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ICW 1184/Januari/2012: Situs Manajemen 
Keuangan Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Pada edisi pertama di tahun ini, kami mengucapkan: "Selamat Tahun Baru" bagi semua 
pelanggan ICW. Kiranya semangat baru membawa langkah kita semakin kencang 
bersama Kristus.  

Bulan ini kami menyajikan dua edisi tentang Manajemen Keuangan Kristen. Anda bisa 
menyimak ulasan situs penyedia artikel mengenai tema tersebut, yaitu artikel tentang 
mengelola keuangan dari situs Telaga di kolom Jelajah Nusantara dan situs Crown 
Financial Ministries di kolom Jelajah Manca. Di bagian akhir, kami menyuguhkan artikel 
menarik tentang pengamanan komputer dari tindak kejahatan.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Telaga -- Mengelola Keuangan 

Situs ini merupakan program pengembangan pelayanan siaran konseling Tegur Sapa 
Gembala Keluarga (TELAGA) bekerja sama dengan Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA). Di dalamnya terdapat berbagai bahan konseling yang dikelompokkan ke dalam 
beberapa kategori. Anda bisa mencari bahan-bahan menarik tentang mengelola 
keuangan dengan mengetik kata "uang" di kotak pencarian di bagian atas.  

Dari puluhan hasil pencarian yang didapatkan, Anda bisa menilik bahan-bahan yang 
kami pilihkan melalui beberapa URL berikut. Bahan-bahan tersebut berupa audio, 
artikel, dan berita. Bahan berbentuk audio bukan hanya dapat diunduh dalam format 
MP3, pengunjung juga bisa membaca ringkasan isi maupun transkrip lengkap tanya-
jawab untuk judul tersebut. Jika Anda tidak mau repot mengunduh audio, Anda bisa 
memesan CD judul bahan yang Anda pilih dengan mengisi formulir pemesanan pada 
logo kereta belanja bertuliskan "Pesan CD". Sedangkan bahan berupa artikel dan 
berita, dapat Anda baca maupun unduh dalam versi yang mudah untuk dicetak. Masih 
banyak judul lain tentang mengelola keuangan yang dimuat dalam situs ini. Silakan 
kunjungi situs TELAGA < http://www.telaga.org > untuk menjelajahinya! (MDK)  

Berikut bahan-bahan seputar keuangan yang terdapat dalam situs TELAGA:  

1. Krisis Ekonomi dan Keluarga 
< http://www.telaga.org/audio/krisis_ekonomi_dan_keluarga >  

2. Mengajar Anak Menggunakan Uang 
< http://www.telaga.org/audio/mengajar_anak_menggunakan_uang >  

3. Hidup Sederhana  
< http://www.telaga.org/audio/hidup_sederhana >  

4. Mengatur Keuangan Keluarga 
< http://www.telaga.org/audio/mengatur_keuangan_keluarga>  

5. Prinsip Ekonomi Keluarga 
< http://www.telaga.org/audio/prinsip_ekonomi_keluarga >  

6. Bersiaga dalam Badai Ekonomi 
< http://www.telaga.org/audio/bersiaga_dalam_badai_ekonomi >  

7. Bertahan dalam Bencana Ekonomi 
< http://www.telaga.org/audio/bertahan_dalam_bencana_ekonomi >  

8. Makna di Balik Uang Jajan 
< http://www.telaga.org/artikel/makna_dibalik_uang_jajan >  

http://www.telaga.org/
http://www.telaga.org/audio/krisis_ekonomi_dan_keluarga
http://www.telaga.org/audio/mengajar_anak_menggunakan_uang
http://www.telaga.org/audio/hidup_sederhana
http://www.telaga.org/audio/mengatur_keuangan_keluarga
http://www.telaga.org/audio/prinsip_ekonomi_keluarga
http://www.telaga.org/audio/bersiaga_dalam_badai_ekonomi
http://www.telaga.org/audio/bertahan_dalam_bencana_ekonomi
http://www.telaga.org/artikel/makna_dibalik_uang_jajan
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9. Krisis Ekonomi Keluarga 
< http://www.telaga.org/berita_telaga/krisis_ekonomi_keluarga >  

