlangsung secara maya. Moodle dapat diterapkan di 
jaringan lokal ataupun interlokal/internet. Instalasinya dan penyuntingannya juga 
mudah.  

Sampai sekarang, sudah banyak instansi yang menggunakan Moodle untuk 
pembelajaran elektronik mereka, contohnya:  

1. e-learning ITS < http://elearning.its.ac.id >  
2. share ITS < http://share.its.ac.id >  
3. e-learning MIPA UGM < http://kuantum.mipa.ugm.ac.id >  
4. kuliah online ITB < http://kuliah.itb.ac.id >  
5. dan masih banyak lagi, yang bisa dilihat di: 

< http://linux.or.id/node/1489 >  

Yang menjadi keunggulan dari pembelajaran elektronik dengan menggunakan Moodle 
adalah:  

1. sederhana, efisien, ringan, dan kompatibel dengan banyak penjelajah.  
2. mudah cara instalasinya serta mendukung bahasa Indonesia dan banyak bahasa 

lainnya.  
3. menyediakan manajemen situs untuk pengaturan situs keseluruhan, mengubah 

tema, menambah modul, dan sebagainya.  
4. menyediakan manajemen pengguna.  
5. memiliki manajemen kursus, penambahan jenis kursus, pengurangan, atau 

pengubahan kursus  
6. mempunyai modul "Chat", modul "Poll", modul forum, modul untuk jurnal, modul 

untuk kuis, modul untuk survei dan pelatihan, serta masih banyak lagi yang 
lainnya.  

7. gratis dan bersumber terbuka.  

Semoga memberikan wawasan.  

Sumber: Majalah InfoLinux Mei 2008  
Penulis: Sri Wiyana  
Edisi elektronik: 
http://www.infolinux.web.id/site/sections944d.html?op=viewarticle&artid=138  

http://moodle.org/
http://elearning.its.ac.id/
http://share.its.ac.id/
http://kuantum.mipa.ugm.ac.id/
http://kuliah.itb.ac.id/
http://linux.or.id/node/1489
http://www.infolinux.web.id/site/sections944d.html?op=viewarticle&artid=138
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Diambil dan disunting dari:  
Nama blog: from Zero to Hero to SuperHero  
Narablog/peresensi: Sagung  
Alamat URL: http://sagung.wordpress.com/2008/07/15/elearning-moodle/  

Sobat ICW 

Mulai tahun 2010, ICW menambah sebuah kolom tidak tetap, yaitu kolom Sobat ICW. 
Kolom ini akan menampilkan topik yang sedang aktif di Facebook ICW dan forum In-
Christ.Net. Agar dapat lebih meramaikan kolom ini, kami mengundang Rekan-Rekan 
semua untuk bersua dan bergabung dalam Facebook ICW dan forum In-Christ.Net.  

Facebook ICW  
==> http://fb.sabda.org/ICW  

Forum diskusi seputar media Kristen (internet) di ICN  
==> http://www.in-christ.net/forum/index.php/board,30.0.html  

facebook ICW: Ulang Tahun ICW KE-11  

Dinding Facebook ICW 25 Januari 2010: Mengucap syukur kepada Tuhan karena hari 
ini, 25 Januari 2010, Publikasi ICW berulang tahun yang ke-11. Selama itu, Tuhan telah 
menolong dan memakai ICW di dunia maya Indonesia sebagai sumber informasi 
perkembangan pelayanan elektronik di internet. Puji Tuhan!  

Komentar:  

Hendri Apa Yudhi:  
Selamat ulang tahun. GOD BLESS ICW  

Diane Vriens:  
Selamat ya, GBU  

Hendri Apa Yudhi:  
Maaf pelayanan apa harus dapatkan dari ICW? Latar belakang saya pendidik dan 
aktivis gereja.  

Yulia Oeniyati: 
@Hendri: Dengan berlangganan ICW, Anda bisa mendapatkan banyak informasi 
tentang situs-situs pendidikan atau gereja dan bahan-bahan kekristenan lainnya. 
@ICW, kiprah Anda di dunia maya sangat memberkati. Selamat!  

ICW: 
 
@Hendri: Thanks Hendri :) GBU  
@Diane: Senang mendapat ucapan dari Diane Vriens :) Kami lebih  

http://sagung.wordpress.com/2008/07/15/elearning-moodle/
http://fb.sabda.org/ICW
http://www.in-christ.net/forum/index.php/board,30.0.html
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bersemangat lagi, nih :> GBU  
@Yulia: Terima kasih, banyak :> GBU  
@Hendri: Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Yulia :) Sudah  
berlangganan ICW belum, nih? Kirim e-mail ke <icw(at)sabda.org> ....  

Alamat URL:  
http://www.facebook.com/pages/Direktori-Situs-
Kristen/322817780257?story_fbid=295844446084  

  

http://www.facebook.com/pages/Direktori-Situs-Kristen/322817780257?story_fbid=295844446084
http://www.facebook.com/pages/Direktori-Situs-Kristen/322817780257?story_fbid=295844446084
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ICW 1135/Februari/2010: Sekolah Tinggi 
Teologi (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Setelah pada edisi sebelumnya ICW mengulas situs-situs sekolah teologi yang ada di 
Indonesia, giliran sekolah teologi yang ada di luar negeri yang kami ulas situsnya untuk 
Anda semua. Ada tiga situs yang sudah kami pilihkan dan kiranya menjadi berkat bagi 
Anda semua.  

Selain itu, jangan lewatkan pula info mengenai Facebook PESTA (Pendidikan 
Elektronik Studi Teologi Awam) dan juga ulasan milis publikasi m-Biblika, sebuah 
publikasi yang mengajak pelanggannya lebih mengenal lagi pelayanan "biblical 
computing". Tidak lupa sebuah artikel mengenai fitur Ekspositori dalam situs Alkitab 
SABDA yang akan semakin membantu Anda dalam mendalami firman Tuhan.  

Jangan jemu-jemu untuk mengetahui isi hati Tuhan siang dan malam melalui firman-
Nya.  

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

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• DALLAS THEOLOGICAL SEMINARY - Teach Truth. Love Well.  

STT Dallas di Texas, Amerika Serikat merupakan seminari yang telah berdiri sejak 
1924. Situs resmi mereka yang juga memiliki halaman di Facebook dan Twitter ini 
memiliki informasi lengkap tentang cara untuk mendaftarkan diri dan program-program 
yang ditawarkan: Master of Theology (Th.M.) di sepuluh bidang -- termasuk 
Penerjemahan Alkitab dan Pelayanan Paragereja; Master of Arts Programs (M.A.) di 
lima bidang -- Konseling, Pendidikan, Komunikasi, Eksegese dan Linguistik, dan 
Pelayanan Lintas Budaya; Doctor of Philosophy (Ph.D.) di empat bidang; Doctor of 
Ministry (D.Min.) di empat bidang; Master of Sacred Theology (S.T.M.) dan beberapa 
program lainnya. Salah satu alumni yang terkenal dan juga presiden STT ini dari 1994 
hingga 2001 adalah Dr. Chuck Swindoll.  

Secara kualitas dan penyajian informasi, situs ini mendapat nilai yang sangat baik 
karena telah memanfaatkan berbagai teknologi, mulai dari jejaring sosial seperti yang 
telah disebutkan di atas, lalu iTunes, RSS, video, dan lainnya. Situs ini juga sangat 
informatif serta mampu membagi-bagi informasi yang mereka sajikan dengan struktur 
yang jelas, mulai dari informasi untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa, alumni, 
informasi tentang kampus, program seperti dipaparkan di atas, dan kategori-kategori 
lainnya. Karena banyaknya informasi yang tersajikan, kemungkinan besar Anda tidak 
akan dapat membaca semuanya dalam satu kali kunjungan. Jika Anda tidak 
mendapatkan semua informasi yang Anda cari pada kunjungan pertama Anda, minimal 
kunjungilah situs ini sekali lagi, atau gunakan kata kunci di mesin pencari Anda dengan 
disertai nama situs ini untuk mendapatkan informasi dengan cepat, misalnya dengan 
mengetik "program site:dts.edu" (KN)  
==> http://www.dts.edu/  

• REFORMED THEOLOGICAL SEMINARY - A mind for truth. A heart for God  

STT Reformed memiliki kampus-kampus di Jackson - Mississipi, Orlando - Florida, 
Charlotte - Carolina Utara, Washington DC, dan Atlanta - Georgia, semuanya di 
Amerika Serikat. Situs seminari ini termasuk sederhana dan mudah dinavigasikan. 
Adapun per ulasan ini diturunkan, program-program yang ditawarkan di STT ini antara 
lain adalah Master of Divinity (M.Div.), Master of Arts (M.A.), Master of Theology 
(Th.M.), dan Doctor of Ministry (D.Min.) dan berbeda-beda tergantung dari kampusnya 
(misalnya, hanya kampus Orlando yang menawarkan Th.M..)  

STT Reformed sendiri berdiri tahun 1963 di Jackson dan merupakan STT beraliran 
Reformed pertama di wilayah tenggara Amerika Serikat. Tidak perlu dikatakan lagi 
bahwa teologi yang dianut oleh STT ini adalah Reformed -- sola scriptura, sola gratia, 
sola fide -- dan bertujuan untuk melayani gereja-gereja Injili, Presbiterian, dan yang 
memiliki tradisi Reformed lainnya. Jika Anda berasal dari atau tertarik dengan ajaran 
Reformed dan sedang memikirkan untuk masuk ke seminari, maka STT ini merupakan 

http://www.dts.edu/
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salah satu sekolah yang patut Anda pertimbangkan. (KN)  
==> http://www.rts.edu/  

• PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY  

STT Princeton, didirikan tahun 1812, merupakan seminari Presbiterian dengan enam 
program studi: gelar ganda Master of Divinity (M.Div.)/Master of Arts (M.A.), Doctor of 
Philosophy (Ph.D.), Master of Arts (M.A.), Master of Arts (Theological Studies), Master 
of Divinity (M.Div.), dan Master of Theologoy (Th.M.). Melalui situs ini pengunjung yang 
tertarik untuk mendaftarkan diri di STT Princeton dapat mendapatkan informasi yang 
mereka perlukan.  

Situs STT Princeton dibagi menjadi beberapa bagian yang mudah dinavigasi, antara 
lain hal-hal yang berhubungan tentang STT Princeton, tentang pendidikan di sekolah 
tersebut, cara pendaftaran mahasiswa baru, cara melanjutkan studi di sekolah tersebut, 
staf pengajar serta bagaimana cara menyumbang untuk sekolah tersebut. Sama seperti 
situs universitas yang lain, mereka juga memiliki situs tersendiri untuk komunitas 
alumni, untuk perpustakaan, untuk pembelajaran digital ("papan tulis"/"blackboard"), 
serta e-mail. (KN)  
==> http://www.ptsem.edu/  

• ADDENDUM  

Untuk daftar yang hampir lengkap tentang seminari-seminari di Amerika Serikat, Anda 
dapat melihatnya di situs Wikipedia berikut ini.  
==> 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Seminaries_and_theological_colleges_in_the_Unit
ed_States  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK PESTA - Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam  

Apakah Anda orang awam yang rindu belajar firman Tuhan bersama rekan-rekan yang 
lain? Yayasan Lembaga SABDA -- YLSA (http://www.ylsa.org) membuka program 
kursus jarak jauh online yang bernama PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologi 
Awam). Program ini dikhususkan bagi mereka yang ingin menggali firman Tuhan lebih 
dalam lagi. Saat ini PESTA telah memiliki lebih dari 200 alumni dan kebanyakan dari 
mereka hanya saling mengenal melalui e-mail saja.  

Nah, saat ini, PESTA telah memiliki sebuah halaman di Facebook dan seluruh alumni 
diundang untuk bergabung dalam halaman ini. Tujuannya halaman Facebook PESTA 
adalah untuk saling menajamkan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, 
halaman Facebook ini juga berguna untuk saling mengakrabkan para alumni dan 
menjalin interaksi. Namun tidak hanya alumni saja yang diundang di Facebook PESTA; 

http://www.rts.edu/
http://www.ptsem.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Seminaries_and_theological_colleges_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Seminaries_and_theological_colleges_in_the_United_States
http://www.ylsa.org/
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bagi Anda yang juga rindu memiliki komunitas dengan orang-orang yang mencintai 
firman Tuhan, silakan pula bergabung dalam Facebook PESTA ini.  

Kami mengajak Anda bergabung dalam Facebook PESTA yang saat ini telah 
beranggotakan 208 orang. Nikmati ayat-ayat firman Tuhan yang hampir setiap hari 
diposting oleh Admin. Anda pun dapat berdiskusi lebih dalam lagi dalam fitur Forum 
Diskusi.  

Bergabunglah segera dengan mengunjungi alamat URL berikut ini. (DWD)  
==> htpp://fb.sabda.org/pesta 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.  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK PESTA - Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam  

Apakah Anda orang awam yang rindu belajar firman Tuhan bersama rekan-rekan yang 
lain? Yayasan Lembaga SABDA -- YLSA (http://www.ylsa.org) membuka program 
kursus jarak jauh online yang bernama PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologi 
Awam). Program ini dikhususkan bagi mereka yang ingin menggali firman Tuhan lebih 
dalam lagi. Saat ini PESTA telah memiliki lebih dari 200 alumni dan kebanyakan dari 
mereka hanya saling mengenal melalui e-mail saja.  

Nah, saat ini, PESTA telah memiliki sebuah halaman di Facebook dan seluruh alumni 
diundang untuk bergabung dalam halaman ini. Tujuannya halaman Facebook PESTA 
adalah untuk saling menajamkan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, 
halaman Facebook ini juga berguna untuk saling mengakrabkan para alumni dan 
menjalin interaksi. Namun tidak hanya alumni saja yang diundang di Facebook PESTA; 
bagi Anda yang juga rindu memiliki komunitas dengan orang-orang yang mencintai 
firman Tuhan, silakan pula bergabung dalam Facebook PESTA ini.  

Kami mengajak Anda bergabung dalam Facebook PESTA yang saat ini telah 
beranggotakan 208 orang. Nikmati ayat-ayat firman Tuhan yang hampir setiap hari 
diposting oleh Admin. Anda pun dapat berdiskusi lebih dalam lagi dalam fitur Forum 
Diskusi.  

Bergabunglah segera dengan mengunjungi alamat URL berikut ini. (DWD)  
==> htpp://fb.sabda.org/pesta 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.  

Seputar Milis 

http://www.ylsa.org/
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• M-BIBLIKA  

Publikasi m-Biblika adalah milis publikasi elektronik yang diterbitkan Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) melalui Google Groups. Terbit pertama kali pada Oktober 2009 dengan 
tujuan untuk menyajikan berbagai tulisan yang berguna untuk mendorong perluasan 
wawasan dan keterlibatan masyarakat Kristen Indonesia dalam dunia "biblical 
computing".  

Latar belakang dibangunnya publikasi ini berkaitan dengan fokus utama pelayanan 
YLSA, yakni "biblical computing". Karena fokus utama pelayanan YLSA adalah "biblical 
computing", maka keberadaan sebuah publikasi yang secara khusus membahas bidang 
"biblical computing" merupakan suatu keharusan. Karena itu lahirnya m-Biblika 
diharapkan dapat menjadi pendorong bangkitnya minat dan terbukanya wawasan 
masyarakat Kristen Indonesia pada bidang "biblical computing". Melalui sajian tulisan 
dan informasi yang disajikan di m-Biblica, YLSA dapat sekaligus mempromosikan 
produk-produk "biblical computing" pelayanan YLSA, khususnya yang berhubungan 
dengan CD SABDA, situs Alkitab SABDA, dan situs SABDA.net.  

Milis m-Biblika ini sifatnya terbuka bagi semua denominasi yang ada di Indonesia. Jika 
Anda tertarik menjadi anggota, maka Anda bisa mengirimkan email kosong ke alamat < 
biblika(at)sabda.org > dengan subjek "Berlangganan" dan setiap bulan Anda akan 
mendapatkan buletin m-Biblika secara gratis.  

Anda juga diundang untuk mengirimkan tulisan (artikel, ulasan situs Alkitab, ulasan 
software Alkitab, atau kesaksian mengenai CD SABDA) atau kritik/saran ke redaksi m-
Biblika yang beralamat di < biblika(at)sabda.org >.  

Anda dapat menggunakan bahan-bahan dari m-Biblika dengan gratis untuk 
buletin/warta gereja, situs, atau blog dengan mencantumkan sumber bahan tulisan.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: SABDA.org: Arsip m-Biblika  
Alamat URL: http://sabda.org/publikasi/m-biblika/  

  

http://sabda.org/publikasi/m-biblika/
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Artikel:Studi Biblika Menggunakan Fitur Baru Alkitab 
Sabda: Ekspositori 

Pada minggu kedua Agustus 2009 yang lalu, Tim NET memulai proyek Ekspositori. Ini 
adalah sebuah fitur baru untuk situs Alkitab SABDA. Saya sangat bersyukur karena bisa 
ikut ambil bagian mengerjakannya. Ketika memulai proyek ini, saya merasa 
bersemangat, proyek baru berarti hal-hal baru yang akan dipelajari.  

Apa Itu Fitur Ekspositori? 

Saya akan mencoba menjelaskan untuk apa fitur Ekspositori. Seperti yang kita ketahui, 
teks Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa 
Indonesia. Teks asli Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan 
bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Tujuan pembuatan fitur Ekspositori adalah untuk 
memungkinkan pengguna mempelajari kata-kata atau frasa yang tertulis dalam Alkitab 
dengan tepat, termasuk mempelajari dalam bahasa aslinya (bahasa Ibrani atau 
Yunani), definisinya, dan penggunaannya dalam seluruh Alkitab.  

Salah satu contoh, misalnya pada bacaan Yohanes 21:15-17, di sana Tuhan Yesus 
bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" 
Pertanyaan itu muncul sampai tiga kali. Jika tidak diteliti dari bahasa aslinya, maka kata 
"mengasihi" terlihat sama semua dalam Alkitab bahasa Indonesia, padahal dalam 
bahasa aslinya, masing-masing kata "mengasihi" memakai kata yang berbeda dan 
memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Fitur Ekspositori juga akan memberikan 
informasi tentang penggunaan kata "mengasihi" dalam keluarga katanya. Selain itu, 
Ekspositori juga dapat menampilkan penggunaan kata "mengasihi" secara spesifik di 
lokasi-lokasi lain di Alkitab. Nah, melalui penemuan-penemuan dari fitur Ekspositori ini, 
kita dapat melihat secara lebih luas dan lebih dalam kata "mengasihi".  

Secara khusus untuk bacaan Yohanes 21:15-17, kata "mengasihi" ternyata 
diterjemahkan setidaknya dari dua kata Yunani (dengan beberapa variasinya), yaitu 
"agapao" dan "phileo". Dengan mengetahui fakta ini, maka kita bisa mengetahui makna 
yang lebih tepat dari pertanyaan awal Tuhan Yesus yang menggunakan kata "agapao" 
untuk mengasihi, dan yang kemudian dijawab oleh Petrus dengan kata "phileo".  

Banyak pengalaman baru yang saya dapatkan ketika ikut mengerjakan proyek ini. Salah 
satunya tentang bagaimana membuat skrip yang efisien, untuk menjalankan fitur 
Ekspositori ini digunakan data yang sangat besar. Pada awal-awal pengerjaannya, skrip 
saya sangat berat, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk loading. Puji 
Tuhan ada beberapa teman programmer yang memunyai pengalaman membuat skrip 
yang lebih baik dan efisien sehingga sangat membantu hasil pekerjaan saya.  

Saat ini fitur Ekspositori sudah dirilis. Doakan supaya fitur ini bisa membantu banyak 
pengguna situs Alkitab SABDA sehingga mereka bisa mempelajari Alkitab dengan 
bertanggung jawab.  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+21%3A15-17
http://alkitab.mobi/?Yohanes+21%3A15-17
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Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan!!  
==> http://alkitab.sabda.org/  
==> http://alkitab.sabda.org/expository.php?version=tb  

Diambil dan disunting seperlunya dari: Nama situs: Blog SABDA Penulis: Billy Alamat 
URL: http://blog.sabda.org/2009/10/30/  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Februari dan Maret 2010:  
Maret: Paskah  
April: Pernikahan  

Apabila Anda memiliki informasi mengenai topik-topik tersebut di atas, silakan kirimkan 
info atau ulasannya kepada Redaksi ICW. Apabila Anda mengelola situs atau 
mengetahui suatu situs dengan topik-topik di atas dan ingin agar kami mengulasnya, 
Anda juga dapat mengirimkan alamat situsnya 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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org > atau < owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.sabda.org/expository.php?version=tb
http://blog.sabda.org/2009/10/30/
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ICW 1136/Maret/2010: Paskah (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Karya terbesar dalam hidup setiap orang percaya adalah karya kematian Kristus di kayu 
salib dan juga kemenangannya atas maut. Dalam peringatan Paskah yang akan kita 
rayakan pada bulan April mendatang, kita diajak lagi untuk merenungkan makna karya 
terbesar itu.  

Berbagai situs yang berisi bahan-bahan seputar Paskah akan menjadi sajian publikasi 
ICW sepanjang bulan Maret ini. Redaksi berharap, dalam setiap situs yang akan 
dijelajahi Pembaca ICW dapat merenungkan kembali makna Paskah yang sebenarnya. 
Kiranya pula kebutuhan Anda akan bahan-bahan Paskah akan terpenuhi. Selain tiga 
ulasan situs yang berisi bahan-bahan Paskah, kami sajikan pula informasi-informasi 
dunia internet yang lain, seperti peluncuran situs baru, Kamus SABDA dan juga cara 
memasang Alkitab Linker sebagai add-on di Firefox Anda. Kiranya menjadi berkat!  

Selamat mempersiapkan Paskah.  

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

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• PASKAH SABDA - SITUS PASKAH INDONESIA  

Tidak salah jika situs ini menamakan dirinya sebagai situs Paskah Indonesia karena 
situs ini merupakan satu-satunya situs berbahasa Indonesia yang didedikasikan untuk 
hal-hal seputar perayaan terpenting dalam gereja ini. Meskipun baru berusia dua tahun, 
namun situs ini sudah mengumpulkan bahan yang cukup banyak, yang akhir- akhir ini, 
menjelang Paskah 2010, rupanya juga sudah ditambahi lagi.  

Di menu bagian atas, Anda tinggal mengarahkan kursor pada bagian "Kumpulan Bahan 
Paskah" untuk melihat kategori yang Anda inginkan: artikel, drama, renungan, bahan 
mengajar, kesaksian, audio khotbah, puisi, resensi buku, blog, review situs, tips, humor, 
lagu, gambar, ucapan.  

Selain itu situs ini juga mengundang pembacanya untuk ikut mengisikan kontennya, 
sehingga sudah ada beberapa pengunjung yang bersumbangsih dengan tulisan-tulisan 
kesaksian Paskah, puisi, blog, ucapan natal, dll.. Untuk menuliskan artikel, seorang 
pengunjung perlu terlebih dahulu mendaftarkan diri.  
==> http://paskah.sabda.org  

• PASKAH - WIKIPEDIA BAHASA INDONESIA, ENSIKLOPEDIA BEBAS  

Apakah Anda membutuhkan satu referensi lengkap mengenai Paskah? Wikipedia! Ya, 
jawaban atas kebutuhan Anda dapat ditemukan dalam halaman Paskah di Wikipedia. 
Pengertian mengenai Paskah diulas secara lengkap dalam halaman Paskah ini.  

Untuk mengakses halaman ini dengan lebih leluasa, kami menganjurkan Anda untuk 
menjelajah melalui daftar isi. Melalui daftar isi, Anda dengan mudah dapat melihat 
informasi apa saja yang dapat Anda temukan seputar Paskah dalam halaman Wikipedia 
ini. Isi yang dapat Anda akses dalam halaman yang padat dengan informasi ini antara 
lain, Paskah pada gereja mula-mula, Paskah menurut kalender liturgi, Paskah pada 
gereja modern, Tanggal Paskah, Tradisi Paskah Kristen, Kontroversi seputar Paskah, 
dan masih banyak lagi.  

Karena situs ini bersifat kolaborasi, maka Anda pun dapat menambahkan informasi 
yang lengkap mengenai Paskah, yang mungkin belum terdapat dalam halaman Paskah 
di Wikipedia. Tidak harus mendaftar sebagai pengguna, namun akan lebih baik dan 
terpercaya lagi bila Anda menambahkan informasi dalam status pengguna Wikipedia. 
(DWD)  

• MASA PRAPASKAH & PASKAH  

Situs -- atau lebih tepatnya disebut sebagai halaman -- ini berisi artikel-artikel seputar 
Paskah. Kurang lebih lima puluh artikel tentang serba-serbi perayaan Paskah, terutama 
dilihat dari sudut pandang Katolik, tersedia di situs ini untuk Anda baca. Artikel-artikel 

http://paskah.sabda.org/
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tersebut tidak dikategorikan secara sistematis, sehingga Anda harus membaca satu per 
satu atau menggunakan pencarian teks (Ctrl+F) untuk mencari topik yang Anda 
inginkan. Daftar artikel ini dibuat oleh Media Bina Iman Katolik YESAYA yang 
mengutip/menerjemahkan artikel-artikel tersebut dari berbagai sumber. (KN)  
==> http://yesaya.indocell.net/pustaka2/id556.htm  

• BAHAN PASKAH LAIN-LAIN  

Selain situs-situs yang telah diulas di atas, Anda pun dapat menikmati bahan-bahan 
Paskah yang lain di situs-situs berikut ini. (DWD)  

1. Situs WouW: Koleksi SMS Paskah  
==> http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000794.php  

2. Situs GUBUK: Resensi buku seputar Paskah  
==> http://gubuk.sabda.org/gubuk/umum/paskah  

3. Situs e-Artikel: Artikel-artikel seputar Paskah  
==> http://artikel.sabda.org/taxonomy/term/57/all  

Jelajah Nusantara 

• PASKAH SABDA - SITUS PASKAH INDONESIA  

Tidak salah jika situs ini menamakan dirinya sebagai situs Paskah Indonesia karena 
situs ini merupakan satu-satunya situs berbahasa Indonesia yang didedikasikan untuk 
hal-hal seputar perayaan terpenting dalam gereja ini. Meskipun baru berusia dua tahun, 
namun situs ini sudah mengumpulkan bahan yang cukup banyak, yang akhir- akhir ini, 
menjelang Paskah 2010, rupanya juga sudah ditambahi lagi.  

Di menu bagian atas, Anda tinggal mengarahkan kursor pada bagian "Kumpulan Bahan 
Paskah" untuk melihat kategori yang Anda inginkan: artikel, drama, renungan, bahan 
mengajar, kesaksian, audio khotbah, puisi, resensi buku, blog, review situs, tips, humor, 
lagu, gambar, ucapan.  

Selain itu situs ini juga mengundang pembacanya untuk ikut mengisikan kontennya, 
sehingga sudah ada beberapa pengunjung yang bersumbangsih dengan tulisan-tulisan 
kesaksian Paskah, puisi, blog, ucapan natal, dll.. Untuk menuliskan artikel, seorang 
pengunjung perlu terlebih dahulu mendaftarkan diri.  
==> http://paskah.sabda.org  

• PASKAH - WIKIPEDIA BAHASA INDONESIA, ENSIKLOPEDIA BEBAS  

Apakah Anda membutuhkan satu referensi lengkap mengenai Paskah? Wikipedia! Ya, 
jawaban atas kebutuhan Anda dapat ditemukan dalam halaman Paskah di Wikipedia. 
Pengertian mengenai Paskah diulas secara lengkap dalam halaman Paskah ini.  

http://yesaya.indocell.net/pustaka2/id556.htm
http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000794.php
http://gubuk.sabda.org/gubuk/umum/paskah
http://artikel.sabda.org/taxonomy/term/57/all
http://paskah.sabda.org/
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Untuk mengakses halaman ini dengan lebih leluasa, kami menganjurkan Anda untuk 
menjelajah melalui daftar isi. Melalui daftar isi, Anda dengan mudah dapat melihat 
informasi apa saja yang dapat Anda temukan seputar Paskah dalam halaman Wikipedia 
ini. Isi yang dapat Anda akses dalam halaman yang padat dengan informasi ini antara 
lain, Paskah pada gereja mula-mula, Paskah menurut kalender liturgi, Paskah pada 
gereja modern, Tanggal Paskah, Tradisi Paskah Kristen, Kontroversi seputar Paskah, 
dan masih banyak lagi.  

Karena situs ini bersifat kolaborasi, maka Anda pun dapat menambahkan informasi 
yang lengkap mengenai Paskah, yang mungkin belum terdapat dalam halaman Paskah 
di Wikipedia. Tidak harus mendaftar sebagai pengguna, namun akan lebih baik dan 
terpercaya lagi bila Anda menambahkan informasi dalam status pengguna Wikipedia. 
(DWD)  

• MASA PRAPASKAH & PASKAH  

Situs -- atau lebih tepatnya disebut sebagai halaman -- ini berisi artikel-artikel seputar 
Paskah. Kurang lebih lima puluh artikel tentang serba-serbi perayaan Paskah, terutama 
dilihat dari sudut pandang Katolik, tersedia di situs ini untuk Anda baca. Artikel-artikel 
tersebut tidak dikategorikan secara sistematis, sehingga Anda harus membaca satu per 
satu atau menggunakan pencarian teks (Ctrl+F) untuk mencari topik yang Anda 
inginkan. Daftar artikel ini dibuat oleh Media Bina Iman Katolik YESAYA yang 
mengutip/menerjemahkan artikel-artikel tersebut dari berbagai sumber. (KN)  
==> http://yesaya.indocell.net/pustaka2/id556.htm  

• BAHAN PASKAH LAIN-LAIN  

Selain situs-situs yang telah diulas di atas, Anda pun dapat menikmati bahan-bahan 
Paskah yang lain di situs-situs berikut ini. (DWD)  

1. Situs WouW: Koleksi SMS Paskah  
==> http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000794.php  

2. Situs GUBUK: Resensi buku seputar Paskah  
==> http://gubuk.sabda.org/gubuk/umum/paskah  

3. Situs e-Artikel: Artikel-artikel seputar Paskah  
==> http://artikel.sabda.org/taxonomy/term/57/all  

Get the Fresh 

• Kamus SABDA  

Bahasa Indonesia. Bahasa nasional kita yang sudah kita pelajari sejak dari TK, namun 
terkadang hingga menginjak usia dewasa kita masih belum mahir menggunakannya, 
terbelit-belit antara kata-kata yang baku maupun tidak baku, antara ejaan yang satu 
dengan yang lain, dan tentang makna yang sering berbeda dari yang kita perkirakan. 
Kini Anda tidak perlu pusing memikirkan hal tersebut karena sejak ada kehadiran situs 

http://yesaya.indocell.net/pustaka2/id556.htm
http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000794.php
http://gubuk.sabda.org/gubuk/umum/paskah
http://artikel.sabda.org/taxonomy/term/57/all
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Kamus SABDA, Anda tidak perlu ke mana-mana menenteng kamus bahasa Indonesia 
yang berat, tebal, lagi mahal itu. Cukup dengan terhubung ke situs Kamus SABDA 
maka Anda sudah dapat langsung mencari definisi kata yang Anda inginkan.  

Situs sederhana ini memiliki segudang fitur-fitur yang akan memanjakan penggunanya, 
mulai dari jumlah kamus dan tesaurus -- baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris 
-- yang disediakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus SEAsite, Oxford 
Dictionary, Wordnet Dictionary, Cide Dictionary, Roget’s Thesaurus, dan kamus-kamus 
lainnya) hingga fitur-fitur yang terintegrasi seperti kemampuan mencari multikata (bisa 
memasukkan pencarian lebih dari satu kata pada saat yang sama), klik ganda pada 
sebuah kata untuk langsung menampilkan definisi kata tersebut, terjemahan Indonesia-
Inggris serta Inggris-Indonesia, serta fitur-fitur yang masih dikembangkan, seperti 
komputasi pencarian akar kata (stemming), pengusulan kata-kata yang mirip, dan masih 
banyak lagi.  

Bagi Anda yang sehari-hari bergelut dengan bahasa maupun penulisan, baik dalam 
bahasa Indonesia maupun Inggris, situs Kamus SABDA merupakan sebuah situs yang 
wajib Anda "bookmark".  
==> http://kamus.sabda.org  

Dokumentasi:  
==> http://labs.sabda.org?curid=338  

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

  

http://kamus.sabda.org/
http://labs.sabda.org/?curid=338
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Artikel:Add-On Firefox: Alkitab Linker 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/73749  

Kabar gembira bagi Anda pengguna (penjelajah internet) Firefox! SABDA telah 
mengeluarkan alat terbaru yang bernama Alkitab Linker (artinya: Penaut Alkitab) yang 
merupakan alat untuk menampilkan ayat-ayat Alkitab secara langsung di halaman web 
yang Anda baca.  

Cara kerjanya demikian: ketika Anda membuka suatu situs web yang menyertakan 
ayat-ayat Alkitab, biasanya apa yang Anda lakukan jika Anda ingin tahu apa bunyi ayat 
tersebut? Tentu saja Anda akan membuka Alkitab Anda bukan? Yang sudah terbiasa 
dengan Alkitab online akan membuka Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org >. 
Namun dengan adanya terobosan teknologi, Alkitab Linker SABDA langsung 
memampukan Anda untuk membaca ayat yang dimaksud "pada halaman yang sama", 
tanpa perlu mencari-cari di dalam Alkitab maupun mengunjungi situs lainnya. Sangat 
menghemat waktu Anda dan bagi orang-orang yang "malas" atau memilih untuk tidak 
mau direpotkan dengan membuka Alkitab, informasi yang tersajikan di ujung kursor 
mereka tentu saja akan membuat perbedaan yang sangat besar: kita jadi mengetahui 
konteksnya, apakah ayat yang dimaksud tepat atau tidak, dan kita juga bisa 
menggunakan segala informasi yang dimiliki oleh Alkitab SABDA < 
http://alkitab.sabda.org > tanpa perlu mengetikkan apa pun. Cukup klik saja!  

Untuk memasang alat ini, pertama-tama Anda harus mempunyai Firefox dulu -- alat ini 
tidak bisa dipasang di Internet Explorer atau penjelajah internet lainnya. Anda bisa 
mendapatkan Firefox secara gratis di < http://getfirefox.com >. Kemudian unduh versi 
terbaru di < http://labs.sabda.org?curid=250 > dan klik "Simpan" atau "Save file" di 
komputer Anda (pastikan Anda tahu lokasinya).  

Selanjutnya, buka berkas tersebut (File -> Open File -> lokasi berkas, misalnya di 
Desktop, pilih berkasnya, lalu klik "Open") lalu akan muncul kotak dialog "Software 
Installation", setelah 3 detik, klik "Install Now" untuk memulai proses instalasi lalu 
setelah instalasi selesai klik "Restart Firefox".  

Untuk memastikan Anda mendapatkan berkas yang terbaru, kunjungi situs Labs 
SABDA di bawah ini yang juga berisi penjelasan lebih lengkap disertai dengan gambar-
gambar ilustrasi, juga langkah-langkah mendapatkan/memasangnya:  
==> http://labs.sabda.org/Alkitab_Linker  

Atau bagi Anda yang sudah akrab dengan Firefox, Anda dapat langsung memasangnya 
dari situs add-on Firefox (karena Alkitab Linker masih dalam status "eksperimental", 
maka Anda harus login atau mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat 
menggunakannya):  
==> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/73749  

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/73749
http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.sabda.org/
http://getfirefox.com/
http://labs.sabda.org/?curid=250
http://labs.sabda.org/Alkitab_Linker
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/73749
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ICW 1137/Maret/2010: Paskah (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Paskah. Setiap tahun menjelang bulan Maret/April tibalah masa-masa yang merupakan 
puncak perayaan orang Kristen dalam setahun dan peristiwa yang begitu penting yang 
menjadi dasar dari sistem penanggalan yang saat ini dipakai di seluruh dunia.  

Ya, Paskah merupakan hari kemenangan. Yesus sang Anak Domba Allah telah menang 
atas dosa; maut telah dikalahkan; barangsiapa yang percaya kepada Nama di atas 
segala nama tersebut akan diselamatkan. Bagaimana orang Kristen merayakan Paskah 
hampir 2000 tahun setelah kebangkitan-Nya? Kurang lebih sama, kecuali bahwa di 
abad ke-21 ini kita bisa mendapatkan begitu banyak sumber Paskah dari internet.  

Jika Anda adalah pelanggan ICW yang baru, mungkin Anda akan terkejut dengan 
banyaknya bahan Paskah yang dapat Anda temukan di dunia maya, seperti beberapa 
yang kami bagikan pada edisi kali ini. Jika pada edisi bulan lalu kami telah memberikan 
beberapa situs Paskah berbahasa Indonesia, jumlah situs tersebut tidak seberapa 
dibandingkan dengan situs-situs Paskah yang ditulis dalam bahasa-bahasa lain. Nah, 
ketiga situs Paskah berbahasa Inggris yang kami ulas kali ini -- ditambah dengan 
sebuah artikel tentang penyaliban dan jelajah Facebook serta milis -- semoga boleh 
membawa berkat tersendiri bagi Pembaca ICW sekalian.  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
Staf Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• FREE CHRISTIAN EASTER RESOURCES  

Jika Anda mencari satu situs yang memuat cukup banyak bahan-bahan Paskah dalam 
bahasa Inggris yang gratis -- dan legal -- di internet, tidak ada salahnya Anda mencoba 
FreeChristianResource.org ini. Situs yang dibuat oleh seorang ayah dengan dua anak 
ini memiliki cukup banyak konten. Walaupun sudah lama tidak diperbarui (terakhir 
2008), namun jumlahnya cukup banyak untuk membuat Anda sibuk mengunduh bahan-
bahan yang sudah disediakan.  

Karena berbentuk blog dan bukan direktori situs, maka navigasi situs ini agak lemah. 
Namun tidak perlu kuatir karena Anda dapat melihat semua bahan yang disediakan 
dengan kata kunci easter (http://www.freechristianresources.org/tag/easter) di satu 
halaman. Selain itu pengguna Facebook atau Twitter juga dapat mengikuti 
perkembangan terbaru karena situs ini sekarang juga sudah hadir di kedua jejaring 
sosial tersebut.  

Yang terakhir, situs ini tidak hanya menyediakan bahan-bahan Paskah saja, namun 
bahan-bahan gratis lainnya, yang dibagi-bagi menjadi tujuh kategori utama, yaitu Studi 
Alkitab, Buku, Gambar, Renungan, iPhone, Musik, dan Khotbah. Jadi hal terbaik dari 
situs ini adalah Anda bisa kembali mengunjunginya pada kesempatan yang lain untuk 
mendapatkan bahan untuk Natal atau lain-lainnya. dengan membuka halaman 
"Sitemap" (Peta Situs) atau "Archive" (Arsip). Untuk mencari bahan-bahan lainnya, 
Anda dapat melakukannya secara sistematis dengan mengunjungi halaman "Sitemap" 
(Peta Situs) atau "Archive" (Arsip). (KN)  
==> http://www.freechristianresources.org/easter  
==> http://www.freechristianresources.org/tag/easter  

Diambil dari:  
Nama situs: Publikasi e-JEMMi / Edisi No. 11 Vol. 13/2010 Alamat situs: 
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2010/11/  

• EASTER GUIDE RESOURCE  

Situs Pusat Bahan-bahan Paskah ini memang memiliki banyak bahan- bahan Paskah -- 
semuanya bertemakan sekuler, artinya ada telur Paskah, kelinci Paskah, peralatan 
pesta Paskah, kostum Paskah, hadiah Paskah, resep Paskah, belanja Paskah, dan lain 
sebagainya. Situs ini cocok untuk Anda jika Anda sedang mencari bahan-bahan untuk 
acara Paskah sekolah minggu atau Paskah untuk anak-anak kecil, tapi jika Anda atau 
pelayanan Anda tidak berhubungan dengan anak- anak kecil, maka situs ini tidak 
memiliki faedah apa pun kecuali satu atau dua artikel tentang asal muasal perayaan 
Paskah oleh orang Kristen. Situs ini merupakan anak situs dari BuySeasons, Inc., 
sebuah perusahaan sekuler yang bergerak di bidang penjualan kostum dan pernak-
pernik Halloween. (KN)  
==> http://www.everythingeaster.com  

http://www.freechristianresources.org/tag/easter
http://www.freechristianresources.org/easter
http://www.freechristianresources.org/tag/easter
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2010/11/
http://www.everythingeaster.com/
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Diambil dari:  
Nama situs: Publikasi e-JEMMi / Edisi No. 9 Vol. 13/2010  
Alamat situs: http://www.sabda.org/publikasi/misi/2010/09/  

• EASTER TRADITIONS 2010 (CHRISTIAN FESTIVAL)  

Situs Paskah yang berbahasa Inggris ini memiliki bahan yang beraneka ragam yang 
dapat digunakan oleh masyarakat Kristen dari berbagai latar belakang. Situs ini kaya 
akan artikel-artikel mengenai latar belakang Paskah, Jumat Agung, serta hari-hari besar 
seputar Paskah lainnya (mulai dari Minggu Palma hingga Sabtu Suci) dari sudut 
pandang kekristenan. Namun demikian, artikel-artikel tentang tradisi-tradisi (terutama 
tradisi di Inggris) seputar Paskah pun dijelaskan dengan cukup lengkap. Mulai dari telur 
Paskah Paskah hingga permainan untuk anak-anak, mulai dari resep pancake hingga 
kuis Paskah, semua tersedia di situs ini. Situs ini ringan, tidak terlalu mengandalkan 
tampilan, tetapi memiliki fungsi navigasi yang baik. Dengan mengunjungi situs ini, 
berbagai kebutuhan Anda seputar persiapan Paskah akan dapat terpenuhi. (KN)  
==> http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/easter.html  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK E-BINAANAK DAN E-BINAGURU  

Biasanya, pada bulan-bulan menjelang Paskah yang paling sibuk adalah para guru 
sekolah minggu. Kesibukan itu terlihat pula dalam Facebook e-BinaAnak dan e-
BinaGuru. Anggota-anggota Facebook ini, yang mayoritas adalah pelayan anak, saling 
melempar tanya seputar perayaan Paskah yang akan diadakan pada 4 April 2010 
mendatang.  

Saat ini, anggota Facebook e-BinaAnak dan e-BinaGuru sudah mencapai lebih dari 
1000 orang. Beberapa anggotanya pun sudah aktif untuk ikut meramaikan dinding 
Facebook dengan salam, pertanyaan, "sharing", dan sebagainya. Ya, memang 
diharapkan setiap anggota dapat aktif untuk saling membagikan berkat melalui 
Facebook ini.  

Apakah Anda juga seorang pelayan anak atau Anda ingin menjalin lebih banyak relasi 
dengan para pelayan anak yang lain? Kami mengundang Anda untuk bergabung 
menjadi penggemar Facebook e-BinaAnak dan e-BinaGuru yang diluncurkan oleh 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) pada bulan Oktober 2009 yang lalu ini. (DWD)  

Halaman Facebook ini memiliki alamat yang gampang diingat dan dapat diakses 
dengan mudah melalui salah satu dari dua pranala di bawah ini:  
==> http://fb.sabda.org/binaanak  
==> http://fb.sabda.org/binaguru  

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

http://www.sabda.org/publikasi/misi/2010/09/
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/easter.html
http://fb.sabda.org/binaanak
http://fb.sabda.org/binaguru
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ulasan situs, blog, dan milis di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan ulasannya.  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK E-BINAANAK DAN E-BINAGURU  

Biasanya, pada bulan-bulan menjelang Paskah yang paling sibuk adalah para guru 
sekolah minggu. Kesibukan itu terlihat pula dalam Facebook e-BinaAnak dan e-
BinaGuru. Anggota-anggota Facebook ini, yang mayoritas adalah pelayan anak, saling 
melempar tanya seputar perayaan Paskah yang akan diadakan pada 4 April 2010 
mendatang.  

Saat ini, anggota Facebook e-BinaAnak dan e-BinaGuru sudah mencapai lebih dari 
1000 orang. Beberapa anggotanya pun sudah aktif untuk ikut meramaikan dinding 
Facebook dengan salam, pertanyaan, "sharing", dan sebagainya. Ya, memang 
diharapkan setiap anggota dapat aktif untuk saling membagikan berkat melalui 
Facebook ini.  

Apakah Anda juga seorang pelayan anak atau Anda ingin menjalin lebih banyak relasi 
dengan para pelayan anak yang lain? Kami mengundang Anda untuk bergabung 
menjadi penggemar Facebook e-BinaAnak dan e-BinaGuru yang diluncurkan oleh 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) pada bulan Oktober 2009 yang lalu ini. (DWD)  

Halaman Facebook ini memiliki alamat yang gampang diingat dan dapat diakses 
dengan mudah melalui salah satu dari dua pranala di bawah ini:  
==> http://fb.sabda.org/binaanak  
==> http://fb.sabda.org/binaguru  

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.  

Seputar Milis 

• MILIS PUBLIKASI SANTAPAN HARIAN (E-SH)  

Menjelang masa Paskah, biasanya banyak yang mencari renungan-renungan bermutu 
seputar Paskah yang dapat digunakan untuk refleksi pribadi maupun untuk renungan di 
persekutuan. Salah satu bahan untuk membantu dalam merenungkan firman Tuhan 
setiap hari adalah e-Santapan Harian (e-SH).  

Santapan Harian merupakan bahan saat teduh yang diterbitkan secara teratur oleh 
Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) dan diterbitkan secara elektronik oleh Yayasan 

http://fb.sabda.org/binaanak
http://fb.sabda.org/binaguru
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Lembaga SABDA (YLSA). Selain bahan saat teduh dalam bentuk cetak, pada zaman ini 
perlu pula bahan renungan versi elektronik (dikirimkan ke alamat email Anda) yang 
tersusun secara teratur dan sistematis bagi masyarakat Kristen Indonesia pengguna 
internet, sehingga memungkinkan mereka melakukan saat teduh dengan menggunakan 
media internet. Visi e-SH adalah mendukung dan memperlengkapi masyarakat Kristen 
Indonesia pengguna internet untuk menjadi saksi Kristus. Misinya adalah menjadi 
sarana untuk menolong masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet untuk 
menggumuli makna firman Tuhan dalam hidup sehari-hari.  

Jika Anda rindu disegarkan dengan firman Tuhan setiap hari, e-SH merupakan pilihan 
yang tepat untuk membantu Anda lebih mendalami firman Tuhan.  

Penanggung jawab: Persekutuan Pembaca Alkitab dan Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA)  
Berlangganan: < subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian(at)hub.xc.org >  
Waktu penerbitan: Setiap hari  
Kontak redaksi: < sh(at)sabda.org >  
Arsip: http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/arsip  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/arsip
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Artikel:Tentang Penyaliban 

Oleh: Bennylin  

Encyclopaedia Britannica 

Penyaliban: metode penting hukuman mati, khususnya di kalangan bangsa Persia, 
Seleukia, Yahudi, Kartago, dan Roma dari sekitar abad ke-6 SM sampai abad ke-4 
Masehi. Konstantinus Agung, kaisar Kristen pertama, menghapuskan hukuman tersebut 
dari Kekaisaran Romawi pada tahun 337, untuk menghormati Yesus Kristus, korban 
penyaliban yang paling terkenal.  

Hukuman: Ada berbagai metode hukuman. Biasanya, orang hukuman, setelah 
dicambuk, atau "disesah", menyeret kayu melintang dari salib-Nya ke tempat hukuman; 
di sana kayu tegak sudah ditancapkan di tanah. Setelah ditelanjangi baik setelah atau 
sebelum didera [dicambuk], dia diikat kencang dengan tangan terentang ke kayu salib 
atau dipakukan pergelangan tangannya ke kayu salib. Kayu melintang itu yang lalu 
diangkat tinggi dan diikatkan ke kayu tegak kurang lebih 3 meter dari atas tanah. 
Selanjutnya, kakinya diikat erat atau dipaku pada kayu tegak. Sebuah langkan 
dipasangkan kira-kira di tengah-tengah kayu tegak untuk memberi pijakan pada tubuh. 
Di atas kepala terpidana ditempatkan pemberitahuan yang menyatakan nama dan 
kejahatan yang dilakukan. Kematian, tampaknya disebabkan oleh kelelahan atau gagal 
jantung, dapat dipercepat oleh kaki yang dipatahkan (crurifragium) dengan pemukul 
besi, sehingga kekejutan dan sesak napas segera mengakhiri hidupnya. Penyaliban 
paling sering digunakan untuk menghukum penghasut politik atau agama, bajak laut, 
budak, atau mereka yang tidak memiliki hak-hak sipil. Pada tahun 519 SM Darius I, 
Raja Persia, menyalibkan 3.000 lawan-lawan politiknya di Babel; pada tahun 88 SM 
Aleksander Jannaeus, raja di Yudea dan imam tinggi, menyalibkan 800 Farisi lawannya, 
dan di sekitar tahun 32 Pontius Pilatus telah menghukum mati Yesus dari Nazaret 
dengan penyaliban.  

Kisah Penyaliban Yesus Kristus di dalam Injil dimulai dengan penderaan. Prajurit-
prajurit Romawi mengejek dia sebagai "Raja orang Yahudi" dengan memakaikan jubah 
ungu dan mahkota duri kepadanya dan menuntunnya pelan-pelan ke Gunung Kalvari 
atau Golgota; Simon dari Kirene diizinkan untuk membantunya membawa salib. Di 
tempat eksekusi itu ia ditelanjangi dan kemudian dipaku di kayu salib, setidaknya 
dipaku pada tangannya; dan di atas kepala-Nya terpasang tulisan yang menyebut 
alasan mengapa Ia dihukum karena mengaku sebagai Raja orang Yahudi. (Injil sedikit 
berbeda pada tulisan tepatnya, tetapi seia sekata bahwa tulisan itu dalam "bahasa 
Ibrani," atau Aram, serta bahasa Latin dan bahasa Yunani.) Di salib, Yesus tergantung 
selama tiga jam yang penuh penderitaan. Para prajurit membagi pakaiannya dan 
membuang undi untuk jubah-Nya yang tidak berjahit; berbagai penonton mengejeknya. 
Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, yang dimatikan oleh para prajurit 
menjelang senja dengan mematahkan kaki mereka. Para prajurit menemukan Yesus 
sudah mati, tetapi, untuk memastikan, seorang dari antara prajurit itu menikam 
lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dia dibawa 
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turun sebelum matahari terbenam (untuk menghormati kebiasaan Yahudi) dan 
dikuburkan dalam sebuah makam yang dipahat batu.  

Philip W. Goetz, "Crucifixion" (Encyclopaedia Britannica: Chicago, 1988 ed.) Vol. 3, hal 
762  

Diterjemahkan dari: http://www.bible-history.com/quotes/encyclop_britannica_1.html  

Diambil dari:  
Nama situs: Paskah SABDA  
Alamat URL: http://paskah.sabda.org/tentang_penyaliban  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan April dan bulan Mei 2010:  
April: Pernikahan  
Mei: Konseling  

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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org > atau < owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://www.bible-history.com/quotes/encyclop_britannica_1.html
http://paskah.sabda.org/tentang_penyaliban
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ICW 1138/April/2010: Pernikahan (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Bulan ini redaksi ICW akan mengangkat satu tema penting di dalam hidup kekristenan, 
yaitu pernikahan Kristen. Banyak keluarga Kristen yang dipakai secara luar biasa oleh 
Tuhan, namun tidak sedikit pula yang pernikahannya kandas di tengah jalan, tidak bisa 
dipersatukan lagi. Alangkah baiknya jika sebelum menikah kedua pihak mendalami dulu 
arti pernikahan Kristen dan dasar-dasar Alkitabnya. Jika pun badai menerpa dalam 
rumah tangga mereka, upayakanlah rekonsiliasi, bisa dengan bantuan seorang 
konselor Kristen. Jika pernikahan Anda termasuk yang berjalan lancar, mungkin Anda 
atau pasangan-pasangan Anda masih memiliki beberapa pertanyaan yang belum 
terjawab seputar kehidupan rumah tangga. Ketiga topik di atas dapat Anda simak pada 
edisi ICW kali ini.  

Pada hari Minggu lalu, bertepatan dengan hari Paskah, dunia elektronik dunia 
diguncangkan dengan kehadiran iPad. Sebagian orang menyukainya, sebagian tidak 
menyukainya. Namun, fakta membuktikan bahwa pada hari pertama diluncurkan, 300 
ribu unit iPad telah terjual, dan hari ini diberitakan 700 ribu unit telah diserbu pembeli 
selama akhir minggu Paskah yang lalu. ICW tidak ingin ketinggalan untuk menyajikan 
ulasan yang menyeluruh dari kedua sudut pandang. Kami ucapkan selamat menyimak!  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• E-LEARNING - Pernikahan Kristen dan Kehidupan Berkeluarga  

Dalam situs e-Lerning yang diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), 
terdapat sebuah halaman yang berisi pelajaran-pelajaran tentang prinsip dasar 
pernikahan Kristen dan bagaimana membangun kehidupan keluarga Kristen. Pelajaran-
pelajaran ini berguna bukan hanya bagi orang-orang Kristen yang sedang 
mempersiapkan diri untuk memikirkan tentang pernikahan, tetapi juga bagi mereka 
yang telah siap untuk melangsungkan hidup keluarga, bahkan untuk orang-orang 
Kristen yang sudah menikah dan sedang bergumul untuk membangun keluarga Kristen 
yang memuliakan Tuhan.  

Dibagi menjadi 12 pelajaran: Apakah Pernikahan Itu, Pemilihan, Apakah Cinta Itu, 
Kemurnian, Pasangan, Suami dalam Pernikahan Kristen, Istri dalam Pernikahan 
Kristen, Orang Tua dalam Rumah Tangga Kristen, Anak-Anak dalam Keluarga Kristen, 
Bertumbuh dalam Masalah, Berbagai Macam Bentuk Keluarga, Keluarga dan 
Masyarakat. Keseluruhan pelajaran tersebut dapat Anda baca secara tersambung 
dalam situs ini. (KN)  
==> http://sabda.org/learning/baca.php?b=pernikahan_jalan  

• TELAGA.ORG - Pranikah/Pernikahan  

Bagi Anda yang sudah sering mengunjungi Telaga tentu Anda sudah pernah 
mendengar atau membaca transkrip tanya jawab konseling yang diasuh oleh Pdt. Dr. 
Paul Gunadi. Pdt. Paul merupakan konselor Kristen yang program radionya telah 
diputar di berbagai stasiun radio di Indonesia, dan salah satu topik yang paling banyak 
ia bahas adalah tentang pernikahan Kristen. Di situs Telaga.org ini Anda akan disuguhi 
dengan kekayaan bahan-bahan konseling pranikah/pernikahan yang jumlahnya 
mencapai puluhan dan sudah pasti akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
Anda berdua miliki, baik ketika saat ini Anda sedang memasuki mahligai pernikahan 
maupun sudah berada di dalamnya. Bahan-bahan konseling tersedia dalam berbagai 
format untuk berbagai kebutuhan Anda. Jika Anda sedang sibuk, Anda dapat membaca 
ringkasan isinya, jika Anda tidak ingin mengunduh audionya Anda dapat membaca 
secara langsung transkrip percakapannya, namun jika Anda mau, Anda dapat langsung 
mengunduh audionya, yang tersedia dalam tiga format: MP3, WMA (untuk Windows 
Media Player), dan RA (untuk Real Media Player). (KN)  
==> http://www.telaga.org/taxonomy/term/6/9  

• GOTQUESTIONS?ORG - Pertanyaan-Pertanyaan Mengenai Pernikahan  

Alamat situs ini berisikan daftar pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang sering 
ditanyakan oleh orang Kristen, terutama tentang apa yang dikatakan Alkitab, hubungan 
antara suami istri, dan pertanyaan-pertanyaan seputar seks, pacaran, perceraian, 
poligami, dan persoalan-persoalan lainnya. Jawaban yang diberikan untuk setiap 
pertanyaan cukup ringkas, rata-rata tiga paragraf, dan disertai dengan ayat-ayat Alkitab 

http://sabda.org/learning/baca.php?b=pernikahan_jalan
http://www.telaga.org/taxonomy/term/6/9
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penunjang. Sangat dianjurkan untuk membaca jawaban-jawaban yang disediakan situs 
ini sebelum Anda mencari jawaban di tempat lain. (KN)  
==> http://www.gotquestions.org/Indonesia/Pertanyaan-Pernikahan.html  

Jelajah Nusantara 

• E-LEARNING - Pernikahan Kristen dan Kehidupan Berkeluarga  

Dalam situs e-Lerning yang diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), 
terdapat sebuah halaman yang berisi pelajaran-pelajaran tentang prinsip dasar 
pernikahan Kristen dan bagaimana membangun kehidupan keluarga Kristen. Pelajaran-
pelajaran ini berguna bukan hanya bagi orang-orang Kristen yang sedang 
mempersiapkan diri untuk memikirkan tentang pernikahan, tetapi juga bagi mereka 
yang telah siap untuk melangsungkan hidup keluarga, bahkan untuk orang-orang 
Kristen yang sudah menikah dan sedang bergumul untuk membangun keluarga Kristen 
yang memuliakan Tuhan.  

Dibagi menjadi 12 pelajaran: Apakah Pernikahan Itu, Pemilihan, Apakah Cinta Itu, 
Kemurnian, Pasangan, Suami dalam Pernikahan Kristen, Istri dalam Pernikahan 
Kristen, Orang Tua dalam Rumah Tangga Kristen, Anak-Anak dalam Keluarga Kristen, 
Bertumbuh dalam Masalah, Berbagai Macam Bentuk Keluarga, Keluarga dan 
Masyarakat. Keseluruhan pelajaran tersebut dapat Anda baca secara tersambung 
dalam situs ini. (KN)  
==> http://sabda.org/learning/baca.php?b=pernikahan_jalan  

• TELAGA.ORG - Pranikah/Pernikahan  

Bagi Anda yang sudah sering mengunjungi Telaga tentu Anda sudah pernah 
mendengar atau membaca transkrip tanya jawab konseling yang diasuh oleh Pdt. Dr. 
Paul Gunadi. Pdt. Paul merupakan konselor Kristen yang program radionya telah 
diputar di berbagai stasiun radio di Indonesia, dan salah satu topik yang paling banyak 
ia bahas adalah tentang pernikahan Kristen. Di situs Telaga.org ini Anda akan disuguhi 
dengan kekayaan bahan-bahan konseling pranikah/pernikahan yang jumlahnya 
mencapai puluhan dan sudah pasti akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
Anda berdua miliki, baik ketika saat ini Anda sedang memasuki mahligai pernikahan 
maupun sudah berada di dalamnya. Bahan-bahan konseling tersedia dalam berbagai 
format untuk berbagai kebutuhan Anda. Jika Anda sedang sibuk, Anda dapat membaca 
ringkasan isinya, jika Anda tidak ingin mengunduh audionya Anda dapat membaca 
secara langsung transkrip percakapannya, namun jika Anda mau, Anda dapat langsung 
mengunduh audionya, yang tersedia dalam tiga format: MP3, WMA (untuk Windows 
Media Player), dan RA (untuk Real Media Player). (KN)  
==> http://www.telaga.org/taxonomy/term/6/9  

• GOTQUESTIONS?ORG - Pertanyaan-Pertanyaan Mengenai Pernikahan  

http://www.gotquestions.org/Indonesia/Pertanyaan-Pernikahan.html
http://sabda.org/learning/baca.php?b=pernikahan_jalan
http://www.telaga.org/taxonomy/term/6/9
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Alamat situs ini berisikan daftar pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang sering 
ditanyakan oleh orang Kristen, terutama tentang apa yang dikatakan Alkitab, hubungan 
antara suami istri, dan pertanyaan-pertanyaan seputar seks, pacaran, perceraian, 
poligami, dan persoalan-persoalan lainnya. Jawaban yang diberikan untuk setiap 
pertanyaan cukup ringkas, rata-rata tiga paragraf, dan disertai dengan ayat-ayat Alkitab 
penunjang. Sangat dianjurkan untuk membaca jawaban-jawaban yang disediakan situs 
ini sebelum Anda mencari jawaban di tempat lain. (KN)  
==> http://www.gotquestions.org/Indonesia/Pertanyaan-Pernikahan.html  

Get the Fresh 

• SABDA Labs  

SABDA Labs merupakan situs SABDA terbaru yang menyediakan informasi-informasi 
seputar teknologi-teknologi yang telah, sedang, dan akan dikembangkan oleh Yayasan 
Lembaga SABDA. Mirip dengan konsep Google Labs, di dalam SABDA Labs terdapat 
berbagai aplikasi, mulai dari SABDA Alkitab Linker Firefox, SABDA Kamus Firefox, 
hingga SABDA Ayat Facebook, yang kesemuanya dapat Anda unduh, tentu saja secara 
gratis, dan Anda pakai. Namun terlebih dari itu, situs ini juga berisi berbagai tutorial, 
informasi, dan dokumentasi seputar CD SABDA, Alkitab SABDA, Widget SABDA, dan 
informasi-informasi menarik lainnya.  

Tidak sama seperti situs-situs YLSA lainnya yang berteknologikan Drupal, SABDA Labs 
tidak mau ketinggalan jaman dan mencoba menggunakan mesin MediaWiki, mesin 
yang sama yang dipakai untuk Wikipedia Bahasa Indonesia dan Wiki In-Christ.Net (Wiki 
Kristen Indonesia). Teknologi ini memungkinkan pengguna biasa untuk mengubah 
konten dari SABDA Labs. Diharapkan dengan cara yang demikian para pengguna 
SABDA yang ingin untuk menambahkan informasi seputar SABDA maupun YLSA dapat 
berpartisipasi di situs ini. (KN)  
==> http://labs.sabda.org/Navigasi  

Referensi 

Simak pula artikel-artikel tentang pernikahan Kristen di situs e-Artikel.  
==> http://artikel.sabda.org/search/node/pernikahan  

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

  

http://www.gotquestions.org/Indonesia/Pertanyaan-Pernikahan.html
http://labs.sabda.org/Navigasi
http://artikel.sabda.org/search/node/pernikahan
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Artikel:iPad 

Dirangkum oleh: Kusuma Negara  

iPad mulai dijual untuk umum sehari sebelum Paskah 2010. Secara singkat iPad adalah 
sebuah iPod Touch raksasa.  

Dengan ketebalan 1 cm, seluruh permukaan ditutupi kaca, bagian belakang dari 
aluminium perak-hitam, hampir tidak ada tombol sama sekali - hanya sebuah tombol 
Home di bawah layar, generasi pertama dari iPad ini dijual dengan harga sekitar Rp 
4.500.000,00 hingga Rp 6.300.000,00 tergantung kapasitasnya, 16 hingga 64 GB. 
Model tersebut hanya dapat terhubung dengan jaringan internet melalui Wi-Fi, 
sedangkan model kedua yang dijual kemarin dapat terhubung melalui jaringan telepon 
seluler; untuk itu pembeli harus merogoh saku mereka lebih dalam lagi sebesar Rp 
1.170.000,00.  

iPad dijalankan lewat layar sentuh yang berukuran sekitar 25 cm, dengan jari Anda 
dapat menarik, menggeser, atau mengeklik di layar tersebut, sama seperti pada iPhone; 
sidik jari Anda akan tampak jelas pada layar yang besar tersebut. Dengan berat sekitar 
680 gram tangan Anda akan segera lelah menjinjingnya ke mana-mana. Dibandingkan 
dengan Amazon Kindle yang beratnya 280 gram, membaca buku lewat iPad juga 
memiliki kekurangan, karena format yang disediakan di toko buku Apple tidak dapat 
dibaca di mesin lain, termasuk di Mac atau iPhone, sementara format yang disediakan 
toko buku Amazon dapat dibaca di Kindle, BlackBerry, PC, Mac, bahkan iPhone. 
Berbeda dengan teknologi eInk Amazon, di bawah cahaya yang terang sulit untuk 
membaca lewat iPad.  

Papan ketik iPad juga tidak nyaman karena terlalu besar, atau telalu kecil (dalam posisi 
tegak). Namun kelebihannya adalah unit pemroses yang sangat cepat. iPad dapat 
menyala dengan cepat, membuka program dengan cepat, dan menjelajah dengan 
cepat. Selain itu, berbeda dengan iPhone yang layarnya kecil, menjelajahi internet 
dengan iPad jauh lebih menyerupai pengalaman menjelajah internet menggunakan 
komputer jinjing. Selain itu iPad juga memiliki mikrofon kecil dan penghasil suara yang 
lumayan.  

Banyak orang yang mengeluhkan bahwa iPad tidak mendukung tampilan Flash 
(Macromedia) karena menurut perusahaan pembuatnya, Apple, Flash memiliki banyak 
kekurangan, tidak aman, dan menguras baterai. Namun demikian, ratusan ribu situs di 
internet yang menggunakan Flash hanya menampilkan kotak putih pada iPad. YouTube 
dan situs-situs video atau animasi yang lain sedang "terpaksa" mengubah format video 
mereka agar dapat tertampil di iPad/iPhone/iPod Touch, namun situs-situs berita, situs-
situs permainan daring, dan ribuan lainnya masih akan membutuhkan waktu bertahun-
tahun lagi untuk mengikuti perkembangan yang "dipaksakan" tersebut. Kabar baiknya, 
baterai iPad (yang tidak dapat dilepas) yang diklaim dapat bertahan 10 jam ternyata 
mampu memainkan video selama 12 jam, empat kali lebih lama daripada pemutar DVD 
jinjing ataupun komputer jinjing.  
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Pada iPad generasi pertama ini juga tidak tersedia lubang USB maupun kamera. 
Artinya Anda tidak bisa menggunakan fasilitas video Skype dan yang sejenisnya. Jika 
dibanding dengan komputer jinjing yang harganya lebih murah, Anda telah 
mendapatkan komputer, lengkap dengan papan ketik, pemutar DVD, lubang USB, 
lubang kamera dan kartu kamera, dan yang lain-lain. Anda perlu bertanya kepada diri 
Anda sendiri jika Anda telah memiliki komputer jinjing dan telepon pintar, untuk apa 
Anda membeli mesin ketiga?  

Walaupun sebagian orang tidak menyukai iPad karena segala kekurangannya 
dibandingkan dengan komputer jinjing, tapi pembeli produk tersebut tidak sedikit yang 
merasa bahwa iPad masuk ke dalam kategori tersendiri, berbeda dengan komputer 
jinjing maupun komputer tablet -- komputer untuk generasi baru yang semakin melek 
teknologi. iPad memiliki kegunaan yang berbeda dari komputer biasa, terutama untuk 
menciptakan sesuatu. iPad sangat nyaman digunakan untuk menikmati sesuatu, baik itu 
buku, musik, video, foto, web, surat elektronik, dan seterusnya. Bagi kebanyakan orang, 
berinteraksi dengan hal-hal tersebut melalui ujung jari mereka merupakan pengalaman 
yang baru -- dan yang jelas sangat mengesankan.  

Seorang pengulas awal iPad memberi kesimpulan bahwa iPad didesain oleh 
sekelompok perfeksionis [orang yang menginginkan karyanya sempurna, Red.]. Jika 
Anda menyukai konsepnya, Anda pasti akan menyukai barangnya. Pertanyaannya, 
apakah Anda suka konsepnya? (t/KN)  

Diterjemahkan dan dirangkum dari:  

1. Nama situs: NYTimes.com 
Alamat URL: http://www.nytimes.com/2010/04/01/technology/ 
personaltech/01pogue.html  

2. Berbagai sumber.  

  

http://www.nytimes.com/2010/04/01/technology/
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ICW 1139/April/2010: Pernikahan (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Melanjutkan topik minggu lalu tentang pernikahan, ICW memberikan ulasan tiga situs 
manca yang mengupas tentang topik pernikahan Kristen. Walaupun di antara situs-situs 
tersebut ada perbedaan, tetapi mereka mengakui bahwa pernikahan Kristen yang benar 
harus dilandasi Alkitab karena hanya dengan dasar yang tidak berubahlah pasangan 
Kristen dapat menghadapi badai yang mengguncang keluarga-keluarga Kristen 
modern.  

Untuk artikel bulan ini, kami mengangkat tema seputar permasalahan di dalam rumah 
tangga. Artikel tersebut, dan dua belas referensi artikel pernikahan lainnya kami 
harapkan boleh menjadi berkat bagi Pembaca ICW.  

Teriring salam dan doa,  

Kusuma Negara  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• CHRISTIAN MARRIAGE - Preaching and Teaching Biblical Marriage  

Situs Christian Marriage (CM) adalah situs yang dibuat oleh seorang pendeta Don 
Milton dari Amerika Serikat yang juga melayani di Filipina. Selain bertujuan untuk 
mempromosikan bukunya, situs ini juga berfokus pada pernikahan dan isu-isu seputar 
pernikahan Kristen yang umum, seperti hubungan di luar nikah, poligami, 
perselingkuhan, dan sebagainya. Pastor Don memberikan landasan ayat-ayat firman 
Tuhan untuk setiap hal yang ia lihat tidak sesuai dengan Alkitab.  

Jika Anda memasuki bagian Online Bible, Anda akan disuguhi tidak hanya Alkitab 
online, tetapi juga daftar ayat-ayat yang khusus membahas pernikahan, seperti Ibrani 
13:4, 1 Korintus 6:9-10, 2 Korintus 5:17-21. Selain itu Anda dapat pula membaca artikel-
artikel yang ditulis oleh Pastor Don, semuanya dalam bahasa Inggris.  

Namun demikian satu hal yang tidak alkitabiah dari situs ini adalah bahwa sang pemilik 
situs menganggap bahwa poligami secara doktrin dapat dibenarkan menurut Alkitab, 
termasuk yang berusaha ia sampaikan lewat buku-buku tulisannya. Hal itu jelas-jelas 
salah karena pernikahan Kristen yang Alkitabiah adalah antara satu pria dan satu 
wanita (Kejadian 2:24). (KN)  
==> http://www.christianmarriage.com  

• MARRIAGE MISSIONS INTERNATIONAL - Revealing the Heart of Christ Within 
Marriage  

Marriage Missions International merupakan pelayanan yang dimulai oleh sepasang 
suami istri, Steve dan Cindy Wright. Situs organisasi ini terutama memiliki tujuan untuk 
keluarga-keluarga yang memiliki masalah dapat membaca bahan-bahan yang mereka 
miliki dan boleh teus mempertahankan pernikahan mereka sebagaimana yang Tuhan 
kehendaki.  

Pasangan tersebut telah melalui banyak konflik dalam keluarga mereka, dan dengan 
bantuan Tuhan berhasil melaluinya, dan saat ini mereka ingin membagikan pengalaman 
dan pelajaran yang mereka dapatkan kepada pasangan-pasangan lainnya yang 
mungkin sedang dirundung masalah serupa.  

Situs ini juga mengupas secara tuntas masalah-masalah yang sering kali digunakan 
oleh Iblis untuk menghancurkan pernikahan Kristen, misalnya ketidaksetiaan pasangan, 
masalah keuangan, pornografi, komunikasi, sampai dengan problema-problema rumah 
tangga yang sering dihadapi oleh pasangan yang baru menikah. Para pasangan yang 
baru merencanakan pernikahan mereka pun dianjurkan untuk menyimak terlebih dahulu 
artikel-artikel di situs ini, dan apabila bahasa Inggris menjadi kendala, maka dapat 
menggunakan jasa penerjemah mesin seperti pranala yang kami berikan di bawah ini. 
(KN)  

http://alkitab.mobi/?Ibrani+13%3A4
http://alkitab.mobi/?Ibrani+13%3A4
http://alkitab.mobi/?1+Korintus+6%3A9-10
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A17-21
http://alkitab.mobi/?Kejadian+2%3A24
http://www.christianmarriage.com/
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==> http://www.marriagemissions.com  
==> http://translate.google.com/translate?tl=id&u=www.marriagemissions.com  

• MARRIAGE DIVORCE - The Restoration of Christian Marriage  

Situs sederhana ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan seputar perceraian Kristen dan 
pernikahan ulang. Selain itu Anda juga dapat mendengarkan audio khotbah yang 
bertopik pernikahan dan perceraian (dari situs yang terpisah namun dikelola oleh 
pelayanan yang sama). (KN)  
==> http://www.marriagedivorce.com  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK WANITA KRISTEN  

Biasanya para wanita suka dengan komunitas, terutama jika komunitas tersebut sesuai 
dengan minat mereka. Oleh karena itu, publikasi e-Wanita yang diterbitkan oleh 
Yayasan Lembaga SABDA membentuk sebuah komunitas di dunia maya, dengan 
memanfaatkan fasilitas Facebook.  

Pada bulan Oktober, diluncurkanlah Facebook Wanita Kristen yang ditujukan untuk 
menghimpun para wanita Kristen Indonesia di seluruh dunia dalam sebuah komunitas 
yang bertanggung jawab. Selain untuk mendukung publikasi e-Wanita dan situs Wanita 
Kristen, Facebook Wanita Kristen diharapkan dapat menolong para wanita Kristen untuk 
saling menguatkan dan berbagi mengenai kisah kehidupan. Saat ini anggota Facebook 
Wanita Kristen sudah lebih dari 270 penggemar. Hampir setiap hari Admin Facebook ini 
memperbarui status dengan kata-kata mutiara yang memberikan penguatan dan 
motivasi para anggotanya. Selain itu, para penggemar pun tidak ketinggalan 
meramaikan dinding Facebook Wanita Kristen ini. (DWD)  
==> http://fb.sabda.org/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.  

Referensi 

Topik pernikahan adalah sebuah topik yang sudah beberapa kali dibahas di dalam 
berbagai publikasi YLSA. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Anda selalu dapat 
mencari bahan-bahan Kristen yang bermutu dari publikasi-publikasi YLSA hanya 
dengan memasukkan kata kunci yang Anda cari di mesin pencari Anda, disertai dengan 
"site:sabda.org" yang berarti Anda hanya mencari di situs-situs YLSA. Contohnya: 
"pernikahan site:sabda.org". Berikut ini adalah beberapa alamat situs dari 7.660 hasil 
yang ditemukan hanya di situs-situs SABDA saja.  

http://www.marriagemissions.com/
http://translate.google.com/translate?tl=id&u=www.marriagemissions.com
http://www.marriagedivorce.com/
http://fb.sabda.org/wanita
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Alkitab SABDA  
==> http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=891&res=almanac  

ICW Flashback  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/097 Keluarga Kristen  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1018 Keluarga  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1087 Love, Sex, Dating, and Marriage  

GUBUK  
==> http://gubuk.sabda.org/taxonomy/term/48/all  

C3I  
==> http://c3i.sabda.org/taxonomy/term/468/9  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan  

e-Wanita  
==> http://wanita.sabda.org/search/node/pernikahan  

e-Learning  
==> http://learning.sabda.org/baca.php?b=pernikahan_jalan  

PESTA  
==> http://pesta.sabda.org/pelajaran_pks Kursus Pernikahan Kristen Sejati  

Seluruh publikasi YLSA  
==> http://www.sabda.org/publikasi/cari/?mode=hasil&pub=semua&cari=pernikahan  

Telaga.org  
==> http://www.telaga.org/taxonomy/term/6/9  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK WANITA KRISTEN  

Biasanya para wanita suka dengan komunitas, terutama jika komunitas tersebut sesuai 
dengan minat mereka. Oleh karena itu, publikasi e-Wanita yang diterbitkan oleh 
Yayasan Lembaga SABDA membentuk sebuah komunitas di dunia maya, dengan 
memanfaatkan fasilitas Facebook.  

Pada bulan Oktober, diluncurkanlah Facebook Wanita Kristen yang ditujukan untuk 
menghimpun para wanita Kristen Indonesia di seluruh dunia dalam sebuah komunitas 
yang bertanggung jawab. Selain untuk mendukung publikasi e-Wanita dan situs Wanita 
Kristen, Facebook Wanita Kristen diharapkan dapat menolong para wanita Kristen untuk 
saling menguatkan dan berbagi mengenai kisah kehidupan. Saat ini anggota Facebook 
Wanita Kristen sudah lebih dari 270 penggemar. Hampir setiap hari Admin Facebook ini 
memperbarui status dengan kata-kata mutiara yang memberikan penguatan dan 

http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=891&res=almanac
http://www.sabda.org/publikasi/icw/097
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1018
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1087
http://gubuk.sabda.org/taxonomy/term/48/all
http://c3i.sabda.org/taxonomy/term/468/9
http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan
http://wanita.sabda.org/search/node/pernikahan
http://learning.sabda.org/baca.php?b=pernikahan_jalan
http://pesta.sabda.org/pelajaran_pks
http://www.sabda.org/publikasi/cari/?mode=hasil&pub=semua&cari=pernikahan
http://www.telaga.org/taxonomy/term/6/9
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motivasi para anggotanya. Selain itu, para penggemar pun tidak ketinggalan 
meramaikan dinding Facebook Wanita Kristen ini. (DWD)  
==> http://fb.sabda.org/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.  

Seputar Milis 

• I-KAN AYAHBUNDA - Forum Diskusi Keluarga Kristen dan Katolik  

Selain memiliki anggota yang banyak, salah satu ciri milis yang baik adalah aktifnya 
para anggota dalam berinteraksi di dalam komunitas tersebut. Bisa dikatakan, milis i-
kan-ayahbunda merupakan komunitas yang sehat dan sangat aktif. Sejak dibentuk 
sekitar tahun 1998/1999, milis ini selalu aktif, bahkan semakin aktif setiap tahun. 
Moderatornya pun sangat interaktif dan sepertinya ada koordinasi yang baik 
antarmoderator sehingga milis ini berjalan dengan baik.  

Milis Diskusi i-kan-ayahbunda adalah tempat yang tepat untuk berdiskusi seputar 
masalah keluarga, kesehatan, rohani dan seputar masalah suami isteri, orang tua 
tunggal, belum memunyai pasangan, dan pendidikan seks. Untuk bergabung, silakan 
kunjungi alamat berikut. (DWD)  
==> http://groups.google.co.id/group/i-kan-ayahbunda/subscribe  

  

http://fb.sabda.org/wanita
http://groups.google.co.id/group/i-kan-ayahbunda/subscribe
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Artikel:Pernikahan Dan Masalahnya 

Ayat Alkitab  

Efesus 5:22-33 
1 Korintus 7:3-4 
Filipi 2:3-5 
1 Petrus 3:7  

Latar Belakang  

Ketika dua kehidupan dipersatukan bersama dalam suatu hubungan intim jangka 
panjang, sewaktu-waktu akan muncul masalah. Banyak pasangan memasuki 
pernikahan hanya dengan sedikit persiapan untuk menghadapinya. Kadang-kadang 
mereka kurang memiliki kedewasaan emosional, kemantapan atau keluwesan, yang 
harus dimiliki dalam pasangan yang berhasil.  

Apa saja unsur-unsur pembentuk suatu pernikahan yang baik?  

1. Saling menghormati.  

Saling menghormati berarti masing-masing menerima pasangannya 
sebagaimana adanya, tidak berusaha memperalat, membantu pasangannya 
untuk bertumbuh sesuai rencana Allah dengan tidak mementingkan dirinya 
sendiri, saling menghargai, membedakan antara yang ideal dan yang merupakan 
kenyataan, serta tidak menuntut terlalu banyak. "Kasihilah istrimu seperti dirimu 
sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya." (Efesus 5:33)  

2. Penyerahan diri yang tulus.  

Hakekat janji yang diucapkan dalam pemberkatan nikah ialah penyerahan diri 
secara tulus, satu kepada yang lain, sambil meninggalkan segala hal lainnya. 
Alkitab berkata, "Sebab itu laki- laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan 
bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging" (Kejadian 
2:24). Waktu dan pengalaman membuktikan bahwa "menjadi satu daging" dalam 
pernikahan, tidak berarti pelepasan kepribadian atau hak-hak pribadi. Justru 
penyerahan diri yang memperkaya kepribadian keduanya.  

3. Komunikasi yang baik.  

Agar dapat berkomunikasi, harus ada pengertian tentang perbedaan- perbedaan 
emosional, mental dan jasmani, antara pria dan wanita. Perlu dikembangkan 
suasana persahabatan. "Lebih baik bersama teman hidupku, daripada dengan 
orang lain." Harus terjadi percakapan, bukan saja berdiskusi ketika muncul 
perbedaan, tetapi pertukaran informasi yang berarti, baik dalam tingkat 
intelektual maupun emosional.  

http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A22-33
http://alkitab.mobi/?1+Korintus+7%3A3-4
http://alkitab.mobi/?Filipi+2%3A3-5
http://alkitab.mobi/?1+Petrus+3%3A7
http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A33
http://alkitab.mobi/?Kejadian+2%3A24
http://alkitab.mobi/?Kejadian+2%3A24
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4. Waktu dan usaha.  

Kasih harus diberi kesempatan untuk tumbuh dewasa. Suasana untuk itu, 
terdapat dalam Firman Tuhan. Ketika perjalanan hidup menjadi berat, pasangan 
tersebut tidak "membuang cinta" mereka; tetapi mereka bertahan bersama dan 
berusaha menyelesaikannya. Mereka tidak menganggap diri mereka "korban" 
dari "salah perhitungan", tetapi "teman pewaris kasih karunia". (1 Petrus 3:7)  

Masalah dan perbedaan diselesaikan melalui pengampunan "Hendaklah kamu 
ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, 
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." (Efesus 4:32)  

Kalimat-kalimat berikut perlu dihayati oleh pasangan-pasangan yang ingin agar 
pernikahannya terpelihara:  
"Aku bersalah",  
"Aku menyesal",  
"Maafkan aku",  
"Aku mengasihimu".  

5. Kesatuan rohani.  

Mengerti dimensi rohani dalam pernikahan akan membawa dampak yang dalam. 
Paulus membandingkan pernikahan -- kesatuan suami dan istri - * dengan 
hubungan kekal antara Kristus dan Gereja. (Lihat Efesus 5:22-33)  

Strategi Bimbingan  

1. Tunjukkan sikap mendukung dan menguatkan. Dengarkan baik-baik dengan 
pengertian. Jangan menghakimi dan jangan berpihak. Kadang- kadang orang 
yang Anda layani, ada di pihak yang salah.  

2. Berusahalah menemukan penyebab ketidaksetujuan dan masalah. Jika perlu, 
bertanyalah. Apakah yang bersangkutan merasa bahwa dia bertanggung jawab 
atas perkembangan negatif yang terjadi?  
Tanyakan penilaiannya tentang pernikahannya berdasarkan bahasan tentang 
unsur-unsur pembentuk suatu pernikahan yang baik, yang telah dibahas dalam 
Latar Belakang. Dalam hal apa dia kurang? Apa yang dapat dilakukan untuk 
memperbaikinya? Dengan rendah hati, dia dapat meminta ampun atas 
ketidakpekaan, kepedihan dan kesalahan yang dibuatnya. Mungkin perlu waktu, 
tetapi sangat bermanfaat.  

3. Tanyakan, pernahkah mengundang Allah masuk ke dalam hidup pernikahan dan 
hidup mereka?  

4. Sesudah itu, jelaskan langkah-langkah tindak lanjut berikut ini:  
5. Baca, pelajari, dan terapkan Firman Tuhan dalam hidupnya dan hidup 

pernikahannya.  
6. Belajar berdoa tiap hari. Berdoalah satu untuk yang lain.  

Doakan masalah-masalah yang muncul atau hal-hal yang dapat berkembang 

http://alkitab.mobi/?1+Petrus+3%3A7
http://alkitab.mobi/?Efesus+4%3A32
http://alkitab.mobi/?Lihat+Efesus+5%3A22-33
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menjadi masalah. "Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia 
yang memelihara kamu." (1 Petrus 5:7) Adanya sikap-sikap yang lebih baik, 
membuat seseorang lebih peka kepada kebutuhan teman hidupnya, 
menciptakan hubungan- hubungan yang lebih baik. Inilah salah satu nilai 
penelaahan Alkitab dan doa: kita akan dibuatnya lebih peka secara rohani dan 
lebih mampu menyongsong masalah-masalah. 3. Libatkan diri dalam kelompok 
persekutuan keluarga dalam suatu gereja yang mementingkan Firman Tuhan. 
Peran serta aktif dalam suatu gereja yang dinamis, dapat memperbaharui 
pernikahan dan rumah tangga seseorang. Dukungan dan pertolongan rohani 
dapat diperoleh dalam persekutuan dengan sesama Kristen yang sejati dan 
dalam pertukaran pikiran dengan pendeta. 4. Dalam gangguan pernikahan 
tertentu, terkadang diperlukan bimbingan lebih lanjut. Hubungilah pendeta yang 
terlatih untuk itu, atau psikolog Kristen atau penyuluh pernikahan.  
Jika orang tersebut Kristen, anjurkan dia untuk mulai mencari bimbingan serius 
dari pusat bantuan pernikahan yang ada, atau dari pendeta yang terlatih untuk 
itu. Seringkali perlu diadakan penanganan dan penyesuaian pada masing-
masing pihak, yang membutuhkan waktu-waktu bimbingan yang cukup lama. Hal 
terpenting ialah belajar bersikap tulus dan jujur, menghadapi situasi mereka 
dalam terang Firman Tuhan. Mungkin titik permulaannya harus dimulai dari 
kalimat-kalimat permohonan maaf seperti yang ditulis dalam Latar Belakang di 
atas.  

“  "Pernikahan yang sempurna adalah kesatuan antara tiga pribadi -- seorang 
pria, seorang wanita, dan Allah! Inilah yang membuat pernikahan menjadi 
kudus. Iman dalam Kristus adalah bagian terpenting dari semua prinsip 
penting lainnya untuk membangun suatu pernikahan dan rumah tangga 

yang bahagia."  ”  
— (Billy Graham)— 

Diambil dari  
Judul Artikel: Buku Pegangan Pelayanan  
Penulis Artikel: Billy Graham  
Penerbit: Persekutuan Pembaca Alkitab, Jakarta 1993  
Halaman: 200 -- 201  

Dipublikasikan secara elektronik di:  
Nama situs: Christian Counseling Centre Indonesia (C3I)  
Alamat URL: http://c3i.sabda.org/pernikahan_dan_masalahnya  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Mei dan bulan Juni 2010:  
Mei: Penginjilan  
Juni: Situs Hamba Tuhan  

http://alkitab.mobi/?1+Petrus+5%3A7
http://c3i.sabda.org/pernikahan_dan_masalahnya
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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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org > atau < owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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ICW 1140/Mei/2010: Penginjilan (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Menjalankan Amanat Agung Tuhan Yesus merupakan tugas yang harus dilakukan oleh 
setiap orang percaya. Tuhan membuka berbagai cara agar kita dapat menjangkau lebih 
banyak orang lagi untuk datang kepada-Nya. Jika dahulu para murid harus menempuh 
perjalanan yang begitu jauh untuk mengabarkan Injil sampai ke pelosok bumi, saat ini 
Tuhan membuka jalan pula dengan menggunakan fasilitas internet. Dengan teknologi 
ini, Injil pun dapat tersebar dengan lebih cepat lagi, bahkan tanpa dibatasi oleh ruang 
dan waktu.  

Pada bulan Mei, ICW akan mengulas situs-situs penginjilan dalam negeri maupun luar 
negeri. Silakan simak empat ulasan situs seputar penginjilan berbahasa Indonesia 
dalam edisi ICW kali ini. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat bagi Anda, dan teruslah 
berdoa bagi mereka yang sedang bekerja di ladang misi.  

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

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• E-MISI - Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia  

Situs e-MISI yang dibangun dan dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA merupakan 
situs misi berbahasa Indonesia yang terbesar dan terlengkap. Di dalamnya terdapat 
berbagai bahan seperti artikel, kesaksian, tokoh, renungan, buku, informasi lembaga 
misi, profil bangsa, dan berita terkini seputar pelayanan misi. Situs yang menggunakan 
teknologi CMS Drupal ini, memungkinkan para pengunjungnya untuk berpartisipasi 
dengan mengirimkan artikel, blog, maupun kesaksian selama Anda melayani di ladang-
Nya. Fasilitas baru yang terdapat dalam situs ini adalah integrasi dengan Facebook e-
Misi. Dengan fasilitas ini setiap pengunjung dapat melakukan interaksi dengan lebih 
maksimal lagi, sehingga mereka pun dapat semakin menguatkan untuk melayani 
Tuhan. 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  
==> http://fb.sabda.org/misi  

• PERSONAL EVANGELISM LEARNING CENTRE METROPOLITAN - Pusat 
Pelatihan  

Berbagai Metode Penginjilan Pribadi, Pertama di Metropolitan  

Situs ini merupakan situs resmi organisasi PEMetro yang bersifat nirlaba, 
interdenominasi, dan independen. Pelayanan PEMetro dimulai dengan pelatihan 
penginjilan pribadi Evangelism Explosion International Metropolitan (EEMetro) pada 
tahun 1997 di Jakarta. Meskipun pelayanan utama adalah untuk menjangkau 
masyarakat metropolitan (kota besar), namun PEMetro juga melatih jemaat di berbagai 
kota kecil dan pedalaman; mereka dilatih agar lancar bersaksi.  

Situs ini dirancang untuk diakses dengan menggunakan Internet Explorer (IE), sehingga 
ketika diakses menggunakan Firefox beberapa bagian teks dari situs ini hanya dapat 
dilihat sebagai gambar dan tidak dapat disalin teksnya. Selain itu pranala di bagian 
bawah situs tidak bisa diklik jika tidak menggunakan IE.  

Situs ini menampilkan bidang-bidang pelayanan yang ditangani oleh PEMetro. Bidang-
bidang pelayanan tersebut merupakan menu utama situs ini, yaitu EEMetro (penginjilan 
pribadi), VEMetro (penginjilan melalui objek visual), dan JOYExplo! (pelatihan 
penginjilan melalui dinamika "outbond"). Beberapa kesaksian mengenai pelayanan 
PEMetro dapat Anda lihat dalam menu Testimoni. (DWD)  
==> http://penginjilan.com  

• SHEKINAH MINISTRIES - Yayasan Pekabaran Injil Indonesia  

http://misi.sabda.org/
http://fb.sabda.org/misi
http://penginjilan.com/
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Shekinah Ministries adalah situs dari Yayasan Pekabaran Injil Indonesia (YPII) yang 
bergerak dalam bidang penginjilan. YPII mendukung pertumbuhan gereja Tuhan di 
Indonesia dan pembangunan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.  

Di bagian menu Shekinah Ministries terdapat daftar pelayanan yang dilakukan oleh YPII 
untuk mewujudkan visi "kita diciptakan untuk melayani Allah". Ada empat belas bentuk 
pelayanan antara lain Poor Ministry, Radio Ministry, Rural Ministry, Drugs Ministry, dan 
sebagainya. Setiap keterangan bentuk pelayanan dilengkapi dengan foto dan deskripsi 
singkat yang menjelaskan mengenai setiap bagian pelayanan. Situs yang dibangun 
dengan teknologi WordPress ini tidak hanya memberikan deskripsi pelayanan mereka 
dengan pengantar bahasa Indonesia, namun dengan bahasa Inggris pula. (DWD)  
==> http://www.surendo.org  

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

Jelajah Nusantara 

• E-MISI - Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia  

Situs e-MISI yang dibangun dan dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA merupakan 
situs misi berbahasa Indonesia yang terbesar dan terlengkap. Di dalamnya terdapat 
berbagai bahan seperti artikel, kesaksian, tokoh, renungan, buku, informasi lembaga 
misi, profil bangsa, dan berita terkini seputar pelayanan misi. Situs yang menggunakan 
teknologi CMS Drupal ini, memungkinkan para pengunjungnya untuk berpartisipasi 
dengan mengirimkan artikel, blog, maupun kesaksian selama Anda melayani di ladang-
Nya. Fasilitas baru yang terdapat dalam situs ini adalah integrasi dengan Facebook e-
Misi. Dengan fasilitas ini setiap pengunjung dapat melakukan interaksi dengan lebih 
maksimal lagi, sehingga mereka pun dapat semakin menguatkan untuk melayani 
Tuhan. 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  
==> http://fb.sabda.org/misi  

• PERSONAL EVANGELISM LEARNING CENTRE METROPOLITAN - Pusat 
Pelatihan  

Berbagai Metode Penginjilan Pribadi, Pertama di Metropolitan  

Situs ini merupakan situs resmi organisasi PEMetro yang bersifat nirlaba, 
interdenominasi, dan independen. Pelayanan PEMetro dimulai dengan pelatihan 
penginjilan pribadi Evangelism Explosion International Metropolitan (EEMetro) pada 
tahun 1997 di Jakarta. Meskipun pelayanan utama adalah untuk menjangkau 

http://www.surendo.org/
http://misi.sabda.org/
http://fb.sabda.org/misi
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masyarakat metropolitan (kota besar), namun PEMetro juga melatih jemaat di berbagai 
kota kecil dan pedalaman; mereka dilatih agar lancar bersaksi.  

Situs ini dirancang untuk diakses dengan menggunakan Internet Explorer (IE), sehingga 
ketika diakses menggunakan Firefox beberapa bagian teks dari situs ini hanya dapat 
dilihat sebagai gambar dan tidak dapat disalin teksnya. Selain itu pranala di bagian 
bawah situs tidak bisa diklik jika tidak menggunakan IE.  

Situs ini menampilkan bidang-bidang pelayanan yang ditangani oleh PEMetro. Bidang-
bidang pelayanan tersebut merupakan menu utama situs ini, yaitu EEMetro (penginjilan 
pribadi), VEMetro (penginjilan melalui objek visual), dan JOYExplo! (pelatihan 
penginjilan melalui dinamika "outbond"). Beberapa kesaksian mengenai pelayanan 
PEMetro dapat Anda lihat dalam menu Testimoni. (DWD)  
==> http://penginjilan.com  

• SHEKINAH MINISTRIES - Yayasan Pekabaran Injil Indonesia  

Shekinah Ministries adalah situs dari Yayasan Pekabaran Injil Indonesia (YPII) yang 
bergerak dalam bidang penginjilan. YPII mendukung pertumbuhan gereja Tuhan di 
Indonesia dan pembangunan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.  

Di bagian menu Shekinah Ministries terdapat daftar pelayanan yang dilakukan oleh YPII 
untuk mewujudkan visi "kita diciptakan untuk melayani Allah". Ada empat belas bentuk 
pelayanan antara lain Poor Ministry, Radio Ministry, Rural Ministry, Drugs Ministry, dan 
sebagainya. Setiap keterangan bentuk pelayanan dilengkapi dengan foto dan deskripsi 
singkat yang menjelaskan mengenai setiap bagian pelayanan. Situs yang dibangun 
dengan teknologi WordPress ini tidak hanya memberikan deskripsi pelayanan mereka 
dengan pengantar bahasa Indonesia, namun dengan bahasa Inggris pula. (DWD)  
==> http://www.surendo.org  

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

Get the Fresh 

• TERANGHIDUP.COM - Situs Penginjilan dalam Bahasa Indonesia  

Bersama ini kami ingin memperkenalkan sebuah situs penginjilan yang baru 
diluncurkan dalam bahasa Indonesia. Situs ini adalah hasil usaha organisasi 
Network211, salah satu wadah dari Departemen Misi Luar Negeri GSJA AS (AGWM 
USA). Network211 dipimpin oleh Dr. George Flattery, yang lebih dikenal dari perannya 
sehubungan dengan Global University.  

http://penginjilan.com/
http://www.surendo.org/
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Situs TerangHidup.com adalah terjemahan dari situs bahasa Inggris 
JourneyAnswers.com yang dirancang berdasarkan 10 kebutuhan pribadi yang 
dirasakan oleh manusia, misalnya kesepian, rasa bersalah, penyakit, dll.. Setiap 
kebutuhan dibicarakan dalam sebuah video sepanjang 3-5 menit. Setiap video ini 
mengantarkan pemirsanya kepada suatu pertemuan dengan Yesus, yaitu mengajak 
mereka untuk menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan.  

Dalam situs ini terdapat fasilitas Tombol "Ya". Bila pengunjung mengeklik tombol ini 
(Ya! Aku telah berdoa!), ia akan diantar ke sebuah halaman yang berisi sebuah formulir 
yang dapat ia isi dan ia dapat menyatakan bahwa ia telah menerima Yesus atau ia telah 
membuat sebuah komitmen ulang kepada Yesus. Jika ia belum siap menyatakan "Ya", 
maka ia bisa mengeklik tombol "Aku masih bertanya".  

Sejak diluncurkan, situs ini (versi bahasa Inggris) telah mengalami keberhasilan yang 
cukup menggembirakan. Dalam periode 2 Januari --  

2 Februari 2009, lebih dari 45.000 orang telah mengunjungi situs ini, 8.424 di antaranya 
telah mengeklik salah satu tombol (Ya, Bertanya, Permintaan Doa, atau Minta 
Keterangan). Dari mereka yang mengeklik tombol, sebagian juga mengisi dan mengirim 
data pribadinya kepada e-Responders.com. Sejak pertengahan Oktober 2008, sudah 
lebih dari 5.000 orang yang mengunjungi situs ini, mengeklik tombol "Ya", dan mengisi 
formulir. Mereka sekarang sedang dilayani secara pribadi melalui e-Responders.com. 
(Perlu dicatat bahwa pengunjung sebanyak ini adalah hasil dari [iklan melalui] Google 
AdWords yang memerlukan biaya cukup besar).  

Yang membuat situs ini istimewa adalah sistem tindak lanjut yang juga dirancang oleh 
Network211. Sistem ini, yang disebut e-Responders.com, adalah suatu sistem tindak 
lanjut/pemuridan online yang bersifat rahasia dan mengizinkan seorang pencari untuk 
berhubungan dengan seorang "konektor" (pemurid) melalui internet. Proses ini bisa 
terjadi melalui email atau kalau si pencari mau lebih pribadi lagi, bisa melalui sistem 
online, tanpa email masuk dalam kotak emailnya. Sebagaimana dikatakan di atas, lebih 
dari 5.000 orang sedang berhubungan dengan "konektor". Semua fasilitas ini sekarang 
tersedia dalam bahasa Indonesia. Dengan pertolongan para hamba Tuhan, kami telah 
mengalihbahasakan JourneyAnswers.com dan sekarang TerangHidup.com sudah 
hidup.  

Dengan segala macam cara kita dapat memenangkan mereka. (1 Korintus 9:22)  
==> http://teranghidup.com  

Diambil dan disunting dari:  
Nama situs: TheSorbos.com  
Pengulas situs: Keith Sorbo  
Alamat URL: http://thesorbos.com/bahasa-indonesia/18-situs- penginjilan-dalam-
bahasa-indonesia  

http://teranghidup.com/
http://thesorbos.com/bahasa-indonesia/18-situs-
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Artikel:Google Buzz, Tandingan Twitter Dan Facebook 
Dari Google 

http://buzz.google.com  

Mengombinasikan produk lama dan yang baru. Itulah akhirnya pilihan Google yang 
telah meluncurkan Google Buzz ke ranah maya. Apa itu Google Buzz?  

Masih dalam konteks dunia jejaring sosial pada umumnya, Google Buzz menawarkan 
kemudahan untuk bisa berbagi tulisan, foto, tautan, bahkan video. Hanya bedanya kali 
ini semua bisa Anda lakukan dengan hanya menggunakan Gmail saja tanpa perlu repot 
mengatur ini itu. Pihak Google sendiri berharap dengan mengedepankan sisi familiar 
Gmail dan kepopulerannya akan membuat Google Buzz lebih mudah diterima dan 
dicerna para penggunanya dalam waktu singkat. Gmail yang kini sudah digandrungi 
oleh 180 juta pengguna di seluruh dunia, tanpa ragu lagi membekali Google Buzz 
dengan 5 fitur andalan untuk berkompetisi di dunia jejaring sosial.  

Fitur pertama yaitu "mengikuti secara otomatis" (auto-following). Fitur ini secara 
otomatis membangun jaringan sendiri tanpa Anda perlu repot untuk mengikuti 
seseorang untuk saling terhubung. Google Buzz secara otomatis akan menghubungkan 
Anda dengan orang-orang yang biasa Anda ajak chat atau Anda kirimi email 
menggunakan akun Gmail Anda. Sudah tentu ini berarti hanya orang-orang terdekat 
Andalah yang bisa mengakses konten Anda, jadi Anda tidak perlu takut akan muncul 
spam yang tidak jelas sumbernya.  

Fitur kedua yaitu integrasi Buzz dan Gmail itu sendiri. Gmail kini memang mengalami 
banyak sekali perkembangan dari waktu ke waktu, apalagi dengan penambahan fitur 
Google Buzz. Kabarnya saat ini saja Google Buzz sudah terintegrasi dengan Picasa, 
Google Reader, Flickr, dan juga Twitter. Di masa mendatang pihak Google pun ingin 
mengintegrasikan Google Buzz dengan yang lainnya lagi.  

Fitur ketiga yaitu "sharing" informasi secara publik maupun pribadi. Ini merupakan 
konsep perpaduan dari kemampuan yang dimiliki oleh Facebook dan Twitter. Dari 
Twitter, Google mengadaptasikan kontennya ini agar bisa diindeks nantinya sehingga 
akan terlihat topik apa yang populer saat ini. Sedangkan dari Facebook, Google 
mengadaptasikan konten yang dikirim bisa ditujukan kepada orang-orang tertentu saja 
yang ingin Anda ajak berbagi.  

Fitur keempat mengintegrasikan Buzz dan kotak inbox Gmail. Setiap percakapan di 
dalam kelompok Gmail beserta komentar-komentar akan masuk ke inbox. Ditambah 
lagi, adanya tambahan "Recommended Buzz" yang merupakan cara otomatisasi konten 
yang mungkin saja akan membuat Anda tertarik atau sedang populer di kalangan 
teman-teman Anda.  

Fitur kelima merupakan perluasan ke dunia seluler.  

http://buzz.google.com/
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Melihat perkembangan web seluler yang kian drastis, bahkan juga memiliki pengaruh 
yang sangat besar, Google tidak melupakan untuk mengintegrasikan fitur ini ke versi 
selulernya. Kini Anda pun bisa mengakses Google Buzz dari mana saja dan kapan saja 
menggunakan perangkat iPhone ataupun Android Anda. Selain itu Anda juga bisa 
mengunjungi situs seluler Buzz melalui URL: buzz.google.com dan juga melalui Mobile 
Maps. Dengan itu, Anda bisa melihat langsung Buzz yang dikirim dari orang-orang yang 
berlokasi di dekat Anda saat ini. Nah, selamat menikmati dunia jejaring sosial ala 
Google ini.  

Diambil dari:  
Nama situs: Berita Teknologi  
Penulis: thePinkFighter  
Tanggal: 9 Februari 2010  
Alamat URL: http://www.beritateknologi.com/google-buzz-tandingan- twitter-facebook-
dari-google  

  

http://www.beritateknologi.com/google-buzz-tandingan-
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ICW 1141/Mei/2010: Penginjilan (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Sebelum Yesus naik ke surga Ia memberikan Amanat Agung untuk kita lakukan. Sejak 
Roh Kudus dicurahkan atas gereja-Nya dua ribu tahun yang lalu hingga saat ini umat 
Tuhan terus digerakkan maju oleh Roh Kudus untuk memenuhi perintah tersebut. Bagi 
orang Kristen, tidak ada alasan untuk tidak melakukan perintah tersebut, bahkan kian 
hari kian banyak orang yang membutuhkan keselamatan itu.  

Situs-situs misi berbahasa Indonesia yang diulas di ICW edisi yang lalu merupakan 
salah satu jawaban untuk memperlengkapi pekerja Tuhan di Indonesia, ladang Tuhan 
yang telah menguning ini. e-JEMMi yang merupakan publikasi misi elektronik di 
Indonesia juga telah merambah ke wahana sosial maya yang saat ini sedang merebak. 
Simak ulasannya di Jelajah Facebook dan Lacak Forum. Selain itu situs-situs misi untuk 
negara Jepang, India, dan Rusia juga kami angkat pada edisi ICW kali ini, karena kami 
percaya bahwa pelayanan misi di Indonesia tidak hanya terbatas untuk orang Indonesia 
saja, namun Allah juga dapat memakai bangsa kita untuk menjadi terang di tengah-
tengah bangsa-bangsa yang lain. Terakhir, bagi Anda yang memiliki atau sedang 
membuat situs untuk pelayanan misi, simak pula artikel yang dapat membantu Anda 
untuk menjadikan situs tersebut lebih efektif.  

Teriring salam dan doa,  

Kusuma Negara  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• MISSION: JAPAN  

Mission: Japan merupakan sebuah situs misi yang bertujuan untuk menjangkau seluruh 
orang Jepang, bukan hanya yang berada di Jepang saja, namun juga di seluruh dunia. 
Misi yang sudah dibentuk sejak 1998 ini memiliki pendoa-pendoa yang mendoakan dan 
juga penginjil-penginjil yang melayani orang-orang Jepang. Anda juga dapat ikut 
mendoakan pokok-pokok doa yang tersedia di situs tersebut. Selain itu di situs tersebut 
tersedia forum untuk berdiskusi dan halaman untuk menghubungi pengelola misi 
tersebut. Mungkin yang paling menarik dari situs ini adalah pranala-pranala 
dikumpulkan oleh situs tersebut yang berhubungan dengan kekristenan di Jepang. (KN)  
==> http://www.missionjapan.com  

• CENTRAL INDIA CHRISTIAN MISSION  

Organisasi Misi Kristen di India Tengah (CCIM) ini selain berfokus pada penginjilan juga 
melakukan pekerjaan Tuhan di bidang perintisan gereja, pelatihan juru rawat dan 
pemimpin Kristen, pelayanan kesehatan, dan pelayanan untuk anak-anak buta dan 
anak-anak yatim piatu.  

Situs badan misi yang diprakarsai oleh Drs. Ajai dan Indu Lall pada Desember 1982 ini 
selain berisi informasi seputar pelayanan yang mereka lakukan juga membuka 
kesempatan bagi pengunjung situs yang terpanggil untuk melakukan pekerjaan misi 
jangka pendek ke tempat-tempat yang dilayani oleh CICM ini.  

Situs berbahasa Inggris yang memiliki tampilan yang menarik serta navigasi yang 
sederhana ini juga menyediakan fitur pendaftaran akun. Akun tersebut sekiranya dapat 
digunakan jika Anda ingin mendapatkan informasi tambahan yang lebih detil. Namun 
sayang sekali ketika ICW mencoba untuk mendaftarkan diri, selain formulir pendaftaran 
akunnya tidak terlalu bagus, akun yang baru didaftarkan pun tampaknya tidak bisa 
digunakan. Walaupun demikian, jika Anda tertarik untuk mengikuti perkembangan 
pelayanan CICM, Anda dapat mengikuti terbitan berkala, Facebook, maupun 
Twitternya, semua dapat diakses melalui halaman utama situs ini. (KN)  
==> http://www.indiamission.org  

• RUSSIAN MISSIONS  

Seperti situs-situs misi lainnya yang berfokus pada suatu wilayah atau negara tertentu, 
situs RussianMissions.org juga memfokuskan diri ke negara Rusia, sekaligus kepada 
orang-orang Rusia yang baru keluar dari kekuasaan komunisme. Tuhan memakai Pasto 
Sasha dan Pastor Vitali untuk mengerjakan pekerjaan-Nya di tanah Rusia dan negara-
negara bekas Uni Soviet lainnya. Pelayanan mereka tersebar di berbagai wilayah di 
Rusia; mereka juga memiliki kantor di Amerika Serikat.  

http://www.missionjapan.com/
http://www.indiamission.org/
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Satu hal yang segera terlihat dari situs ini ialah informasi yang berjumlah sangat 
banyak, mulai dari latar belakang mereka, jajaran pelayanan mereka, cara 
berpartisipasi, dan pokok-pokok doa. Dengan navigasi yang sederhana -- hanya dua 
level -- hampir semua informasi tersebut dapat dicapai dengan kurang dari tiga klik dari 
halaman utama.  
==> http://www.russianmissions.org  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK E-JEMMi  

Dalam melakukan pelayanan misi, tentu saja kita membutuhkan dukungan dari rekan-
rekan seiman yang juga punya beban memenangkan jiwa bagi Kristus. Jika selama ini 
pelanggan publikasi e-JEMMi tidak dapat saling terhubung untuk saling memberikan 
dukungan dalam pelayanan misi, maka dibuatlah halaman khusus Facebook e-JEMMi. 
Dalam halaman ini, setiap pelanggan e-JEMMi dapat saling bertegur sapa, berdiskusi, 
dan saling mendoakan agar lebih kuat lagi dalam menjalani Amanat Agung Tuhan 
Yesus.  

Tidak hanya pelanggan e-JEMMi saja yang dapat bergabung menjadi anggota 
Facebook e-JEMMi, siapa saja yang ingin mendukung atau didukung oleh rekan-rekan 
seiman lainnya dapat bergabung dalam facebook ini. Hingga ulasan ini diturunkan, 
jumlah anggotanya sudah mencapai 399 orang. Silakan bergabung untuk saling 
mendukung dan mendoakan. (DWD)  
==> http://fb.sabda.org/misi  

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.  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK E-JEMMi  

Dalam melakukan pelayanan misi, tentu saja kita membutuhkan dukungan dari rekan-
rekan seiman yang juga punya beban memenangkan jiwa bagi Kristus. Jika selama ini 
pelanggan publikasi e-JEMMi tidak dapat saling terhubung untuk saling memberikan 
dukungan dalam pelayanan misi, maka dibuatlah halaman khusus Facebook e-JEMMi. 
Dalam halaman ini, setiap pelanggan e-JEMMi dapat saling bertegur sapa, berdiskusi, 
dan saling mendoakan agar lebih kuat lagi dalam menjalani Amanat Agung Tuhan 
Yesus.  

Tidak hanya pelanggan e-JEMMi saja yang dapat bergabung menjadi anggota 
Facebook e-JEMMi, siapa saja yang ingin mendukung atau didukung oleh rekan-rekan 

http://www.russianmissions.org/
http://fb.sabda.org/misi
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seiman lainnya dapat bergabung dalam facebook ini. Hingga ulasan ini diturunkan, 
jumlah anggotanya sudah mencapai 399 orang. Silakan bergabung untuk saling 
mendukung dan mendoakan. (DWD)  
==> http://fb.sabda.org/misi  

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://fb.sabda.org/misi
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Artikel:Tip-Tip Membuat Situs Penginjilan 

Di bawah ini adalah beberapa tip-tip yang bisa Anda perhatikan ketika hendak memulai 
pelayanan penginjilan melalui internet (khususnya lewat situs).  

1. Milikilah anggapan bahwa orang yang akan kita jangkau tidak memiliki latar 
belakang Kristen sama sekali. Oleh karena itu, hindari penggunaan jargon-jargon 
Kristen. Banyak orang yang tidak pernah ke gereja, ke sekolah minggu, atau 
belajar kekristenan di sekolah, jadi mereka sama sekali tidak memiliki 
pengetahuan dan pemahaman mengenai kekristenan dan tidak ada kerangka 
alkitabiah dalam pikiran mereka. Orang-orang inilah yang diharapkan datang 
berkunjung ke situs Anda.  

2. Dalam menyajikan tulisan-tulisan, dekatilah orang-orang yang tertutup atau 
menolak Injil melalui hati mereka. Hindari pendekatan yang bersifat 
"mengkhotbahi", tapi tempatkanlah diri Anda sejajar dengan pemikiran mereka 
dalam hubungannya dengan minat dan bahasa mereka. Cara itu disebut 
"kontekstualisasi". Kontekstualisasi penting dilakukan untuk berkomunikasi 
dengan orang-orang dari agama lain atau yang tidak beragama. "Anda tidak akan 
tahu betapa orang-orang itu mudah dijangkau sampai Anda mencobanya; tapi 
untuk itu, Anda harus melakukannya dengan cara yang tepat" (Henry Ward 
Beecher).  

3. Situs yang bahasa dan tampilannya bernuansa kristiani hanya akan menjangkau 
orang-orang yang telah memiliki pengetahuan dan latar belakang gereja. Hal itu 
adalah salah satu hambatan terbesar yang menghalangi situs untuk mencapai 
misi yang sebenarnya, yaitu menyentuh orang-orang yang belum mengenal 
Kristus. Kebenaran Kristen dapat diungkapkan tanpa harus menggunakan 
jargon-jargon Kristen. Misalnya, lebih baik menggunakan kata "Tuhan" daripada 
"Yesus" atau "Kristus" dan kata "Alkitab" daripada "Injil" karena istilah-istilah itu 
lebih netral. Hindarkan pemakaian kata-kata "bersekutu", "lahir baru", 
"kesaksian", "bergumul", dan kata-kata lain yang biasa hanya dipakai oleh orang-
orang Kristen.  

4. Hampir setiap kata atau konsep Kristen dapat diungkapkan dengan kata yang 
tidak religius. Jika penggunaan kata yang religius memang perlu, penjelasan 
mengenai makna kata itu perlu diberikan.  

5. Situs yang seluruh isinya ditujukan untuk orang Kriten juga harus memberikan 
penjelasan mengenai Injil untuk mengantisipasi jika ada orang-orang non-Kristen 
yang "kebetulan" berkunjung.  

6. Belajarlah dari media massa yang telah berpengalaman dalam mempelajari cara 
mengomunikasikan sesuatu secara efektif dalam bentuk cetak. Bacalah buku-
buku penulisan jurnalistik. Termasuk mengamati bagaimana koran dan majalah 
menyajikan beritanya.  

7. Bacalah banyak koran dan majalah sekuler. Klipinglah berita, ilustrasi, dan ide 
yang mungkin akan berguna sebagai bahan dasar artikel yang akan ditampilkan 
di situs Anda.  

8. Lebih sulit dan melelahkan untuk membaca dari monitor daripada membaca 
bahan cetak. Oleh karena itu, bantulah agar pembaca tidak kehilangan minat 
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dalam membaca melalui layar monitor. Berikut ini caranya. a. Pakailah hanya 
kalimat-kalimat pendek.  

9. Juga paragraf-paragraf yang pendek.  
10. Berikan spasi antarparagraf.  
11. Judul yang menarik dan membuat penasaran, yang tak "mengkhotbahi".  
12. Gunakan "font" (jenis huruf) sans-serif.  
13. Usahakan menggunakan 65 karakter per barisnya dengan menggunakan margin 

lebar.  
14. Gunakan banyak subjudul agar mudah dipahami.  
15. Gunakan grafik menarik yang ukurannya kecil sehingga tak memakan waktu 

lama untuk memuat halaman.  
16. Revisi dan sunting berulang kali. Hal itu berguna untuk memotong 25% dari 

panjang draf artikel/berita yang akan dipasang, juga untuk meningkatkan 
kejelasan maksud berita/artikelnya.  

17. Gunakan fasilitas pemeriksaan ejaan di komputer Anda. Perbaiki kesalahan ketik 
dan tata bahasa.  

18. Penting juga untuk menggunakan tanda baca yang konsisten. Gunakan buku 
panduan EYD Anda.  

19. Sadari bahwa pengunjung situs mungkin bukan berasal dari daerah tempat Anda 
tinggal. Oleh karena itu, perhatikan pula butir-butir berikut. a. Hindari bahasa 
idiom dan ucapan populer dari daerah Anda yang tidak dipahami orang dari 
daerah lain.  

20. Berikan referensi untuk tempat dan situasi yang hanya diketahui oleh masyarakat 
daerah Anda.  

21. Gunakan gaya penulisan yang sederhana. Hindari kata-kata dan susunan 
kalimat yang sulit. "Kita membuat situs untuk memberikan informasi, bukan untuk 
membuat orang terkesima."  

22. Mintalah seorang webmaster lain untuk mengkritik halaman situs Anda dan 
terimalah saran mereka dengan senang hati. (t/Dian)  

Diringkas dan diterjemahkan dari:  

Judul 
artikel : Web Evangelism Guide  

Nama situs  : Brigada  
Penulis  : Tidak dicantumkan  
Alamat 
URL  : http://www.teamexpansion.org/brigguy/today/articles/ web-

evangelism.html  

Artikel ini pernah dipublikasikan dalam e-JEMMi 37 Vol. 10/2007  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2007/37/  

Topik 

http://www.teamexpansion.org/brigguy/today/articles/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2007/37/
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Berikut adalah topik ICW untuk bulan Juni dan bulan Juli 2010:  
Juni: Situs Hamba Tuhan  
Juli: Situs Doa  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola situs dengan topik-topik 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 pengalaman Anda 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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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ICW 1142/Juni/2010: Situs Hamba Tuhan 
(1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Di era yang ditandai dengan maraknya situs-situs sekuler dan jejaring sosial ini ada 
jutaan orang Kristen di Indonesia yang setiap hari bertandang ke internet dan 
menghabiskan waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak memiliki nilai 
kekekalan. ICW hadir sejak tahun 1999 untuk memberikan informasi seputar situs 
Kristen yang layak untuk Anda kunjungi dan yang isinya boleh Anda gunakan lebih 
lanjut untuk kemuliaan nama Tuhan.  

Bulan ini fokus ICW adalah situs hamba Tuhan. Belum banyak pendeta di Indonesia 
yang memanfaatkan internet untuk pelayanan mereka dengan berbagai alasan. Ada 
sebagian pendeta yang situsnya menjadi satu dengan situs gereja, ada pula yang 
langsung "melompat" ke situs jejaring sosial sebagai sarana komunikasi mereka 
dengan jemaat, namun sebagian besar tidak dapat disangkali memang belum 
merasakan/memahami pentingnya pelayanan internet untuk melengkapi pelayanan 
mereka. Yang terakhir inilah yang perlahan-lahan akan berubah seiring dengan 
bertambahnya hamba-hamba Tuhan dari generasi internet.  

Selain itu simak pula sebuah layanan anak muda baru yang diluncurkan oleh RBC 
Ministries Indonesia dengan nama yang unik: Warung Sate Kamu, dan situs blog yang 
diisi oleh pemikiran-pemikiran para kuli tinta yang sering menghiasi layar televisi kita. 
Selamat berselancar dan muliakanlah Allah.  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• AKU, DIA, DAN SABDA-NYA - Audio Khotbah Pdt. Rahmiati Tanudjaja  

Situs Aku, Dia, dan Sabda-Nya merupakan kerja sama antara Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) dengan Pdt. Dr. Rahmiati Tanudjaja. Latar belakang dibangunnya situs 
ini adalah kerinduan untuk menyebarkan khotbah-khotbah Pdt. Rahmiati yang selama 
ini disiarkan melalui program radio "Aku, Dia, dan Sabda-Nya" ke lebih banyak orang 
lagi.  

Dalam situs ini, Anda dapat mengunduh (download) khotbah-khotbah tersebut dalam 
format MP3. Durasi masing-masing khotbah sekitar 30 menit. Kumpulan khotbah yang 
ada dalam situs dapat Anda telusuri dengan mudah dalam menu Kitab. Dalam menu ini, 
khotbah-khotbah sudah dikategorikan berdasarkan nama kitabnya. Agar lebih mudah 
lagi, silakan lakukan pencarian khotbah yang Anda butuhkan berdasarkan kata kunci 
(keyword) melalui fasilitas pencarian.  

Ketika mengunduh, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Jika Anda ingin 
mengunduh audio yang berisi khotbah saja, maka pilihlah format Audio Kecil. Untuk 
mengunduh audio yang berisi khotbah dan lagu, pilihlah format Audio Medium. Untuk 
memudahkan pengunduhan, bagi Anda yang mengakses internet dari Indonesia, 
silakan memilih "Lokal", dan bagi Anda yang mengakses dari luar negeri pilihlah "Luar".  

Selain khotbah dalam bentuk audio, situs ini juga menyajikan ringkasan isi khotbah dan 
artikel-artikel teologi yang bisa dibaca secara tersambung. Tidak lupa, situs ini juga 
diperlengkapi dengan pencarian ayat Alkitab, yang akan memudahkan Anda mencari 
ayat yang Anda perlukan. Akhir kata, kami ucapkan selamat menjelajahi situs ini. 
(DWD)  
==> http://www.rahmiati.org  

• MANGAPUL SAGALA MINISTRIES - Great is Thy Faithfulness  

Pdt. Mangapul Sagala adalah hamba Tuhan yang telah banyak menerbitkan buku-buku 
kerohanian, maupun tulisan-tulisan lepas lainnya. Selain itu, Pdt. Mangapul Sagala juga 
hobi menciptakan lagu-lagu pujian. Situs ini dibangun sebagai suatu media yang turut 
mendukung pelayanan Pdt. Mangapul Sagala. Isi utama situs ini adalah tulisan-tulisan 
dari Pdt. Mangapul Sagala.  

Tulisan-tulisan Pdt. Mangapul Sagala dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti: 
Kristologi, Pelayanan Mahasiswa, Seri Akhir Zaman, Seri Jalan Keselamatan, dan 
sebagainya. Keseluruhannya dapat Anda lihat dalam menu Articles. Cara lain 
mengakses artikel-artikel dalam situs ini adalah melalui kolom menu (blocks). Dari situ 
dapat terlihat pembagian isi yang lebih rinci lagi, seperti Artikel Indonesia, Artikel Seri, 
Tanya Jawab, Catatan-Catatan, dan English (artikel-artikel berbahasa Inggris). Jika 
penasaran dengan lagu-lagu ciptaan Pdt. Mangapul Sagala, silakan akses menu 

http://www.rahmiati.org/
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Kumpulan Lagu. Beberapa tulisan Pdt. Mangapul Sagala yang dimuat di media massa 
dapat Anda akses dalam menu Kliping.  

Sayangnya, meskipun ada menu Download, Web Links, dan News Categories namun 
belum ada konten di dalamnya. Selain itu, terlalu banyak "spam" (pesan sampah) yang 
masuk dalam Forum maupun kotak-kotak komentar. Ini merupakan pekerjaan rumah 
bagi pengelola agar situs yang sarat dengan artikel rohani ini dapat semakin nyaman 
untuk dikunjungi. (DWD)  
==> http://www.mangapulsagala.com  

• SAUMIMAN SAUD MINISTRIES - Glorious is Thy Name  

Sejak tahun 2007, Pdt. Saumiman Saud, seorang hamba Tuhan kelahiran Medan yang 
kini melayani di GII San Jose AS, telah turut meramaikan pelayanan di dunia maya. 
Saat baru dluncurkan, situs ini sempat menggunakan hosting berbayar, namun pada 
kelanjutannya situs ini menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google Sites. Meski 
kurang mengembangkan situs dari sisi desain, namun pemilik situs ini tetap konsisten 
dengan menambahkan bahan-bahan baru.  

Tulisan-tulisan dari Pdt. Saumiman Saud tentu saja mendominasi konten situs yang 
bermoto Glorious is Thy Name ini. Semua artikel yang ada dalam situs ini dapat diakses 
dalam menu Arsip Satu dan Arsip Dua. Sayangnya, saat ulasan ini kami tulis, menu 
tersebut kurang terlihat karena tidak terletak pada bagian utama situs. Menu utama 
sendiri berisi tautan-tautan yang mengantarkan ke situs-situs atau sumber-sumber lain 
untuk menikmati karya Pdt. Saumiman Saud. Misalnya, menu 5Menit2Ayat akan 
membawa kita ke milis 5Menit2Ayat berisi renungan singkat firman Tuhan yang 
dimoderatori Pdt. Saumiman Saud dan Iwan Supandi; menu Buku Saud mengakses 
situs toko buku online yang memajang buku hasil karya Saumiman Saud; dan 
sebagainya. Sayangnya lagi, sebagian tautan sudah mati atau belum tersedia 
kontennya.  

Dari segi teknis, situs ini dibangun tanpa banyak menggunakan teknologi yang rumit. 
Ada pula penggunaan frame yang ternyata malah sulit untuk dibuka dengan 
menggunakan beberapa penjelajah, paling tidak dengan Mozilla dan IE, artikel yang 
ada dalam frame tidak dapat diakses dengan mudah. Ya, meskipun situs ini memang 
perlu perbaikan yang cukup besar dari segi infrastruktur dan desain, namun pengunjung 
dapat menikmati artikel-artikel yang dapat menolong membangun iman dalam Kristus. 
Dan, kita pun harus memberikan apresiasi kepada Pdt. Saumiman Saud yang tahu 
benar pentingnya menggunakan media internet sebagai sarana pelayanan yang efektif 
pada era perkembangan teknologi saat ini. (DWD)  
==> http://saumimansaud.org  

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

http://www.mangapulsagala.com/
http://saumimansaud.org/
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Jelajah Nusantara 

• AKU, DIA, DAN SABDA-NYA - Audio Khotbah Pdt. Rahmiati Tanudjaja  

Situs Aku, Dia, dan Sabda-Nya merupakan kerja sama antara Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) dengan Pdt. Dr. Rahmiati Tanudjaja. Latar belakang dibangunnya situs 
ini adalah kerinduan untuk menyebarkan khotbah-khotbah Pdt. Rahmiati yang selama 
ini disiarkan melalui program radio "Aku, Dia, dan Sabda-Nya" ke lebih banyak orang 
lagi.  

Dalam situs ini, Anda dapat mengunduh (download) khotbah-khotbah tersebut dalam 
format MP3. Durasi masing-masing khotbah sekitar 30 menit. Kumpulan khotbah yang 
ada dalam situs dapat Anda telusuri dengan mudah dalam menu Kitab. Dalam menu ini, 
khotbah-khotbah sudah dikategorikan berdasarkan nama kitabnya. Agar lebih mudah 
lagi, silakan lakukan pencarian khotbah yang Anda butuhkan berdasarkan kata kunci 
(keyword) melalui fasilitas pencarian.  

Ketika mengunduh, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Jika Anda ingin 
mengunduh audio yang berisi khotbah saja, maka pilihlah format Audio Kecil. Untuk 
mengunduh audio yang berisi khotbah dan lagu, pilihlah format Audio Medium. Untuk 
memudahkan pengunduhan, bagi Anda yang mengakses internet dari Indonesia, 
silakan memilih "Lokal", dan bagi Anda yang mengakses dari luar negeri pilihlah "Luar".  

Selain khotbah dalam bentuk audio, situs ini juga menyajikan ringkasan isi khotbah dan 
artikel-artikel teologi yang bisa dibaca secara tersambung. Tidak lupa, situs ini juga 
diperlengkapi dengan pencarian ayat Alkitab, yang akan memudahkan Anda mencari 
ayat yang Anda perlukan. Akhir kata, kami ucapkan selamat menjelajahi situs ini. 
(DWD)  
==> http://www.rahmiati.org  

• MANGAPUL SAGALA MINISTRIES - Great is Thy Faithfulness  

Pdt. Mangapul Sagala adalah hamba Tuhan yang telah banyak menerbitkan buku-buku 
kerohanian, maupun tulisan-tulisan lepas lainnya. Selain itu, Pdt. Mangapul Sagala juga 
hobi menciptakan lagu-lagu pujian. Situs ini dibangun sebagai suatu media yang turut 
mendukung pelayanan Pdt. Mangapul Sagala. Isi utama situs ini adalah tulisan-tulisan 
dari Pdt. Mangapul Sagala.  

Tulisan-tulisan Pdt. Mangapul Sagala dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti: 
Kristologi, Pelayanan Mahasiswa, Seri Akhir Zaman, Seri Jalan Keselamatan, dan 
sebagainya. Keseluruhannya dapat Anda lihat dalam menu Articles. Cara lain 
mengakses artikel-artikel dalam situs ini adalah melalui kolom menu (blocks). Dari situ 
dapat terlihat pembagian isi yang lebih rinci lagi, seperti Artikel Indonesia, Artikel Seri, 
Tanya Jawab, Catatan-Catatan, dan English (artikel-artikel berbahasa Inggris). Jika 
penasaran dengan lagu-lagu ciptaan Pdt. Mangapul Sagala, silakan akses menu 

http://www.rahmiati.org/
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Kumpulan Lagu. Beberapa tulisan Pdt. Mangapul Sagala yang dimuat di media massa 
dapat Anda akses dalam menu Kliping.  

Sayangnya, meskipun ada menu Download, Web Links, dan News Categories namun 
belum ada konten di dalamnya. Selain itu, terlalu banyak "spam" (pesan sampah) yang 
masuk dalam Forum maupun kotak-kotak komentar. Ini merupakan pekerjaan rumah 
bagi pengelola agar situs yang sarat dengan artikel rohani ini dapat semakin nyaman 
untuk dikunjungi. (DWD)  
==> http://www.mangapulsagala.com  

• SAUMIMAN SAUD MINISTRIES - Glorious is Thy Name  

Sejak tahun 2007, Pdt. Saumiman Saud, seorang hamba Tuhan kelahiran Medan yang 
kini melayani di GII San Jose AS, telah turut meramaikan pelayanan di dunia maya. 
Saat baru dluncurkan, situs ini sempat menggunakan hosting berbayar, namun pada 
kelanjutannya situs ini menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google Sites. Meski 
kurang mengembangkan situs dari sisi desain, namun pemilik situs ini tetap konsisten 
dengan menambahkan bahan-bahan baru.  

Tulisan-tulisan dari Pdt. Saumiman Saud tentu saja mendominasi konten situs yang 
bermoto Glorious is Thy Name ini. Semua artikel yang ada dalam situs ini dapat diakses 
dalam menu Arsip Satu dan Arsip Dua. Sayangnya, saat ulasan ini kami tulis, menu 
tersebut kurang terlihat karena tidak terletak pada bagian utama situs. Menu utama 
sendiri berisi tautan-tautan yang mengantarkan ke situs-situs atau sumber-sumber lain 
untuk menikmati karya Pdt. Saumiman Saud. Misalnya, menu 5Menit2Ayat akan 
membawa kita ke milis 5Menit2Ayat berisi renungan singkat firman Tuhan yang 
dimoderatori Pdt. Saumiman Saud dan Iwan Supandi; menu Buku Saud mengakses 
situs toko buku online yang memajang buku hasil karya Saumiman Saud; dan 
sebagainya. Sayangnya lagi, sebagian tautan sudah mati atau belum tersedia 
kontennya.  

Dari segi teknis, situs ini dibangun tanpa banyak menggunakan teknologi yang rumit. 
Ada pula penggunaan frame yang ternyata malah sulit untuk dibuka dengan 
menggunakan beberapa penjelajah, paling tidak dengan Mozilla dan IE, artikel yang 
ada dalam frame tidak dapat diakses dengan mudah. Ya, meskipun situs ini memang 
perlu perbaikan yang cukup besar dari segi infrastruktur dan desain, namun pengunjung 
dapat menikmati artikel-artikel yang dapat menolong membangun iman dalam Kristus. 
Dan, kita pun harus memberikan apresiasi kepada Pdt. Saumiman Saud yang tahu 
benar pentingnya menggunakan media internet sebagai sarana pelayanan yang efektif 
pada era perkembangan teknologi saat ini. (DWD)  
==> http://saumimansaud.org  

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

http://www.mangapulsagala.com/
http://saumimansaud.org/
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Get the Fresh 

• WARUNGSATEKAMU.ORG - Warung Saat Teduh Kaum Muda -- Wadah 
interaktif penuh inspirasi dari firman Tuhan  

Situs WarungSaTeKaMu.org dimulai pada bulan Maret 2010, bersamaan dengan 
layanan Twitter dan Facebook WarungSaTeKaMu (yang sudah memiliki 1926 
penggemar ketika ulasan ini ditulis), dan memiliki fokus yang jelas, yaitu kaum muda 
Indonesia. Sebagai versi anak muda dari situs RBC Ministries Indonesia 
(http://rbcindonesia.org) situs ini tidak hanya mengandalkan tulisan saja; pengemasan 
sajian-sajian di situs ini pun penuh dengan konten yang diperkaya dengan representasi 
visual. Selain gambar ilustrasi/foto yang telah dimanfaatkan dengan sangat baik (seperti 
terlihat dalam renungan Jumat Agung 2 April 2010), integrasi dengan Facebook, Twitter, 
serta gaya bahasa anak muda yang digunakan (tapi masih berusaha menggunakan 
bahasa Indonesia yang benar dengan baik) juga diharapkan mampu menarik anak-anak 
muda yang sudah terhubung dengan jejaring-jejaring sosial tersebut. Bagi pengunjung 
situs ini, selain dapat membaca renungan harian juga tersedia artikel ulasan buku dan 
film, video, dan media lainnya.  

Untuk ke depannya situs yang menggunakan teknologi WordPress ini masih perlu 
memikirkan bagaimana cara menarik lebih banyak orang untuk berkomentar, sehingga 
komunikasi benar-benar terjalin dua arah, antara lain dengan integrasi kotak komentar 
Facebook, konten visual yang lebih relevan dengan Indonesia (bisa menggunakan foto-
foto bertema Indonesia), walaupun isi renungannya memang masih tidak bisa tidak 
berupa terjemahan. Buku Santapan Rohani terkenal dengan gambar sampulnya yang 
indah dan bebas dari konteks budaya. Kiranya gambar-gambar WSK pun bisa 
demikian.  

Situs ini masih terus dalam pengembangan, oleh karena itu tambahkanlah situs ini ke 
daftar situs favorit Anda, kunjungilah situs ini setiap hari, dan nantikanlah hal-hal 
menarik lainnya yang akan ditampilkan oleh tim kreatif RBC Indonesia. (KN)  
==> http://www.warungsatekamu.org  

  

http://rbcindonesia.org/
http://www.warungsatekamu.org/
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Artikel:Alkitab Dalam Audio! 

Saat ini telah tersedia Alkitab Audio yang bisa didengarkan dalam bentuk CD - MP3!  

Apa kegunaan CD Alkitab Audio?  

CD Alkitab Audio ini akan banyak menolong Anda dalam pelayanan, dan terutama 
gereja Anda, khususnya untuk menolong para lanjut usia, penyandang tunanetra, yang 
sedang berbaring sakit atau yang masih buta huruf sehingga mereka pun bisa dilawat 
oleh firman Tuhan. CD Alkitab Audio ini juga bisa Anda gunakan ketika sedang 
melakukan perjalanan atau ketika ada di rumah, karena CD ini dibuat untuk format MP3 
dan bisa diakses lewat pemutar CD/VCD/DVD, pemutar MP3/MP4, telepon genggam, 
iPod/iPhone, dan semua jenis komputer.  

Milikilah segera dan jadikan CD Alkitab Audio MP3 ini alat untuk menyebarkan firman 
Tuhan karena di sekitar kita masih banyak orang yang belum dijangkau oleh firman 
Tuhan.  

“  "Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar 
tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang 

memberitakan-Nya?"  ”  
—(Roma 10:14b)— 

Untuk tujuan inilah, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA -- http://www.ylsa.org) tergerak 
untuk membantu penyebaran Alkitab Audio secara GRATIS/ non-komersial sehingga 
firman Tuhan semakin banyak didengar oleh mereka yang dipanggil Tuhan dan jemaat 
Tuhan semakin giat melaksanakan Amanat Agung-Nya.  

Durasi CD Alkitab Audio Perjanjian Baru (Matius -- Wahyu) rata-rata 28 -- 30 jam. Jadi, 
jika Anda mendengarkan 1 jam per hari Anda akan bisa menyelesaikan seluruh Alkitab 
Perjanjian Baru dalam 1 bulan!  

CD-CD Alkitab Audio apa saja yang tersedia?  

Berikut adalah CD-CD Alkitab Audio yang disediakan oleh Yayasan Lembaga SABDA:  

1. CD Alkitab Audio PB -- TB (Terjemahan Baru)  
2. CD Alkitab Audio PB -- BIS (Bahasa Indonesia Sehari-Hari)  
3. CD Alkitab Audio PB -- Shellabear (Bahasa Indonesia Kontekstual)  
4. CD Alkitab Audio PL Mazmur, Amsal, Pengkhotbah -- TB  
5. CD Alkitab Audio PB -- Bahasa Jawa  
6. CD Alkitab Audio PB -- Bahasa Sunda  
7. CD Alkitab Audio PB -- Bahasa Aceh  

http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A14b
http://www.ylsa.org/
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Beberapa dari CD Alkitab Audio juga dapat diunduh lewat internet melalui alamat:  
==> http://download.sabda.org/audio_bible  

Bagaimana menghubungi Yayasan Lembaga SABDA?  

Jika Anda juga tergerak untuk menyalurkan CD Alkitab Audio MP3 dan/atau CD SABDA 
4.0 untuk menjadi alat pelayanan yang efektif pada zaman teknologi informasi ini, 
silakan menghubungi Yayasan Lembaga SABDA di:  
==> < ylsa(at)sabda.org >  

Bagaimana terlibat mendukung pelayanan Alkitab Audio?  

Yayasan Lembaga SABDA sangat membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi mitra 
dalam menyebarkan firman Tuhan di gereja Anda atau di tempat-tempat lain. Karena 
itu, jika Anda tergerak untuk ikut mendukung pelayanan Yayasan Lembaga SABDA 
dalam hal dana, supaya kami dapat memproduksi lebih banyak CD-CD Alkitab Audio 
dan CD SABDA 4.0 untuk bisa disebarkan secara gratis, silakan menghubungi:  
==> < ylsa(at)sabda.org > atau < alkitab.mp3@gmail.com >  
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ICW 1143/Juni/2010: Situs Hamba Tuhan 
(2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, memang sangat dinamis. 
Perubahannya sungguh cepat sehingga kita pun harus bergerak cepat pula untuk 
mengimbangi perkembangan tersebut agar tidak tertinggal. Bukan hanya untuk 
kesibukan duniawi saja teknologi internet dapat dimanfaatkan. Jika Tuhan mengizinkan 
dan mengatur semua perkembangan teknologi internet saat ini, pastinya Dia juga ingin 
hal tersebut digunakan untuk kemuliaan nama-Nya, dan untuk penggenapan rencana-
Nya atas dunia ini. Kita patut bersyukur karena banyak hamba Tuhan dan organisasi 
pelayanan/penginjilan yang menangkap kerinduan Tuhan pada zaman internet ini. Saat 
ini, kita dapat melihat banyak hamba Tuhan yang telah membuat/memanfaatkan situs 
untuk menyebarkan lebih banyak lagi pengajaran dari firman Tuhan, selain disampaikan 
dari balik mimbar.  

Dalam edisi kali ini, kita akan melihat contoh para hamba Tuhan yang telah 
memanfaatkan situs untuk pengembangan pelayanan dan penyebaran Kabar Baik. Jika 
pada edisi sebelumnya, ICW menampilkan situs-situs hamba Tuhan dari Indonesia, 
maka pada edisi kali ini kita akan melihat situs-situs hamba Tuhan yang berasal dari 
luar negeri. Selain melalui situs, jejaring sosial pun dapat dimanfaatkan untuk 
pelayanan, seperti yang dilakukan oleh Pdt. Obaja Tanto Setiawan. Beliau 
memanfaatkan Facebook untuk melakukan salah satu tugas penggembalaannya. 
Simak pula artikel yang sangat membangun, yaitu bagaimana kita dapat memanfaatkan 
teknologi internet untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyimak, kiranya menjadi 
berkat.  

Tuhan memberkati!  

Davida Welni Dana  
Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw


ICW 2010 
 

92 
 

Jelajah Manca 

• THESORBOS.COM - Training For Ministry  

"Mungkin sangat berguna namun kurang jelas". Ungkapan ini tampaknya menyimpulkan 
hasil jelajah situs TheSorbos. Situs yang dibangun dengan CMS Joomla ini sebenarnya 
merupakan situs pendukung pelayanan suami istri Sorbo, misionaris Assemblies of God 
(Gereja Sidang Jemaat Allah) untuk wilayah Asia-Pasifik. Hanya saja, navigasi dan 
konten yang menjelaskan lebih jauh tentang situs ini tidaklah terlihat. Tidak ada profil 
atau petunjuk langsung tentang isi situs, selain kalimat, "Welcome to our home on the 
web", yang menjadi pendamping foto pasangan misionaris ini di beranda (halaman 
utama) situs.  

Isi situs agak beragam. Selain diisi oleh berita-berita kegiatan misionarisnya yang 
formal serta undangan untuk berkontribusi, Thesorbos juga berisi renungan (Musings), 
bahan devosional harian (Devotional) dari sang misionaris. Disediakan pula fasilitas 
pengunduhan perangkat lunak MRP (Missionary Records Program) beserta rangkuman 
jalur pencapaian ARP (Academic Records Program). Perangkat lunak dan jalur 
pencapaian ini cukup berguna bagi para misonaris Assemblies of God lain (tampaknya 
Keith Sorbo merupakan misionaris senior di lembaga ini). Akan tetapi situs ini turut diisi 
oleh hal-hal yang sifatnya personal seperti album foto, atau juga hiburan seperti 
permainan sudoku yang ada pada menu Others. Turut pula ditambahkan bahan-bahan 
yang menurut Sorbo cukup informatif, khususnya halaman tentang pelayanan bahasa 
Indonesia dan satu contoh video bahasa Indonesia. Paduan konten situs yang seperti 
ini agaknya menggolongkan TheSorbos sebagai kombinasi antara situs pendukung 
pelayanan dan blog pribadi Keith-Joy Sorbo. Cukup atraktifkah paduan yang unik ini? 
Tentu pembaca dapat menilai lewat jelajah langsung. (RS)  
==> http://thesorbos.com  

• DESIRING GOD - God-centered resources from the ministry of John Piper  

Popularitas John Piper di bidang misi dan penggembalaan memang sudah sangat 
meluas. Buku-buku dan khotbah-khotbah gembala sidang Betlehem Baptist Church ini 
begitu menarik dan telah menyentuh jutaan umat Kristiani di dunia. Pendirian pelayanan 
situs Desiring God - diambil dari salah satu judul buku populernya - tentu ditujukan 
untuk semakin memaksimalkan peran yang bisa dikerjakan hamba Tuhan yang satu ini.  

Situs ini boleh dikatakan benar-benar teladan yang sangat baik untuk situs yang 
tujuannya mendukung pelayanan seorang hamba Tuhan. Dibangun dengan 
infrastruktur yang terbilang canggih, dilengkapi limpahan konten yang sangat berguna, 
serta disajikan dengan navigasi yang sangat mudah dimengerti.  

Bagian utama dari situs ini tentu ada pada menu Resources Library. Di menu ini kita 
dapat mengunduh kumpulan khotbah, pembicaraan konferensi, maupun bahan seminar 
John Piper (dalam bentuk catatan, audio maupun video). Ada pula kumpulan buku 
online, renungan pendek, artikel, puisi, biografi tokoh Kristen, hasil wawancara maupun 

http://thesorbos.com/
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tanya jawab dengan beliau. Serasa belum cukup, pada menu ini juga ditambahkan 
panduan studi, referensi dari situs lain, dan program radio dari pelayanan Desiring God. 
Semua disusun dengan cara yang sangat sistematis sehingga mudah diakses 
berdasarkan judul, kategori, maupun tanggal pembuatannya. Menariknya lagi, 
keseluruhan konten ini diberikan secara cuma-cuma.  

Pada bagian lain, ada pula blog yang tulis para staf Desiring God. Dari menu About Us 
kita dapat pula mengenal lebih jauh pelayanan John Piper serta segenap pekerja 
Desiring God. Semuanya tersaji dengan kelengkapan dan kesistematisan yang 
memang menjadi daya tarik utama situs ini. Dua faktor yang tentu sangat mendorong 
kita menelusuri kedalaman ceruk-ceruknya. (RS)  
==> http://desiringgod.org  

• MARK DRISCOLL'S BLOG - TheResurgence  

Mark Driscoll adalah seorang pendeta dan blogger, suatu kombinasi yang banyak 
dijumpai di gereja-gereja di Amerika Serikat. Hal ini bisa dimaklumi karena seorang 
pendeta seharusnya juga memiliki kecakapan dalam menulis, baik itu menulis khotbah, 
eksposisi Alkitab, maupun hasil perenungannya.  

Mark menggembalakan ribuan jemaat di gereja Mars Hill Church di Seattle, salah satu 
kota yang paling sedikit penduduknya yang pergi ke gereja. Gerejanya rutin dihadiri 
oleh anak-anak muda, suatu hal yang langka dewasa ini di sana; namun firman Tuhan 
yang ia berikan tidak sembarang firman Tuhan -- bukan teologi kemakmuran atau 
kharisma yang ia tawarkan, melainkan ia kembali ke apa yang dikatakan oleh Alkitab.  

Di dalam blognya ini kita dapat membaca tulisan-tulisannya, kebanyakan dari khotbah 
yang rata-rata ia bawakan secara berseri, sehingga jemaatnya pun -- dan kita yang 
membacanya -- dapat mengalami pertumbuhan rohani secara sistematis.  

Situs blog yang menggunakan teknologi Drupal ini selain menyediakan sindikasi RSS, 
juga disediakan sebuah daftar buku-buku pilihan yang layak Anda baca, diurutkan 
berdasarkan kategori maupun nama pengarang. Blog TheResurgence sendiri tidak 
dimonopoli oleh Mark Driscoll, tetapi juga digunakan oleh pendeta-pendeta lain yang 
sepelayanan dengan Mark. Jika Anda merupakan pengguna Facebook, Twitter, atau 
YouTube, Anda pun dapat mengunjungi akun-akun para pendeta/blogger tersebut dari 
pranala di catatan kaki, dan jika Anda menyukai gambar-gambar latar komputer 
bertema Kristen, situs ini juga menyediakan beberapa gambar yang dapat Anda unduh 
bermotifkan nama situs tersebut. (KN)  
==> http://www.theresurgence.com/md_blog  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK PDT. OBAJA TANTO SETIAWAN  

http://desiringgod.org/
http://www.theresurgence.com/md_blog


ICW 2010 
 

94 
 

Pdt. Obaja Tanto Setiawan adalah gembala sidang dari GBI Keluarga Allah di kota Solo. 
Gereja yang digembalakannya telah memiliki ribuan anggota jemaat. Pdt. Obaja Tanto 
Setiawan pun memanfaatkan perkembangan teknologi internet untuk dapat tetap 
berhubungan dengan anggota jemaatnya menggunakan halaman penggemar 
Facebook. Mungkin bukan Pdt. Obaja sendiri yang turun tangan untuk mengelola 
halaman ini setiap harinya, namun ini tetap merupakan cara yang efektif dalam 
penggembalaan untuk selalu dekat dengan setiap anggota jemaat.  

Saat ulasan ini diturunkan, sudah ada 7.756 orang yang menyukai halaman ini. Hampir 
setiap hari halaman Facebook ini diperbarui statusnya. "Shalom keluarga Allah yang 
sangat diberkati Tuhan!" merupakan kalimat pembuka dari setiap status yang ditulis di 
dinding Facebook ini. Isi status adalah kalimat-kalimat yang membangun secara rohani 
dan memotivasi untuk menghadapi keseharian dengan mata yang tetap tertuju kepada 
Tuhan. Tidak semua orang yang menyukai halaman ini aktif dalam memberikan 
komentar maupun menulis di dinding, namun hal bukan sesuatu yang aneh. Banyak 
sekali halaman Facebook yang memiliki banyak anggota namun tingkat respons 
terhadap aktivitas di Facebook masih kurang. Yang penting adalah, pihak pengelola 
halaman penggemar tersebut harus selalu aktif agar tetap dapat menjadi sarana 
komunikasi yang baik dan efektif. (DWD)  
==> http://www.facebook.com/pdt.obaja.ts  

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.  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK PDT. OBAJA TANTO SETIAWAN  

Pdt. Obaja Tanto Setiawan adalah gembala sidang dari GBI Keluarga Allah di kota Solo. 
Gereja yang digembalakannya telah memiliki ribuan anggota jemaat. Pdt. Obaja Tanto 
Setiawan pun memanfaatkan perkembangan teknologi internet untuk dapat tetap 
berhubungan dengan anggota jemaatnya menggunakan halaman penggemar 
Facebook. Mungkin bukan Pdt. Obaja sendiri yang turun tangan untuk mengelola 
halaman ini setiap harinya, namun ini tetap merupakan cara yang efektif dalam 
penggembalaan untuk selalu dekat dengan setiap anggota jemaat.  

Saat ulasan ini diturunkan, sudah ada 7.756 orang yang menyukai halaman ini. Hampir 
setiap hari halaman Facebook ini diperbarui statusnya. "Shalom keluarga Allah yang 
sangat diberkati Tuhan!" merupakan kalimat pembuka dari setiap status yang ditulis di 
dinding Facebook ini. Isi status adalah kalimat-kalimat yang membangun secara rohani 
dan memotivasi untuk menghadapi keseharian dengan mata yang tetap tertuju kepada 
Tuhan. Tidak semua orang yang menyukai halaman ini aktif dalam memberikan 
komentar maupun menulis di dinding, namun hal bukan sesuatu yang aneh. Banyak 
sekali halaman Facebook yang memiliki banyak anggota namun tingkat respons 

http://www.facebook.com/pdt.obaja.ts
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terhadap aktivitas di Facebook masih kurang. Yang penting adalah, pihak pengelola 
halaman penggemar tersebut harus selalu aktif agar tetap dapat menjadi sarana 
komunikasi yang baik dan efektif. (DWD)  
==> http://www.facebook.com/pdt.obaja.ts  

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:Pelayanan Krsten Di "Dunia Maya" 

"Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 
terpanggil sesuai dengan rencana Allah." (Roma 8:28)  

Teknologi dan Pesonanya 

Sewaktu duduk di SMU, saya sangat tertarik untuk bisa mengoperasikan komputer. 
Saya ingin seperti abang saya yang kala itu sudah bisa mengetik dengan lancar di 
komputer karena dia telah terlebih dahulu mengikuti kursus komputer. Saya sendiri 
tidak berani mengajukan diri untuk mengikuti les komputer kepada orang tua karena 
menurut saya biayanya cukup besar. Kala itu, internet belum marak seperti sekarang. 
Jadi kekaguman saya saat itu masih sebatas mengagumi Microsoft Word (alat pengolah 
kata paling populer hingga saat ini) yang begitu hebat bisa menciptakan tulisan yang 
bagus dan rapi, bahkan bisa berwarna-warni, dan bentuknya bisa diubah-ubah sesuai 
dengan jenis huruf kesukaan kita.  

Begitulah perkembangan teknologi, begitu dikagumi dan disukai banyak orang. Tidak 
heran, mengapa ada banyak sekali orang yang rela menghabiskan banyak waktu dan 
uang untuk bisa menikmati fasilitas teknologi yang begitu beragam saat ini. Telepon 
selular yang mempermudah komunikasi, PDA (Personal Data Assistant) yang sangat 
membantu mereka yang sibuk dalam pengaturan jadwal mereka, internet, dll., 
merupakan beberapa contoh teknologi yang bisa kita nikmati saat ini.  

Internet dan Fasilitasnya 

Internet merupakan salah satu teknologi yang paling marak digunakan saat ini. Internet 
merupakan kependekan dari "Interconnected- Networking", yang artinya rangkaian 
komputer yang saling terhubung dalam suatu jaringan atau rangkaian. Jadi, komputer-
komputer yang tadinya berdiri sendiri bisa saling berkomunikasi satu sama lain, 
tentunya dengan bantuan alat penghubung. Kehadiran internet banyak sekali 
membantu manusia dalam menjalankan tugas dan perannya di dunia. Berikut beberapa 
contoh nyata penggunaan internet yang membantu dan mempermudah tugas manusia.  

1. Fasilitas pencarian yang sangat hebat, yang menyediakan begitu banyak 
informasi dalam segala bidang. Hampir semua informasi mengenai apa saja ada 
di internet. Informasi mengenai kerohanian, ekonomi, sosial, berita, pendidikan, 
penelitian, dll., semuanya ada di internet. Kita hanya perlu mencarinya dengan 
"mesin pencari" yang tersedia di internet kemudian memilah informasi mana 
yang akan kita ambil dan gunakan. Contoh mesin pencari yang paling populer 
adalah: Google (http://www.google.com).  

2. Surat-menyurat yang biasanya memakan waktu yang lama, bisa dipersingkat 
dalam hitungan detik dengan bantuan "Electronic Mail" (e-mail).  

3. Dalam bidang ekonomi, transaksi bisnis yang tadinya hanya bisa dilakukan di 
kasir bank, pada akhirnya bisa dilakukan lewat internet.  

http://alkitab.mobi/?Roma+8%3A28
http://www.google.com/
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4. Pada bidang pendidikan, saat ini telah muncul e-learning yang memungkinkan 
adanya perkuliahan tanpa harus tatap muka dengan dosennya, diskusi lewat 
internet, dll..  

5. Belanja online, adalah satu fasilitas yang banyak tersedia saat ini di internet. 
Buku, alat elektronik, pakaian, bunga, dll. bisa dibeli lewat internet tanpa harus 
repot-repot mendatangi tempat penjualannya.  

Itulah sebagian fasilitas yang disediakan oleh internet yang membantu banyak orang 
dalam mempermudah tugas maupun pekerjaannya. Selain itu, ada juga fasilitas 
jaringan sosial atau pertemanan yang sangat populer di dunia, misalnya: Friendster 
atau Facebook. Di seluruh dunia, situs jaringan pertemanan seperti ini sangat 
digandrungi, terutama oleh anak-anak muda. Sungguh patutlah kita bersyukur karena 
atas izin Tuhan saja, kita bisa menikmati berbagai kemudahan dan variasi hidup lewat 
ditemukannya teknologi internet ini. Tentu saja, Tuhan turut ambil kendali atas 
munculnya teknologi ini, sesuai dengan firman-Nya yang tertulis di kitab Roma 8:28 
"Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 
terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Internet diizinkan-Nya untuk menyebar ke 
seluruh pelosok negeri, bahkan ke segala penjuru dunia, semata-mata karena izin-Nya. 
Dia memiliki suatu tujuan yang ingin dinyatakan oleh-Nya kepada kita manusia.  

Pelayanan Kekristenan di "Dunia Maya" 

Media internet ini tentu saja bisa dijadikan lahan garapan baru yang sangat potensial 
untuk menjaring sebanyak mungkin jiwa untuk percaya pada Yesus. Kenapa dikatakan 
demikian?  

Bagi masyarakat modern yang sudah mengenal komputer dan internet saat ini, internet 
merupakan sebuah kebutuhan. Misalnya untuk para pekerja kantoran, pekerjaan yang 
diperhadapkan dengan mereka banyak yang harus berhubungan dengan internet. Baik 
untuk berkomunikasi, berbagi pengetahuan, mencari literatur, dll.. Bagi guru, 
mahasiswa atau pelajar internet sering digunakan untuk mencari bahan-bahan 
pembahasan mata pelajaran tertentu maupun mata kuliah, mencari jawaban tugas yang 
diberikan guru, dll..  

Sebagai pengikut Kristus, mungkin kita bertanya "apa yang bisa kita lakukan di dunia 
maya ini untuk melayani Tuhan?"  

Sebenarnya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan firman Tuhan 
di dunia maya. Berikut, saya coba mengangkat topik beberapa media di internet yang 
bisa kita manfaatkan.  

1. Situs Web  
Saat ini situs-situs rohani yang dimanfaatkan untuk pelayanan sudah mulai 
menjamur. Situs-situs tersebut menyediakan artikel rohani, tanya jawab(media 

http://alkitab.mobi/?Roma+8%3A28
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konsultasi), tips-tips, renungan harian, dll.. Berikut beberapa tips yang bisa kita 
praktikkan untuk membuat situs pelayanan (rohani) di internet.  

2. Tampilannya menarik dan penggunaannya tidak membingungkan pengunjung 
(user friendly).  

3. Cepat diakses, hal seperti ini bisa dikonsultasikan dengan orang-orang yang 
mengerti IT. Cepat lambatnya pengaksesan suatu situs juga memengaruhi minat 
pengunjung untuk datang kembali ke website kita.  

4. Isi websitenya selalu diperbaharui (up-to-date), sehingga para pengunjungnya 
rajin mengunjungi situs tersebut. Ini merupakan salah satu poin paling penting 
yang harus diperhatikan. Situs-situs yang tidak up-to-date biasanya tidak terlalu 
disukai karena informasi yang disajikan biasanya sudah "basi" atau itu-itu saja. 
Ibarat makanan yang diinginkan, tapi kalau sudah basi, jangankan dimakan, 
disentuh pun tidak.  

5. Tentunya yang tidak kalah penting, isi website yang ingin ditampilkan hendaknya 
didoakan terlebih dahulu agar tidak melenceng dari firman Tuhan.  

6. Mailing List (Milis)  
Media lain yang bisa digunakan adalah mailing list (milis). Biasanya digunakan 
sebagai sarana bertukar informasi dan berdiskusi. Informasi atau bahan yang 
ingin didiskusikan akan dikirim ke semua daftar email yang ada milis tersebut. 
Kelebihan milis dibanding forum adalah: informasi atau topik diskusi yang dikirim 
ke milis otomatis masuk ke email kita, kalau forum, kita harus terlebih dahulu 
membuka forum (online) untuk melihat informasi maupun topik diskusi yang baru.  

7. Forum Diskusi Online  
Kegunaan media ini mirip dengan "mailing list", yaitu sebagai sarana untuk 
diskusi dan berbagi informasi yang sesuai dengan topik di forum tersebut. 
Bedanya: anggota yang tergabung di milis berdiskusi lewat email, sedangkan 
forum diskusi berbagi informasi dan bertukar pikiran dalam forum yang telah 
ditentukan. Tips: forum yang dibentuk ini hendaknya dibagi dalam kategori-
kategori pembahasan, sehingga topik-topik yang berkaitan dengan masing-
masing kategori tersebut sudah dikelompokkan. Misalnya: kategori kesaksian, 
renungan harian, artikel, permohonan doa, konseling (tanya-jawab), dll..  

8. Blog  
Sudah pernah mengunjungi situs Ruma Metmet (http://rumametmet.com)? Itu 
merupakan contoh blog seorang pendeta HKBP yang ada di internet, seorang 
pendeta HKBP di Serpong. Blog tersebut beliau gunakan sebagai sarana beliau 
untuk menyampaikan khotbah, renungan harian, artikel, opini-opini beliau, 
bahkan cerita-cerita sehari-harinya yang menginspirasi banyak orang 
(sebagaimana yang saya baca di komentar-komentar yang masuk ke setiap topik 
yang beliau angkat).  
Ada banyak lagi blog-blog pendeta, untusan Injil, dan orang-orang yang 
terpanggil untuk berbagi berkat dan melayani lewat blog di internet. Bagi saya 
pribadi, blog merupakan salah satu media yang cukup efektif untuk melayani 
karena biasanya ada interaksi antara si pengunjung dan yang empunya blog. 
Blog biasanya lebih dimanfaatkan seperti buku harian online (bersifat pribadi). 
Namun belakangan ini penggunaannya sudah cukup meluas, misalnya 
digunakan untuk organisasi.  

http://rumametmet.com/
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9. Audio (Musik/Khotbah)  
"Saya merinding mendengar lagu ini, rasanya kerajaan surga begitu dekat ketika 
sayup-sayup saya dengar musik ini diputar di ruangan rekan saya yang lain di 
kantor, ketika saya jaga malam." Kira-kira demikian komentar seseorang di 
internet terhadap lagu kiriman seorang sahabat di internet ketika dia 
mengirimkan instrumen lagu "Nang Gumalunsang" yang begitu sendu, teduh, 
dan megah itu ke e-mail saya. Sebegitu hebatnyakah dampak musik itu, sampai-
sampai ketika musik itu didengarnya dari jauh, dia merasa surga itu begitu 
dekat? Mungkin saja. Jika Tuhan ingin kita lebih mendengarkan dan 
mengarahkan diri pada-Nya, musik pun bisa Dia manfaatkan untuk "mencuri" 
perhatian kita. Sekarang, bagaimana cara untuk melayani lewat media audio? 
Mungkin bisa seperti teman saya yang bersama rekan-rekannya membuat 
rekaman instrumen "Nang Gumalunsang" di atas. Atau mencoba merekam 
khotbah kemudian menyebarkannya kepada rekan-rekan kita lewat internet. Kita 
tidak pernah tahu hasil tuaiannya, tapi dengan kita menyebarkan benih firman 
Tuhan lewat rekaman musik maupun khotbah, kita sudah menjadi pelaku-pelaku 
firman. Hasilnya, biarlah Tuhan yang meneruskan dan menuai.  

10. Radio  
Pelayanan lewat radio di dunia maya saat ini juga sudah mulai dirambah oleh 
pelayanan Kristen. Seperti halnya radio di dunia nyata, radio di dunia maya pun 
memiliki fungsi yang sama. Hanya bedanya, radio di dunia maya didengarkan 
lewat internet.  

11. Video/film  
Saya cukup sering mendapatkan video-video kiriman dari teman-teman saya 
lewat email yang berisi kesaksian maupun video yang mengajarkan saya untuk 
lebih bersyukur dalam hidup ini. Salah satu video yang sangat berkesan di hati 
saya adalah Video dan khotbah Nick Vujinic, seorang yang dilahirkan cacat, 
tanpa tangan dan kaki, namun dengan sangat luar biasa bisa hidup mandiri, 
bahkan menjadi seorang pengkhotbah dan motivator yang terkenal.  
Bukan hanya saya yang diberkati lewat pemberitaan video itu, tapi juga puluhan 
teman-teman saya. Belum lagi teman-teman saya yang menyebarkannya kepada 
rekannya yang lain. Sungguh, jika Tuhan bekerja, kerja sama antara internet dan 
video pun bisa memberkati puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang di 
dunia ini. Hal ini sangat dimungkinkan oleh internet karena jangkauannya yang 
sangat luas ke seluruh penjuru dunia. Asal di hati kita memang sungguh berniat 
menjadi perpanjangan tangan Tuhan.  

Itulah sebagian media yang bisa digunakan sebagai sarana pelayanan kita kepada 
Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperhadapkan dengan dunia teknologi, 
seperti internet, yang berkembang begitu pesat saat ini, diminta untuk turut ambil bagian 
dalam penyebaran kerajaan Allah di dunia ini.  

Mungkin Anda punya kesaksian yang benar-benar membawa sebuah perubahan dalam 
diri anda dan anda ingin berbagi cerita, karunia, berkat serta mukjizat itu kepada orang 
lain. Kenapa tidak mencoba membaginya lewat email, milis, forum, atau blog? Atau 
mungkin Anda punya talenta untuk menulis, bersaksi, berkhotbah, membuat video-
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audio, dll.. Kenapa tidak mencoba merambah dunia maya dan mengembangkan talenta 
anda untuk pelayanan Tuhan?  

Dunia ini sangat haus akan sentuhan kasih Tuhan. Teknologi seperti internet mungkin 
bisa menjadi salah satu solusi dan media perpanjangan tangan Tuhan untuk 
menjangkau orang-orang di berbagai belahan dunia. Batasan waktu, jarak, dan tempat 
sedikit banyaknya sudah teratasi lewat adanya teknologi internet. Seluruh dunia telah 
saling terhubung. Sekarang, tinggal bagaimana strategi kita untuk menjalankan tugas 
yang Tuhan percayakan pada kita.  

Tidak kita pungkiri, tantangan di dunia maya juga sangat besar. Kenikmatan-
kenikmatan duniawi yang ditawarkan oleh internet juga begitu besar. Namun, tidak ada 
salahnya kita mencoba untuk memasuki dunia maya itu. Tuhan pasti akan melanjutkan 
tugas yang sudah kita rintis, asal pelayanan itu benar-benar kita tujukan untuk 
kemuliaan nama-Nya, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri atau sekadar mencari 
rejeki. Biarlah kemuliaan menjadi milik Allah saja.  

"Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia." (Kolose 3:23)  

(Tulisan ini dimuat dalam Buletin Narhasem, Edisi April 2009)  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: Buletin Narhasem  
Penulis: Gloria Nathalina Limbong  
Alamat URL: http://buletin-narhasem.blogspot.com/2009/09/artikel-pelayanan-krsten-di-
dunia-maya.html  
Tanggal akses: 22 Juni 2010  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Juni dan bulan Juli 2010:  
Juli: Doa  
Agustus: Penulis 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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org > atau < owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

http://alkitab.mobi/?Kolose+3%3A23
http://buletin-narhasem.blogspot.com/2009/09/artikel-pelayanan-krsten-di-dunia-maya.html
http://buletin-narhasem.blogspot.com/2009/09/artikel-pelayanan-krsten-di-dunia-maya.html
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Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  



ICW 2010 
 

102 
 

ICW 1144/Juli/2010: Situs Doa (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Setiap orang percaya tahu betul pentingnya kehidupa doa. Tanpa doa, kita akan 
mengalami mati rohani karena tidak memiliki hubungan yang intim dengan Sumber 
Hidup, Tuhan. Banyak cara untuk bertumbuh dalam kehidupan doa. Dengan mendisiplin 
diri dalam berdoa, maka kita akan semakin bertumbuh secara rohani dan semakin 
disegarkan hari lepas hari.  

Edisi ICW kal ini secara khusus akan mengulas mengenai situs-situs doa yang berisi 
tulisan-tulisan seputar doa baik berupa renungan, kesaksian, artikel, maupun pokok-
pokok doa yang dapat Anda gunakan untuk mendoakan orang lain. Selingan lain yang 
menarik untuk Anda simak adalah ulasan sebuah situs seorang sastrawan dan sebuah 
informasi bagi Anda yang sedang membuat sebuah situs baru. Kiranya menjadi berkat 
bagi Pembaca ICW semua.  

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

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw


ICW 2010 
 

103 
 

Jelajah Situs 

• Situs Doa SABDA  

Situs Doa SABDA merupakan sebuah situs yang dibangun oleh Yayasan Lembaga 
SABDA yang bertujuan untuk memperlengkapi setiap orang percaya, khususnya 
mereka yang terlibat/terbeban dalam pelayanan doa. Di situs ini Anda dapat 
menemukan bahan-bahan seputar doa dalam bentuk artikel, renungan, ilustrasi, tokoh, 
dan kesaksian. Selain itu bahan-bahan dalam situs ini sudah dikategori-kategorikan 
sehingga memudahkan Anda mencari bahan-bahan yang Anda perlukan. Melalui situs 
ini, Anda juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan kesaksian atau bahan-bahan 
kekristenan yang dapat membangun iman para pengunjung situs yang lain. Ada juga 
fasilitas Permohonan Doa yang dapat Anda gunakan untuk saling berbagi dan 
mendoakan. Selain itu sebuah halaman berisi jadwal pokok-pokok doa harian dapat 
Anda gunakan dalam doa pribadi maupun dalam persekutuan doa, untuk membantu 
Anda lebih fokus dalam berdoa.  

Situs yang dibangun dengan teknologi Drupal ini menyediakan pula fasilitas pencarian 
Alkitab, yang terintegrasi dengan situs Alkitab SABDA, yang merupakan salah satu situs 
yang dapat Anda gunakan jika Anda ingin mempelajari Alkitab lebih dalam. Satu lagi, 
tersedia fasilitas Tegur Sapa yang dapat Anda gunakan untuk menyapa rekan-rekan 
Anda atau orang-orang yang Anda kasihi. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi dan 
jelajahi situs ini dan temukan berkatnya. (NY)  
==> http://doa.sabda.org  

• Jaringan Doa Nasional  

Situs ini merupakan situs resmi dari pelayanan Jaringan Doa Nasional (JDN). Dalam 
menu Tentang JDN dijelaskan bahwa JDN adalah gerakan doa umat Tuhan atau 
gereja-gereja Tuhan dalam bentuk jejaring kebersamaan bagi kesatuan Tubuh Kristus 
dan kesaksian gereja. JDN bukan organisasi vertikal, tetapi merupakan persekutuan 
dari berbagai denominasi.  

Dalam situs berbasis Joomla ini terlihat bermacam-macam bidang pelayanan doa JDN, 
yaitu (Pelayanan) Nasional, Pemuda, Anak, Wanita, dan Sekota. Dalam setiap halaman 
pelayanan JDN tersebut terdapat keterangan dan artikel-artikel yang memberikan 
penjelasan lebih dalam lagi mengenai setiap kegiatan pelayanan doa. Pada menu 
utama, selain informasi mengenai pelayanan doa JDN, pengunjung dapat mengetahui 
apa saja yang bisa didapatkan melalui situs ini. Contohnya, jika Anda ingin membaca 
renungan-renungan seputar doa dan renungan kekristenan lainnya, Anda dapat masuk 
dalam menu Renungan. Sayangnya, sampai ulasan ini diturunkan dalam menu Pokok 
Doa -- yang sangat mungkin adalah fokus utama para pengunjung -- hanya terdapat 
beberapa baris pokok doa dan itupun terakhir diperbarui tahun 2009. Menara Doa Kota 
(MDK) merupakan menu yang menarik karena menjelaskan mengenai gerakan MDK, 
yaitu sebuah tempat untuk menaikkan doa-doa selama 24 jam dalam sehari, 7 hari 
dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Beberapa dokumentasi foto pelayanan JDN 

http://doa.sabda.org/
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dapat Anda lihat dalam menu Galeri. Jika Anda memiliki beban untuk menjadi pendoa 
dan terlibat dalam pelayanan kegerakan doa, situs ini sangat tepat untuk Anda kunjungi. 
(DWD)  
==> http://www.jdn.or.id  

• Persekutuan Doa Daniel  

PD Daniel bertujuan membangun pertumbuhan kerohanian jemaat melalui doa dan 
kesaksian. Demikianlah sekelumit keterangan mengenai Persekutuan Doa Daniel yang 
juga menjadi nama dari situsnya. Tidak ada keterangan lain mengenai persekutuan doa 
ini selain dari isi situs. Untuk dapat melihat seluruh isi situs, Anda harus menjadi 
pengguna terlebih dahulu. Jika tidak, Anda hanya akan dapat mengakses halaman 
depan situs ini saja.  

Pokok-pokok doa dalam situs ini disediakan dalam menu Dukung Saya Dalam Doa. 
Terdapat tiga kategori pokok doa dalam menu ini, yaitu Pokok Doa Gereja, Pokok Doa 
Umum, serta Doa Sakit dan Pergumulan. Tidak ada petunjuk mengenai apakah kita 
bisa mengirimkan langsung pokok doa kita ke situs ini. Sepertinya, hanya Admin situs 
ini saja yang bisa menerbitkan pokok doa. Jika Anda ingin mengirimkan pokok doa 
mungkin bisa menghubungi Admin melalui menu Contact Us. Di dalamnya tersedia 
formulir untuk menulis pesan kepada administrator situs. Menu lain yang sayang untuk 
dilewatkan adalah Untuk Direnungkan yang berisi renungan-renungan singkat yang 
akan memperkuat iman percaya kita. Ada pula beberapa kesaksian mengenai doa yang 
dapat Anda tengok dalam menu Kesaksianku. Jika ingin berinteraksi dengan 
pengunjung situs lain untuk membahas berbagai topik seputar doa, Anda dapat masuk 
dalam menu Forum. Menariknya, situs ini tidak hanya berisi artikel- artikel serius, 
namun ada pula beberapa humor segar yang dapat Anda simak dalam menu Ketawa 
Yuk. Anda pun dapat berbagi informasi mengenai situs tertentu melalui User Menu pada 
bagian Submit WebLink. Jika Anda terberkati dengan situs ini, silakan membagikan 
informasi mengenai situs Persekutuan Doa Daniel kepada rekan-rekan Anda melalui 
menu Ajak Teman Bergabung. Jangan lupa, setelah menjelajahi situs ini Anda diminta 
untuk menuliskan kesaksian Anda mengenai situs ini dengan cara menuliskannya 
dalam menu Isi Testimoni. (DWD)  
==> http://www.doadaniel.org  

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

Jelajah Nusantara 

• Situs Doa SABDA  

Situs Doa SABDA merupakan sebuah situs yang dibangun oleh Yayasan Lembaga 
SABDA yang bertujuan untuk memperlengkapi setiap orang percaya, khususnya 

http://www.jdn.or.id/
http://www.doadaniel.org/
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mereka yang terlibat/terbeban dalam pelayanan doa. Di situs ini Anda dapat 
menemukan bahan-bahan seputar doa dalam bentuk artikel, renungan, ilustrasi, tokoh, 
dan kesaksian. Selain itu bahan-bahan dalam situs ini sudah dikategori-kategorikan 
sehingga memudahkan Anda mencari bahan-bahan yang Anda perlukan. Melalui situs 
ini, Anda juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan kesaksian atau bahan-bahan 
kekristenan yang dapat membangun iman para pengunjung situs yang lain. Ada juga 
fasilitas Permohonan Doa yang dapat Anda gunakan untuk saling berbagi dan 
mendoakan. Selain itu sebuah halaman berisi jadwal pokok-pokok doa harian dapat 
Anda gunakan dalam doa pribadi maupun dalam persekutuan doa, untuk membantu 
Anda lebih fokus dalam berdoa.  

Situs yang dibangun dengan teknologi Drupal ini menyediakan pula fasilitas pencarian 
Alkitab, yang terintegrasi dengan situs Alkitab SABDA, yang merupakan salah satu situs 
yang dapat Anda gunakan jika Anda ingin mempelajari Alkitab lebih dalam. Satu lagi, 
tersedia fasilitas Tegur Sapa yang dapat Anda gunakan untuk menyapa rekan-rekan 
Anda atau orang-orang yang Anda kasihi. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi dan 
jelajahi situs ini dan temukan berkatnya. (NY)  
==> http://doa.sabda.org  

• Jaringan Doa Nasional  

Situs ini merupakan situs resmi dari pelayanan Jaringan Doa Nasional (JDN). Dalam 
menu Tentang JDN dijelaskan bahwa JDN adalah gerakan doa umat Tuhan atau 
gereja-gereja Tuhan dalam bentuk jejaring kebersamaan bagi kesatuan Tubuh Kristus 
dan kesaksian gereja. JDN bukan organisasi vertikal, tetapi merupakan persekutuan 
dari berbagai denominasi.  

Dalam situs berbasis Joomla ini terlihat bermacam-macam bidang pelayanan doa JDN, 
yaitu (Pelayanan) Nasional, Pemuda, Anak, Wanita, dan Sekota. Dalam setiap halaman 
pelayanan JDN tersebut terdapat keterangan dan artikel-artikel yang memberikan 
penjelasan lebih dalam lagi mengenai setiap kegiatan pelayanan doa. Pada menu 
utama, selain informasi mengenai pelayanan doa JDN, pengunjung dapat mengetahui 
apa saja yang bisa didapatkan melalui situs ini. Contohnya, jika Anda ingin membaca 
renungan-renungan seputar doa dan renungan kekristenan lainnya, Anda dapat masuk 
dalam menu Renungan. Sayangnya, sampai ulasan ini diturunkan dalam menu Pokok 
Doa -- yang sangat mungkin adalah fokus utama para pengunjung -- hanya terdapat 
beberapa baris pokok doa dan itupun terakhir diperbarui tahun 2009. Menara Doa Kota 
(MDK) merupakan menu yang menarik karena menjelaskan mengenai gerakan MDK, 
yaitu sebuah tempat untuk menaikkan doa-doa selama 24 jam dalam sehari, 7 hari 
dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Beberapa dokumentasi foto pelayanan JDN 
dapat Anda lihat dalam menu Galeri. Jika Anda memiliki beban untuk menjadi pendoa 
dan terlibat dalam pelayanan kegerakan doa, situs ini sangat tepat untuk Anda kunjungi. 
(DWD)  
==> http://www.jdn.or.id  

• Persekutuan Doa Daniel  

http://doa.sabda.org/
http://www.jdn.or.id/
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PD Daniel bertujuan membangun pertumbuhan kerohanian jemaat melalui doa dan 
kesaksian. Demikianlah sekelumit keterangan mengenai Persekutuan Doa Daniel yang 
juga menjadi nama dari situsnya. Tidak ada keterangan lain mengenai persekutuan doa 
ini selain dari isi situs. Untuk dapat melihat seluruh isi situs, Anda harus menjadi 
pengguna terlebih dahulu. Jika tidak, Anda hanya akan dapat mengakses halaman 
depan situs ini saja.  

Pokok-pokok doa dalam situs ini disediakan dalam menu Dukung Saya Dalam Doa. 
Terdapat tiga kategori pokok doa dalam menu ini, yaitu Pokok Doa Gereja, Pokok Doa 
Umum, serta Doa Sakit dan Pergumulan. Tidak ada petunjuk mengenai apakah kita 
bisa mengirimkan langsung pokok doa kita ke situs ini. Sepertinya, hanya Admin situs 
ini saja yang bisa menerbitkan pokok doa. Jika Anda ingin mengirimkan pokok doa 
mungkin bisa menghubungi Admin melalui menu Contact Us. Di dalamnya tersedia 
formulir untuk menulis pesan kepada administrator situs. Menu lain yang sayang untuk 
dilewatkan adalah Untuk Direnungkan yang berisi renungan-renungan singkat yang 
akan memperkuat iman percaya kita. Ada pula beberapa kesaksian mengenai doa yang 
dapat Anda tengok dalam menu Kesaksianku. Jika ingin berinteraksi dengan 
pengunjung situs lain untuk membahas berbagai topik seputar doa, Anda dapat masuk 
dalam menu Forum. Menariknya, situs ini tidak hanya berisi artikel- artikel serius, 
namun ada pula beberapa humor segar yang dapat Anda simak dalam menu Ketawa 
Yuk. Anda pun dapat berbagi informasi mengenai situs tertentu melalui User Menu pada 
bagian Submit WebLink. Jika Anda terberkati dengan situs ini, silakan membagikan 
informasi mengenai situs Persekutuan Doa Daniel kepada rekan-rekan Anda melalui 
menu Ajak Teman Bergabung. Jangan lupa, setelah menjelajahi situs ini Anda diminta 
untuk menuliskan kesaksian Anda mengenai situs ini dengan cara menuliskannya 
dalam menu Isi Testimoni. (DWD)  
==> http://www.doadaniel.org  

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

Get the Fresh 

• ROTIHIDUP.COM - Bertumbuh Dalam Kristus  

Meskipun diluncurkan pertama kali pada tahun 2006, namun situs RotiHidup.com ini 
belum pernah diinformasikan dalam ICW. Situs yang dibangun dengan teknologi 
Joomla ini memiliki visi menyebarkan renungan dan artikel rohani bagi para pengguna 
internet di mana pun juga, khususnya Indonesia.  

Menu utama situs ini adalah Renungan, Artikel Rohani, dan Kesaksian. Dari namanya, 
sudah jelas apa isi dari setiap menu utama tersebut. Sayangnya, setiap tulisan dalam 
menu utama tersebut belum dikategorikan sehingga pengunjung situs dapat mengalami 
kesulitan untuk mencari artikel-artikel tertentu. Ditambah lagi tidak terdapat fasilitas 

http://www.doadaniel.org/
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pencarian untuk mencari isi yang diinginkan. Selain menu utama, ada pula menu-menu 
lain seperti Prayer Center Menu yang melaluinya Anda dapat melihat daftar doa, 
mengajukan permohonan doa, dan berlangganan Jaringan Doa. Namun, menu ini 
hanya dapat Anda akses jika telah terdaftar menjadi pengguna. Jika Anda terbeban 
berdoa syafaat bagi sesama, beberapa permohonan doa dapat Anda baca dalam menu 
Pokok Doa. Kegiatan lain yang difasilitasi oleh RotiHidup.com adalah Kelompok PA 
yang ditujukan bagi Anda yang rindu untuk bisa belajar dan lebih bertumbuh di dalam 
Kristus. Jika Anda tertarik untuk bergabung, silakan menghubungi alamat e-mail: 
pa(at)rotihidup.com. Anda tertarik? Silakan langsung menjelajahi situs RotiHidup.com 
dan dapatkan berbagi berkat melalui setiap tulisan yang disajikan. (DWD)  
==> http://www.rotihidup.com  

  

http://www.rotihidup.com/
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Artikel:Agar Situs Baru Anda Terindeks Dalam 24 Jam 

Anda sedang ingin memiliki situs baru? Jika ya, Anda dapat memilih antara membeli 
situs yang sudah terindeks atau situs yang baru. Banyak yang memilih untuk membeli 
situs lama yang sudah terindeks, yang sudah pasti harganya lebih mahal dibandingkan 
situs yang baru. Atau Anda memilih untuk "membangun" situs baru, tapi agak repot 
untuk mendapatkan indeks dari mesin pencari seperti Google yang kadang dapat 
memakan waktu beberapa minggu. Kedua pililhan memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing.  

Nah, jika Anda adalah orang yang memilih untuk membangun sebuah situs baru, Anda 
tidak perlu khawatir lagi untuk masalah indeks dari Google. Berikut ini beberapa tip yang 
akan memungkinkan situs baru Anda terindeks dalam waktu kurang dari 24 jam.  

1. Buatlah minimal lima artikel untuk situs baru Anda. Artikel yang ditulis sebaiknya 
bukan tulisan salin rekat dari tempat lain dan masing-masing tulisan panjangnya 
minimal 5 paragraf.  

2. Buatlah pranala internal dalam tulisan Anda. Artinya, buatlah pranala yang 
menuju ke artikel lainnya. Semakin banyak pranala yang saling menghubungkan, 
semakin baik indeksnya.  

3. Daftarkan situs Anda ke situs-situs Markah Buku Sosial. Situs-situs markah buku 
sosial contohnya digg.com, stumbleupon.com, reddit.com, technocrati.com, atau 
delicious.com Hanya beberapa menit setelah Anda mendaftarkan situs Anda ke 
situs-situs tersebut, maka Google dan mesin-mesin pencari lainnya akan dapat 
menemukan situs Anda karena robot-robot pengindeks mesin-mesin pencari 
mengindeks situs-situs sosial tersebut secara rutin.  

4. Berikan komentar di blog atau situs yang populer dan relevan dengan situs Anda. 
Temukan minimal lima blog yang cukup populer dan memiliki artikel yang relevan 
dengan situs Anda. Lihat posting terbaru mereka. Baca dan berikan komentar 
yang baik (jangan berupa spam) dengan pranala balik ke situs Anda. Dengan 
demikian akan tercipta sambungan ke situs Anda.  

5. Tambahkan Google Analytics ke situs Anda. Kunjungi dan daftarkan diri Anda di: 
google.com/analytics Jangan lupa untuk memverifikasi situs Anda untuk 
mendapatkan pengumpulan data.  

Dengan menerapkan 5 langkah di atas, maka situs Anda akan terindeks dengan cepat. 
Jika Anda memiliki dana lebih, promosikan situs Anda melalui Google Adwords. Ini 
merupakan cara yang sangat cepat karena Anda adalah pengiklan di Google maka 
otomatis robot-robot pengindeks Google akan mengunjungi situs Anda.  

Untuk mengetahui apakah situs Anda sudah terindeks, ketik di Google:  
site:<NamaDomainAnda> Jika pencarian memberikan hasil berarti situs Anda sudah 
terindeks.  

Selamat mencoba.  
Diambil dan disunting dari:  
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Nama situs: EriRicaldo.com  
Penulis: Eri Ricaldo  
Alamat URL: http://www.eriricaldo.com/seo/tips-agar-situs-baru-anda- terindeks-dalam-
24-jam.html  
Tanggal akses: 7 Juli 2010  

  

http://www.eriricaldo.com/seo/tips-agar-situs-baru-anda-
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ICW 1145/Juli/2010: Situs Doa (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Dalam dunia internet, Anda akan menemui banyak pilihan untuk mengakses situs-situs. 
Tentu saja akan sangat membuang waktu jika kita tidak tahu memilih situs yang kita 
butuhkan. Publikasi ICW hadir sebulan dua kali untuk membawa kepada Anda situs-
situs yang layak mendapatkan beberapa menit dari aktivitas Anda sehari-hari. Secara 
khusus, dalam edisi kali ini, kami ingin membantu Anda menghemat waktu menjelajahi 
internet guna mencari situs-situs doa bermutu dalam bahasa Inggris.  

Ada tiga situs yang membahas mengenai pelayanan doa yang menurut Redaksi layak 
untuk Anda kunjungi. Berbagai informasi mengenai pelayanan doa dan sumber-sumber 
lain seputar doa tersebar dalam ketiga situs ini. Selain itu, ulasan Facebook e-Doa juga 
kami hadirkan bersama dengan ulasan Milis Publikasi 40 hari doa yang diterbitkan oleh 
Yayasan Lembaga SABDA. Jangan lewatkan pula artikel pendek tentang pentingnya 
doa, yang kami harap dapat memberkati Anda semua. Selamat menikmati.  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
< icw(at)sabda.org >  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• 24-7 PRAYER INTERNATIONAL - Prayer, Mission and Justice  

24-7 Prayer International merupakan gerakan doa internasional yang dimulai tahun 
1999 di Inggris ketika sekelompok pemuda mengambil tantangan untuk berdoa 
nonsetop selama sebulan. Hal itu membawa kebangunan di gereja mereka dan 
sekarang mereka ingin menyebarkan "rasa lapar akan doa" itu ke seluruh dunia. 
Dengan dukungan pahlawan-pahlawan doa yang meniru berdoa 24 jam sehari dan 7 
hari seminggu di seluruh dunia, baik melalui ucapan, pikiran, tulisan, maupun cara yang 
lain, gerakan 24-7 prayer didominasi oleh orang-orang muda yang bisa dibilang 
nonkonvensional.  

Beberapa fitur yang dimiliki situs ini a.l.: blog, video, podcast, komunitas yang disebut 
Boiler Room, panduan doa bagi setiap negara di dunia, formulir untuk mengirim doa 
(ada sekitar 20 doa yang dikirimkan pengunjung situs ini setiap hari), daftar situs-situs 
24-7 Prayer dalam bahasa/di negara lain, kelas pemuridan berlandaskan doa, hingga 
liturgi doa yang terambil dari ayat-ayat Alkitab.  

Situs ini cukup berat karena banyak mengandalkan visual (gambar dan video). Situs 
yang ditargetkan untuk anak-anak muda ini mungkin akan kurang nyaman bagi orang-
orang yang lebih tua. Letak navigasinya yang tidak beraturan, walaupun hal ini 
merupakan salah satu aspek dari desain situs ini, dapat mengakibatkan pengunjung 
tidak dapat melihat semua yang ditawarkan oleh situs ini dengan mudah  

Situs ini bertujuan untuk mencetuskan gerakan-gerakan serupa di negara-negara lain 
sesuai dengan motto mereka yaitu "memajukan iman Kristen di seluruh dunia, terutama 
di antara kaum muda". Jika Anda tertarik dengan apa yang mereka lakukan, situs ini 
memiliki langkah-langkah yang dapat Anda terapkan di komunitas gereja Anda, 
termasuk kegiatan pemuridan kaum muda melalui/di dalam doa, misi, dan komunitas. 
Anda juga dapat membuat grup doa 24-7 baru atau mencari grup di dekat Anda, 
contohnya jika Anda berada di Indonesia, Anda dapat mengunjungi pranala di bawah 
ini. (KN)  
==> http://www.24-7prayer.com/country/id  
==> http://www.24-7prayer.com  

• FAITHANDWORSHIP.COM - Christian Prayers & Resources  

Jika Anda sedang mencari-cari doa dengan topik tertentu, situs ini mungkin dapat jadi 
"jujugan" Anda. Situs yang berisi doa-doa yang ditulis maupun dikumpulkan oleh 
Pendeta John Birch dari Wales ini mayoritas bersumber dari tradisi Gereja Kristen Keltik 
dan doa-doanya dihiasi dengan puji-pujian, pengakuan dosa, ucapan syukur, 
permohonan, serta meditasi. Pendeta Gereja Metodis yang sudah menerbitkan 
beberapa buku tentang doa ini juga menulis blog yang berhubungan dengan doa. 
Sebanyak satu halaman penuh dengan koleksi doa yang dapat digunakan di 
persekutuan pribadi, umum, maupun di dalam liturgi gereja. Selain itu, sama seperti 

http://www.24-7prayer.com/country/id
http://www.24-7prayer.com/
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situs pada umumnya, situs ini juga menyediakan peta situs apabila Anda ingin 
menjelajahi situs ini secara sistematis. Terakhir, jika Anda mencari artikel-artikel 
ilustrasi khotbah, situs ini juga memiliki satu halaman yang khusus berisi khotbah-
khotbah yang pernah dibawakan oleh Pendeta Birch. (KN)  
==> http://www.faithandworship.com  

• PRAYER GUIDE - FAQs on Christian Prayer & Intercession  

Prayer Guide adalah situs yang cukup sederhana yang berisi pertanyaan-pertanyaan 
(dan jawabannya) seputar doa. Situs yang isinya mayoritas adalah teks ini dibagi 
menjadi beberapa kategori yang bisa diakses lewat menu di sebelah kiri, antara lain 
Praying Alone (Berdoa Sendiri), Praying in Families (Berdoa di Tengah Keluarga), 
Praying with Others (Berdoa dengan Orang Lain), dan rujukan-rujukan buku serta situs-
situs doa yang lain. Jika Anda ingin melihat seluruh daftar isi situs ini, Anda dapat 
menuju langsung ke Sitemap (Peta Situs). Situs ini layak untuk paling tidak Anda 
kunjungi sekali. (KN)  
==> http://www.prayerguide.org.uk  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK e-DOA  

Facebook e-Doa (FB e-Doa) merupakan wadah untuk saling mendukung para 
anggotanya dalam hal berdoa. Kerinduan untuk membangun kehidupan doa, berbagi 
kesaksian, membagikan pokok doa untuk saling didoakan, dan semua pertanyaan 
seputar doa dapat dituangkan di sini. FB e-Doa memfokuskan diri agar setiap 
anggotanya dapat saling membangun dan bertumbuh bersama dalam hal berdoa. 
Melalui Dinding FB e-Doa, para anggotanya bisa saling berdiskusi mengenai suatu topik 
pembahasan, yang seringkali memunculkan tanggapan maupun kesaksian dari 
beberapa anggota, sehingga membuat FB e-Doa ini menjadi sebuah berkat yang 
mampu menguatkan iman satu sama lain. Anda juga dapat mengirimkan permohonan 
doa ke FB e-Doa untuk didoakan baik dari tim pendoa e-Doa maupun dari pembaca 
yang lain. Tiada hari tanpa berdoa, itulah salah satu berkat yang bisa diperoleh dari FB 
e-Doa karena adanya Kalender Doa SABDA yang dikirimkan ke seluruh penggemarnya 
setiap hari. Hingga ulasan ini dibuat, penggemar FB e-Doa sudah mencapai 542 orang. 
Anda dapat bergabung dengan FB e-Doa agar sesama saudara seiman dapat saling 
menguatkan. (STL)  
==> http://fb.sabda.org/doa  

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.  

Jelajah Facebook 

http://www.faithandworship.com/
http://www.prayerguide.org.uk/
http://fb.sabda.org/doa


ICW 2010 
 

113 
 

• FACEBOOK e-DOA  

Facebook e-Doa (FB e-Doa) merupakan wadah untuk saling mendukung para 
anggotanya dalam hal berdoa. Kerinduan untuk membangun kehidupan doa, berbagi 
kesaksian, membagikan pokok doa untuk saling didoakan, dan semua pertanyaan 
seputar doa dapat dituangkan di sini. FB e-Doa memfokuskan diri agar setiap 
anggotanya dapat saling membangun dan bertumbuh bersama dalam hal berdoa. 
Melalui Dinding FB e-Doa, para anggotanya bisa saling berdiskusi mengenai suatu topik 
pembahasan, yang seringkali memunculkan tanggapan maupun kesaksian dari 
beberapa anggota, sehingga membuat FB e-Doa ini menjadi sebuah berkat yang 
mampu menguatkan iman satu sama lain. Anda juga dapat mengirimkan permohonan 
doa ke FB e-Doa untuk didoakan baik dari tim pendoa e-Doa maupun dari pembaca 
yang lain. Tiada hari tanpa berdoa, itulah salah satu berkat yang bisa diperoleh dari FB 
e-Doa karena adanya Kalender Doa SABDA yang dikirimkan ke seluruh penggemarnya 
setiap hari. Hingga ulasan ini dibuat, penggemar FB e-Doa sudah mencapai 542 orang. 
Anda dapat bergabung dengan FB e-Doa agar sesama saudara seiman dapat saling 
menguatkan. (STL)  
==> http://fb.sabda.org/doa  

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.  

Seputar Milis 

40 Hari Mengasihi Bangsa Dalam Doa 

Milis publikasi 40 Hari Mengasihi Bangsa Dalam Doa (40 Hari Doa) adalah sebuah 
publikasi khusus yang dikirimkan setiap hari selama 40 hari menjelang bulan puasa di 
Indonesia. Publikasi ini dikirimkan secara berkala setiap tahun oleh Yayasan Lembaga 
SABDA.  

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2010 ini publikasi 40 Hari Doa akan kembali 
bersatu hati berdoa mulai 1 Agustus -- 9 September 2010. Jika Anda rindu untuk turut 
ambil bagian berdoa bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, Anda dapat 
mendaftar ke publikasi ini dan Anda akan menerima pokok-pokok doa dalam versi email 
ke kotak email Anda untuk menjadi pokok doa bersama.  

Jika Anda tertarik untuk mendaftar/berlangganan, silakan kirimkan email 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 email mereka ke alamat email redaksi di:  
==> doa(at)sabda.org  

http://fb.sabda.org/doa
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Untuk mendapatkan bahan pokok doa versi cetak, silakan menghubungi:  
Mengasihi Bangsa dalam Doa  
P.O. Box 7332 JATMI JAKARTA 13560  
Email: < pray40daysindo(at)yahoo.com >  

Catatan: [Ganti (at) dengan @ saat mengirim email]  

Harap pemohon pengiriman bahan pokok doa versi kertas mencantumkan:  
Nama lengkap:  
Alamat lengkap:  
Kota dan Kode Pos:  
Provinsi:  
Nama lembaga:  
No. telp./HP:  
Email:  

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 
biarlah karya Tuhan terjadi di antara umat-Nya, khususnya bangsa Indonesia. Selamat 
berdoa.  

Artikel:Sebelas Alasan Mengapa Doa Itu Penting 

Reuben A. Torrey, dalam bukunya "How to Pray" (New York: Revell, 1900), memberikan 
sebelas alasan mengapa doa itu penting, yaitu:  

1. karena ada Iblis, dan doa adalah alat yang ditunjuk Tuhan untuk melawan Iblis 
(Efesus 6:12,13);  

2. karena doa adalah cara yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan apa 
yang kita perlukan dari Dia (Yakobus 4:2);  

3. karena Tuhan memberikan suatu contoh kepada kita melalui para rasul yang 
menganggap doa sebagai pekerjaan terpenting dalam hidup mereka (Kisah Para 
Rasul 6:1-4);  

4. karena doa menduduki tempat paling utama dalam hidup Tuhan kita (Markus 
1:35; Lukas 6:12);  

5. karena doa adalah pekerjaan pelayanan Tuhan kita sekarang ini, yang kini 
menjadi Pengantara kita (Roma 8:34; Ibrani 7:25);  

6. karena doa adalah alat yang ditetapkan Allah bagi kita untuk menerima 
pengampunan-Nya dan untuk menemukan "kasih karunia untuk mendapat 
pertolongan kita pada waktunya" (Ibrani 4:6);  

7. karena doa adalah alat untuk mendapatkan kepenuhan sukacita Tuhan  
8. karena doa dengan pengucapan syukur adalah cara untuk memperoleh 

kelepasan dari kecemasan, dan sebagai gantinya memperoleh "damai sejahtera 
Allah yang melampaui segala akal" (Filipi 4:6,7);  

http://alkitab.mobi/?Efesus+6%3A12%2C13
http://alkitab.mobi/?Yakobus+4%3A2
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+6%3A1-4
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+6%3A1-4
http://alkitab.mobi/?Markus+1%3A35
http://alkitab.mobi/?Markus+1%3A35
http://alkitab.mobi/?Lukas+6%3A12
http://alkitab.mobi/?Roma+8%3A34
http://alkitab.mobi/?Ibrani+7%3A25
http://alkitab.mobi/?Ibrani+4%3A6
http://alkitab.mobi/?Filipi+4%3A6%2C7
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9. karena doa adalah cara yang ditetapkan untuk memperoleh kepenuhan Roh 
Kudus Allah (Lukas 11:13);  

10. karena doa adalah alat yang kita pergunakan agar selalu berjaga-jaga dan 
waspada karena kedatangan Kristus sudah dekat (Lukas 21:24-36);  

11. karena doa dipakai Allah untuk memajukan pertumbuhan rohani kita, memberi 
kekuatan pada pekerjaan kita, membawa orang lain supaya percaya pada 
Kristus, dan mendatangkan semua berkat yang lain kepada jemaat Kristus 
(Mazmur 139:23,24; Matius 7:7-8).  

(James Boyce, "Menanggapi Tuhan dalam Doa", Pola Hidup Kristen, Kerja sama 
Yayasan Penerbit Gandum Mas Malang, Lembaga Literatur Baptis Bandung, Yayasan 
Kalam Hidup Bandung, dan YAKIN Surabaya 2005, hal. 645 - 646)  

Diambil dari:  
Nama situs: Doa  
Alamat URL: http://doa.sabda.org/sebelas_alasan_mengapa_doa_itu_penting  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Agustus dan bulan September 2010:  

 
Agustus: Penulis Kristen  
September: Renungan  

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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org >  
atau  
< owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A13
http://alkitab.mobi/?Lukas+21%3A24-36
http://alkitab.mobi/?Mazmur+139%3A23%2C24
http://alkitab.mobi/?Matius+7%3A7-8
http://doa.sabda.org/sebelas_alasan_mengapa_doa_itu_penting
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ICW 1146/Agustus/2010: Penulis Kristen 
(1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Para Sahabat ICW, senang sekali kita dapat kembali berjumpa melalui edisi ke 1146 ini. 
Seperti biasa, pada edisi pertama bulan yang baru ICW menyajikan tiga buah ulasan 
situs Indonesia, kali ini bertemakan dunia kepenulisan Kristen. Blog-blog penulis Kristen 
yang diulas ICW di edisi ini kiranya dapat mengajak Anda memasuki ranah literatur 
Kristen. Indonesia memerlukan semakin banyak penulis-penulis muda dan berbakat, 
oleh sebab itu jika Anda memiliki inspirasi untuk menulis, pastikan Anda tidak 
melewatkan sajian kami kali ini.  

Selain itu, di kolom jelajah umum kali ini kami mengulas sebuah situs yang tentu saja 
sudah tidak asing lagi bagi Anda, Wikipedia; atau lebih spesifik lagi ialah Wikipedia 
bahasa Indonesia. Simak pula situs lain yang sering dikunjungi para penulis, yaitu e-
Artikel. Terakhir, Anda dapat membaca sebuah artikel tentang Revolusi Twitter yang 
saat ini sedang melanda Indonesia. Selamat berselancar!  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
Pimpinan Redaksi ICW  
< icw(at)sabda.org >  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• Catatan Arie Saptaji  

Seorang penulis sejati tidak pernah padam semangatnya untuk menuangkan semua 
segala hal dalam bentuk tulisan. Begitu pula yang dilakukan Arie Saptaji melalui situs 
blognya. "Catatan Arie Saptaji" merupakan nama yang ditentukannya untuk menuliskan 
segala sesuatu yang dijumpainya melalui situs Blogspotnya.  

Catatan Arie Saptaji berisi tentang perenungan dan pengalaman pribadi sang penulis 
yang telah menelurkan lebih dari 25 buku ini. Dalam blog yang dimulai sejak Juni tahun 
lalu ini Arie Saptaji membagikan pesan Kristiani yang didapat penulis dalam 
pergumulannya dengan Tuhan. Selain cerita, terdapat juga puisi dan ulasan buku 
karangan penulis sendiri yang pada saat ini berjumlah 26 tulisan. Navigasi situs ini 
dibagi dalam enam bagian yaitu Narablog, Arsip blog, Kategori, Sambung Rasa atau 
komentar terbaru, Cakruk atau situs-situs yang berhubungan, dan Pra-40 yaitu blog-
blognya yang lama (2006-2009).  

Dari situs ini, kita dapat beberapa pelajaran tentang kehidupan. Selain itu kita juga bisa 
memperoleh informasi tentang buku-buku karya Arie Saptaji. (DIY)  

 
==> http://ariesaptaji.blogspot.com  

• Xavier Quentin Pranata's Blog  

Setiap orang membutuhkan penyegaran dalam kesehariannya. Bermula dari menulis 
buku, Xavier Quentin Pranata, seorang jurnalis yang turut merintis berdirinya majalah 
BAHANA dan lulusan STTII ini memiliki kerinduan untuk membagikan pengalaman 
pribadinya dengan Tuhan kepada para pembaca di dunia maya, yang dijabarkan dalam 
bentuk cerita, puisi, maupun ulasan buku karangannya.  

Dalam situs ini, Anda akan menemukan kisah-kisah inspirasi, motivasi, renungan, kata-
kata mutiara, dan humor segar yang dapat membangkitkan semangat. Kelebihan dari 
situs ini ialah isi situs yang sering diperbarui rata-rata lima postingan setiap kalinya. 
Dalam situs ini tersedia kotak pencarian dan peta situs (sitemap) yang memudahkan 
pengunjung untuk dapat mencari artikel sesuai dengan topik yang diinginkan. Bagi para 
pembaca yang gemar mengoleksi karya-karya Xavier Quentin Pranata dapat mengikuti 
perkembangan terbaru di bagian Rilis Terbaru (New Release). Melalui situs ini, Anda 
juga dapat menghubungi penulis melalui email, shoutbox, maupun dengan mengirimkan 
komentar. (DIY)  
==> http://xavier.web.id  

• Catatan S.P. Sinambela  

http://ariesaptaji.blogspot.com/
http://xavier.web.id/
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Pemilik dan pembangun situs ini adalah S.P. Sinambela yang merupakan seorang 
penulis dan penerjemah lepas. Situs yang menggunakan fasilitas WordPress ini dibuat 
dengan tujuan menyiarkan segala macam jenis tulisan, buku, cerpen, artikel, resensi, 
dan lain-lain. Silakan masuk ke dalam menu Tentang Pemilik Lapotta jika ingin 
mengetahui lebih dalam lagi mengenai penulis.  

Seluruh sajian dalam situs ini yang saat ini berjumlah 17 tulisan dibagi ke dalam 
delapan kategori yaitu Artikel, Buku Karyaku, Buku Terjemahanku, Buku yang 
Kuendors, Cerpen, Kepenulisan, Renungan, dan Resensi Buku. Renungan yang 
dituliskan berupa renungan pribadi maupun renungan yang diambil dari Renungan 
Harian Blessing. Banyak kalimat motivasi yang bisa kita dapatkan, dan bagaimana 
mengubah cara berpikir kita menjadi lebih baik. Di halaman situs ini, disediakan juga 
beberapa pranala ke halaman lain yang juga bermanfaat bagi para penulis, di antaranya 
adalah Gaya Selingkung yang berisi daftar selingkung yang dipakai oleh Sinambela 
beserta beberapa catatan penyunting dan Translator's Helper yang berisi situs-situs 
yang sekiranya dapat membantu pekerjaan seorang penerjemah.  

Pengunjung juga dapat memberikan saran dan kritik kepada penulis baik melalui e-mail 
maupun telepon. Di dalam situs ini tidak disediakan kotak pencarian, sehingga 
pengunjung akan sedikit kesulitan untuk dapat mencari artikel sesuai dengan topik yang 
diinginkan. Blog ini terakhir kali di update 4 Mei 2010 saat ulasan ini diturunkan. (DIY)  
==> http://lapotta.wordpress.com  

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

Jelajah Nusantara 

• Catatan Arie Saptaji  

Seorang penulis sejati tidak pernah padam semangatnya untuk menuangkan semua 
segala hal dalam bentuk tulisan. Begitu pula yang dilakukan Arie Saptaji melalui situs 
blognya. "Catatan Arie Saptaji" merupakan nama yang ditentukannya untuk menuliskan 
segala sesuatu yang dijumpainya melalui situs Blogspotnya.  

Catatan Arie Saptaji berisi tentang perenungan dan pengalaman pribadi sang penulis 
yang telah menelurkan lebih dari 25 buku ini. Dalam blog yang dimulai sejak Juni tahun 
lalu ini Arie Saptaji membagikan pesan Kristiani yang didapat penulis dalam 
pergumulannya dengan Tuhan. Selain cerita, terdapat juga puisi dan ulasan buku 
karangan penulis sendiri yang pada saat ini berjumlah 26 tulisan. Navigasi situs ini 
dibagi dalam enam bagian yaitu Narablog, Arsip blog, Kategori, Sambung Rasa atau 
komentar terbaru, Cakruk atau situs-situs yang berhubungan, dan Pra-40 yaitu blog-
blognya yang lama (2006-2009).  

http://lapotta.wordpress.com/
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Dari situs ini, kita dapat beberapa pelajaran tentang kehidupan. Selain itu kita juga bisa 
memperoleh informasi tentang buku-buku karya Arie Saptaji. (DIY)  

 
==> http://ariesaptaji.blogspot.com  

• Xavier Quentin Pranata's Blog  

Setiap orang membutuhkan penyegaran dalam kesehariannya. Bermula dari menulis 
buku, Xavier Quentin Pranata, seorang jurnalis yang turut merintis berdirinya majalah 
BAHANA dan lulusan STTII ini memiliki kerinduan untuk membagikan pengalaman 
pribadinya dengan Tuhan kepada para pembaca di dunia maya, yang dijabarkan dalam 
bentuk cerita, puisi, maupun ulasan buku karangannya.  

Dalam situs ini, Anda akan menemukan kisah-kisah inspirasi, motivasi, renungan, kata-
kata mutiara, dan humor segar yang dapat membangkitkan semangat. Kelebihan dari 
situs ini ialah isi situs yang sering diperbarui rata-rata lima postingan setiap kalinya. 
Dalam situs ini tersedia kotak pencarian dan peta situs (sitemap) yang memudahkan 
pengunjung untuk dapat mencari artikel sesuai dengan topik yang diinginkan. Bagi para 
pembaca yang gemar mengoleksi karya-karya Xavier Quentin Pranata dapat mengikuti 
perkembangan terbaru di bagian Rilis Terbaru (New Release). Melalui situs ini, Anda 
juga dapat menghubungi penulis melalui email, shoutbox, maupun dengan mengirimkan 
komentar. (DIY)  
==> http://xavier.web.id  

• Catatan S.P. Sinambela  

Pemilik dan pembangun situs ini adalah S.P. Sinambela yang merupakan seorang 
penulis dan penerjemah lepas. Situs yang menggunakan fasilitas WordPress ini dibuat 
dengan tujuan menyiarkan segala macam jenis tulisan, buku, cerpen, artikel, resensi, 
dan lain-lain. Silakan masuk ke dalam menu Tentang Pemilik Lapotta jika ingin 
mengetahui lebih dalam lagi mengenai penulis.  

Seluruh sajian dalam situs ini yang saat ini berjumlah 17 tulisan dibagi ke dalam 
delapan kategori yaitu Artikel, Buku Karyaku, Buku Terjemahanku, Buku yang 
Kuendors, Cerpen, Kepenulisan, Renungan, dan Resensi Buku. Renungan yang 
dituliskan berupa renungan pribadi maupun renungan yang diambil dari Renungan 
Harian Blessing. Banyak kalimat motivasi yang bisa kita dapatkan, dan bagaimana 
mengubah cara berpikir kita menjadi lebih baik. Di halaman situs ini, disediakan juga 
beberapa pranala ke halaman lain yang juga bermanfaat bagi para penulis, di antaranya 
adalah Gaya Selingkung yang berisi daftar selingkung yang dipakai oleh Sinambela 
beserta beberapa catatan penyunting dan Translator's Helper yang berisi situs-situs 
yang sekiranya dapat membantu pekerjaan seorang penerjemah.  

Pengunjung juga dapat memberikan saran dan kritik kepada penulis baik melalui e-mail 
maupun telepon. Di dalam situs ini tidak disediakan kotak pencarian, sehingga 

http://ariesaptaji.blogspot.com/
http://xavier.web.id/
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pengunjung akan sedikit kesulitan untuk dapat mencari artikel sesuai dengan topik yang 
diinginkan. Blog ini terakhir kali di update 4 Mei 2010 saat ulasan ini diturunkan. (DIY)  
==> http://lapotta.wordpress.com  

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

Get the Fresh 

• e-Artikel - Situs Artikel Kristen Indonesia  

Sejak diluncurkan tahun 2005, baru pada tahun 2010 ini situs e-Artikel ditingkatkan 
teknologi dan tampilannya. Jika sebelumnya situs menggunakan teknologi Drupal 5.0, 
maka pada bulan Juli yang lalu ditingkatkan menjadi Drupal 6.0. Tidak hanya 
peningkatan teknologi, situs e-Artikel pun telah mengalami desain ulang dan sekarang 
tampil lebih segar dengan navigasi yang lebih mudah.  

Yayasan Lembaga SABDA meluncurkan situs e-Artikel untuk menyajikan artikel-artikel 
yang diharapkan dapat membantu umat Kristen dalam memperoleh informasi yang 
benar tentang dunia kekristenan dan segala hal di sekelilingnya. Bahan-bahan di situs 
e-Artikel berasal dari beragam sumber. Sumber pertama adalah artikel kiriman 
pengunjung (kini dapat dilakukan dengan mendaftar menjadi anggota), kedua adalah 
kiriman pengunjung lewat email, dan ketiga adalah artikel yang berasal dari milis-milis 
diskusi. Sementara ini telah tersedia lebih dari 650 artikel dalam 13 kategori. 
Pembagian kategori ini akan memudahkan Anda dalam mencari artikel-artikel yang 
akan terus bertambah jumlahnya. Artikel-artikel terbaru langsung ditampilkan di 
halaman depan situs. Selain itu disediakan juga mesin pencari untuk memudahkan 
Anda mencari artikel dengan kata kunci pilihan Anda.  

Ingin mengirim artikel supaya dibaca oleh pengunjung? Silakan mengirimnya dengan 
masuk ke menu Submit Artikel atau lewat < artikel(at)sabda.org >. Artikel yang 
memenuhi syarat akan ditampilkan di situs e-Artikel. (DWD)  
==> http://artikel.sabda.org  

  

http://lapotta.wordpress.com/
http://artikel.sabda.org/
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Artikel:Twitter: Revolusi 140 Karakter! 

KOMPAS.com — Cericit burung selalu membuat semangat untuk bangun pagi. Suara itu 
bisa pula menjadi tanda, wabah Twitter telah menebar ke mana-mana. Bahkan, Sabtu 
(24/7/2010) subuh, penyair dan cendekiawan Goenawan Mohamad atau GM telah mulai 
"ngetweet" (berkicau). "Hitung-hitung olahraga di pagi hari...," katanya.  

Pagi itu pemilik akun (at)gm_gm ini berkicau tentang pandangan Rabindranath Tagore 
tentang anak-anak. Salah satu kicauannya berbunyi, "Penyair Rabindranath Tagore iri 
kepada anak-anak: 'Berbahagialah engkau, duduk di debu, bermain dengan ranting 
patah sepanjang pagi' #anak". Hebatnya, seri tentang kepedulian Tagore lewat puisi-
puisinya kepada anak-anak selalu disampaikan GM dalam 140 karakter! Itulah salah 
satu revolusi yang dilakukan Twitter dalam jaringan sosial media sehingga bisa begitu 
lekat dengan kehidupan orang-orang seperti GM.  

Revolusi dalam pengertian yang amat fisik justru terjadi di Moldova sekitar awal April 
2009. Sebagaimana diberitakan Kompas, 9 April 2009, aktivis dan jurnalis Natalia Morar 
pada 6 April 2009 memulai revolusi dari akun Twitter. "Kami mengorganisasi aksi 
menggunakan Twitter dan SMS.... Kami datang ke gedung parlemen. Di sana ternyata 
sudah ada 20.000 orang menanti. Benar-benar tidak bisa kupercaya," kata Morar. 
Dalam aksi itu kemudian polisi antihuru- hara merebut gedung parlemen yang dikuasai 
pemrotes dan menahan 193 pendukung oposisi yang menentang Partai Komunis yang 
berkuasa.  

Kota sibuk dan macet seperti Jakarta kemudian menjadi habitat subur bagi tumbuhnya 
pengguna Twitter. Orang-orang seperti GM, penyanyi Sherina Munaf, dan presenter 
Olga Lydia mengisi kemacetan dengan berkicau tentang berbagai hal. Kicauan para 
pemilik akun bisa digolongkan ke dalam lima kategori:  

1. promosi produk,  
2. mengabarkan aktivitas sehari-hari,  
3. diskusi tentang bidang yang digeluti,  
4. posting sesuai interest masing-masing, atau bisa juga  
5. kontrol sosial.  

Karena pengikutnya yang begitu banyak -- lebih dari 500 ribu orang -- Sherina pernah 
dinobatkan sebagai "Woman for Networking" oleh majalah Marketeers. Selain itu, oleh 
berbagai produk, pengikut yang banyak juga berarti pasar. Sherina kemudian dikontrak 
oleh sebuah produk untuk berkicau tentang merek produk tersebut. "Saya menanggapi 
respons fans kalau ada komentar seru dan menarik," kata Sherina.  

Olga Lydia tidak sejauh Sherina. Presenter ini hanya memperlakukan Twitter sebagai 
pengisi waktu yang terbuang di tengah kemacetan Jakarta atau saat-saat menunggu 
giliran rekaman. Saat riuhnya Piala Dunia lalu, Olga memberi ilustrasi, ia berkicau soal 
si Paul gurita. "Eh ternyata dapat jawaban macam-macam dan lucu...," katanya.  
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Bagi mantan anggota DPR, Alvin Lie, Twitter diperlakukan sebagai bagian dari media 
kontrol sosial. "Twitter jadi katup sosial. Kita sering komplain, tapi sulit disampaikan. 
Lewat Twitter justru bisa," katanya.  

Blog Mikro 

Menurut pengamat teknologi informasi Ono W. Purbo, Twitter termasuk blog mikro yang 
enak diakses karena mudah, cepat, dan murah. "Dibandingkan dengan Facebook, 
Twitter lebih ringkas karena hanya mengandalkan lalu lintas tulisan sepanjang 140 
karakter dan tidak diganggu iklan, foto, dan video," katanya.  

Sementara itu, menurut pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, Muhamad Sulhan, Twitter dalam ilmu komunikasi pada prinsipnya adalah 
bentuk komunikasi interpersonal yang dimediakan. Indikasinya, pada Twitter terdapat 
status yang sifatnya personal yang diunggah. "Ungkapan personal itu sejajar dengan 
kata 'tweet'...," katanya.  

Barangkali lantaran sifat-sifat Twitter inilah penggunanya terus melonjak. Menurut 
survei Sycomos, ComScore, dan Komunitas Twitter Fred Wilson, sebagaimana 
diungkapkan seorang narablog, Wicaksono, pengguna Twitter di Indonesia telah 
mencapai 5,6 juta orang. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai negara pengguna 
Twitter tertinggi di Asia. Bahkan, Indonesia menduduki posisi nomor enam di dunia 
setelah Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Kanada, dan Australia.  

Dengan hanya memberi ruang 140 karakter kepada para pemilik akun, Twitter 
kemudian bergerak menjadi revolusi penyederhanaan tampilan, sekaligus menantang 
kreativitas kita untuk bersikap lebih sublim dan bahkan kontemplatif. Jika revolusi 
penyederhanaan itu dialirkan kepada puluhan ribu orang, bahkan rezim pun terancam 
terguling di Moldova. Waspadalah. (AMR/XAR/IND/IAM/CAN)  

Diambil dan disunting dari:  
Nama situs: KOMPAS.com  
Penulis: Tidak dicantumkan  
Alamat URL: http://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/25/08570448/ 
Twitter.Revolusi.140.Karakter  
Tanggal akses: 10 Agustus 2010  

  

http://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/25/08570448/
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ICW 1147/Agustus/2010: Penulis Kristen 
(2)  
Salam Kasih  

Shalom Pelanggan ICW,  

Kegiatan penulisan memang menyenangkan. Apakah sajian ICW edisi lalu membantu 
Anda menjelajahi situs-situs penulis dan kepenulisan? Apakah Anda memiliki situs yang 
ingin kami ulas? Kami selalu menantikan kontribusi Anda, terutama untuk situs-situs 
Renungan dan Forum Diskusi yang akan diangkat oleh ICW bulan-bulan selanjutnya.  

Melanjutkan ICW edisi yang lalu, kali ini Redaksi mengulas situs- situs penulis Kristen 
mancanegara. Ada ribuan tulisan yang dapat Anda baca dari situs-situs mereka. Kami 
tahu Anda tidak akan mungkin membaca semuanya, karena itu simak tip-tip yang dapat 
membantu Anda memudahkan mencari bahan bacaan yang benar-benar sesuai dengan 
minat Anda. Jelajah Facebook kali ini akan mengangkat Facebook e-Penulis, sedangka 
Lacak Milis akan melanjutkan pembahasan Jelajah Umum edisi yang lalu, yakni tentang 
Wikipedia bahasa Indonesia. Tidak lupa bagi Anda para penulis atau yang beraspirasi 
menjadi penulis tetapi masih ragu-ragu untuk memublikasikan tulisan Anda di internet, 
Anda perlu membaca Artikel ICW kali ini, yang semoga akan semakin memantapkan 
niat Anda untuk menulis melalui internet.  

Scribo soli Deo gloria,  
Kusuma Negara  
< icw(at)sabda.org >  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• THE SPURGEON ARCHIVE  

Situs ini merupakan situs penulis Kristen yang dibuat oleh Phillip R. Johnson, yang 
diinspirasikan dari tulisan-tulisan Charles Haddon Spurgeon. Situs ini berisi tentang 
kumpulan tulisan, renungan, dan kumpulan khotbah yang diambil dari 140 buku khotbah 
milik Spurgeon, seorang pendeta yang berpengaruh pada kebangunan rohani di Inggris 
pada abad ke-19 ini. Beberapa menu, seperti Spurgeon's Sermon (Khotbah Spurgeon), 
Spurgeon's Writing (Tulisan Spurgeon), Spurgeon's Library (Perpustakaan Surgeon), 
About Spurgeon (Tentang Spurgeon), dan lain-lain dapat Anda temukan di situs ini. 
Pada halaman utama disediakan pula menu tambahan seperti Pencarian, FAQ, Links, 
Indeks, dan kontak webmaster. Kelebihan lain dari situs ini yaitu pengunjung dapat 
menikmati renungan secara luring (luar jaringan/"offline"), bisa menggunakan AvantGo 
dan memasang The Spurgeon Archive untuk mengunduh A Daily Dose of Spurgeon. 
Anda dapat melakukan ini dengan mengunjungi menu "Spurgeon To Go". (DIY)  
==> http://www.spurgeon.org  

• PAULO COELHO'S BLOG  

Paulo Coelho memulai blog ini sejak bulan Desember 2003, namun blog ini baru mulai 
rutin diperbarui sejak April 2006. Sejak saat itu, lebih dari 3600 blog telah dipublikasikan 
di situs ini. Tulisannya kebanyakan bersifat kontemplatif dan berbeda dari penulis-
penulis lain. Sebagai seorang penulis novel-novel terkenal seperti Sang Alkemis, 
Sebelas Menit, dan Gunung Kelima yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di 
dunia dan terjual sebanyak lebih dari satu juta eksemplar, Coelho tentu saja memiliki 
penggemar yang tidak sedikit. Walhasil, pengunjung situs ini pun sangat banyak. Hal itu 
dapat diketahui dari banyaknya orang yang membagikan tulisan Coelho lewat jejaring 
sosial macam Facebook. Tulisannya pada tanggal 21 Agustus, misalnya, telah 
dibagikan lebih dari 12.000 kali. Itu hanya versi bahasa Inggrisnya, sedangkan 
terjemahan tulisan blog itu dalam bahasa Portugis dan Spanyol telah dibagikan lebih 
dari 1000 kali; belum termasuk Twitter dan komentar yang masuk. Menurut statistik di 
situsnya, semua tulisan Coelho di blog ini telah dikomentari orang sebanyak 130.000 
komentar!  

Memang tidak mengherankan begitu banyak orang yang meramaikan situs penulis 
Brasil ini karena ia adalah seorang penulis poliglot, yakni penulis yang menguasai 
berbagai bahasa, tiga yang terutama adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Penulis 
yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Katolik ini juga menerjemahkan tulisan-
tulisannya sendiri ke dalam ketiga bahasa itu sehingga pembaca dari seluruh benua 
Amerika dapat membaca tulisannya, mengomentarinya, dan untung-untungan dibalas 
oleh sang penulis sendiri. Coelho juga terkenal sebagai penulis yang paling 
memanfaatkan teknologi alias tidak gaptek. Selain mengintegrasikan milis, Facebook, 
Twitter, masih banyak lagi teknologi yang digandengnya, antara lain: RSS, 
perpustakaan maya, toko buku maya, kartu ucapan elektronik, buku elektronik (Kindle), 
serta toolbar Wibiya. Situs ini dan beberapa situsnya yang lain rata-rata juga 
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memberikan kemudahan akses bagi pengunjung yang tidak berbahasa Inggris dengan 
menyediakan versi multibahasa dan alat penerjemahan mesin. (KN)  
==> http://paulocoelhoblog.com  

• AROUND THE WORLD WITH KEN HAM  

Around the World with Ken Ham (AWKH) adalah blog dari presiden, kontributor, 
sekaligus pendiri situs AiG - Answers in Genesis (Jawaban di Kejadian) -- sebuah situs 
apologetika Kristen yang terutama bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
seputar kitab Kejadian melawan teori evolusi dan usia bumi yang berjuta-juta tahun. Di 
blog pribadinya ini Ken menuliskan perjalanan-perjalanan yang ia lakukan, peristiwa-
peristiwa yang ia alami, dan berkat serta kesaksian-kesaksian yang ia terima.  

Blog ini layak untuk disebut jurnal harian elektronik yang asli, karena hampir setiap hari 
sejak Maret 2005 Ken menuliskan catatan (blog), baik hari itu berjalan biasa-biasa saja 
atau lain dari biasanya. Jika Anda hanya ingin membaca aspek-aspek tertentu saja, Ken 
juga telah mengategorikan "riwayat" hidupnya tersebut menjadi beberapa kategori yang 
dapat Anda pilih dari menu, misalnya tulisan seputar "di balik layar" situs AiG, 
perkembangan pelayanan Museum Penciptaan (Creation Museum) yang ia dirikan di 
Cincinnati, serta perjalanannya bersama-sama dengan penulis-penulis AiG yang lain.  

Dari sisi teknologi, blog yang berteknologi WordPress ini tidak ada fitur-fitur yang 
istimewa, namun melalui menu di sebelah kiri, Anda dapat berlangganan RSS blog ini 
serta mengunjungi blog penulis-penulis AiG yang lain. Selain itu, walaupun ada lebih 
dari 3000 blog yang sudah ditulis, namun pemilik blog ini tidak menyediakan fitur 
komentar. (KN)  
==> http://blogs.answersingenesis.org/blogs/ken-ham/  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK e-PENULIS  

Penulis yang selalu ingin mengembangkan kemampuannya tidak akan berhenti untuk 
menggali ilmu kepenulisan sebanyak mungkin. Salah satu cara belajar menulis adalah 
dengan membentuk komunitas penulis. Oleh karena itu dibuatlah halaman Facebook e-
Penulis, sebuah komunitas Facebook dari publikasi e-Penulis < 
http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis > yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga 
SABDA < http://www.ylsa.org >. Melalui Facebook e-Penulis ini, Redaksi e-Penulis 
berharap seluruh pelanggan maupun pembaca e-Penulis dapat berinteraksi lebih akrab 
lagi.  

Sampai dengan ulasan ini diturunkan ada 1.007 orang yang sudah bergabung di 
komunitas ini. Secara berkala, admin Facebook e-Penulis memperbarui status di 
dinding halaman ini. Respons dari anggota pun sangat baik. Dalam halaman Facebook 
e-Penulis, anggota dapat mengikuti pula penerbitan publikasi e-Penulis yang terbaru. 
Ada pula tautan menuju situs sumber bahan kepenulisan maupun forum diskusi bagi 
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para penulis, khususnya penulis Kristen. Jika Anda teliti, beberapa penulis yang telah 
menelurkan banyak buku adalah anggota dari Facebook e-Penulis ini. (DWD)  
==> http://fb.sabda.org/e-penulis  

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.  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK e-PENULIS  

Penulis yang selalu ingin mengembangkan kemampuannya tidak akan berhenti untuk 
menggali ilmu kepenulisan sebanyak mungkin. Salah satu cara belajar menulis adalah 
dengan membentuk komunitas penulis. Oleh karena itu dibuatlah halaman Facebook e-
Penulis, sebuah komunitas Facebook dari publikasi e-Penulis < 
http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis > yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga 
SABDA < http://www.ylsa.org >. Melalui Facebook e-Penulis ini, Redaksi e-Penulis 
berharap seluruh pelanggan maupun pembaca e-Penulis dapat berinteraksi lebih akrab 
lagi.  

Sampai dengan ulasan ini diturunkan ada 1.007 orang yang sudah bergabung di 
komunitas ini. Secara berkala, admin Facebook e-Penulis memperbarui status di 
dinding halaman ini. Respons dari anggota pun sangat baik. Dalam halaman Facebook 
e-Penulis, anggota dapat mengikuti pula penerbitan publikasi e-Penulis yang terbaru. 
Ada pula tautan menuju situs sumber bahan kepenulisan maupun forum diskusi bagi 
para penulis, khususnya penulis Kristen. Jika Anda teliti, beberapa penulis yang telah 
menelurkan banyak buku adalah anggota dari Facebook e-Penulis ini. (DWD)  
==> http://fb.sabda.org/e-penulis  

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.  

Seputar Milis 

• MILIS WIKIPEDIA INDONESIA  

"Milis wiki-id adalah milis untuk wikiwan dan wikiwati, yaitu orang-orang yang tertarik 
dengan perkembangan Wikipedia Indonesia." Keterangan itulah yang ada di halaman 
depan situs arsip Milis Wikipedia Indonesia ini. Tujuan dibentuknya milis ini adalah 
sebagai ajang komunikasi para penulis Wikipedia yang mungkin tidak setiap hari 
mengunjungi situs Wikipedia. Melalui milis ini, mereka pun bisa mengikuti 
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perkembangan Wikipedia melalui e-mail. Mungkin itulah sebabnya, jumlah anggota 
milis ini hanya segelintir saja dibanding dengan jumlah penulis Wikipedia.  

Banyak hal yang didiskusikan dalam milis ini; ada topik yang ramai, ada pula yang sepi-
sepi saja. Memang milis ini belum dapat dikatakan "hidup" karena dilihat dari laporan 
balasan per topik, rata-rata tidak mencapai puluhan balasan. Terlihat pula dari log 
posting, tidak setiap bulan ada aktivitas diskusi di milis. Bisa jadi, milis diskusi ini 
memang kurang dikenal luas oleh para penulis Wikipedia, atau memang mereka lebih 
suka langsung melakukan pembicaraan di Warung Kopi Wikipedia. (DWD)  

Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Silakan bergabung dalam Milis Wikipedia 
Indonesia melalui alamat e-mail berikut ini:  
==> wiki-id-subscribe@yahoogroups.com  
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Artikel:Pemanfaatan Media Internet Untuk Menulis 

Oleh: Davida Welni Dana dan R.S. Kurnia  

Keberadaan internet merupakan salah satu peluang yang sangat besar bagi para 
penulis. Tidak peduli apakah Anda adalah penulis pemula maupun penulis senior, Anda 
bisa memanfaatkan media internet untuk meraih publisitas seluas-luasnya. Apalagi 
kalau dikalkulasi, biayanya jauh lebih murah daripada menerbitkan tulisan cetak.  

Anda juga tidak perlu menjadi ahli di bidang teknologi informasi bila hanya ingin menulis 
di internet. Tentu saja pengetahuan di bidang web akan banyak membantu. Tapi Anda 
tidak akan lebih membutuhkannya ketimbang isi tulisan yang akan Anda sampaikan, 
kecuali Anda memang mau membuat tulisan mengenai teknologi informasi.  

Plus-Minus Menulis di Internet 

Memilih internet sebagai tempat menerbitkan tulisan memang keputusan yang baik, 
apalagi ketika media cetak terkesan seperti tembok yang sulit ditembus atau 
dirobohkan. Anda tidak perlu menunggu lama sampai karya Anda dipublikasikan. 
Malahan, Anda tidak perlu khawatir tulisan Anda dikembalikan dengan surat penolakan.  

Media internet juga sangat memberikan kebebasan berekspresi. Sejauh masih 
berpatokan pada norma-norma yang berlaku, Anda dapat menulis apa pun yang bisa 
mengekspresikan kepribadian Anda. Malahan Anda bisa menemukan rekan yang 
mungkin juga memiliki minat atau hobi yang sama dengan Anda.  

Media internet juga telah menjadi media global. Sehingga setiap orang di seluruh dunia 
dapat mengakses tulisan-tulisan Anda. Dengan demikian, selain bebas menerbitkan 
tulisan dan berekspresi melaluinya, Anda juga mendapat publisitas secara cuma-cuma.  

Dengan perkembangan teknologi, situs-situs tidak hanya dapat Anda kategorikan saja, 
Anda pun dapat memberikan kata kunci yang cocok. Dengan adanya kata-kata kunci, 
tulisan Anda akan lebih mudah ditemukan melalui mesin pencari. Dengan demikian, 
peluang tulisan Anda dikunjungi dan dibaca akan semakin besar.  

Salah satu aspek menarik lainnya ialah internet sebagai media interaktif. Sekarang ini, 
hampir semua situs web menyediakan fasilitas komentar. Minimal ada halaman kontak 
yang bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan penulis atau pengelola. Malah 
ada yang menyediakan kotak komunikasi berupa "shoutbox". Hal ini jelas memudahkan 
pengunjung situs untuk berinteraksi dengan Anda. Peluang ini tentu harus dimanfaatkan 
karena Anda menulis bukan untuk diri Anda sendiri, melainkan untuk pembaca Anda.  

Ada kelebihan, ada kekurangan. Prinsip ini sudah tentu akan Anda temukan dalam 
dunia internet. Ketika memutuskan hendak menulis di dunia internet, Anda harus berani 
mengambil risiko menghadapi kekurangan-kekurangan yang dihadirkan media ini.  
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Satu hal yang harus Anda sadari ialah Anda tidak bisa benar-benar mengendalikan atau 
mengunci tulisan yang Anda pasang di situs web mana pun. Saat Anda memutuskan 
memublikasikannya di dunia internet, siapa saja dapat mengaksesnya. Hal yang serupa 
juga akan terjadi bagi mereka yang memberlakukan "bayar di muka" untuk menikmati 
publikasi tertentu.  

Kebebasan dalam pengaksesan tulisan Anda memungkinkan pelanggaran hak cipta 
terhadap suatu karya terbuka luas. Tidak hanya itu, plagiarisme juga sangat mungkin 
terjadi. Tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa hal ini tidak 
terjadi. Satu-satunya saran yang memungkinkan ialah memasang penyangkalan 
(disclaimer) dengan rincian yang jelas mengenai keseluruhan tulisan Anda. Misalnya, 
dengan menyatakan: "Dilarang menyalin atau menyebarkan isi tulisan ini, sebagian atau 
seluruhnya, untuk tujuan apa pun tanpa izin dari penulisnya." Atau dengan menuliskan: 
"Tulisan ini dapat disalin dan disebarluaskan sejauh mencantumkan sumber yang jelas 
dan tidak untuk tujuan komersial." Tapi lebih dari itu Anda tidak dapat berbuat apa-apa.  

Sikap dan kondisi pembaca menjadi kelemahan berikutnya. Kita tahu, tidak ada orang 
yang benar-benar bisa bertahan lama di depan monitor hanya untuk membaca sebuah 
novel, misalnya; hanya segelintir orang saja yang dapat melakukannya. Mata kita 
cenderung lebih mudah lelah kalau kita membaca tulisan di layar monitor. Kondisi ini 
akan mendorong pembaca untuk melakukan pembacaan secara cepat. Pembaca Anda 
akan memutuskan untuk memindai (scan) atau melakukan pembacaan cepat (speed 
reading). Tapi ini pun sebenarnya bukan masalah besar juga. Kalau tulisan Anda 
memang menarik dan bernilai, pembaca akan rela berlama-lama membaca tulisan 
Anda sampai selesai.  

Syarat-Syarat Menulis di Internet 

Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menulis di internet? Bagi Anda yang sudah 
terbiasa menulis secara tercetak, mungkin ini pertanyaan yang kerap muncul. Meski 
pertanyaan ini bagi sebagian besar orang terdengar kurang relevan, tapi toh masih 
banyak yang memang penasaran dengan hal ini. Tidak mengapa. Mari kita lihat.  

Sebenarnya, hampir tidak ada yang membedakan syarat penulisan di media cetak 
maupun media internet. Sebelumnya, memang sempat disebutkan kalau penyajian 
tulisan untuk media internet sebaiknya pendek-pendek, jangan memakai kalimat yang 
panjang-panjang. Namun "peraturan" seperti itu tampaknya sudah kurang relevan lagi. 
Apalagi belakangan ini ada ribuan buku yang dialihkan dari bentuk cetak ke bentuk 
elektronik. Kecuali Anda memang mau menulis hal-hal yang aktual, sebaiknya tidak 
usah ambil pusing dengan panjang tulisan.  

1. Orisinalitas  
Salah satu syarat utama dalam hal ini ialah orisinalitas. Pembaca mudah tertarik 
dengan hal-hal yang unik. Mulai dari pemilihan judul sampai kepada isi yang 
dituangkan. Semakin unik, semakin menarik bagi pembaca. Tetapi jangan 
sampai berlebihan.  
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Orisinalitas juga berarti berbeda dari yang lain. Konsep awal tulisan Anda 
mungkin terinspirasi dari tulisan orang lain, entah itu berupa opini, esai, maupun 
cerita fiksi. Tetapi Anda tetap harus melangkah lebih jauh daripada sekadar 
memberi apresiasi atau terus menulis dengan meniru tulisan orang lain. Alih-alih 
sebagai penulis, Anda akan dituduh sebagai penjiplak.  

2. Bertanggung Jawab  
Anda memang bebas menulis apa saja di internet. Jenis tulisan apa pun dapat 
Anda taruh di internet tanpa takut mendengar seorang editor berteriak, 
"Tulisanmu terlalu mengambang!" Hanya saja, tulisan Anda sekaligus mesti 
menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab terhadapnya.  
Tanggung jawab Anda ini dapat ditunjukkan dengan memberikan penjelasan 
seperlunya terhadap keadaan yang Anda tulis. Dalam karya fiksi, Anda harus 
menyajikannya secara logis sehingga pembaca melihat Anda sebagai penulis 
yang memang bertanggung jawab. Sementara tanggung jawab penulis dalam 
opini, ulasan, dan tulisan nonfiksi lainnya dapat ditunjukkan dengan memberikan 
fakta-fakta yang ada (yang mungkin terlewatkan oleh perhatian pembaca).  

3. Sesuai Pasar  
Anda harus menyadari bahwa Anda tidak akan bisa memuaskan semua pihak 
melalui tulisan Anda. Hampir mustahil untuk menulis bagi seluruh bidang dan 
memuaskan orang-orang di setiap bidang. Alih-alih memuaskan, Anda akan 
dicap sebagai penulis yang suka ngawur hanya karena keliru mengangkat salah 
satu bidang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mengenali para pembaca Anda.  
Kalau Anda mau menulis untuk remaja, sajikanlah tulisan yang memang relevan 
bagi mereka. Kalau Anda ingin menulis untuk kalangan bisnis, sajikanlah sesuatu 
yang sesuai bagi dunia bisnis. Kalau Anda ingin menulis dongeng anak, 
sesuaikan pula dengan pola pikir mereka. Dengan kata lain, tulislah sesuatu 
yang memang merupakan minat dan level maupun genre bahasa dari pasar yang 
Anda bidik.  
Demikian pula ketika Anda memutuskan menuangkan tulisan di sebuah 
komunitas. Beberapa situs komunitas menuntut Anda menulis sesuai tema yang 
ditentukan. Sebagai contoh, pada situs Pelitaku <http://pelitaku.sabda.org >, 
Anda tidak dapat menulis fiksi di sana, kecuali pengelola memutuskan membuka 
seksi fiksi.  

Mulai Dengan Blog 

Bagaimana memulai menulis di internet? Mulailah dengan menulis blog. Manfaatkan 
saja situs-situs yang menyediakan layanan blog gratis. Anda tinggal memilih: situs yang 
menyediakan layanan blog gratis dalam format komunitas (misalnya, SABDA Space di 
< http://www.sabdaspace.org >) atau situs yang memberikan ruang pribadi bagi Anda 
untuk menulis blog.  

Perbedaannya, situs blog berbasis komunitas hanya akan memberi Anda wadah untuk 
menulis, tapi tanpa memberikan tempat khusus untuk tulisan-tulisan Anda. Sementara 
layanan blog pribadi memberikan alamat blog khusus sesuai keinginan Anda, plus 

http://pelitaku.sabda.org/
http://www.sabdaspace.org/


ICW 2010 
 

131 
 

ruang menulis, dan juga ruang untuk mengunggah berkas-berkas tertentu (teks maupun 
gambar).  

Anda tidak perlu khawatir merasa tertinggal. Tidak ada kata terlambat untuk memulai 
segala sesuatu yang baik. Anda hanya perlu menulis, menulis, dan menulis. Lalu kalau 
merasa usulan dari para pembaca Anda akan mempertajam tulisan Anda, jangan 
segan-segan melakukan revisi.  

Diambil dan disunting dari:  
Nama situs: Pelitaku  
Penulis: Davida Welni Dana dan R.S. Kurnia  
Alamat URL: http://pelitaku.sabda.org/pemanfaatan_media_internet_ untuk_menulis  
Tanggal akses: 20 Agustus 2010  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan September dan bulan Oktober 2010:  
September: Renungan  
Oktober: Forum Diskusi  

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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  
< icw(at)sabda.org >  
atau  
< owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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ICW 1148/September/2010: Situs 
Renungan (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Apakah Anda memberikan waktu khusus dalam rutinitas harian untuk merenungkan 
firman Tuhan?  

Membaca dan merenungkan firman Tuhan merupakan perintah Tuhan bagi setiap 
orang percaya. Dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka jalan hidup 
kita akan selalu diterangi oleh pelita abadi. Ketika berjalan di jalan penuh rintangan pun 
kita tidak akan jatuh tergeletak. Dalam era teknologi informasi pun, Tuhan membuka 
jalan bagi orang percaya untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Sekarang, banyak 
situs yang menghadirkan renungan-renungan firman Tuhan yang akan menyegarkan 
hari-hari kita. Beberapa situs tersebut, akan kami ulas dalam ICW edisi kali ini dan 
berikutnya.  

Selain mengulas situs-situs renungan, Anda pun dapat melihat sebuah situs yang "baru" 
dalam kolom Get The Fresh. Situs ini sebenarnya sudah diluncurkan pada tahun 2005, 
namun pada bulan Agustus 2010 yang lalu situs ini didandani dengan "wajah baru". 
Selain itu, berbagai artikel menarik dapat Anda temukan dalam situs yang kami ulas 
dalam kolom Jelajah Umum. Kemudian bagi Anda yang mungkin pernah mendengar 
tentang Foursquare dan ingin tahu lebih lanjut mengenai hal itu jangan lewatkan 
informasi serta tip-tip seputar Foursquare dalam kolom Infonet.  

Teriring salam dan doa,  
Davida Welni Dana  
Staf Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  
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Jelajah Situs 

• Renungan Harian  

Yayasan Gloria adalah lembaga interdenominasi yang berfokus pada nilai-nilai kristiani. 
Selain bergerak dalam bidang penerbitan buku, Yayasan Gloria memiliki kerinduan 
untuk berbagi berkat melalui dunia maya. Mereka memiliki visi dan misi untuk 
mendukung dan menolong masyarakat Kristen dalam pertumbuhan iman dan menjadi 
saksi Kristus.  

Situs Renungan Harian yang dibangun pada tahun 2008 merupakan salah satu 
perwujudan tujuan dari Yayasan Gloria. Situs ini memuat renungan yang selalu 
diperbarui setiap hari. Dalam setiap halaman renungan selalu menampilkan Ilustrasi, 
Bacaan Hari Ini, Ayat Mas Hari Ini, dan Bacaan Alkitab Setahun sehingga 
mempermudah pengunjung untuk lebih mendalami isi renungan. Di sebelah kiri 
halaman situs terdapat beberapa menu yang dapat diakses, yaitu: Home, Arsip RH, 
Tentang RH, Agenda RH, Penulis, Sisipan RH, Bahan, dan Links. Arsip RH merupakan 
kumpulan renungan yang telah dimuat sejak tahun 2008. Pengunjung juga dapat 
memberikan komentar untuk renungan yang terkait.  

Kelebihan dari situs ini adalah pengunjung bisa menggunakan setiap materi dalam situs 
untuk pelayanan nonkomersial dengan mencantumkan sumber yaitu nama penulis. 
Situs ini juga memunyai link ke SABDA (sabda.org) untuk memudahkan pengunjung 
melakukan pencarian seperti Mencari Kata dalam Ayat, Konkordasi, Kamus, dan Daftar 
Peta. Dengan adanya renungan harian ini, maka setiap peselancar di dunia maya 
diharapkan untuk tidak melewatkan saat teduhnya setiap hari. (DIY)  
==> http://renunganharian.net  

• Renungan-Kristen  

Situs ini merupakan situs pribadi yang dibangun oleh Nelson Saragih. Situs ini memuat 
artikel-artikel dan renungan-renungan mengenai firman Tuhan.  

Tampilan awal dari situs ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu: Halaman Depan, 
Renungan Lainnya, Populer, Komitmen, dan Other Articles. Dalam Renungan terdapat 
6 bagian yaitu: Renungan Umum, Renungan Harian Kristen, Renungan Saat 
Pencobaan, Pendalaman Alkitab, Kesaksian Kristen, dan English. Di bagian atas dan 
bawah situs terdapat beberapa tab, di antaranya: Audio Khotbah dan Pujian, Renungan, 
Doa, Video Musik Rohani, dan Tentang Kami. Untuk tab Doa dan Video Musik Rohani, 
masing-masing memiliki link ke Prayer Center dan YouTube.  

Anda dapat memberikan komentar melalui fitur ShoutMix Chat maupun melalui email. 
Semua bahan renungan dan artikel yang ada dalam situs ini dapat Anda salin dengan 
mencantumkan nama Nelson Saragih sebagai sumber. Situs ini terakhir diperbarui pada 
1 Mei 2010.  
==> http://renungan-kristen.com  

http://renunganharian.net/
http://renungan-kristen.com/
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• Renungan Harian Remaja  

Situs Renungan Harian Remaja ini dibuat oleh Ade Chandra dengan menggunakan 
fasilitas Blogspot. Yang menjadi sasaran dari pembuatan situs renungan harian ini 
adalah tentu saja adalah para remaja Indonesia.  

Jika Anda tidak mematikan JavaScript di penjelajah Anda, maka setiap kali memuat 
halaman situs, akan muncul skrip kotak "sambutan" dan pengunjung harus 
memasukkan nama, dan setelah memasukkan nama maka akan muncul kotak sapaan.  

Tampilan halaman utama web yang berwarna merah maroon dan bernuansa Natal yang 
sangat kental ini sangat sesuai dengan semangat remaja ABG. Situs yang mulai aktif 
pada bulan Desember 2008 ini memuat renungan-renungan yang ditulis dengan gaya 
bahasa yang mudah dimengerti oleh anak muda. Tulisan renungan ini rupanya disalin 
dari majalah renungan harian remaja Future Generation. Selain renungan, terdapat juga 
beberapa artikel terkait isu remaja yang dibagi dalam 10 kategori, yaitu: Cerita 
Renungan, Humor, Jesus My Savior, Manfaat Injil Bagi Anak-Anak, Allah, Renungan, 
Renungan Alkitab, Sahabat, Tips, dan Tips Pacaran. Apabila Anda ingin menilik 
kumpulan renungan, di sebelah kanan situs terdapat Renungan Harian Arsip mulai 
tahun 2008 yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 50 entri.  

Kemudahan untuk pencarian dan penerjemahan pun disediakan oleh situs ini dengan 
menggunakan fasilitas dari Google. Untuk mendapatkan renungan terbaru, pengunjung 
bisa berlangganan dengan memasukkan alamat email pada kotak berlangganan. 
Komentar, kritik, dan saran bisa disampaikan melalui ShoutBox. Sangat disayangkan, 
situs ini tidak rutin diperbarui. Terakhir diperbarui adalah bulan Juli.  
==> http://renungan-harian-remaja.blogspot.com  

• Pelita Hidup  

Petronariva Sinjal atau yang biasa disapa Riva berprofesi sebagai pengkhotbah di GBI 
Anggrek Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Di samping itu, beliau terpanggil untuk 
melayani sebagai penulis, konselor dan administrator di dalam blog pribadinya, Pelita 
Hidup. Melalui situs yang dibentuk 4 April 2008 inilah Riva memfokuskan pelayanannya. 
Kontributor yang membantu sebagai penulis dan moderator ialah Ribka Rita Tarigan 
dan SEM (seorang kontributor yang tidak ingin diketahui namanya).  

Ketika Anda pertama kali masuk ke situs ini, Anda akan ditawari buku elektronik Kristen 
gratis melalui jendela popup. Pada halaman utama situs ini terdapat beberapa kolom 
yang mewakili isi dari keseluruhan halaman, di antaranya: Renungan Terbaru, 
Renungan Favorit, Berkat, Buah Roh, Iman, Keuangan, Pujian & Penyembahan, 
Pemuda & Remaja, Keluarga & Rumah Tangga, dan lain-lain. Terdapat 18 tab yang 
dapat diakses, dan beberapa isinya sudah ditampilkan di halaman utama. Dari situs ini, 
pengunjung bisa mendapatkan pencerahan atau solusi atas setiap permasalahan yang 
dihadapi melalui perenungan akan firman Tuhan tanpa memandang denominasi. Pelita 
Hidup juga telah merambah Facebook dan Twitter. Anda dapat menjadi penggemar 

http://renungan-harian-remaja.blogspot.com/
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Pelita Hidup di kedua jejaring sosial tersebut untuk mendapatkan ayat-ayat firman 
Tuhan yang dikirimkan setiap hari.  

Pelita Hidup menyediakan kotak pencarian dan kotak penerjemahan untuk membantu 
Anda dalam pencarian dan penerjemahan konten. Bagi Anda yang mau memberikan 
komentar, kritik dan saran bisa melalui shoutbox.  
==> http://pelitahidup.com  

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

Jelajah Nusantara 

• Renungan Harian  

Yayasan Gloria adalah lembaga interdenominasi yang berfokus pada nilai-nilai kristiani. 
Selain bergerak dalam bidang penerbitan buku, Yayasan Gloria memiliki kerinduan 
untuk berbagi berkat melalui dunia maya. Mereka memiliki visi dan misi untuk 
mendukung dan menolong masyarakat Kristen dalam pertumbuhan iman dan menjadi 
saksi Kristus.  

Situs Renungan Harian yang dibangun pada tahun 2008 merupakan salah satu 
perwujudan tujuan dari Yayasan Gloria. Situs ini memuat renungan yang selalu 
diperbarui setiap hari. Dalam setiap halaman renungan selalu menampilkan Ilustrasi, 
Bacaan Hari Ini, Ayat Mas Hari Ini, dan Bacaan Alkitab Setahun sehingga 
mempermudah pengunjung untuk lebih mendalami isi renungan. Di sebelah kiri 
halaman situs terdapat beberapa menu yang dapat diakses, yaitu: Home, Arsip RH, 
Tentang RH, Agenda RH, Penulis, Sisipan RH, Bahan, dan Links. Arsip RH merupakan 
kumpulan renungan yang telah dimuat sejak tahun 2008. Pengunjung juga dapat 
memberikan komentar untuk renungan yang terkait.  

Kelebihan dari situs ini adalah pengunjung bisa menggunakan setiap materi dalam situs 
untuk pelayanan nonkomersial dengan mencantumkan sumber yaitu nama penulis. 
Situs ini juga memunyai link ke SABDA (sabda.org) untuk memudahkan pengunjung 
melakukan pencarian seperti Mencari Kata dalam Ayat, Konkordasi, Kamus, dan Daftar 
Peta. Dengan adanya renungan harian ini, maka setiap peselancar di dunia maya 
diharapkan untuk tidak melewatkan saat teduhnya setiap hari. (DIY)  
==> http://renunganharian.net  

• Renungan-Kristen  

Situs ini merupakan situs pribadi yang dibangun oleh Nelson Saragih. Situs ini memuat 
artikel-artikel dan renungan-renungan mengenai firman Tuhan.  

http://pelitahidup.com/
http://renunganharian.net/
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Tampilan awal dari situs ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu: Halaman Depan, 
Renungan Lainnya, Populer, Komitmen, dan Other Articles. Dalam Renungan terdapat 
6 bagian yaitu: Renungan Umum, Renungan Harian Kristen, Renungan Saat 
Pencobaan, Pendalaman Alkitab, Kesaksian Kristen, dan English. Di bagian atas dan 
bawah situs terdapat beberapa tab, di antaranya: Audio Khotbah dan Pujian, Renungan, 
Doa, Video Musik Rohani, dan Tentang Kami. Untuk tab Doa dan Video Musik Rohani, 
masing-masing memiliki link ke Prayer Center dan YouTube.  

Anda dapat memberikan komentar melalui fitur ShoutMix Chat maupun melalui email. 
Semua bahan renungan dan artikel yang ada dalam situs ini dapat Anda salin dengan 
mencantumkan nama Nelson Saragih sebagai sumber. Situs ini terakhir diperbarui pada 
1 Mei 2010.  
==> http://renungan-kristen.com  

• Renungan Harian Remaja  

Situs Renungan Harian Remaja ini dibuat oleh Ade Chandra dengan menggunakan 
fasilitas Blogspot. Yang menjadi sasaran dari pembuatan situs renungan harian ini 
adalah tentu saja adalah para remaja Indonesia.  

Jika Anda tidak mematikan JavaScript di penjelajah Anda, maka setiap kali memuat 
halaman situs, akan muncul skrip kotak "sambutan" dan pengunjung harus 
memasukkan nama, dan setelah memasukkan nama maka akan muncul kotak sapaan.  

Tampilan halaman utama web yang berwarna merah maroon dan bernuansa Natal yang 
sangat kental ini sangat sesuai dengan semangat remaja ABG. Situs yang mulai aktif 
pada bulan Desember 2008 ini memuat renungan-renungan yang ditulis dengan gaya 
bahasa yang mudah dimengerti oleh anak muda. Tulisan renungan ini rupanya disalin 
dari majalah renungan harian remaja Future Generation. Selain renungan, terdapat juga 
beberapa artikel terkait isu remaja yang dibagi dalam 10 kategori, yaitu: Cerita 
Renungan, Humor, Jesus My Savior, Manfaat Injil Bagi Anak-Anak, Allah, Renungan, 
Renungan Alkitab, Sahabat, Tips, dan Tips Pacaran. Apabila Anda ingin menilik 
kumpulan renungan, di sebelah kanan situs terdapat Renungan Harian Arsip mulai 
tahun 2008 yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 50 entri.  

Kemudahan untuk pencarian dan penerjemahan pun disediakan oleh situs ini dengan 
menggunakan fasilitas dari Google. Untuk mendapatkan renungan terbaru, pengunjung 
bisa berlangganan dengan memasukkan alamat email pada kotak berlangganan. 
Komentar, kritik, dan saran bisa disampaikan melalui ShoutBox. Sangat disayangkan, 
situs ini tidak rutin diperbarui. Terakhir diperbarui adalah bulan Juli.  
==> http://renungan-harian-remaja.blogspot.com  

• Pelita Hidup  

Petronariva Sinjal atau yang biasa disapa Riva berprofesi sebagai pengkhotbah di GBI 
Anggrek Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Di samping itu, beliau terpanggil untuk 

http://renungan-kristen.com/
http://renungan-harian-remaja.blogspot.com/
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melayani sebagai penulis, konselor dan administrator di dalam blog pribadinya, Pelita 
Hidup. Melalui situs yang dibentuk 4 April 2008 inilah Riva memfokuskan pelayanannya. 
Kontributor yang membantu sebagai penulis dan moderator ialah Ribka Rita Tarigan 
dan SEM (seorang kontributor yang tidak ingin diketahui namanya).  

Ketika Anda pertama kali masuk ke situs ini, Anda akan ditawari buku elektronik Kristen 
gratis melalui jendela popup. Pada halaman utama situs ini terdapat beberapa kolom 
yang mewakili isi dari keseluruhan halaman, di antaranya: Renungan Terbaru, 
Renungan Favorit, Berkat, Buah Roh, Iman, Keuangan, Pujian & Penyembahan, 
Pemuda & Remaja, Keluarga & Rumah Tangga, dan lain-lain. Terdapat 18 tab yang 
dapat diakses, dan beberapa isinya sudah ditampilkan di halaman utama. Dari situs ini, 
pengunjung bisa mendapatkan pencerahan atau solusi atas setiap permasalahan yang 
dihadapi melalui perenungan akan firman Tuhan tanpa memandang denominasi. Pelita 
Hidup juga telah merambah Facebook dan Twitter. Anda dapat menjadi penggemar 
Pelita Hidup di kedua jejaring sosial tersebut untuk mendapatkan ayat-ayat firman 
Tuhan yang dikirimkan setiap hari.  

Pelita Hidup menyediakan kotak pencarian dan kotak penerjemahan untuk membantu 
Anda dalam pencarian dan penerjemahan konten. Bagi Anda yang mau memberikan 
komentar, kritik dan saran bisa melalui shoutbox.  
==> http://pelitahidup.com  

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

Get the Fresh 

• Situs Bio-Kristi (Biografi Kristiani)  

Situs yang membahas tentang biografi para tokoh Kristen berbahasa Indonesia ini 
pertama kali diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA pada tahun 2006. Namun, 
pada bulan Agustus 2010 kemarin situs Bio-Kristi tampil "baru" karena berganti wajah 
dan dimutakhirkan teknologinya dari Drupal 5 menjadi Drupal 6 untuk menyambut ulang 
tahun Bio-Kristi yang ke-5 pada bulan Agustus.  

Dibanding dengan sebelumnya, situs ini sekarang terlihat megah dan terasa lebih hidup 
dengan foto-foto para tokoh dunia yang profilnya diulas dalam situs ini. Isi situs Bio-
Kristi pun dapat Anda jelajahi dengan lebih mudah saat ini, seperti kumpulan kutipan 
dari tokoh-tokoh teladan, informasi pendek tentang tokoh-tokoh penting, dan renungan. 
Meski tampilan situs ini sekilas tampak begitu penuh, namun penataannya sistematis. 
Anda tetap bisa mengakses fitur-fitur yang ada dengan mudah dan tidak mengalami 
kebingungan. Anda bisa membaca artikel dari Daftar Artikel, Arsip Berdasar Kategori, 
dan Arsip Berdasarkan Kolom. Menariknya lagi, selain kaya akan artikel, situs Bio-Kristi 
pun menyediakan layanan forum diskusi tersendiri di situs In-Christ.net.  

http://pelitahidup.com/
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Bagi Anda yang berminat mengirimkan tulisan dan kesaksian juga bisa berpartisipasi 
dalam situs ini dengan mudah. Selain mengetengahkan situs yang menarik, situs ini 
juga menawarkan publikasi elektronik yang bisa Anda terima sebulan sekali jika Anda 
mendaftarkan diri menjadi pelanggannya. Nah, jika Anda ingin mengikuti kabar berita 
Bio-Kristi di situs jejaring sosial, Anda juga bisa mengikuti Twitter dan Facebook Bio-
Kristi. Jadi, dengan Anda mengunjungi situs ini Anda akan mendapatkan banyak 
keuntungan dan manfaat. Oleh karena itu, jangan berlama-lama lagi. Segera kunjungi 
situs "baru" ini.(SS)  
==> http://biokristi.sabda.org  

  

http://biokristi.sabda.org/
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Artikel:Foursquare 

Setelah Twitter, baru-baru ini Indonesia kembali terkena demam situs jejaring sosial. 
Kali ini bukan lagi blogging mikro, melainkan layanan berbasis lokasi yang 
memanfaatkan lokasi kita sebagai basis informasi. Ya, aplikasi baru ini bernama 
Foursquare. Karena Foursquare adalah suatu media sosial berbasis lokasi, maka 
targetnya adalah para pengguna telepon genggam dan misi utamanya adalah berbagi 
tempat-tempat yang kita kunjungi. [Layanan ini minimal memerlukan koneksi internet 
dan telepon genggam atau piranti nirkabel lain yang dapat terhubung dengan internet, 
Red.]  

Foursquare marak digunakan oleh banyak orang di Jakarta dan di kota-kota besar lain 
seperti Yogyakarta dan Surabaya. Pada dasarnya yang dilakukan di Foursquare adalah 
kita datang dan cek masuk ("check-in") di suatu lokasi - bisa berupa gedung, kantor, 
restoran, tempat makan, atau bahkan jalan. Tempat yang belum ada di basis data 
Foursquare dapat ditambahkan sendiri sehingga membuat pengguna merasa "memiliki" 
tempat tersebut dan interaksinya lebih dinamis.  

Di Jakarta, sudah ada cukup banyak pengguna Foursquare, dan sudah ada banyak 
sekali tempat ("venue") yang ada. Di daerah Senopati saja sudah ada banyak tempat 
yang dimasukkan oleh pengguna. Ketika melintas di daerah Kuningan, sudah ada 
tempat Perempatan Kuningan, dan bagi Anda yang sering naik Metro Mini 69, Metro 
Mini 69 tercatat sebagai salah satu tempat yang bisa didatangi oleh pengguna 
Foursquare.  

Hal-hal ini menunjukkan bahwa respon pengguna di Jakarta cukup positif dan mereka 
juga antusias dan aktif menambahkan berbagai tempat baru. Interaksi verbal 
antarpengguna memang relatif minim - karena hanya dilakukan lewat sebuah kicauan 
("shout") sebanyak maksimal 140 karakter. Namun, interaksi nonverbal dilakukan lewat 
dua cara: (1) cek masuk di suatu lokasi dan (2) kompetisi dalam hal lencana ("badge"), 
poin, dan menjadi Walikota ("Mayor")suatu tempat.  

Dengan melakukan cek masuk maka kita akan mendapatkan sejumlah poin tertentu, 
dan kita bisa melihat bagaimana urutan poin kita di antara teman-teman kita yang lain. 
Jika kita sudah memenuhi beberapa "persyaratan", misalnya sudah melakukan cek 
masuk di 10 tempat, maka kita bisa memperoleh lencana Petualang ("Adventurer"). Ada 
banyak lencana yang bisa diperoleh, dan insentif ini menjadi motivasi pengguna untuk 
terus cek masuk di banyak tempat. Jika kita adalah orang yang paling sering cek masuk 
di satu tempat tertentu, maka otomatis kita akan menjadi Walikota di tempat tersebut.  

Beberapa waktu yang lalu, sebuah situs teknologi mengeluarkan sebuah statistik yang 
menyatakan bahwa 66% cek masuk di Foursquare dilakukan lewat telepon genggam 
iPhone. Kemudian dengan diluncurkannya aplikasi Foursquare untuk BlackBerry, maka 
jumlah check in di Foursquare melalui BlackBerry meningkat menjadi 16%.  
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Karena layanan ini berbasis lokasi, maka tempat hiburan adalah tempat yang paling 
sering dikunjungi oleh pengguna Foursquare. Restoran, kafe, dan retail dapat dengan 
mudah memanfaatkan Foursquare sebagai salah satu strategi pemasaran yang 
melibatkan interaksi dengan pelangan.  

Ada berpuluh-puluh restoran yang menawarkan diskon bagi Walikota di masing-masing 
restoran. Atau sebuah restoran di Milwaukee yang berhasil mengundang lebih dari 150 
orang pengguna Foursquare dan meningkatkan penjualan kedai burgernya sebanyak 
110% dibandingkan penjualan di hari Minggu.  

Tips Menggunakan Foursquare 

Ini adalah langkah-langkah menggunakan Foursquare berikut:  

1. Download Aplikasi dan Gabung 
Aplikasi Foursquare tersedia gratis untuk iPhone, BlackBerry, maupun Android. 
Download aplikasi tersebut, lalu buatlah akun Foursquare.  

2. Facebook dan Twitter 
Anda dapat menghubungkan akun Foursquare Anda dengan akun Facebook 
maupun akun Twitter Twitter. Tenang saja, tidak usah takut kalau posisi Anda 
selalu terpantau. Anda bisa memilih untuk memublikasikannya atau tidak. 
Termasuk memilih agar muncul di Facebook, Twitter, keduanya, atau tidak sama 
sekali.  
Lalu tambahkan teman-teman yang Anda kenal. Apalah artinya berbagi kalau 
tidak ada yang Anda ajak berbagi :). Anda bisa menambahkan teman-teman 
Facebook, Twitter, maupun mencari teman berdasarkan alamat email atau 
nomor telepon mereka.  

3. Cek Masuk, Berkicau, dan Tips  
Cek masuk adalah istilah ketika kita masuk ke suatu tempat. Entah itu rumah 
kita, tempat makan, toko buku, atau hotel. Bila lokasi tersebut telah terdaftar di 
Foursquare, Anda bisa langsung cek masuk. Sambil cek masuk Anda juga bisa 
berkicau. Berkicau itu seperti menulis status di Twitter. Jadi Anda bisa memilih, 
sekadar cek masuk, berkicau, atau cek masuk sekaligus berkicau.  
Anda juga bisa meninggalkan Tips. Misalnya ketika penulis makan di Salvador 
Simpang Siur, penulis meninggalkan tips berikut:  
@Salvador: Spaghetti oglio, sudah lama ternyata ga gitu enak. 6/10.  
Jadi, ketika ada orang lain yang melihat tip yang penulis tulis tentang Salvador, 
dia uhmm… mungkin dia tidak akan memesan spaghetti oglio di sana. Hehe…  ;)  

4. Memetakan Lokasi Baru  
Bila tempat Anda berada belum terdaftar di Foursquare, Anda bisa mencarinya 
terlebih dahulu. Bila tidak ada, maka Anda dapat mendaftarkan lokasi tersebut. 
Caranya cukup mudah, hanya perlu mencantumkan nama dan alamat, maka 
lokasi akan terdeteksi. Lalu Anda boleh memilih lokasi tersebut hanya untuk 
Anda saat itu atau "tersedia" untuk orang lain.  

5. Menjadi Polisi Foursquare  
Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari sebuah jejaring umum adalah 
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banyaknya orang yang bisa memberi kontribusi. Karena itulah diperlukan 
pengawas, istilah yang penulis gunakan adalah Polisi Foursquare. Anda bisa 
melaporkan lokasi yang tercatat dua kali (misal ada yang mendaftarkan Pizza 
Hut Gatsu dan Pizza Hut Gatot Subroto), lokasi yang sudah tidak ada lagi 
(misalnya tempat makan tersebut sudah pindah), atau lokasi peta yang tidak 
tepat. Anda bisa membantu untuk menyunting semua itu agar lebih akurat.  

6. Berburu Lencana  
Salah satu fitur yang membuat Foursquare tambah mengasyikkan adalah 
berburu lencana. Ada banyak lencana di sana. Jika kita sudah memenuhi 
beberapa "persyaratan", misalnya sudah melakukan cek masuk di 10 tempat, 
maka kita bisa memperoleh lencana Petualang ("Adventurer"). Untuk daftar 
lengkap lencana Foursquare, lihat di: 
==> http://www.4squarebadges.com/foursquare-badge-list  

Jika melihat antusiasme pengguna internet Indonesia terhadap hal-hal baru, sangat 
mungkin Foursquare akan menjadi fenomena yang besar juga di Indonesia. Jadi, 
bagaimana menurut Anda tentang Foursquare?  

Diambil dan disunting dari:  

Judul asli artikel : Foursquare: The Next Big Thing?  
Judul situs  : Maverick Indonesia  
Penulis  : Snezana Brodjonegoro  
Tanggal  : 24 Maret 2010  
Alamat URL  : http://www.maverick.co.id/brands-marketing/2010/03/foursquare/  
Tanggal akses  : 7 September 2010  
Judul asli artikel : Tips Menggunakan Foursquare #4SQ  
Judul situs  : Andaka.com  
Penulis  : Deddy Andaka  
Tanggal  : 14 Mei 2010  
Alamat URL  : http://www.andaka.com/tips-menggunakan-foursquare-4sq.php  
Tanggal akses  : 7 September 2010  

 

  

http://www.4squarebadges.com/foursquare-badge-list
http://www.maverick.co.id/brands-marketing/2010/03/foursquare/
http://www.andaka.com/tips-menggunakan-foursquare-4sq.php
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ICW 1149/September/2010: Situs 
Renungan (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Pelanggan ICW yang terkasih, sebagai orang Kristen kita perlu mengetahui firman 
Tuhan, seperti dikatakan Mazmur 19:8, "Titah TUHAN itu tepat, menyukakan hati; 
perintah TUHAN itu murni, membuat mata bercahaya." Membaca renungan merupakan 
salah satu cara bagi kita untuk lebih memahami firman-Nya. Jika dalam ICW edisi 
sebelumnya kami telah mengulas beberapa situs renungan berbahasa Indonesia, kali 
ini ICW menjelajahi situs-situs manca, yang dapat Anda simak di kolom Jelajah Manca.  

Facebook pun telah memiliki banyak halaman yang didedikasikan untuk renungan 
firman Tuhan. Kami memilih salah satu yang kiranya dapat berguna untuk Anda ketahui. 
Bagi Anda yang lebih memilih format email, publikasi e-Santapan Harian mungkin lebih 
cocok untuk Anda. Simak ulasannya dalam kolom Lacak Milis. Terakhir, simak pula 
berita mengenai pembukaan kelas DIK PESTA 2011 dan sebuah artikel berjudul 
"Berkat Saat Merenungkan Firman Tuhan".  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
< icw(at)sabda.org >  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+19%3A8
http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• CROSSWALK.COM: DEVOTIONALS - Daily Devotionals and Christian  

Devotions for Bible Study  

Crosswalk Devotionals adalah sebuah situs yang kaya dengan materi renungan. Sekitar 
tujuh puluh jenis renungan yang dikategorikan menurut pengarang, dari karya klasik 
Spurgeon hingga Swindoll, dan menurut tema, dari wanita hingga bacaan berseri, dapat 
Anda baca di situs ini.  

Setelah Anda memilih salah satu program renungan, Anda akan disuguhi dengan bahan 
renungan tersebut untuk hari ini. Di bagian bawah renungan untuk hari ini Anda dapat 
melihat info lebih lanjut tentang sang penulis dan juga arsip program renungan tersebut 
berdasarkan tanggal.  

Jika Anda ingin berlangganan renungan favorit Anda, cukup memberi tanda centang 
pada renungan favorit Anda di halaman utama lalu masukkan alamat email Anda pada 
kotak yang telah disediakan ("Sign up for Crosswalk Devotionals"). Selain itu, Anda juga 
dapat mengikuti devosi favorit Anda di Facebook maupun Twitter.  

Bagi pengunjung yang baru pertama kali ke situs yang tergabung dalam jaringan situs 
Kristen Salem Web Network ini, tampilan situs ini mungkin terasa sangat sesak dengan 
informasi-informasi dan iklan-iklan di kanan kiri, namun Anda cukup memfokuskan 
perhatian Anda pada konten di tengah-tengah halaman, sedangkan bagian situsnya 
yang lain jangan sampai mengalihkan perhatian Anda dari kekayaan situs ini. Selain itu 
pencarian melalui kotak pencarian akan mencari di seluruh situs, tidak hanya di bagian 
"Devotinals" saja. (KN)  
==> http://www.crosswalk.com/devotionals  

• BIBLE.COM - DAILY DEVOTIONAL  

Daily Devotional dari Bible.com menyediakan dua macam renungan. Yang pertama 
merupakan renungan harian pagi dan petang berdasarkan pembacaan Alkitab setahun. 
Yang kedua adalah renungan harian berdasarkan kitab Amsal yang diikuti dengan 
komentari oleh Betty Miller dan Doa Hari Ini.  

Begitu Anda mengunjungi situs ini, Anda akan disuguhi dengan tampilan kalender bulan 
ini, dan tanggal hari ini akan disorot dengan warna yang berbeda. Dengan memilih 
nama bulan pada menu di sebelah atas, Anda dapat melihat arsip renungan selama 
satu tahun. Selain itu situs sederhana berbasis PHP ini juga menyediakan kotak 
pencarian jika Anda ingin mencari sebuah topik tertentu dengan cepat.  
==> http://bible.com/daily-devotional.php  

• DEVOTIONAL CHRISTIAN - Encouragement for your daily walk with God  

http://www.crosswalk.com/devotionals
http://bible.com/daily-devotional.php
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Situs renungan yang berbentuk blog WordPress ini memiliki 194 renungan yang ditulis 
sejak 10 Februari 2009. Topiknya bervariasi mulai dari Iman, Percaya kepada Tuhan, 
Doa, dan lain-lain. Penulisnya ada empat orang, yaitu Tony Kummer, Hariette Petersen, 
Emily Riley, dan Chris Roberts, yang memiliki beragam pekerjaan, mulai dari orang 
awam, penulis profesional, hingga hamba Tuhan.  

Selain menyediakan tulisan renungan, situs yang memiliki misi "mendaftarkan semua 
renungan Kristen gratis yang terbaik di satu halaman" ini juga memiliki tautan-tautan ke 
situs-situs renungan yang lain -- tentu saja semuanya dalam bahasa Inggris. Buku ini 
juga menyediakan beberapa daftar lain, seperti Daftar Ayat Tentang Kasih, Tentang 
Pengampunan, dan Tentang Kekuatan, dan Daftar 22 Buku Devosi Kristen. Semuanya 
dapat Anda jumpai di bagian arsip situs ini.  
==> http://devotionalchristian.com  
==> http://devotionalchristian.com/where-to-read-devotions-online  

Jelajah Facebook 

• Renungan Harian "Nilai Kehidupan"  

Dari sekian banyak halaman renungan harian di Facebook, halaman "Nilai Kehidupan" 
cukup menarik untuk kita sorot lebih dalam lagi. Penggemar halaman ini tidak tanggung-
tanggung; sampai saat ini ulasan ini diturunkan, "Nilai Kehidupan" telah memiliki 15.947 
penggemar.  

Melalui halaman ini, Anda dapat memperoleh bahan saat teduh setiap hari di Facebook 
Anda. Bahan dari saat teduh yang berasal dari Bandung ini didapatkan dari versi 
cetaknya yang terbit 2 bulan sekali. Karena kemajuan teknologi internet, maka versi 
cetak Renungan Harian Nilai Kehidupan ini yang seyogianya hanya disebarluaskan di 
daerah Bandung, Jawa Barat, dapat Anda baca dengan mudah kapan pun Anda berada 
di Facebook.  

Para penggemar yang bergabung dalam halaman ini pun cukup aktif dalam 
memberikan tanda "suka" maupun berkomentar. Rata-rata penggemar yang 
memberikan tanda "suka" setiap harinya adalah di atas 100 orang, sementara yang 
berkomentar rata-rata di atas 20 orang setiap harinya. (DWD)  
==> http://www.facebook.com/pages/Renungan-Harian-Nilai-Kehidupan/144079890030 
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.  

Info:Pembukaan Kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) 

(Periode Januari/Februari 2011)  

http://devotionalchristian.com/
http://devotionalchristian.com/where-to-read-devotions-online
http://www.facebook.com/pages/Renungan-Harian-Nilai-Kehidupan/144079890030
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Salah satu pelayanan YLSA adalah membuka pendidikan teologi online untuk orang 
awam, yang disebut PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam). Melalui 
kelas-kelas diskusi di PESTA, YLSA berharap dapat ikut ambil bagian dalam menolong 
gereja memperlengkapi jemaat-Nya dengan pengetahuan teologi yang memadai 
dengan berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan (Alkitab) sebagai dasar iman 
kristiani.  

Pada bulan Januari 2011, PESTA kembali akan membuka kelas Dasar-Dasar Iman 
Kristen (DIK). Kelas DIK ini akan mempelajari pokok-pokok dasar iman Kristen, di 
antaranya: Doktrin Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam 
Kristus. Jika Anda rindu untuk semakin memahami pokok-pokok iman Kristen ini, mari 
belajar bersama dengan kami. Untuk keterangan lebih lanjut dan pendaftaran kelas 
PESTA, silakan kirim e-mail ke admin PESTA di alamat berikut ini.  
==> kusuma(at)in-christ.net  

Untuk mendapatkan Modul DIK, Anda dapat mengakses halaman berikut ini.  

 
==> http://pesta.sabda.org/dik_sil  

Jelajah Facebook 

• Renungan Harian "Nilai Kehidupan"  

Dari sekian banyak halaman renungan harian di Facebook, halaman "Nilai Kehidupan" 
cukup menarik untuk kita sorot lebih dalam lagi. Penggemar halaman ini tidak tanggung-
tanggung; sampai saat ini ulasan ini diturunkan, "Nilai Kehidupan" telah memiliki 15.947 
penggemar.  

Melalui halaman ini, Anda dapat memperoleh bahan saat teduh setiap hari di Facebook 
Anda. Bahan dari saat teduh yang berasal dari Bandung ini didapatkan dari versi 
cetaknya yang terbit 2 bulan sekali. Karena kemajuan teknologi internet, maka versi 
cetak Renungan Harian Nilai Kehidupan ini yang seyogianya hanya disebarluaskan di 
daerah Bandung, Jawa Barat, dapat Anda baca dengan mudah kapan pun Anda berada 
di Facebook.  

Para penggemar yang bergabung dalam halaman ini pun cukup aktif dalam 
memberikan tanda "suka" maupun berkomentar. Rata-rata penggemar yang 
memberikan tanda "suka" setiap harinya adalah di atas 100 orang, sementara yang 
berkomentar rata-rata di atas 20 orang setiap harinya. (DWD)  
==> http://www.facebook.com/pages/Renungan-Harian-Nilai-Kehidupan/144079890030 
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://pesta.sabda.org/dik_sil
http://www.facebook.com/pages/Renungan-Harian-Nilai-Kehidupan/144079890030
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Seputar Milis 

• e-Santapan Harian  

e-Santapan Harian (e-SH) adalah bahan saat teduh harian yang dicetak dan diterbitkan 
secara teratur oleh Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) dan disebarluaskan secara 
elektronik oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Dasar pemikiran penyebarluasan e-
SH secara elektronik adalah perlunya bahan renungan versi elektronik yang tersusun 
secara teratur dan sistematis bagi masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet 
sehingga memungkinkan mereka melakukan saat teduh dengan menggunakan media 
internet.  

Visi e-SH adalah mendukung dan memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia 
pengguna internet untuk menjadi saksi Kristus. Misi e-SH adalah menjadi sarana untuk 
menolong masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet untuk menggumuli makna 
firman Tuhan dalam hidup sehari-hari.  

Keunggulan e-SH dibandingkan bahan saat teduh lainnya adalah:  

• Panorama seluruh Alkitab secara runtut.  
• Uraian yang setia teks dan akrab konteks.  
• Uraian relevan dan mendorong terjadinya transformasi hidup.  
• Dilengkapi dengan pengantar kitab-kitab.  
• Artikel dan sisipan yang berfaedah untuk pertumbuhan rohani dan pelayanan.  
• Pemilihan perikop seirama dengan kalender gerejawi.  

e-SH dikirimkan setiap hari ke alamat e-mail Anda secara cuma-cuma.  

Untuk berlangganan, silakan kirimkan alamat e-mail Anda ke alamat:  
==> subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian(at)hub.xc.org  

Atau kontak redaksi e-SH di:  
==> sh(at)sabda.org  

Arsip e-SH dapat Anda akses di alamat:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/arsip  

Sumber:  
Nama situs: SABDA.org  
Alamat URL: http://sabda.org/publikasi/e-sh/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/arsip
http://sabda.org/publikasi/e-sh/
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Artikel:Berkat Saat Merenungkan Firman Tuhan 

Baca: Mazmur 119:97-104  

“  "Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari."  ”  
—(Mazmur 119:97)— 

Firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Tanpa firman-Nya 
langkah kaki kita akan tersesat. Hal itu disadari oleh Daud sehingga ia berkata, "Firman-
Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." (Mazmur 119:105) Kita mutlak perlu 
untuk senantiasa membaca, meneliti, dan merenungkan firman-Nya setiap hari.  

Cukupkah waktu yang kita sediakan untuk merenungkan firman Tuhan? Ataukah kita 
membaca firman-Nya hanya saat berada di gereja atau perseketuan, sedangkan di luar 
itu kita sama sekali tidak pernah menyentuh Alkitab kita? Sesungguhnya, daripada hari-
hari yang disediakan Tuhan kita habiskan untuk perkara sia-sia seperti 'chatting' berjam-
jam dengan obrolan yang tidak ada faedahnya, alangkah bijaknya bila kita menyediakan 
waktu untuk membaca serta merenungkan firman-Nya senantiasa, "...karena hari-hari 
ini adalah jahat." (Efesus 5:16b)  

Mengapa kita harus menyukai firman Tuhan? Karena saat kita membaca serta 
merenungkan firmanNya kita akan mendapatkan hal-hal baru atau nilai-nilai moral yang 
tidak kita peroleh saat kita membaca buku-buku pengetahuan lainnya. Di dalam Alkitab 
tertulis banyak janji Tuhan, di mana janjinya adalah "...janji yang murni, bagaikan perak 
yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah." (Mazmur 12:7), 
Setiap anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada-Nya pasti akan menikmati janji-
janji itu seperti tertulis "...yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang 
merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran 
air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa 
saja yang diperbuatnya berhasil." (Mazmur 1:2-3)  

Dengan merenungkan firman-Nya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak 
Tuhan, kita tahu tentang hal-hal apa yang harus kita tinggalkan, karena segala 
perbuatan yang bertentangan atau melanggar firmanNya adalah dosa, dan "...upah 
dosa ialah maut," (Roma 6:23a). Oleh karena itu, kita harus tunduk dan mau dipimpin 
oleh Roh, bukan hidup menurut kehidupan daging dan berkompromi dengan dosa. 
Manusia lama harus kita tinggalkan!  

Jangan tunda-tunda waktu lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan!  

• Disadur dari Renungan Harian Air Hidup, edisi 1 September 2009  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  
Nama situs: Renungan Harian Air Hidup  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+119%3A97-104
http://alkitab.mobi/?Mazmur+119%3A97
http://alkitab.mobi/?Mazmur+119%3A105
http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A16
http://alkitab.mobi/?Mazmur+12%3A7
http://alkitab.mobi/?Mazmur+1%3A2-3
http://alkitab.mobi/?Roma+6%3A23
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Penulis: Tidak dicantumkan  
Alamat URL: http://airhidupblog.blogspot.com/2009/09/berkat-saat-merenungkan-
firman.html  
Tanggal akses: 20 September 2010  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan Oktober dan bulan November 2010.  

 
Oktober: Forum Diskusi  
November: Facebook Yayasan 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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org >  
atau  
< owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://airhidupblog.blogspot.com/2009/09/berkat-saat-merenungkan-firman.html
http://airhidupblog.blogspot.com/2009/09/berkat-saat-merenungkan-firman.html
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ICW 1150/Oktober/2010: Forum Diskusi (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Era internet saat ini membuka semua jalur komunikasi dengan lebih mudah. Forum 
diskusi maya merupakan salah satu cara berkomunikasi dalam dunia internet yang 
sudah dikenal sejak 1995, namun sampai saat ini masih dapat dikatakan berjaya. Oleh 
karena itu, Redaksi ICW kembali mengangkat tema Forum Diskusi dengan mengusung 
forum-forum diskusi kristiani dalam negeri. Selain itu ada pula forum diskusi umum yang 
dapat menjadi referensi tambahan bagi Pembaca ICW yang ingin mengetahui lebih 
banyak mengenai forum diskusi online yang berbahasa Indonesia. Terakhir, kami 
menyajikan sebuah tutorial cara menambahkan Kotak Komentar Facebook ke situs 
Anda. Selamat membaca.  

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

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• Forum Diskusi In-Christ-Net (ICN)  

Forum Diskusi In-Christ.Net memunyai motto "Saling Memperlengkapi", yang misinya 
adalah untuk saling membangun dan memberkati dalam Kristus. Beberapa topik yang 
dapat Anda ikuti dalam forum diskusi yang berada di bawah Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA) ini di antaranya adalah "Komunitas SABDA" yang mengupas seputar produk-
produk SABDA, "Komunitas Umum" yang terbagi lagi ke dalam beberapa subtopik 
diskusi seperti Misi, Konseling, Kepemimpinan, Misi, Kepemimpinan, Penulis, Media 
Kristen, dll. sesuai kategori pelayanan YLSA. Apabila Anda memiliki topik lain yang 
ingin dibagikan dalam forum, Anda dapat mengirimkan posting ke dalam kategori "Lain-
lain".  

Forum diskusi ini dibangun dengan menggunakan teknologi Simple Machines Forum 
(SMF). Untuk mencari topik-topik yang telah didiskusikan, pengunjung dapat 
memanfaatkan fasilitas pencarian yang tersedia. Anggota forum ini sudah beberapa ribu 
dan mereka sudah menulis lebih dari 900 posting. (DIY)  
==> http://in-christ.net/forum  

• FORUMKRISTEN.COM  

Forum Kristen merupakan forum diskusi nondenominasi yang dimulai sejak 9 Desember 
2007 oleh FK Team. Forum ini bertujuan menjadi sarana bagi masyarakat Kristen dalam 
bertukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain dalam iman kepada Yesus. Saat 
ulasan ini ditulis sudah ada lebih dari 27 ribu anggota yang telah menulis sekitar 26 ribu 
posting.  

Selain dapat diakses lewat komputer, forum diskusi ini pun dapat diakses via telepon 
genggam. Dengan menggunakan fasilitas javascript, setiap kali memuat halaman situs 
ini, akan muncul "pop up" sebagai peringatan untuk login apabila Anda belum 
melakukan login. Untuk melihat posting terbaru, Anda dapat mengakses fitur Postingan 
Terbaru.  

Pembagian isi dari forum diskusi dapat Anda lihat dalam pembagian kategorinya, 
seperti Forum Terbuka yang menampung pertanyaan dari member non-Kristen. Dalam 
kategori All About Christianity Anda dapat mendiskusikan topik-topik Pendalaman 
Alkitab, Ajaran Kristen, Diskusi Umum Kristen, dsb.. Kategori Serba-Serbi Kristen berisi 
topik Konseling, Ruang Doa, dll.. Kategori yang lain adalah Media, Diskusi Umum, Lain-
lain, dan All About ForumKristen.Com. Yang menarik, terdapat pula menu Alkitab Panel 
yang ditautkan ke situs SABDAweb milik YLSA. Bagi Anda yang belum mengerti cara 
posting, disediakan juga fasilitas papan "Corat-coret" untuk latihan posting. (DIY)  
==> http://forumkristen.com  
==> http://m.forumkristen.com [versi HP]  

• Forum Diskusi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya  

http://in-christ.net/forum
http://forumkristen.com/
http://m.forumkristen.com/
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Salah satu cara yang digunakan sebuah lembaga perguruan tinggi untuk menampung 
aspirasi dan pendapat mahasiswa adalah memanfaatkan teknologi internet, yaitu 
melalui forum diskusi online. Hal ini pun dilakukan oleh Universitas Katolik Atmajaya. 
Melalui forum diskusi Atmajaya, siapa saja yang tergabung di dalamnya dapat saling 
berkomunikasi untuk saling memberikan informasi maupun mendapatkan informasi. 
Forum diskusi ini tidak dibatasi hanya untuk mereka yang berhubungan dengan 
Atmajaya, melainkan siapa saja bisa mendaftarkan diri menjadi pengguna dan 
berdiskusi di dalamnya sesuai minat masing-masing.  

Saat ulasan ini ditulis, forum diskusi ini telah memiliki 5921 pengguna dengan posting 
sebanyak 14.296. Forum yang dibangun menggunakan teknologi phpBB ini 
memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk bergabung. Kategori diskusi dalam 
forum ini adalah Forum Bebas, Forum Penelitian, Komunitas Teknologi Informasi, Atma 
Jaya Club, dan Moderator Office. Setiap kategori memiliki topik diskusi tersendiri seperti 
Forum Bebas yang memiliki topik General Talks yang berisi perbincangan apa saja 
yang disukai asal sopan. Keistimewaan topik ini adalah pengunjung dapat posting tanpa 
mendaftar terlebih dahulu. (DWD)  
==> http://forum.atmajaya.ac.id  

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

Jelajah Nusantara 

• Forum Diskusi In-Christ-Net (ICN)  

Forum Diskusi In-Christ.Net memunyai motto "Saling Memperlengkapi", yang misinya 
adalah untuk saling membangun dan memberkati dalam Kristus. Beberapa topik yang 
dapat Anda ikuti dalam forum diskusi yang berada di bawah Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA) ini di antaranya adalah "Komunitas SABDA" yang mengupas seputar produk-
produk SABDA, "Komunitas Umum" yang terbagi lagi ke dalam beberapa subtopik 
diskusi seperti Misi, Konseling, Kepemimpinan, Misi, Kepemimpinan, Penulis, Media 
Kristen, dll. sesuai kategori pelayanan YLSA. Apabila Anda memiliki topik lain yang 
ingin dibagikan dalam forum, Anda dapat mengirimkan posting ke dalam kategori "Lain-
lain".  

Forum diskusi ini dibangun dengan menggunakan teknologi Simple Machines Forum 
(SMF). Untuk mencari topik-topik yang telah didiskusikan, pengunjung dapat 
memanfaatkan fasilitas pencarian yang tersedia. Anggota forum ini sudah beberapa ribu 
dan mereka sudah menulis lebih dari 900 posting. (DIY)  
==> http://in-christ.net/forum  

• FORUMKRISTEN.COM  

http://forum.atmajaya.ac.id/
http://in-christ.net/forum
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Forum Kristen merupakan forum diskusi nondenominasi yang dimulai sejak 9 Desember 
2007 oleh FK Team. Forum ini bertujuan menjadi sarana bagi masyarakat Kristen dalam 
bertukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain dalam iman kepada Yesus. Saat 
ulasan ini ditulis sudah ada lebih dari 27 ribu anggota yang telah menulis sekitar 26 ribu 
posting.  

Selain dapat diakses lewat komputer, forum diskusi ini pun dapat diakses via telepon 
genggam. Dengan menggunakan fasilitas javascript, setiap kali memuat halaman situs 
ini, akan muncul "pop up" sebagai peringatan untuk login apabila Anda belum 
melakukan login. Untuk melihat posting terbaru, Anda dapat mengakses fitur Postingan 
Terbaru.  

Pembagian isi dari forum diskusi dapat Anda lihat dalam pembagian kategorinya, 
seperti Forum Terbuka yang menampung pertanyaan dari member non-Kristen. Dalam 
kategori All About Christianity Anda dapat mendiskusikan topik-topik Pendalaman 
Alkitab, Ajaran Kristen, Diskusi Umum Kristen, dsb.. Kategori Serba-Serbi Kristen berisi 
topik Konseling, Ruang Doa, dll.. Kategori yang lain adalah Media, Diskusi Umum, Lain-
lain, dan All About ForumKristen.Com. Yang menarik, terdapat pula menu Alkitab Panel 
yang ditautkan ke situs SABDAweb milik YLSA. Bagi Anda yang belum mengerti cara 
posting, disediakan juga fasilitas papan "Corat-coret" untuk latihan posting. (DIY)  
==> http://forumkristen.com  
==> http://m.forumkristen.com [versi HP]  

• Forum Diskusi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya  

Salah satu cara yang digunakan sebuah lembaga perguruan tinggi untuk menampung 
aspirasi dan pendapat mahasiswa adalah memanfaatkan teknologi internet, yaitu 
melalui forum diskusi online. Hal ini pun dilakukan oleh Universitas Katolik Atmajaya. 
Melalui forum diskusi Atmajaya, siapa saja yang tergabung di dalamnya dapat saling 
berkomunikasi untuk saling memberikan informasi maupun mendapatkan informasi. 
Forum diskusi ini tidak dibatasi hanya untuk mereka yang berhubungan dengan 
Atmajaya, melainkan siapa saja bisa mendaftarkan diri menjadi pengguna dan 
berdiskusi di dalamnya sesuai minat masing-masing.  

Saat ulasan ini ditulis, forum diskusi ini telah memiliki 5921 pengguna dengan posting 
sebanyak 14.296. Forum yang dibangun menggunakan teknologi phpBB ini 
memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk bergabung. Kategori diskusi dalam 
forum ini adalah Forum Bebas, Forum Penelitian, Komunitas Teknologi Informasi, Atma 
Jaya Club, dan Moderator Office. Setiap kategori memiliki topik diskusi tersendiri seperti 
Forum Bebas yang memiliki topik General Talks yang berisi perbincangan apa saja 
yang disukai asal sopan. Keistimewaan topik ini adalah pengunjung dapat posting tanpa 
mendaftar terlebih dahulu. (DWD)  
==> http://forum.atmajaya.ac.id  

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

http://forumkristen.com/
http://m.forumkristen.com/
http://forum.atmajaya.ac.id/
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ulasan situs dan milis di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat 
kami menuliskan ulasannya.  

Get the Fresh 

• e-MISI - Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia  

Situs e-MISI merupakan situs pelayanan misi berbahasa Indonesia terbesar di 
Indonesia, yang menyajikan bahan-bahan seputar misi, serta informasi dari ladang misi, 
baik dari dalam maupun luar negeri. Situs ini bisa dibilang sebagai salah satu situs 
tertua yang dimiliki Yayasan Lembaga SABDA. Pada tahun 2006, untuk pertama kalinya 
situs ini dimutakhirkan dengan menggunakan sistem Drupal setelah bertahun-tahun 
sebelumnya menggunakan HTML murni. Karena merupakan situs yang sudah cukup 
lama, maka jumlah konten yang dimiliki juga cukup banyak, sehingga situs ini sarat 
dengan informasi seputar dunia misi.  

Pada akhir September tahun 2010, situs e-Misi kembali mengalami pemutakhiran, baik 
dari segi teknologi maupun struktur situs. Saat ini situs e-Misi telah didukung dengan 
teknologi Drupal 6 dan lebih mudah lagi untuk dijelajahi. Situs yang "baru" ini 
memberikan kemudahan bagi para pengunjung untuk menjelajahi kekayaan informasi di 
dalamnya karena di situs yang lama beberapa pengunjung mengalami kebingungan 
ketika ingin mengakses bahan-bahan tertentu.  

Melalui situs e-Misi yang baru ini Anda bisa langsung dengan mudah mencari bahan-
bahan yang Anda butuhkan, baik itu artikel misi, pokok doa, kesaksian, profil bangsa, 
renungan, sumber misi, tokoh misi, maupun bahan-bahan lain yang masih banyak lagi. 
Saat Anda mengunjungi halaman depan situs ini, Anda akan selalu disuguhi informasi 
bahan-bahan terbaru yang ada dalam e-Misi. Jadi, Anda tidak akan ketinggalan berita 
pelayanan misi saat ini. Selain itu, di bagian menu tersedia juga alamat forum untuk 
berdiskusi hal-hal seputar misi. (NY)  
==> http://misi.sabda.org  

Artikel:Memberdayagunakan Kotak Komentar Facebook 

Oleh: Kusuma Negara  

Sejak beberapa bulan yang lalu ketika Facebook mulai benar-benar merajai jejaring 
sosial, terutama setelah konferensi pengembang web f8 diselenggarakan tanggal 21 
April 2010, maka Facebook semakin gencar mempromosikan layanannya ke berbagai 
situs, termasuk situs-situs pribadi.  

Dari sudut pandang pemilik situs web sendiri aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh 
Facebook bermanfaat untuk menambah unsur sosial situs mereka. Pengunjung dapat 
melihat secara nyata sepopuler apa suatu situs melalui berapa banyak orang yang 
"Suka" situs tersebut. Selain widget (aplikasi) "Tombol Suka" yang sudah banyak 

http://misi.sabda.org/
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ditemui di situs-situs berbahasa Indonesia, ada pula widget-widget lain yang disediakan 
oleh Facebook, seperti: Tombol Masuk Log, Aktivitas Terakhir Teman Anda, Dinding 
Halaman Penggemar, Kumpulan Foto Teman, Kotak Rekomendasi, Kotak Siaran 
Langsung, dan terakhir adalah Kotak Komentar. Widget terakhir inilah yang akan kita 
bahas kali ini dan Anda dapat memasangnya di situs Anda dalam beberapa langkah 
mudah.  

(Beberapa hal yang perlu diketahui sebelumnya: Facebook terkenal sebagai situs yang 
sangat dinamis. Situs mereka sangat sering diperbarui, baik dari segi kebijakan, alamat 
halaman, maupun kodenya (FBML). Tutorial di bawah ini juga membutuhkan sedikit 
keahlian di bidang HTML.)  

Untuk memasang Kotak Komentar Facebook di situs Anda, baik itu situs yang Anda 
kelola sendiri (Anda sebagai admin/webmasternya) maupun situs yang menumpang di 
sebuah situs yang lain (seperti layanan blog gratis, dll.), sejauh Anda dapat 
memasukkan kode HTML ke templat situs tersebut, maka Anda dapat menambahkan 
Kotak Komentar ini ke situs Anda.  

Mendaftarkan Aplikasi  

Pertama-tama, kunjungi < http://developers.facebook.com/setup >  

1. Masukkan nama situs Anda  
2. Masukkan alamat situs Anda (harus diakhiri dengan tanda "/")  
3. Pilih bahasa situs Anda.  
4. Klik tombol. Setelah itu Anda akan dibawa ke halaman pemeriksaan keamanan  
5. Masukkan kode yang terlihat pada gambar, klik tombol.  

Setelah itu Anda akan dibawa ke halaman baru. Informasi yang terpenting untuk dicatat 
adalah ID Aplikasi (Application ID) yang terdiri dari 15 digit angka. Selain itu simpan 
pula kode rahasia aplikasi yang berupa campuran huruf dan angka secara acak.  

Memasang Widget di Situs  

Sekarang kita tiba pada langkah-langkah yang memerlukan sedikit kemampuan di 
bidang HTML:  

1. Di baris yang bertuliskan <html> (biasanya paling atas), gantilah menjadi  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  
xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"> 

2. Sebelum baris yang bertuliskan </head>, tambahkan kode berikut  
<meta content='ID APLIKASI' property='fb:app_id'/>  
<meta content='ID PROFIL ADMIN' property='fb:admins'/>  
Catatan: 
Gantilah ID APLIKASI dengan 15 digit angka yang sudah Anda catat 
sebelumnya. Gantilah ID PROFIL ADMIN dengan identifikasi Facebook Anda. 

http://developers.facebook.com/setup
http://www.w3.org/1999/xhtml
http://www.facebook.com/2008/fbml
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Identifikasi profil dapat berupa nama (misalnya jika alamat profilnya < 
http://www.facebook.com/admin.situs.saya >, maka ID- nya adalah 
"admin.situs.saya") atau angka (misalnya jika alamat profilnya adalah < 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1234 >, maka ID-nya adalah "1234"). 
Seorang admin memiliki akses untuk menghapus komentar, mengangkat 
pengurus/moderator, dan membuat daftar hitam pengguna. 

3. Setelah baris yang bertuliskan <body>, tambahkan kode berikut  
4.   <div id="fb-root"></div> 
5.   <script> 
6.       window.fbAsyncInit = function() { 
7.       FB.init({ 
8.         appId: 'ID APLIKASI', status: true, cookie: true, xfbml: true 
9.       }); 
10.     }; 
11.       (function() { 
12.         var e = document.createElement("script"); e.async = true; 
13.         e.src = document.location.protocol + 
14.           "//connect.facebook.net/id_ID/all.js"; 
15.         document.getElementById("fb-root").appendChild(e); 
16.       }()); 

  </script> 

17. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan kode Kotak Komentar itu sendiri  
<fb:comments width='480'/>  
Catatan:  
Kodenya sederhana dan Anda tinggal mengganti lebarnya sesuai keinginan. 
Kode ini dapat diletakkan di mana saja di antara <body> dan </body> tergantung 
desain situs Anda. 

18. Setelah selesai, Kotak Komentar siap digunakan. Jika Anda sudah masuk log di 
Facebook, Anda akan melihat link "Kelola Komentar" di Kotak Komentar ini. Di 
dalamnya Anda dapat mengatur beberapa preferensi, antara lain mengangkat 
orang-orang yang Anda tunjuk sebagai Pengurus dan Moderator, membuat 
daftar hitam/daftar putih pengguna, serta mengizinkan/tidak mengizinkan 
komentar anonim. Setelah selesai melakukan pengaturan preferensi, klik 
"Simpan Perubahan". 

Jika Anda mengalami kesulitan mengikuti langkah-langkah di atas, Facebook telah 
menyediakan juga sampel kodenya ketika Anda menyelesaikan bagian Mendaftarkan 
Aplikasi. Jika masih merasa kesulitan dan membutuhkan langkah-langkah yang lebih 
jelas, Pembaca dapat menghubungi redaksi ICW di alamat:  
==> < icw(at)sabda.org >  

  

http://www.facebook.com/admin.situs.saya
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ICW 1151/Oktober/2010: Forum Diskusi (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Jika kita membahas tentang forum tentu tidak terlepas dari masalah anonimitas. Ya, kita 
sama sekali tidak tahu siapa orang-orang yang kita ajak bicara di forum, mungkin saja 
itu orang yang kita kenal, bahkan mungkin saudara kita sendiri. Sudah sejak lama 
internet, khususnya forum-forum diskusi, digunakan menjadi ajang menyampaikan 
pendapat secara bebas. Namun apakah seseorang yang menggunakan nama samaran 
di forum benar-benar anonim alias tidak dapat dilacak? Simak kolom Artikel ICW kali ini 
yang membahas seputar Privasi dan Anonimitas di Internet.  

Selain itu Jelajah Manca juga mengulas tiga forum Kristen non-Indonesia yang mungkin 
akan membuat Anda tertarik. Di Lacak Forum kali ini, ICW memberikan 7 forum 
Indonesia untuk melengkapi 3 forum yang sudah diulas di edisi lalu, serta 7 forum 
manca untuk melengkapi 3 forum yang sudah diulas di edisi ini. Terakhir, simak pula 
ulasan mengenai Facebook SABDA yang mengundang Anda untuk menjadi 
penggemarnya. Selamat menyimak, Tuhan beserta kita.  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
< icw(at)sabda.org >  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• CHRISTIANITY.COM FORUMS  

Forum Christianity merupakan salah satu forum diskusi Kristen berbahasa Inggris yang 
terbesar. Komunitas ini memunyai lebih dari 100 ribu anggota, dengan sekitar 7 ribu 
orang yang aktif setiap harinya. Saat ulasan ini ditulis, sudah ada 1 juta posting yang 
terbagi-bagi dalam 82 topik forum. Topik-topik yang diangkat di antaranya Faith, yang 
membahas tentang hidup di dalam iman, forum untuk para pemimpin gereja, dan 
permintaan doa; Life, yang mengulas masalah kehidupan seperti karier, keuangan, 
pernikahan, dan lain-lain; dan Theology, yang mewadahi semua perbincangan seputar 
Alkitab, doktrin, gereja, Tuhan, keselamatan, dan sebagainya. Selain hal rohani, 
disediakan pula topik-topik yang bersifat umum seperti topik Fun, General, People, dan 
Feedback. Beberapa topik yang paling ramai di antaranya adalah Prayer Wall (Dinding 
Doa), Christian Doctrine (Doktrin Kristen), Singles, Current Events (Peristiwa Terkini), 
dan Humor & Games.  

Untuk memudahkan pengunjung menyelancari isi forum ini, disediakan fasilitas 
pencarian untuk memudahkan pengunjung dalam mencari topik, dengan mengetikkan 
kata kunci maupun nama penulis. Di sebelah kiri juga tersedia menu untuk membaca 
lebih lanjut tentang fondasi kekristenan, hidup sebagai orang Kristen, dan alat-alat 
Biblika seperti Alkitab Interlinear, Alkitab Paralel, Komentari, Kamus, Ensiklopedia, 
Konkordansi, Leksikon, Sejarah, Alkitab Setahun, dll. (DIY)  
==> http://forums.christianity.com  

• CHRISTIANITY BOARD - The Body of Christ Living God's Word  

Christianity Board merupakan salah satu forum Kristen nondenominasi dari Amerika 
Serikat. Melalui forum ini, Anda dapat menjalin persahabatan sekaligus belajar tentang 
firman Tuhan dengan saudara seiman dari berbagai negara. Kategori forum yang ada 
dalam komunitas ini antara lain Christian Forum Community (Komunitas Forum Kristen), 
Prayer and Praise Christian Forum (Forum Doa dan Penyembahan Kristen), dan 
Christian Forum Fellowship (Forum Persekutuan Kristen). Jika Anda ingin membagikan 
ide seputar kekristenan dan mengomentari artikel yang ada, maka Anda harus 
mendaftar terlebih dahulu. Sebagai fasilitas tambahan, anggota akan memperoleh 
beberapa fitur yang hanya bisa diakses oleh anggota, di antaranya: Christian Gallery, 
Blog, Chat, dan bisa membuat profil pribadi.  

Salah satu kelebihan dari situs ini, setiap anggota dapat menulis status, seperti di 
Facebook, sehingga antaranggota dapat saling menguatkan satu sama lain. Kelebihan 
lainnya, terdapat kotak pencarian sehingga memudahkan anggota untuk melakukan 
pencarian artikel yang sesuai dengan topik yang diminati. Saat ulasan ini ditulis total 
anggota yang bergabung sebanyak 3.333 orang dengan jumlah posting lebih dari 89 
ribu artikel. (DIY)  
==> http://www.christianityboard.com  

http://forums.christianity.com/
http://www.christianityboard.com/
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• THE CHRISTIAN DEFENSE - Where Christian Minds Come to Discuss  

The Christian Defense adalah forum Kristen yang dibuat untuk menuangkan pemikiran-
pemikiran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan iman 
kristiani. Sampai dengan ulasan ini dibuat, forum yang dibuat dengan teknologi phbBB 
ini telah memiliki dua ribu anggota dengan jumlah posting sebanyak 39.000 postingan. 
Forum diskusi ini membagi pokok-pokok diskusinya menjadi 5 kategori, yaitu: "General 
Forum for Discussion" (atau forum umum), "The Training Grounds: A Christian Defense" 
(untuk tempat berargumen), "Music, Book, Poems and Humor" (membicarakan seputar 
budaya pop), "Christian Living" (untuk permintaan doa), dan "Worship, Praise, and Bible 
Forum for Discussion and Sharing" (menampung pembahasan Alkitab, pujian dan 
kesaksian kepada Tuhan).  

Keunikan situs yang menurut statistiknya sudah dimulai sejak Februari 2003 ini adalah 
bagian yang diberi nama Knowledge Base (KB). Tulisan-tulisan di dalam KB adalah 
seperti sepenggal tulisan artikel yang dapat dikomentari, dikategorikan, dan diberi 
rating. Tentu saja, untuk dapat berdiskusi dan berkontribusi dalam forum ini, Anda harus 
mendaftarkan diri terlebih dahulu. Sayangnya, selain navigasi yang masih memiliki 
kekurangan, proses pendaftarannya pun sedikit susah karena gambar Kode 
Konfirmasinya tidak jelas dan redaksi ICW pada saat mendaftar harus mengulang 
mengisi seluruh data pribadi sebanyak 5 kali. (DIY)  
==> http://thechristiandefense.com  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK SABDA  

Semenjak Facebook luas dipakai oleh sebagian besar pengguna internet, SABDA pun 
tidak mau ketinggalan memuliakan nama Tuhan dengan memanfaatkan media 
Facebook. Sebagai komunitas sosial pendukung situs SABDA.org dan SABDA.net, 
Facebook SABDA tentu saja hadir dengan tujuan memberikan informasi-informasi 
terbaru seputar pelayanan SABDA, baik SABDA Software maupun Alkitab SABDA, 
kepada masyarakat Kristen Indonesia  

Dengan menjadi penggemar Facebook SABDA ini, kita akan mendapatkan informasi 
terbaru dikirimkan ke Facebook kita dan jumlahnya pun tidak terlalu banyak sehingga 
selain tidak memenuhi halaman Kabar Berita Anda, Anda masih dapat mengetahui 
perkembangan terdepan di bidang Teknologi Informasi Kristen di Indonesia.  

Kita pun dapat mengenal lebih dekat lagi dengan orang-orang di balik layar SABDA, 
menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita miliki seputar pelayanan 
SABDA (yang biasanya selalu dijawab dalam kurun waktu kurang dari dua hari), serta 
membagikan berkat yang kita peroleh melalui produk-produk SABDA. Jika Anda 
memiliki waktu lebih, sempatkan pula membaca komentar-komentar sebelumnya yang 
informatif. (KN)  

http://thechristiandefense.com/
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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.  

Jelajah Facebook 

• FACEBOOK SABDA  

Semenjak Facebook luas dipakai oleh sebagian besar pengguna internet, SABDA pun 
tidak mau ketinggalan memuliakan nama Tuhan dengan memanfaatkan media 
Facebook. Sebagai komunitas sosial pendukung situs SABDA.org dan SABDA.net, 
Facebook SABDA tentu saja hadir dengan tujuan memberikan informasi-informasi 
terbaru seputar pelayanan SABDA, baik SABDA Software maupun Alkitab SABDA, 
kepada masyarakat Kristen Indonesia  

Dengan menjadi penggemar Facebook SABDA ini, kita akan mendapatkan informasi 
terbaru dikirimkan ke Facebook kita dan jumlahnya pun tidak terlalu banyak sehingga 
selain tidak memenuhi halaman Kabar Berita Anda, Anda masih dapat mengetahui 
perkembangan terdepan di bidang Teknologi Informasi Kristen di Indonesia.  

Kita pun dapat mengenal lebih dekat lagi dengan orang-orang di balik layar SABDA, 
menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita miliki seputar pelayanan 
SABDA (yang biasanya selalu dijawab dalam kurun waktu kurang dari dua hari), serta 
membagikan berkat yang kita peroleh melalui produk-produk SABDA. Jika Anda 
memiliki waktu lebih, sempatkan pula membaca komentar-komentar sebelumnya yang 
informatif. (KN)  

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:Privasi dan Anonimitas di Internet 

Privasi dan anonimitas dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang biasa 
dilakukan, namun tidak demikian halnya dengan di internet. Tanpa Anda sadari, saat 
Anda menjelajah web, chatting bahkan FTP sekalipun, sebagian kecil identitas diri Anda 
telah diketahui oleh pengelola layanan yang bersangkutan atau bahkan orang lain.  

Banyak alasan mengapa seseorang harus menjaga identitas di internet. Mungkin Anda 
ingin mencari pekerjaan baru, tapi Anda masih terikat dengan pekerjaan sekarang, atau 
mungkin Anda seorang aktivis yang hanya ingin menyampaikan pendapat Anda tanpa 
takut diintimidasi oleh pihak mana pun hanya karena identitas Anda. Dengan alasan 
dan tujuan apa pun, mengumpulkan informasi tentang Anda tentu saja mengurangi 
kebebasan dan kemerdekaan Anda sebagai individu di internet.  

Apa Itu Privasi? 

Privasi adalah kebebasan pribadi. Mungkin ada baiknya jika diberikan sebuah analogi 
untuk mempermudah pengertian. Sebagai contoh, ketika Anda mengirim surat kepada 
teman, tentu dengan amplop tertutup bukan? Walaupun mungkin isinya tidak penting. 
Pertanyaannya: Mengapa Anda tidak mengirimkannya dengan kartu pos? Nah, dari 
contoh ini Anda tentu sudah bisa menarik kesimpulan yang intinya, Anda tidak ingin 
orang lain membaca surat Anda.  

Di internet hal demikian sulit diperoleh. Karena e-mail yang Anda kirimkan adalah teks 
murni, orang lain bisa saja membaca surat Anda. Bagi yang berada di kantor dan 
koneksi ke internet dengan "proxy server" kantor, admin bisa kapan saja membaca isi 
surat yang Anda kirimkan. Lebih buruk lagi, e-mail Anda dapat dipalsukan, misalnya 
mengirimkan e-mail atas nama Anda kepada orang lain dan tidak ada yang bisa Anda 
lakukan untuk membuktikan bahwa e-mail tersebut bukanlah dari Anda.  

Tip Menjaga Privasi Dalam Mengirim e-mail 

Untuk mencegah hal demikian, diperlukan sebuah program yang dapat mengacak 
(enkripsi) e-mail Anda sekaligus melakukan verifikasi bahwa e-mail tersebut adalah 
benar-benar Anda sendiri yang mengirimnya. Program yang dimaksud adalah PGP 
(Pretty Good Privacy). Dengan PGP bukan saja surat Anda tidak dapat dibaca oleh 
pihak lain melainkan keabsahannya juga terjaga.  

Hal lain yang perlu diperhitungkan dalam menjaga privasi adalah steganografi. 
Steganografi adalah seni menyembunyikan sesuatu ke dalam sesuatu. Penjelasan ini 
mungkin agak membingungkan. Tapi percayakah Anda jika e-mail Anda dapat 
disembunyikan di dalam file BMP atau WAV? Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
steganografi. Jika Anda mengirimkan e-mail Anda dalam keadaan terenkripsi, maka 
mungkin seseorang dapat dengan sengaja memblokir e-mail Anda dan menghapusnya, 
karena kesal tidak dapat membaca e-mail Anda. Pesan Anda tidak akan pernah 
sampai.  
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Tapi bagaimana jika Anda mengirimkan e-mail biasa dengan body kosong bersubjek 
"foto reuni" dan lampiran berupa file BMP? Tentu orang akan berasumsi bahwa yang 
Anda kirim hanyalah foto dan tidak ada apa pun yang menarik untuk diperhatikan. Di 
lain pihak, rekan rahasia Anda mengetahui Anda mengirimkan e-mail lewat foto BMP 
tersebut dan melakukan de-enkripsi dengan software khusus steganografi, maka e-mail 
Anda selamat sampai tujuan dalam keadaan utuh. Hal ini dapat dikombinasikan dengan 
PGP, sehingga walaupun seseorang tahu bahwa Anda mengirimkan e-mail lewat file 
gambar, namun tetap tidak dapat mengetahui apa yang telah Anda tulis.  

Apa Itu Anonimitas? 

Anonimitas adalah tidak beridentitas. Bagi Anda yang ikut pemilu tentu saja sewaktu 
memberikan suara Anda tidak menuliskan nama Anda pada kertas suara. Ini untuk 
menjamin kerahasiaan pada saat pemilu.  

Privasi dan anonimitas adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dan mirip. Tapi, 
prinsipnya anonimitas adalah untuk privasi sedangkan privasi belum tentu 
membutuhkan anonimitas (walaupun biasanya memerlukannya). Privasi bisa saja 
didapat dengan menerapkan pengamanan, misalnya dengan enkripsi seperti contoh di 
atas.  

Di media digital seperti internet, apa pun layanan yang Anda gunakan, sedikitnya Anda 
telah membuka identitas Anda sendiri. Bagaimana dan apa tentang diri Anda yang bisa 
diketahui orang lain dibahas di bawah ini.  

1. e-mail  
Adalah salah jika Anda beranggapan e-mail yang tidak berisi nama dan e-mail 
asli Anda tidak dapat dilacak kembali. Tidak benar juga pendapat bahwa 
sangatlah aman memakai e-mail gratisan seperti Yahoo dan lain-lain. Ini adalah 
persepsi salah yang sangat banyak ditemui. Setiap e-mail yang dikirim telah 
dicap dengan IP Anda yang terdapat di kepala surat e-mail. e-mail gratisan selalu 
menyertakan IP Anda di setiap e-mail yang dikirim.  

2. WWW  
Setiap kali berkunjung ke situs apa pun, sedikitnya Anda telah membuka 
informasi tentang darimana asal Anda. Banyak situs web internet menggunakan 
fasilitas log IP untuk mengetahui dari mana asal pengunjungnya. "Cookie" yang 
ditanam di PC Anda akan memberikan informasi ke pemilik situs tentang: berapa 
kali Anda berkunjung ke situs yang bersangkutan, sudah berapa kali Anda 
belanja online, sudah pernahkah Anda melihat iklan A atau B, dan lain-lain. 
Sedangkan penjelajah web komputer Anda sendiri akan memberikan informasi 
mengenai versi penjelajah, sistem operasi, resolusi, dan lain-lain.  

3. FTP 
Mengunduh di server FTP juga akan mengekspos tentang darimana asal dan 
siapa penyedia layanan internet Anda. Alamat IP Anda akan dicatat selama Anda 
berada di dalam server FTP tersebut.  
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4. IRC dan Forum 
Dengan menggunakan nama samaran atau nama yang dipalsukan tidak 
menjamin identitas Anda tidak akan diketahui orang lain. Sekali lagi, alamat IP 
memegang peranan penting di sini. Anda dapat diketahui dari mana asalnya dan 
apa penyedia layanan internet yang Anda pakai, hanya dengan bermodal alamat 
IP Anda.  

Apa Itu IP? 

IP sendiri adalah singkatan dari Internet Protocol (protokol Internet), berupa sederetan 
angka oktet dengan bentuk aaaa.bbbb.cccc.dddd. Tanpa adanya alamat IP ini, Anda 
tidak mungkin dapat menggunakan internet. Dapat diibaratkan bahwa IP adalah nomor 
telepon, jadi setiap Anda ingin dihubungi orang lain tentu orang tersebut harus 
mengetahui nomor telepon Anda baru bisa berhubungan.  

Cara Melindungi Privasi Anda 

Untuk melindungi privasi Anda ada beberapa cara yang dapat diterapkan berdasarkan 
layanan internet yang Anda gunakan.  

Jika Anda menggunakan WWW, maka gunakanlah "web proxy". Sedangkan e-mail, 
maka gunakan "remailer" atau "nym account". Dan untuk IRC, gunakan "Wingate 
proxy".  

Privasi atau Tidak? 

Pertanyaan apakah privasi perlu diterapkan di internet atau tidak selalu menjadi 
kontroversi. Pada satu sisi, privasi adalah hak asasi, di lain sisi fasilitas untuk ini sering 
disalahgunakan dengan tujuan iseng atau jahat, misalnya posting anonim dengan 
pesan yang disertai kata-kata yang menghasut.  

Pemerintah Amerika Serikat sangat anti terhadap masalah privasi. Ini terbukti dari 
larangan ekspor teknologi enkripsi bit tinggi ke luar AS. Mereka ingin mengendalikan 
semua e-mail yang masuk atau keluar dari AS dengan cara menyensornya. 
Dikhawatirkan, jika teknologi enkripsi bit tinggi (di atas 64 bit) tersebar ke luar AS, maka 
agen rahasia AS akan sulit melacak dan mengawasi e-mail yang akan mereka monitor 
terhadap pihak-pihak tertentu di luar AS yang dicurigai melakukan tindak kejahatan 
tingkat tinggi. Enkripsi dengan bit tinggi hanya boleh dipakai di dalam AS karena masih 
dalam wewenang pemerintah AS.  

Privasi dan anonimitas adalah bagaikan pisau bermata dua. Di tangan yang benar 
menjadikannya berguna dan di tangan yang salah akan menjadikannya bencana.  

Diambil dari:  
Nama surat kabar: Harian Global  
Penulis: Kamaruddin  
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Alamat URL asli: http://www.harian-global.com/news.php?item.29305.8  
Alamat URL salinan: http://dictum4magz.wordpress.com/2007/12/06/privasi-dan-
anonimitas-di-internet/  

Topik 

Berikut adalah topik ICW untuk bulan November dan bulan Desember 2010.  
November: Group/Fan Page Facebook Kristen  
Desember: Natal  

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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org >  
atau  
< owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://www.harian-global.com/news.php?item.29305.8
http://dictum4magz.wordpress.com/2007/12/06/privasi-dan-anonimitas-di-internet/
http://dictum4magz.wordpress.com/2007/12/06/privasi-dan-anonimitas-di-internet/
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ICW 1152/November/2010: Facebook 
Yayasan Kristen (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Sebuah artikel di blog teknologi TechCrunch pada bulan April yang lalu mengatakan 
bahwa kita saat ini sedang memasuki "Zaman Facebook" (Michael Arrington, 25 April 
2010). Setuju atau tidak setuju dengan pendapat penulis tersebut, kita tetap tidak bisa 
menyangkal bahwa Facebook telah mengukuhkan dirinya sebagai situs paling populer 
yang pernah ada. Publisitas gratis mulai dari para penyedia jasa ponsel hingga film 
Hollywood semakin membuat orang-orang yang dulunya segan untuk bergabung 
"terpaksa" bergabung supaya tidak dianggap ketinggalan.  

Bagaimana dengan orang Kristen? Puji Tuhan kita menyaksikan banyak halaman-
halaman di Facebook yang didedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan, baik itu 
sekadar profil tokoh atau organisasi Kristen (gereja atau yayasan), komunitas bidang 
pelayanan tertentu (misalnya sekolah minggu, doa syafaat), hingga halaman yang berisi 
renungan.  

Untuk kolom Jelajah Nusantara edisi ini dan Jelajah Manca edisi depan, kami sengaja 
menampilkan halaman-halaman Facebook Kristen dan bukan situs-situs seperti 
biasanya. Ini tidak lain karena semakin banyaknya Halaman Facebook digunakan 
sebagai pengganti halaman situs karena gratis, lebih sederhana, dan lebih mudah 
pengelolaannya. Redaksi percaya di masa depan akan semakin banyak gereja, 
yayasan, dan organisasi yang sebelumnya tidak memiliki situs sendiri akan membuat 
"situs" pertama mereka di Facebook.  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
< icw(at)sabda.org >  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• Facebook YLSA  

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah yayasan yang bergerak dalam bidang 
pelayanan Alkitab dalam bentuk elektronik. Produk pelayanannya adalah software 
Alkitab yang bernama SABDA, Alkitab online yang bernama Alkitab SABDA, audio 
Alkitab, dan masih banyak lagi.  

Facebook ini sudah dimulai sejak April 2009 dan saat ini telah memiliki 4.500 
penggemar. Isi dinding Facebook YLSA mayoritas merupakan agregasi RSS dari blog 
SABDA, sehingga blog yang terakhir dituliskan di blog SABDA akan otomatis disalin ke 
Catatan Facebook YLSA dan para penggemar pun dapat membacanya. Jumlah tulisan 
blognya sudah mencapai lebih dari 80 tulisan.  

Selain agregasi blog, dinding halaman Facebook YLSA juga memberikan info-info 
terbaru pelayanan mereka, misalnya dinding tanggal 14 Oktober mencantumkan 
tentang perpindahan server dan permohonan doa. Kemudian pada tanggal 20 
September sebuah pesan singkat berbunyi "Download audio Alkitab bahasa Jawa!" 
dengan disertai pranala untuk pengunjung dapat mengunduh audio Alkitab yang 
dimaksud.  

Di bagian Halaman Favorit tertera 15 halaman Facebook bidang-bidang pelayanan 
YLSA yang beragam, mulai dari kepemimpinan (e-Leadership), pelayanan anak (e-
BinaAnak), kepenulisan (e-Penulis), dll. Pengunjung dapat menjadi penggemar 
halaman-halaman yang sesuai dengan minatnya. Bagian Foto berisi foto-foto kegiatan 
yang dilakukan oleh YLSA, misalnya Roadshow, dan acara-acara kantor semisal Natal. 
Secara umum, Facebook YLSA adalah salah satu dari sedikit Facebook Kristen yang 
benar-benar menampilkan interaksi yang sehat antara penggemar dengan pengelola 
halaman. (KN)  
==> http://www.facebook.com/pages/YLSA/71831712088?filter=2  

• Facebook Yamari  

Yayasan Marturia Indonesia (Yamari) mengkhususkan diri di bidang pelayanan PI dan 
pembinaan rohani. Hal ini tampak jelas dari namanya, "Marturia", yang diterjemahkan 
dalam Alkitab menjadi "kesaksian". Pelayanan Yamari meliputi Pulau Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, NTT, NTB dan Papua.  

Tim YAMARI aktif melakukan perjalanan (mission trip) ke berbagai daerah di seluruh 
wilayah Indonesia. Bentuk pelayanan yang mereka lakukan berupa Kebaktian 
Pembinaan Iman, KKR, dan Pemutaran Film Rohani. Mereka juga bekerja sama 
dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan PI dan Pembinaan rohani disertai dengan 
bakti sosial, antara lain: memberikan bantuan berupa Alkitab, buku rohani, kaset 
khotbah, dll. terutama di daerah-daerah yang mereka kunjungi.  

http://www.facebook.com/pages/YLSA/71831712088?filter=2
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Dari segi keaktifan, pengelola profil Yamari di Facebook ini termasuk aktif. Galeri foto 
berisi 6 album dengan album terakhir adalah HUT Yamari ke-32 tanggal 10 Oktober 
yang lalu. Yamari juga memanfaatkan Catatan untuk menginformasikan kegiatan 
pelayanan Yamari dan renungan-renungan.  

Dinding Facebook Yamari yang bertanggal awal 28 September 2009 ini sebagian besar 
berisi berita-berita terkini Yamari, dan hanya ada sedikit interaksi saja dengan sekitar 
2.500 penggemarnya. (KN)  
==> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000264718295&filter=2  

• Facebook Yasindo  

Yasindo (Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia) adalah pelayanan khusus untuk para 
narapidana dan mantan narapidana. Dengan membekali narapidana dengan pelatihan 
dan pendidikan, Yasindo mengharapkan setelah bebas nanti mereka tidak kembali 
terjerumus ke dalam tindak kriminalitas. Saat ini yayasan yang didirikan pada tanggal 
27 Oktober 1992 ini melayani di Lembaga Permasyarakatan Tangerang, Salemba, 
Cipinang, dan Kerawang. Selain itu mereka memiliki beberapa cabang seperti di Kalbar, 
Jateng, dan Jatim, serta asrama-asrama resosialisasi untuk mempersiapkan para 
mantan narapidana membaur kembali di masyarakat. Sesuai dengan slogan mereka, 
"Dari Sampah Menjadi Pupuk", yayasan ini terus mencurahkan kasih mereka untuk 
menolong orang-orang yang pernah terjatuh di lembah kekelaman.  

Selain menyediakan foto-foto pelayanan, halaman Facebook Yasindo yang dimulai 
sejak Agustus 2009 ini juga memiliki video-video terakhir pelayanan mereka di penjara-
penjara. Interaksi di Facebook Yasindo juga berjalan dengan hangat. Yasindo sering 
menulis status terbaru pelayanan mereka. Pun ketika merayakan ulang tahun yayasan 
yang ke-18, sekitar 150-an orang mengucapkan selamat hari jadi. Hal itu membuktikan 
bahwa pelayanan yang mereka lakukan telah menyentuh banyak orang. Salah satu 
orang menulis di dinding demikian: "Thanks a lot, Yasindo, karenamu aku keluar LP jadi 
kuat dan bisa lewatin hari-hari di dalam.", yang kemudian dikomentari "terima kasih, 
Yasindo. Luar biasa. Seneng banget aku bisa ketemu lagi di FB sama Yasindo." Kiranya 
berkat yang sudah dibagikan dapat menjadi berkat juga bagi orang lain melalui halaman 
"testimonial" ini. (KN)  
==> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000130938600&filter=2  

Jelajah Nusantara 

• Facebook YLSA  

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah yayasan yang bergerak dalam bidang 
pelayanan Alkitab dalam bentuk elektronik. Produk pelayanannya adalah software 
Alkitab yang bernama SABDA, Alkitab online yang bernama Alkitab SABDA, audio 
Alkitab, dan masih banyak lagi.  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000264718295&filter=2
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000130938600&filter=2
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Facebook ini sudah dimulai sejak April 2009 dan saat ini telah memiliki 4.500 
penggemar. Isi dinding Facebook YLSA mayoritas merupakan agregasi RSS dari blog 
SABDA, sehingga blog yang terakhir dituliskan di blog SABDA akan otomatis disalin ke 
Catatan Facebook YLSA dan para penggemar pun dapat membacanya. Jumlah tulisan 
blognya sudah mencapai lebih dari 80 tulisan.  

Selain agregasi blog, dinding halaman Facebook YLSA juga memberikan info-info 
terbaru pelayanan mereka, misalnya dinding tanggal 14 Oktober mencantumkan 
tentang perpindahan server dan permohonan doa. Kemudian pada tanggal 20 
September sebuah pesan singkat berbunyi "Download audio Alkitab bahasa Jawa!" 
dengan disertai pranala untuk pengunjung dapat mengunduh audio Alkitab yang 
dimaksud.  

Di bagian Halaman Favorit tertera 15 halaman Facebook bidang-bidang pelayanan 
YLSA yang beragam, mulai dari kepemimpinan (e-Leadership), pelayanan anak (e-
BinaAnak), kepenulisan (e-Penulis), dll. Pengunjung dapat menjadi penggemar 
halaman-halaman yang sesuai dengan minatnya. Bagian Foto berisi foto-foto kegiatan 
yang dilakukan oleh YLSA, misalnya Roadshow, dan acara-acara kantor semisal Natal. 
Secara umum, Facebook YLSA adalah salah satu dari sedikit Facebook Kristen yang 
benar-benar menampilkan interaksi yang sehat antara penggemar dengan pengelola 
halaman. (KN)  
==> http://www.facebook.com/pages/YLSA/71831712088?filter=2  

• Facebook Yamari  

Yayasan Marturia Indonesia (Yamari) mengkhususkan diri di bidang pelayanan PI dan 
pembinaan rohani. Hal ini tampak jelas dari namanya, "Marturia", yang diterjemahkan 
dalam Alkitab menjadi "kesaksian". Pelayanan Yamari meliputi Pulau Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, NTT, NTB dan Papua.  

Tim YAMARI aktif melakukan perjalanan (mission trip) ke berbagai daerah di seluruh 
wilayah Indonesia. Bentuk pelayanan yang mereka lakukan berupa Kebaktian 
Pembinaan Iman, KKR, dan Pemutaran Film Rohani. Mereka juga bekerja sama 
dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan PI dan Pembinaan rohani disertai dengan 
bakti sosial, antara lain: memberikan bantuan berupa Alkitab, buku rohani, kaset 
khotbah, dll. terutama di daerah-daerah yang mereka kunjungi.  

Dari segi keaktifan, pengelola profil Yamari di Facebook ini termasuk aktif. Galeri foto 
berisi 6 album dengan album terakhir adalah HUT Yamari ke-32 tanggal 10 Oktober 
yang lalu. Yamari juga memanfaatkan Catatan untuk menginformasikan kegiatan 
pelayanan Yamari dan renungan-renungan.  

Dinding Facebook Yamari yang bertanggal awal 28 September 2009 ini sebagian besar 
berisi berita-berita terkini Yamari, dan hanya ada sedikit interaksi saja dengan sekitar 
2.500 penggemarnya. (KN)  
==> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000264718295&filter=2  

http://www.facebook.com/pages/YLSA/71831712088?filter=2
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000264718295&filter=2
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• Facebook Yasindo  

Yasindo (Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia) adalah pelayanan khusus untuk para 
narapidana dan mantan narapidana. Dengan membekali narapidana dengan pelatihan 
dan pendidikan, Yasindo mengharapkan setelah bebas nanti mereka tidak kembali 
terjerumus ke dalam tindak kriminalitas. Saat ini yayasan yang didirikan pada tanggal 
27 Oktober 1992 ini melayani di Lembaga Permasyarakatan Tangerang, Salemba, 
Cipinang, dan Kerawang. Selain itu mereka memiliki beberapa cabang seperti di Kalbar, 
Jateng, dan Jatim, serta asrama-asrama resosialisasi untuk mempersiapkan para 
mantan narapidana membaur kembali di masyarakat. Sesuai dengan slogan mereka, 
"Dari Sampah Menjadi Pupuk", yayasan ini terus mencurahkan kasih mereka untuk 
menolong orang-orang yang pernah terjatuh di lembah kekelaman.  

Selain menyediakan foto-foto pelayanan, halaman Facebook Yasindo yang dimulai 
sejak Agustus 2009 ini juga memiliki video-video terakhir pelayanan mereka di penjara-
penjara. Interaksi di Facebook Yasindo juga berjalan dengan hangat. Yasindo sering 
menulis status terbaru pelayanan mereka. Pun ketika merayakan ulang tahun yayasan 
yang ke-18, sekitar 150-an orang mengucapkan selamat hari jadi. Hal itu membuktikan 
bahwa pelayanan yang mereka lakukan telah menyentuh banyak orang. Salah satu 
orang menulis di dinding demikian: "Thanks a lot, Yasindo, karenamu aku keluar LP jadi 
kuat dan bisa lewatin hari-hari di dalam.", yang kemudian dikomentari "terima kasih, 
Yasindo. Luar biasa. Seneng banget aku bisa ketemu lagi di FB sama Yasindo." Kiranya 
berkat yang sudah dibagikan dapat menjadi berkat juga bagi orang lain melalui halaman 
"testimonial" ini. (KN)  
==> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000130938600&filter=2  

Get the Fresh 

• Daftar Facebook Kristen Indonesia  

Banyaknya Facebook Kristen yang ada mungkin akan membuat kita kewalahan ketika 
kita ingin menemukan halaman-halaman yang kita sukai. Halaman di In-Christ.Net ini 
hadir untuk menjadi direktori Facebook Kristen yang pertama di Indonesia.  

Saat ini direktori Facebook ini dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari Facebook 
Pelayanan Anak hingga Facebook Yayasan dan Gereja. Dan tidak hanya berisi daftar 
Facebook saja, tetapi juga daftar Twitter, meskipun jumlahnya masih sedikit dan 
terbatas pada kategori Alkitab (ayat-ayat Alkitab harian) dan Gereja.  

Yang paling penting dari halaman ini adalah Anda dapat menambahkan isinya dengan 
mudah. Tinggal klik pada "tambahkan situs yang Anda tahu" dan Anda akan dibawa ke 
halaman untuk menambahkan konten. Hasilnya pun akan langsung tertampil. (KN)  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Facebook  

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

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000130938600&filter=2
http://www.in-christ.net/wiki/Facebook


ICW 2010 
 

169 
 

ulasan situs, blog, dan milis di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada 
saat kami menuliskan ulasannya.  
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Artikel:FBML Untuk Halaman Penggemar Anda 

Semakin maraknya penggunaan Facebook di seluruh dunia telah membuat para 
pengembang-pengembang aplikasi di Facebook semakin mengembangkan ide-ide 
mereka agar dapat membuat Facebook dapat lebih berguna, maka muncullah salah 
satunya FBML (Facebook Markup Language -- Bahasa Pemrograman Facebook).  

Apa Itu FBML? 

FBML secara garis besar adalah suatu teknik pemrograman yang dapat digunakan bagi 
pemrogram aplikasi untuk berinteraksi dengan Facebook mereka.  

FBML banyak sekali digunakan para pengguna Facebook untuk menampilkan produk-
produk, membuat tampilan Facebook menarik atau mungkin menampilkan sesuatu 
yang dapat membuat seseorang mengunjungi website mereka ke dalam Halaman 
Penggemar mereka.  

Apa Kegunaan FBML? 

Biasanya jika seorang pengunjung mengunjungi sebuah Halaman Penggemar, maka 
dia pertama-tama akan melihat halaman Dinding. Dengan menggunakan FBML, 
halaman yang pertama kali dilihat oleh pengunjung dapat Anda kustomisasi, baik 
dengan gambar, teks, maupun hal-hal lain yang menarik.  

Bagaimana Cara Membuat FBML? 

Untuk membuat halaman FBML caranya tidak terlalu sulit, namun membutuhkan 
pengetahuan di dalam menulis HTML. Jika Anda tidak menguasai HTML, mintalah 
tolong seseorang yang mengerti HTML untuk membantu Anda. Berikut langkah-langkah 
untuk memasang FBML di Halaman Penggemar Anda:  

1. Masuk log ke Facebook kemudian masuk ke Halaman Penggemar Anda.  
2. Pilih "Sunting Halaman" yang berada di sebelah kiri, di bawah foto profil.  
3. Pilih "Aplikasi". Kemudian, jika Anda belum pernah menambahkan FBML 

sebelumnya, pilih "Jelajahi aplikasi lainnya »" dan ikuti langkah-langkah di 
bawah. Jika Anda sudah menambahkan aplikasi FBML, langsung lanjutkan ke 
langkah 4.  

1. Ketikkan "Static FBML" pada kotak "Cari Aplikasi" di sebelah kiri atas, lalu 
tekan Enter.  

2. Pilih "Static FBML" (atau "FBML Statis", atau langsung saja salin alamat 
berikut: 
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=4949752878  

3. Pilih "Tambahkan ke Halaman saya" yang berada di sebelah kiri atas, di 
bawah logo profil. Setelah itu akan muncul sebuah kotak dialog.  

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=4949752878
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4. Tambahkan aplikasi ini ke halaman yang Anda inginkan dengan 
mengeklik tombol "Tambahkan ke Halaman" di kotak dialog yang muncul.  

5. Setelah itu masuk kembali ke Halaman Penggemar Anda.  
4. Pada FBML "Ke Aplikasi". Lalu isilah kolom "Judul Kotak" dan "FBML". "Judul 

Kotak" digunakan sebagai judul yang akan muncul di tab, sedangkan "FBML" 
merupakan konten dari halaman tersebut. Di sinilah Anda dituntut untuk 
mengetahui tentang HTML.  

5. Setelah selesai dengan isi FBML tersebut, klik "Simpan Perubahan". Anda 
sekarang dapat melihat hasilnya di salah satu tab. Ubah kode FBML-nya hingga 
dicapai tampilan yang diinginkan.  

Terakhir, untuk menjadikan halaman FBML tersebut sebagai halaman yang pertama 
disinggahi pengunjung, maka masuklah ke "Kelola Izin" (masih di bagian "Sunting 
Halaman"), cari "Default Landing Tab", lalu pilih judul kotak FBML Anda. Pengunjung 
yang bukan merupakan penggemar sekarang akan melihat halaman FBML tersebut 
pada saat mereka mengunjungi Halaman Penggemar Anda. Mudah bukan?  

Diambil dan disunting dari:  
Nama situs: Pengenalan Programmer  
Penulis: Rudy Hartanto  
Alamat URL: http://justforremind.wordpress.com/2010/05/27/  

  

http://justforremind.wordpress.com/2010/05/27/
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ICW 1153/November/2010: Facebook 
Yayasan Kristen (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Membahas Facebook rasanya tidak ada habis-habisnya. Sebagian dari Pembaca 
mungkin sudah bosan, namun tidak bisa disangkal bahwa Facebook telah menjadi 
sebuah fenomena, mirip dengan Google beberapa tahun yang silam. Dan seperti 
fenomena-fenomena lainnya di internet, fenomena ini pun suatu saat nanti akan reda 
dan orang-orang akan mulai beralih ke fenomena yang lebih baru. Perlahan-lahan 
Facebook mulai mengubah cara-cara orang berinteraksi dengan internet dan 
mendefinisikan ulang interaksi sosial dengan bantuan teknologi. Namun, selagi 
teknologi yang dimotori oleh Facebook masih terus melaju dan belum menampakkan 
tanda-tanda akan melambat atau digantikan oleh teknologi lain, kita umat Kristen pun 
tidak boleh ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi ini untuk memuliakan nama 
Tuhan.  

Minggu lalu kita telah telah mengulas beberapa "situs" yayasan Kristen Indonesia di 
Facebook, edisi ICW kali ini akan melanjutkan ulasan yayasan serta gereja Kristen 
mancanegara yang juga mulai merambah dan memanfaatkan Facebook untuk 
memperluas jangkauan pelayanan mereka. Tidak ketinggalan pula sebuah tip kami 
berikan bagi Anda yang selama ini ingin mendapatkan daftar alamat email teman-teman 
Anda di Facebook namun tidak tahu caranya.  

Selamat berselancar,  
Kusuma Negara  
Pimpinan Redaksi ICW  
< icw(at)sabda.org >  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• YAYASAN EMMANUEL  

Yayasan Emmanuel merupakan organisasi nirlaba yang terletak di Bogor, Indonesia. 
Yayasan ini melayani bayi-bayi, anak-anak cacat, anak-anak kurang gizi, dan komunitas 
yang berada dalam kemiskinan. Ada sekitar 5.000 orang, termasuk anak-anak, di 
Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang dibantu oleh Yayasan ini setiap bulannya. 
Fokus program pelayanan yayasan ini adalah pendidikan, perumahan, dan pelayanan 
komunitas.  

Walaupun situs ini merupakan situs Indonesia, tapi situs ini menggunakan bahasa 
Inggris. Secara tampilan, situs ini tampak menawan, yang mengindikasikan situs ini 
dikelola dengan profesional. Dari halaman Donasi, tampak bahwa Yayasan ini menjalin 
mitra dengan berbagai perusahaan besar, seperti CreditSuisse, Ford, HSBC, Nestle, 
UBS, dll.. Menu terletak di bagian atas dan di bagian kaki tidak terdapat "footer" yang 
wajib ada di situs-situs pada umumnya. Menunya lengkap, mulai dari Tentang Kami, 
Kontak Kami, Lowongan, Forum, dan lain-lain termasuk galeri yang berisi 13 foto anak-
anak. Saat situs ini diulas, Yayasan Emmanuel tertulis masih sedang mengembangkan 
halaman Facebook dan Twitter mereka.  

Secara keseluruhan, walaupun situs ini tampil dengan wajah yang apik, namun isinya 
masih bisa ditambahi lagi dengan kegiatan-kegiatan mereka, baik yang sudah lalu 
maupun yang akan datang, dan tentunya menyediakan konten dalam bahasa 
Indonesia. (KN)  

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.  

Jelajah Manca 

• FACEBOOK BIBLE.ORG  

Bible.org merupakan salah satu situs Alkitab berbahasa Inggris yang terbesar. Bible.org 
juga merupakan pemilik situs Alkitab NET Bible < http://net.bible.org >. Penggemar 
mereka di Facebook mencapai 13.394 orang dan mereka juga cukup sering 
memperbarui status mereka. Sejak September 2009 halaman Facebook ini telah 
mengirimkan sebanyak 283 tautan, dan forum diskusi mereka pun cukup aktif dengan 
22 topik dan puluhan balasan.  

Bible.org benar-benar mengintegrasikan Facebook dalam pelayanan mereka dan 
menggarap halaman ini dengan cukup serius. Selain mencantumkan perkembangan 
halaman mereka di publikasi bulanan mereka, tiap minggu kiriman mereka di dinding 

http://net.bible.org/
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juga memiliki satu topik tertentu, yang bernama Focus on Facebook. Misalnya beberapa 
minggu lalu topiknya adalah Trinitas; artikel-artikel yang dikirimkan ke dinding sesuai 
dengan topik tersebut. Para penggemar yang mengikuti Bible.org pun dapat berinteraksi 
dengan mengirimkan komentar mendiskusikan topik tersebut.  

Secara keseluruhan, walaupun penggemarnya telah lebih dari sepuluh ribu orang, 
namun interaksi yang terjadi di dinding masih dalam kisaran belasan. Hal ini tidak 
berarti pengelola halaman ini belum berusaha maksimal dalam menggerakkan para 
penggemarnya untuk berkontribusi, namun mungkin memang karena informasi yang 
disampaikan tergolong 'berat' dan 'dalam'. Kebanyakan respons/komentar dari para 
penggemar di dinding berupa pujian atau pertanyaan, namun sayangnya tidak satu pun 
dari kiriman penggemar di dinding mendapatkan tanggapan, baik dari penggemar lain 
maupun dari pengelola halaman. (KN)  
==> http://www.facebook.com/bible.org  

• FACEBOOK CHRISTIAN COUNSELING & EDUCATIONAL FOUNDATION  

Menurut halaman selamat datang di Facebook Christian Counseling & Educational 
Foundation (CCEF) ini, CCEF telah melayani sejak 1968 di bidang konseling alkitabiah. 
Misinya adalah Mengembalikan Kristus ke dalam Konseling dan Konseling ke dalam 
Gereja.  

Halaman yang memiliki 5.386 penggemar ini selain menggunakan aplikasi Welcome 
Tab juga menggunakan beberapa aplikasi Facebook lainnya, seperti: Social RSS untuk 
memublikasikan konten dari situs mereka secara otomatis ke halaman Facebook 
mereka; YouTube untuk memublikasikan video khotbah dan puji-pujian dari akun 
YouTube mereka; FBML; serta Extended Info. Koleksi foto mereka saat ini ada 10 
album foto, dan forum diskusi mereka baru memiliki 4 topik. Aktivitas utama di situs ini 
berada di dindingnya. Lebih dari 479 pranala telah dikirimkan ke dinding halaman ini 
sejak 12 Maret 2009, yang mayoritas adalah tautan ke artikel di situs ccef.org dan video 
di YouTube. (KN)  
==> http://www.facebook.com/ccef.org  

• FACEBOOK SADDLEBACK CHURCH  

Gereja Saddleback terkenal karena Pastor Rick Warren, penulis buku laris The Purpose 
Driven Life (telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: Hidup yang Digerakkan 
oleh Tujuan). Gereja injili raksasa ini terletak di California dan memiliki pengunjung 
sekitar 20.000 orang per minggu.  

Sama seperti banyak gereja-gereja lainnya di Amerika, gereja Saddleback pun 
mengelola sebuah halaman penggemar sendiri di Facebook, yang saat ini telah diikuti 
oleh lebih dari 8.800 penggemar. Namun dari ribuan penggemar tersebut, rata-rata 
hanya beberapa belas saja yang menyukai kiriman terbaru di dinding halaman ini, yang 
sehari rata-rata memiliki tiga kiriman terbaru. Isi postingan bervariasi mulai dari kegiatan 
gereja, ayat hari ini, dan pranala ke artikel di situs-situs mereka.  

http://www.facebook.com/bible.org
http://www.facebook.com/ccef.org
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Halaman Facebook yang dimulai sekitar bulan September 2009 ini memiliki sebuah 
halaman selamat datang yang menggunakan FBML. Halaman selamat datang ini 
memberikan informasi pokok semacam jam kebaktian, alamat gereja, bahan-bahan 
yang dapat diperoleh, dan sebagainya. Selain belasan album foto yang dapat dilihat, 
halaman ini juga memiliki beberapa video yang dapat dinikmati. (KN)  
==> http://www.facebook.com/saddlebackchurch  

Stop Press 

PENDAFTARAN PESERTA KELAS DIK 
PERIODE JANUARI/FEBRUARI 2011 

Puji Tuhan hanya oleh anugerah dan kemurahan-Nya PESTA kembali membuka kelas 
diskusi Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK). Dalam kelas DIK ini Anda dapat mempelajari 
berbagai topik utama (doktrin) iman Kristen, antara lain: penciptaan, manusia dan dosa, 
rencana keselamatan dan penebusan melalui Yesus Kristus, serta hidup baru dalam 
Kristus. Kelas DIK merupakan kelas wajib yang harus diikuti oleh setiap peserta baru 
sebelum mereka mengambil kelas-kelas PESTA yang lain.  

Jangan lewatkan kesempatan baik ini, segeralah mendaftar jika Anda tertarik untuk 
memperdalam kesungguhan kita mengikut Tuhan. Berikut adalah alamat kontak untuk 
mendaftar:  
==> < kusuma(at)in-christ.net >  

Jika Anda sudah pernah mengikuti kelas DIK, kami juga mengundang Anda untuk 
membagikan informasi ini ke teman-teman yang lain.  

Kami juga menyediakan modul DIK untuk bisa Anda download jika Anda ingin 
mempelajarinya lebih dahulu:  
==> http://pesta.sabda.org/dik_sil  

Tips:Mengimpor Alamat Email Teman-Teman Anda di 
Facebook 

Per November 2010, Facebook banyak dikritisi karena mereka tidak memberikan akses 
baik kepada pengguna Facebook maupun para pengembang aplikasi untuk 
memperoleh daftar alamat email teman-teman si pengguna. Di satu sisi Facebook 
beralasan bahwa mereka melakukan hal itu untuk melindungi penggunanya dari pihak-
pihak yang mencari daftar email untuk dikirimi spam, mereka juga mengatakan bahwa 
layanan mereka tidak sama seperti layanan email sehingga pengguna Facebook tidak 
berhak untuk mendapatkan daftar email teman-teman mereka.  

Di pihak lain, Google menyerukan bahwa yang dilakukan oleh Facebook tidaklah sportif. 
Facebook terus-menerus mengambil data berupa daftar alamat email dari Gmail dan 
layanan email gratis lainnya untuk semakin melengkapi jaringan sosial yang mereka 

http://www.facebook.com/saddlebackchurch
http://pesta.sabda.org/dik_sil
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ciptakan, sementara mereka sama sekali tidak menyediakan cara untuk Google dan 
layanan yang lain melakukan hal yang sama dengan informasi yang dimiliki Facebook.  

Nah, sebenarnya ada suatu cara yang dapat kita lakukan untuk memperoleh daftar 
alamat email teman-teman kita di Facebook. Caranya adalah melalui Yahoo Mail. 
Facebook melakukan kerja sama dengan Yahoo dan Microsoft (namun tidak dengan 
Google) yang mengizinkan kedua raksasa teknologi itu untuk mengakses data 
pengguna mereka. Berikut ini langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk 
mendapatkan daftar alamat email teman-teman Facebook Anda:  

1. Jika Anda sudah memiliki akun Yahoo Mail < nama@yahoo.com >, Anda dapat 
log masuk ke email tersebut dan langsung lompat ke langkah ke-3.  

2. Jika belum, buatlah terlebih dahulu akun email di < http://mail.yahoo.com >  
3. Jika Anda membuat email baru, Anda akan diminta untuk mentransfer daftar 

kontak Anda. Jika Anda sudah punya email Yahoo, masuk ke Buku Alamat 
(Contacts), lalu pilih impor (atau langsung ke alamat < 
http://address.yahoo.com/yab-fe/?VPC=contact_import_landing >)  

4. Pilih "Facebook"  
5. Izinkan Facebook untuk mengekspor data ke Yahoo Mail Anda  
6. Anda akan membaca tulisan misalnya: "5000 kontak baru telah diimpor".  
7. Download daftar email teman-teman Anda dengan klik "Tools"->"Export", lalu 

pilih format CSV atau format lain yang Anda inginkan.  

Sederhana bukan? Bagikan dengan ICW jika Anda mengetahui cara lain untuk 
mendapatkan daftar email teman-teman Anda atau jika Anda memiliki pertanyaan untuk 
tips ini melalui Facebook ICW < http://fb.sabda.org/icw > (KN)  

Topik 

Bulan Desember 2010 Dan Format Baru 2011 

Topik ICW untuk bulan Desember 2010 adalah Natal. Apabila Anda memiliki informasi 
atau mengelola situs bertopik Natal, 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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org >  
atau  
< owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

http://mail.yahoo.com/
http://address.yahoo.com/yab-fe/?VPC=contact_import_landing
http://fb.sabda.org/icw
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Pada tahun 2011 ICW akan hadir dengan format baru yang lebih ringkas dan ramah 
kepada pemakai ponsel. Doakan agar format baru ini dapat memberkati lebih banyak 
orang lagi. Usul dan masukan dapat Anda berikan melalui Facebook ICW < 
http://fb.sabda.org/icw >  

Selamat berselancar!  

  

http://fb.sabda.org/icw
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ICW 1154/Desember/2010: Situs Natal (1)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Tidak banyak situs Natal yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, pada edisi kali ini, 
ICW akan mengulas sebuah situs bertajuk Situs Natal Indonesia dan dua halaman 
Facebook bertopik Natal; semuanya dapat Anda baca di kolom Jelajah Nusantara. 
Sementara itu, kolom Jelajah Umum kali ini akan Redaksi ganti dengan Lacak Milis 
yang mengulas sebuah milis yang membicarakan perihal Natal 365 hari dalam setahun! 
Jikalau Pembaca menerima publikasi ini melalui HP, maka jangan lewatkan Get The 
Fresh kita kali ini, karena isinya pasti akan sangat berguna untuk Anda. Terakhir, 
Infonet hadir dengan mengulas tentang OpenID.  

Ketika mencari-cari situs untuk diulas, Redaksi juga menemukan sebuah "situs", 
IsItChristmas.com (namanya berarti: Apakah hari ini hari Natal?), yang isinya cukup 
menggelikan. Di "situs" ini (kalau bisa dibilang situs), selama 364 hari dalam setahun 
hanya terpampang tulisan NO dalam huruf besar. Sementara pada tanggal 25 
Desember nanti, Redaksi berasumsi bahwa situs ini akan bertuliskan YES. Apakah 
Natal juga merupakan momen yang paling Anda nanti-nantikan dalam satu tahun? 
Kisah kelahiran Kristus 2000 tahun masih tetap relevan hingga saat ini, di abad dengan 
teknologi yang serba canggih. Semoga ulasan-ulasan situs Natal ICW dapat membantu 
pelayanan Anda. Selamat melayani, dan selamat mempersiapkan Hari Kelahiran 
Kristus.  

Teriring salam dan doa,  
Kusuma Negara  
< icw(at)sabda.org >  
Pimpinan Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Situs 

• Situs Natal Indonesia  

Situs ini merupakan "one-place-stop" bagi Anda yang sedang mencari-cari bahan Natal, 
karena di sini Anda bisa mendapatkan Renungan, Artikel, Cerita/Kesaksian, Naskah 
Drama, Puisi, Tips, Bahan Mengajar, Resensi Buku, Ulasan Situs, Lagu, dan bahkan 
sarana diskusi tentang topik Natal.  

Situs yang isinya senantiasa dilengkapi ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan 
bila Anda sudah terberkati dengan kehadiran situs ini, Anda pun bisa meneruskan 
berkatnya dengan memberitahukannya ke rekan-rekan sepelayanan Anda dan juga 
dengan cara mengirimkan bahan-bahan Natal yang Anda miliki.  

Mari berbagi berkat pada perayaan hari kedatangan Kristus ke dunia 2000 tahun yang 
lalu dengan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya. (KN)  
==> http://natal.sabda.org  

• Natal (Hari Kelahiran Yesus Kristus)  

Sebuah halaman penggemar yang bernuansa Natal hadir mewarnai dunia jejaring 
sosial Facebook. Halaman "Natal (Hari Kelahiran Yesus Kristus)" ini telah 
mengumpulkan 49.323 penggemar hingga saat ini. Menurut dinding halaman ini, bisa 
dilihat bahwa komunikasi terjalin dengan efektif (dua arah). Banyak penggemar yang 
merespons dengan mengirimkan pesan dinding, komentar, ataupun sebatas 
memberikan jempol. Setiap ada informasi baru pasti akan mendapatkan respon dari dua 
arah, baik dari penggemar maupun pengelola halaman.  

Halaman yang sudah ada sejak Natal 2009 ini memang tidak menggunakan aplikasi 
tambahan apa pun selain yang sudah tersedia di Facebook (dinding, info, koleksi foto, 
forum diskusi, catatan, dan kotak), namun fasilitas-fasilitas tersebut telah dimanfaatkan 
dengan baik. Ada 9 topik yang dibahas di forumnya, sedangkan catatan terakhir dari 
total 31 catatan ditulis pada 4 Agustus 2010. Selain itu, halaman ini juga memunyai 4 
album foto, khusus untuk gambar-gambar Natal dan acara Natal di berbagai gereja di 
Indonesia. (STL)  
==> http://www.facebook.com/profile.php?id=171384758968  

• Festival Natal  

Salah satu Facebook yang memunyai visi khusus dalam menyambut Natal adalah 
Facebook Festival Natal. Tujuan dari dibentuknya halaman dan grup ini adalah dalam 
rangka menyelenggarakan Festival Natal Jakarta 2009 di Arena Pekan Raya Jakarta 
pada tanggal 9-14 Desember 2009 yang lalu. Dari informasi yang dapat dibaca di 
halaman penggemarnya, festival ini terbentuk dari hasil perenungan beberapa orang 
yang pernah kuliah di Jerman dan beberapa teman dari lintas denominasi di Jakarta. 

http://natal.sabda.org/
http://www.facebook.com/profile.php?id=171384758968
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Ada 2 album foto terkait dengan konsep perayaan penyambutan Natal yang diadakan di 
Jerman.  

Sayangnya halaman yang dibuat pada Agustus 2009 akhir-akhir ini sudah tidak aktif lagi 
jika dilihat dari keaktifan komunikasi di dindingnya. Kiriman terakhir adalah pada bulan 
Juli 2010. Selain itu tampaknya untuk tahun 2010 ini juga tidak diselenggarakan lagi 
acara yang sama. Situs yang dirujuk pun, < http://www.festivalnatal.info >, hingga saat 
ini masih belum ada isinya apa-apa. Semoga di tahun-tahun mendatang akan ada 
orang yang menghidupkan kembali festival ini dan dapat ditularkan ke berbagai kota di 
Indonesia. (STL)  
==> http://www.facebook.com/profile.php?id=89228577347  
==> http://www.facebook.com/group.php?gid=112497501035  

Jelajah Nusantara 

• Situs Natal Indonesia  

Situs ini merupakan "one-place-stop" bagi Anda yang sedang mencari-cari bahan Natal, 
karena di sini Anda bisa mendapatkan Renungan, Artikel, Cerita/Kesaksian, Naskah 
Drama, Puisi, Tips, Bahan Mengajar, Resensi Buku, Ulasan Situs, Lagu, dan bahkan 
sarana diskusi tentang topik Natal.  

Situs yang isinya senantiasa dilengkapi ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan 
bila Anda sudah terberkati dengan kehadiran situs ini, Anda pun bisa meneruskan 
berkatnya dengan memberitahukannya ke rekan-rekan sepelayanan Anda dan juga 
dengan cara mengirimkan bahan-bahan Natal yang Anda miliki.  

Mari berbagi berkat pada perayaan hari kedatangan Kristus ke dunia 2000 tahun yang 
lalu dengan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya. (KN)  
==> http://natal.sabda.org  

• Natal (Hari Kelahiran Yesus Kristus)  

Sebuah halaman penggemar yang bernuansa Natal hadir mewarnai dunia jejaring 
sosial Facebook. Halaman "Natal (Hari Kelahiran Yesus Kristus)" ini telah 
mengumpulkan 49.323 penggemar hingga saat ini. Menurut dinding halaman ini, bisa 
dilihat bahwa komunikasi terjalin dengan efektif (dua arah). Banyak penggemar yang 
merespons dengan mengirimkan pesan dinding, komentar, ataupun sebatas 
memberikan jempol. Setiap ada informasi baru pasti akan mendapatkan respon dari dua 
arah, baik dari penggemar maupun pengelola halaman.  

Halaman yang sudah ada sejak Natal 2009 ini memang tidak menggunakan aplikasi 
tambahan apa pun selain yang sudah tersedia di Facebook (dinding, info, koleksi foto, 
forum diskusi, catatan, dan kotak), namun fasilitas-fasilitas tersebut telah dimanfaatkan 
dengan baik. Ada 9 topik yang dibahas di forumnya, sedangkan catatan terakhir dari 
total 31 catatan ditulis pada 4 Agustus 2010. Selain itu, halaman ini juga memunyai 4 

http://www.festivalnatal.info/
http://www.facebook.com/profile.php?id=89228577347
http://www.facebook.com/group.php?gid=112497501035
http://natal.sabda.org/
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album foto, khusus untuk gambar-gambar Natal dan acara Natal di berbagai gereja di 
Indonesia. (STL)  
==> http://www.facebook.com/profile.php?id=171384758968  

• Festival Natal  

Salah satu Facebook yang memunyai visi khusus dalam menyambut Natal adalah 
Facebook Festival Natal. Tujuan dari dibentuknya halaman dan grup ini adalah dalam 
rangka menyelenggarakan Festival Natal Jakarta 2009 di Arena Pekan Raya Jakarta 
pada tanggal 9-14 Desember 2009 yang lalu. Dari informasi yang dapat dibaca di 
halaman penggemarnya, festival ini terbentuk dari hasil perenungan beberapa orang 
yang pernah kuliah di Jerman dan beberapa teman dari lintas denominasi di Jakarta. 
Ada 2 album foto terkait dengan konsep perayaan penyambutan Natal yang diadakan di 
Jerman.  

Sayangnya halaman yang dibuat pada Agustus 2009 akhir-akhir ini sudah tidak aktif lagi 
jika dilihat dari keaktifan komunikasi di dindingnya. Kiriman terakhir adalah pada bulan 
Juli 2010. Selain itu tampaknya untuk tahun 2010 ini juga tidak diselenggarakan lagi 
acara yang sama. Situs yang dirujuk pun, < http://www.festivalnatal.info >, hingga saat 
ini masih belum ada isinya apa-apa. Semoga di tahun-tahun mendatang akan ada 
orang yang menghidupkan kembali festival ini dan dapat ditularkan ke berbagai kota di 
Indonesia. (STL)  
==> http://www.facebook.com/profile.php?id=89228577347  
==> http://www.facebook.com/group.php?gid=112497501035  

Get the Fresh 

• SITUS ALKITAB.MOBI  

Membaca Alkitab bahasa Indonesia dalam 15+ versi melalui HP. Apakah mungkin? 
Biasanya setiap orang yang sudah menginstal Alkitab di HP mereka, paling-paling yang 
mereka dapatkan adalah satu versi Alkitab, yakni Terjemahan Baru (TB). Lalu 
bagaimana mungkin HP bisa memuat 15+ versi Alkitab? Namun sekarang hal itu 
dimungkinkan atas kemurahan Tuhan.  

YLSA mengetahui banyak sekali generasi mobile (pengguna HP) Kristen yang rindu 
untuk membaca dan melakukan studi Alkitab menggunakan ponsel mereka, oleh karena 
itu YLSA membuat situs Alkitab.mobi < http://alkitab.mobi > untuk menjawab kebutuhan 
tersebut. Pengunjung selain dapat membaca ayat-ayat Alkitab juga dapat 
membandingkan secara paralel ayat-ayat dalam 15+ versi Alkitab dalam bahasa 
Indonesia. Tidak berhenti sampai di sana, YLSA pun menyediakan Alkitab-Alkitab 
dalam bahasa suku: Aceh, Batak Karo, Batak Toba, Sunda, Jawa, Jawa-Suriname, 
Madura, Bali, Bugis, dan Makasar; dan bagi mereka yang ingin membandingkan 
dengan ayat Alkitab dalam bahasa Inggris pun situs ini menyediakan 9+ Alkitab versi 
bahasa Inggris, termasuk NET Bible, NIV, The Message, dan tentu saja KJV serta 
NKJV. Sungguh luar biasa!  

http://www.facebook.com/profile.php?id=171384758968
http://www.festivalnatal.info/
http://www.facebook.com/profile.php?id=89228577347
http://www.facebook.com/group.php?gid=112497501035
http://alkitab.mobi/
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Karena Alkitab.mobi merupakan versi mobile dari situs Alkitab SABDA < 
http://alkitab.sabda.org >, maka situs Alkitab.mobi tidak hanya untuk membaca ayat 
saja. Anda juga dapat melakukan:  

• pencarian Alkitab melalui HP,  
• studi bahasa asli (Ibrani-Yunani),  
• studi kamus bahasa (Indonesia & Inggris),  
• pranala ke studi Alkitab yang lebih Alkitab menggunakan Alkitab SABDA, dan  
• download GoBible 25+ versi Alkitab.  

Sekarang tidak ada alasan lagi bagi para pemilik HP yang terkoneksi ke internet untuk 
tidak belajar Alkitab. Kabar baiknya bagi Anda yang hanya memiliki komputer, namun 
koneksi internetnya lambat, Anda juga dapat mengakses situs ini karena situs ini sangat 
ringan, sehingga tampilannya pun relatif lebih cepat. (KN)  

Baca blognya di sini:  
==> http://blog.sabda.org/2010/12/03/akhirnya-ylsa-masuki-pelayanan-mobile/  

Kunjungi situsnya melalui ponsel Anda:  
==> http://alkitab.mobi  

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.  

Referensi 

Berikut adalah situs-situs seputar Natal lain yang juga layak Anda kunjungi:  

PUBLIKASI ICW (topik Natal di publikasi ICW tahun-tahun lalu):  

• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=045  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=090  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=118  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=1013  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=1037  

MILIS MANCA (tidak perlu bergabung dulu untuk membaca pesan):  

• http://groups.yahoo.com/group/ChristmasInternational  
• http://groups.yahoo.com/group/ChristmasMangerScenes  
• http://groups.yahoo.com/group/ChristmasMoviesAndMusic  

MILIS MANCA (perlu bergabung dulu untuk membaca pesan):  

http://alkitab.sabda.org/
http://blog.sabda.org/2010/12/03/akhirnya-ylsa-masuki-pelayanan-mobile/
http://alkitab.mobi/
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=045
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=090
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=118
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=1013
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=1037
http://groups.yahoo.com/group/ChristmasInternational
http://groups.yahoo.com/group/ChristmasMangerScenes
http://groups.yahoo.com/group/ChristmasMoviesAndMusic
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• http://groups.yahoo.com/group/ChristmasOrganizing  
• http://groups.yahoo.com/group/Christmas_all_year  
• http://groups.yahoo.com/group/Christmas-Express  
• http://groups.yahoo.com/group/Christmas_Clutter_Countdown  
• http://groups.yahoo.com/group/cozychristmascorner  
• http://groups.yahoo.com/group/ChristmasOrganizing2  

Seputar Milis 

• Christmastothemax  

Milis ini membahas tentang Natal 365 hari dalam setahun! Apakah ada orang yang 
berdiskusi tentang Natal selama 11 bulan yang lain, mungkin Anda bertanya demikian. 
Tetapi milis ini terbukti ramai walaupun bukan musim Natal. Sejak 19 Januari 2005 situs 
ini rata-rata setiap bulannya ada 4.000 kiriman dari para anggotanya dengan total pesan 
lebih dari 240.000.  

Apa saja yang dibahas di dalam milis ini? Sebelum Anda dapat membaca isi dari milis 
ini, Anda harus terlebih dahulu meminta untuk bergabung dengan milis ini. Setelah 
Anda mengirimkan formulir permohonan bergabung, tidak berapa lama Anda akan 
mendapatkan tiga buah email, satu di antaranya (email kedua) merupakan sebuah 
email yang berisi formulir pernyataan. Selain nama dan informasi dasar lainnya, setiap 
orang yang mendaftar di milis ini diminta menyetujui bahwa mereka akan berpartisipasi 
aktif minimal sekali dalam sebulan atau mereka akan dikeluarkan dari milis ini! Rupanya 
itulah yang membuat milis ini terus hidup. Anggota tidak boleh hanya berpartisipasi 
mengucapkan salam atau terima kasih saja, tetapi mereka harus berpartisipasi 
mengirimkan sesuatu yang dapat berguna untuk para pembaca yang lain. Nah, jika 
Anda penasaran, silakan bergabung dengan grup ini. (KN)  
==> http://groups.yahoo.com/group/ChristmastotheMax/  

  

http://groups.yahoo.com/group/ChristmasOrganizing
http://groups.yahoo.com/group/Christmas_all_year
http://groups.yahoo.com/group/Christmas-Express
http://groups.yahoo.com/group/Christmas_Clutter_Countdown
http://groups.yahoo.com/group/cozychristmascorner
http://groups.yahoo.com/group/ChristmasOrganizing2
http://groups.yahoo.com/group/ChristmastotheMax/
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Artikel:Openid: Identitas Digital di Dunia Maya 

OpenID adalah layanan yang memungkinkan kita untuk log masuk ke berbagai situs 
hanya dengan satu identitas digital (ID) yang sama. Misalkan kita memiliki berbagai ID 
di internet, satu untuk email, satu untuk Facebook, dan beberapa ID lainnya yang 
tersebar di berbagai forum diskusi, blog, dan lain-lain. OpenID ini memungkinkan kita 
untuk memiliki ID tunggal sehingga Anda tidak perlu mendaftar dengan nama yang 
berbeda-beda di setiap situs yang Anda kunjungi.  

Pertama kali OpenID digagas dan diterapkan oleh Brad Fitzpatrick dari situs blog 
LiveJournal pada tahun 2005. Perlahan-lahan gagasan ini mulai diadopsi oleh situs-
situs besar lainnya, dan saat ini sudah diimplementasikan di situs Google, Yahoo, 
Wordpress, dan yang terakhir ini adalah Facebook.  

Cara Kerja 

Pertama-tama kita perlu membuat satu akun dulu di situs-situs yang mendukung 
OpenID, seperti MyOpenID < http://myopenid.com >. Kemudian di situs-situs yang 
mendukung untuk log masuk dengan OpenID kita tidak perlu mengingat-ingat nama 
pengguna dan kata sandi untuk situs-situs tersebut, kita cukup memasukkan ID yang 
kita buat menggunakan OpenID, dan selama kita sudah terhubung dengan OpenID, 
maka kita bisa terhubung juga dengan situs-situs lainnya.  

Keuntungan 

Teknologi situs web sekarang mulai beralih menjadi lebih terintegrasi; yang dulunya 
masing-masing situs hanya berfokus pada situs mereka masing-masing, sekarang 
seseorang yang menjelajahi dunia maya dapat terhubung ke berbagai situs hanya 
dengan menggunakan satu ID.  

OpenID hanyalah salah satu dari beberapa alternatif teknologi identitas digital, namun 
hanya OpenID yang terus mendapatkan dukungan dari berbagai pelaku teknologi 
karena dua hal:  

1. OpenID merupakan sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi, artinya, tidak ada 
satu pihak yang "menguasai" teknologi terbuka ini.  

2. Struktur OpenID jauh lebih ringan dari alternatif-alternatif yang lain.  

Selain itu banyaknya jumlah situs yang mendukung OpenID berarti teknologi ini tidak 
bergantung pada satu situs tertentu. Mudah bagi kita untuk pindah ke penyedia OpenID 
yang lain untuk situasi-situasi apa pun, misalnya jika situs penyedia OpenID yang kita 
gunakan tiba-tiba gulung tikar.  

Dari sudut pandang para pemrogram, teknologi ini juga sangat mendukung inovasi dan 
kreativitas. Siapa pun yang ingin menulis kode untuk membuat teknologi ini semakin 
baik, dapat melakukannya dengan cara relatif mudah.  

http://myopenid.com/
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Dari kacamata operator situs dan bisnis online, mereka dapat mempermudah proses 
pendaftaran pengguna baru, yang selama ini selalu menjadi penghalang untuk 
menggaet orang-orang baru untuk bergabung dengan situs mereka. Teknologi ini juga 
mengizinkan mereka -- dengan persetujuan masing-masing pengguna -- untuk 
menarget mereka dengan lebih personal, sesuai dengan informasi yang disediakan oleh 
identitas global mereka. Yang terpenting, mereka dapat mengurangi risiko pencurian 
identitas, karena informasi yang disediakan melalui OpenID tidak disimpan oleh situs 
yang bersangkutan, sehingga tidak bisa hilang atau dicuri.  

Pada akhirnya, yang mendapat keuntungan terbesar dari teknologi ini tidak lain adalah 
para pengguna internet sendiri. Mereka mendapatkan kemampuan untuk mengontrol 
identitas digital mereka, informasi mereka lebih aman, pengalaman mereka berselancar 
di dunia maya menjadi lebih nyaman (karena hanya perlu mengingat satu ID), dan yang 
terakhir, pengalaman mereka akan lebih personal, karena situs-situs dapat 
memanfaatkan informasi yang sudah tersedia.  

Diterjemahkan dan disarikan dari:  

Judul artikel: Why Should I Use OpenID? Nama situs: OpenID Explained Penulis: Omer 
Bar-Or dan Benjamin Thomas Alamat URL: http://openidexplained.com/  

Judul artikel: The case for OpenID  
Nama situs: ZDNet  
Penulis: Phil Becker  
Alamat URL: http://www.zdnet.com/blog/digitalid/the-case-for-openid/78  
Tanggal: 4 Desember 2006  
Tanggal akses: 4 Desember 2010  

Judul artikel: OpenID  
Nama situs: English Wikipedia  
Penulis: Kontributor Wikipedia  
Alamat URL: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenID&oldid=400219621  
Revisi terakhir: 2 Desember 2010  

RALAT 

Pada edisi ICW yang lalu (1153) terdapat kesalahan. Alamat situs Yayasan Emmanuel 
(Jelajah Situs) tidak dicantumkan di artikel. Seharusnya di bagian akhir artikel tercantum 
alamat situs tersebut:  
==> http://www.yayasan-emmanuel.org/  

  

http://openidexplained.com/
http://www.zdnet.com/blog/digitalid/the-case-for-openid/78
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenID&oldid=400219621
http://www.yayasan-emmanuel.org/
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ICW 1155/Desember/2010: Situs Natal (2)  
Salam Kasih  

Shalom,  

Jika edisi lalu membahas seputar situs Natal berbahasa Indonesia, kali ini ICW 
mengulas tiga situs Natal berbahasa Inggris. Dalam mencari tiga situs ini, Redaksi tidak 
mengalami banyak kesulitan karena ada banyak situs Natal mancanegara yang layak 
untuk Anda kunjungi. Anda dapat membaca ulasannya di kolom Jelajah Manca. Bagi 
Anda yang menyukai diskusi, jangan lewatkan kolom Lacak Forum kali ini! Redaksi 
hadirkan forum khusus Natal yang dapat Anda kunjungi untuk melakukan berbagai 
diskusi seputar Natal. Selain tiga situs Natal yang Redaksi ulas, kita pun dapat 
menambah wawasan dengan berkunjung ke beberapa situs manca dan forum Natal 
lainnya, baik manca maupun nusantara, yang bisa Anda temukan di kolom Referensi.  

Penasaran kan? Simak edisi ini sampai selesai karena di bagian akhir pun ada 
informasi penting tentang kelas online dan format ICW 2011 mendatang.  

Untuk menutup tahun ini, dengan penuh ucapan syukur kepada Yesus Kristus yang 
telah menyertai ICW dan pembaca sekalian selama tahun 2010 ini, ICW telah 
mempersiapkan sebuah artikel khusus Natal. Akhir kata, segenap Redaksi ICW 
mengucapkan:  

"SELAMAT NATAL 2010 DAN TAHUN BARU 2011"  
Kasih dan damai Yesus Kristus menyertai kita 

Selamat berselancar,  
Santi Titik Lestari  
Redaksi ICW  
http://icw.sabda.org  
http://fb.sabda.org/icw  

  

http://icw.sabda.org/
http://fb.sabda.org/icw
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Jelajah Manca 

• Joyful Heart - Christmas Stories and Articles  

Situs Joyful Heart Renewal Ministries merupakan situs yang memuat kumpulan tulisan 
Pendeta Ralph F. Wilson dari California. Tulisan-tulisannya sejak 1985 ini dibagi 
menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah topik Natal. Pendeta lulusan Seminari 
Teologi Fuller ini tidak hanya piawai menuliskan artikel tentang Natal saja, tetapi juga 
kisah-kisah yang menceritakan ulang momen Natal, yang selain menarik untuk dibaca 
juga cocok dijadikan bahan drama Natal. Selain itu Pastor Wilson juga menulis 
beberapa artikel tentang sejarah himne-himne Natal terkenal seperti Malam Kudus dan 
Gita Sorga Bergema.  

Selain artikel, situs ini juga menyediakan pelajaran berseri yang diambil dari Lukas 
1:26-38; 2:1-7; 2:8-20; 2:21-38. Ada pula galeri-galeri lukisan bertemakan Natal yang 
dibagi menjadi empat: Natal, kelahiran Yesus, Malaikat, dan Maria. Tidak ketinggalan 
Pastor Wilson melalui situs ini juga menawarkan kelas maya gratis sepanjang 4 minggu 
yang membahas tentang Natal.  

Dari segi tampilan, situs ini cukup sederhana. Semua artikel dan bahan-bahan Natal 
yang disebut di atas ditampilkan di satu halaman. Tidak lupa di setiap artikel juga 
disertai dengan ilustrasi yang sesuai dengan topik. Artikelnya yang ditulis dalam bahasa 
Inggris rata-rata tidak terlalu panjang sehingga bisa dibaca selesai dalam waktu yang 
singkat. (KN)  
==> http://www.joyfulheart.com/christmas  

• 365 Days of Christmas  

Situs blog yang menggunakan hosting gratis dari Blogspot ini memiliki cukup banyak isi. 
Sesuai judulnya, penulis blog ini menulis satu blog tentang Natal tiap hari selama 
setahun pada tahun 2008. Setelah itu, tahun 2009 dan 2010 jumlah tulisannya tidak 
sebanyak tahun 2008. Penulis blog ini adalah seorang ibu dengan dua orang anak, dan 
isi tulisannya berkisar tentang pernak-pernik Natal. Walaupun tidak banyak tulisannya 
yang menyangkut kelahiran Yesus, namun ada beberapa tip-tip menarik yang dapat kita 
baca dan juga situs-situs lain di menu sebelah kanan yang direkomendasikan oleh 
penulis. (KN)  
==> http://365-days-of-christmas.blogspot.com  

• Christmas Carnivals  

Christmas Carnivals merupakan situs Natal berbahasa Inggris yang dibuat pada tahun 
1999. Situs ini mengandung suasana Natal yang sangat kental, terlihat di halaman 
utamanya yang menjelaskan secara singkat bahwa Natal adalah hari kelahiran Tuhan 
Yesus dan penggunaan pernak-pernik Natal serta warna dominan merah dan hijau yang 
identik dengan Natal. Situs yang juga menyediakan bahan-bahan berbahasa Jerman 
dan Spanyol ini sangat menarik karena di sebelah kanan halaman terdapat sebuah jam 

http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A26-38%3B+2%3A1-7%3B+2%3A8-20%3B+2%3A21-38
http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A26-38%3B+2%3A1-7%3B+2%3A8-20%3B+2%3A21-38
http://www.joyfulheart.com/christmas
http://365-days-of-christmas.blogspot.com/
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analog yang khusus menghitung waktu sampai hari Natal tiba. Jam ini bergerak dengan 
menghitung jumlah hari, jam, menit, detik, hingga hari Natal dirayakan.  

Situs Natal ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dapat Anda jelajahi, salah 
satunya kategori About Christmas. Kategori ini akan sangat membantu bagi setiap 
orang untuk mencari informasi seputar latar belakang Natal. Selain itu ada pula kategori 
Christmas Decorations, Christmas Gifts, Christmas Celebration, Christmas Holidays, 
dan Christmas Accessories  

Penampilan situs ini juga tidak membingungkan bagi orang awam yang baru pertama 
kali mengunjunginya karena setiap bahan yang disajikan dibingkai secara rapi sesuai 
dengan kategori masing-masing. (STL)  
==> http://www.christmascarnivals.com  

Referensi 

Berikut adalah situs-situs seputar Natal lain yang juga layak Anda kunjungi:  

FORUM NUSANTARA:  

• http://www.sarapanpagi.org/natal-vf18.html  

FORUM MANCA:  

• http://allthingschristmas.com/forum  
• http://www.christmasfanclub.com  
• http://forums.planetchristmas.com  

SITUS MANCA:  

• http://www.christmasorganizing.com  
• http://www.christmascarnivals.com  
• http://www.jinglebelljunction.com  
• http://www.buzzle.com/articles/merry-christmas  
• http://holidays.net/christmas  

BLOG MANCA:  

• http://maryellenb.typepad.com/o_night_divine  

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.christmascarnivals.com/
http://www.sarapanpagi.org/natal-vf18.html
http://allthingschristmas.com/forum
http://www.christmasfanclub.com/
http://forums.planetchristmas.com/
http://www.christmasorganizing.com/
http://www.christmascarnivals.com/
http://www.jinglebelljunction.com/
http://www.buzzle.com/articles/merry-christmas
http://holidays.net/christmas
http://maryellenb.typepad.com/o_night_divine
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Artikel:Jangan Takut! Juru Selamat Telah Lahir 

“  "Jangan takut!", malaikat berkata kepada Zakharia, Maria, dan Yusuf, serta kepada 
para gembala di bukit di dekat Betlehem.  ”  

“  "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar 
untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, 

di kota Daud."  ”  
—(Lukas 2:10b-11)— 

Jangan Takut 

Rasa takut dapat membuat perut kita sakit, pikiran kita tidak bekerja, dan menimbulkan 
panik. Rasa takut, dan saudaranya, kekhawatiran, dapat membuat hati kita cemas saat 
kita berada dalam situasi yang berada di luar kendali kita.  

Dalam Khotbah di Bukit, Yesus berkata tentang burung pipit yang kecil dalam konteks 
ketakutan dan kekhawatiran:  

“  "Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang 
hendak kamu makan atau minum,.... Pandanglah burung-burung di langit, yang 

tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, 
namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi 

burung-burung itu?"  ”  
—(Matius 6:25-26)— 

Di bagian yang lain Yesus memberikan janji kepada pengikut-Nya:  

“  "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak 
burung pipit."  ”  

—(Matius 10:29-31)— 

Ketakutan Menyebabkan Kejatuhan 

Pada masa Natal tahun 2008, seluruh dunia dilanda resesi ekonomi. Orang-orang 
kehilangan pekerjaan mereka. Pabrik-pabrik ditutup. Harga makanan di beberapa 
negara naik hingga 25%.  

Orang-orang di jalanan dipenuhi oleh perasaan takut, dan perasaan itu terpantul dari 
pancaran mata mereka. Apakah aku akan kehilangan rumahku? Pekerjaanku? Apa 
yang akan terjadi jika resesi ini menjadi depresi? Bagaimana aku menafkahi 
keluargaku?  

Franklin Delano Roosevelt dari Amerika Serikat (AS) mengatakan perkataannya yang 
terkenal berikut ini ketika AS berada di jurang Depresi Besar:  

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A10b-11
http://alkitab.mobi/?Matius+6%3A25-26
http://alkitab.mobi/?Matius+10%3A29-31
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“  "Saya tegaskan kepercayaan saya bahwa yang perlu kita takuti hanyalah ketakutan 
itu sendiri -- teror yang tiada bernama, berakal, dan berkeadilan...."  ”  
— Franklin Delano Roosevelt, First Inaugural Address, Washington D.C., March 4, 1933.— 

Ketakutan dapat menekan kita dan mencekik iman kita. Ketakutan dapat menyebabkan 
depresi ekonomi. Ketakutan menyebabkan perusahaan memberhentikan karyawan dan 
orang-orang berhenti membeli barang. Ketakutan membuat bank takut dan pasar modal 
panik. Apa yang Roosevelt katakan bahwa ketakutan adalah sebagian besar dari 
masalah itu sendiri adalah juga terjadi pada hari Natal yang pertama.  

Hari Natal yang Pertama 

Pada hari Natal yang pertama, dunia juga berada pada masa yang depresi. Sensus 
penduduk diadakan untuk menaikkan pajak. Raja Herodes, seorang yang paranoid dan 
pembunuh, menjadi raja orang Yahudi. Di dalam sebuah gua di Betlehem, duduklah 
seorang tukang kayu yang miskin dan istrinya yang masih muda. Mereka berada jauh 
dari rumah. Sang istri sedang melahirkan. Anaknya akan terlahir di sebuah kandang. 
"Mengapa hal itu terjadi?" mungkin sang istri bertanya dalam hati.  

Kemudian ia teringat kata-kata sang malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria...." 
(Lukas 1:30)  

Seorang Juru Selamat Telah Lahir 

Di bukit di luar kota, para gembala berkumpul untuk menghangatkan diri mereka. Tiba-
tiba langit menjadi terang dan seorang malaikat memproklamirkan:  

“  "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar 
untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, 

di kota Daud."  ”  
—(Lukas 2:10b-11)— 

Jangan takut. Rasa takut para gembala berubah menjadi sukacita ketika mereka 
mendengar bahwa seorang Juru Selamat telah lahir. Sang Mesias! Di Betlehem, kota 
Raja Daud!  

Mereka pun berlari melintasi bukit menuju ke kota dan mencari dari kandang ke 
kandang hingga mereka bertemu sang Bayi di palungan, seperti yang telah mereka 
dengar. Dibungkus dengan kain lampin di dalam palungan, sang Juru Selamat itu 
berbaring.  

Sang Juru Selamat Akan Menyediakan 

Seorang Juru Selamat datang untuk menyelamatkan orang dari bahaya, melindungi 
mereka yang terancam, dan menjaga orang-orang-Nya dari rintangan yang ada di 

http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A30
http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A10b-11
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sekeliling mereka. Itulah yang dilakukan oleh para juruselamat! Itulah alasan Yesus 
datang bagi kita.  

Jangan takut karena Allah telah mengirimkan seorang Juru Selamat bagi kita -- Yesus 
Kristus Tuhan. Ia adalah Tuhan yang:  

• tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita (Ibrani 13:5),  
• mencukupi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya (Filipi 4:19),  
• menambahkan semuanya kepada kita yang mencari Dia dan Kerajaan-Nya 

(Matius 6:33).  

Natal Adalah Tentang Seorang Juru Selamat 

Orang dunia tidak tahu. Mereka pikir Natal hanyalah bingkisan kado di bawah pohon, 
semangat riang gembira, dan makan malam Natal sekeluarga. Sebaik apa pun hal-hal 
tersebut, mereka tetap tidak bisa menyamai Natal yang sesungguhnya.  

Pesan Natal yang sesungguhnya adalah ini: Allah telah mengirimkan seorang Juru 
Selamat untuk Anda. Untuk menyelamatkan Anda dari dosa Anda dan untuk membantu 
hidup Anda -- untuk mengangkat beban Anda dan meringankan ketakutan Anda. Itu 
tujuannya! Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan -- Allah sendiri!  

Dunia ini dicengkeram oleh ketakutan. Tetapi cengkeraman ketakutan telah dipatahkan 
dalam hidup orang-orang yang memercayai kata-kata malaikat:  

“  "Jangan takut ... telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan!"  ”  
— (t/KN)— 

Diterjemahkan dan disunting dari:  
Judul asli artikel: Fear Not! A Savior Is Born  
Penulis: Dr. Ralph F. Wilson  
Penerbit: JesusWalk Publications  
Nama situs: Joyful Heart Renewal Ministries  
Alamat URL: http://www.joyfulheart.com/christmas/fear-not.htm  
Tanggal akses: 20 Desember 2010  

Topik 

Bulan Januari 2011 Dan Format Baru 2011 

Topik ICW untuk bulan Januari 2011 adalah Situs Berita Kristen. Apabila Anda memiliki 
informasi atau mengelola situs berita Kristen, silakan kirimkan info atau ulasannya 
kepada Redaksi ICW.  
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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. Kirimkan 
bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat:  

< icw(at)sabda.org > atau < owner-i-kan-icw(at)hub.xc.org >  

Pada tahun 2011 ICW akan hadir dengan format baru yang lebih ringkas dan ramah 
kepada pemakai ponsel. Doakan agar format baru ini dapat memberkati lebih banyak 
orang lagi. Usul dan masukan dapat Anda berikan melalui Facebook ICW < 
http://fb.sabda.org/icw >  

Selamat berselancar!  
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