10. Prinsip Ekonomi Keluarga 
< http://www.telaga.org/berita_telaga/prinsip_ekonomi_keluarga >  

Tanggal akses: 15 Desember 2011  

  

http://www.telaga.org/berita_telaga/krisis_ekonomi_keluarga
http://www.telaga.org/berita_telaga/prinsip_ekonomi_keluarga
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Jelajah Manca: Crown Financial Ministries 

Crown Financial Ministries merupakan situs Kristen ternama, yang mengkhususkan diri 
untuk melayani jemaat Tuhan dengan menyediakan informasi keuangan menurut 
prinsip Kristen. Di bagian atas tersedia pilihan menu seperti Tools, Media, About Crown, 
Global, Blog, Ways to Give, dan Events.  

Anda bisa menyimak berbagai artikel dan bahan lain dalam menu Tools, sedangkan 
Media menyediakan tautan ke berbagai media elektronik yang juga dikelola situs ini. 
Kunjungi About Crown untuk mengenal lebih dekat tentang pelayanan ini dan Global 
untuk mengetahui program mereka di lingkup internasional. Menu Blog menyajikan 
kesaksian dan cerita para pekerja di situs ini dalam pelayanan mereka. Jika Anda 
tergerak untuk berpartisipasi dalam pelayanan situs ini, silakan buka menu Ways to 
Give. Untuk menghadiri acara-acara yang telah terjadwal, masuklah dalam halaman 
Events.  

Tak kalah menariknya, di bagian bawah halaman muka situs ini, pengunjung bisa 
menemukan tiga kotak berwarna-warni yang berfungsi sebagai jalan pintas untuk 
mencari informasi dan sumber daya gratis tentang keuangan pribadi (kotak biru), bisnis 
(kotak hijau), dan karier (kotak jingga). Jika Anda tertarik dengan layanan situs ini, 
segera kunjungi pranala berikut. (MDK)  

=> http://www.crown.org/ Tanggal akses: 5 Januari 2011  

• Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang  

terus-menerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di ICW 
adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan ulasannya.  

  

http://www.crown.org/
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Artikel: Mengamankan Komputer Anda "online" Dan 
"offline" 

Anda mungkin sudah berhati-hati untuk mengunci semua pintu, jendela, dan 
menyimpan kertas-kertas pribadi Anda di tempat yang aman. Tetapi -- tergantung dari 
cara Anda menggunakan komputer pribadi Anda -- seorang pencuri identitas mungkin 
tidak perlu menjejakkan kaki ke dalam rumah Anda untuk mencuri informasi pribadi 
Anda. Anda mungkin menyimpan nomor rekening bank, catatan-catatan keuangan, 
faktur-faktur pajak, tanggal lahir, dan informasi sensitif lainnya pada komputer Anda. 
Tip-tip berikut ini dapat membantu Anda menjaga komputer Anda -- dan informasi 
pribadi yang ada di dalamnya -- supaya tetap aman.  

1. Program antivirus harus diperbarui secara teratur, dan "tambalan" untuk sistem 
operasi Anda dan program antivirus sebaiknya dipasang untuk melindungi dari 
pencuri dan infeksi virus yang dapat mengakibatkan masalah pada berkas-
berkas komputer Anda serta kata sandi Anda. Idealnya, antivirus seharusnya 
disetel untuk pembaruan otomatis setiap minggunya. Beberapa sistem operasi 
juga dapat disetel untuk secara otomatis memeriksa apakah program versi 
terbaru sudah keluar dan mengunduhnya ke komputer Anda.  

2. Jangan membuka berkas yang dikirim kepada Anda oleh seorang yang tidak 
Anda kenal. Jangan mengeklik pranala atau mengunduh program dari orang 
yang tidak Anda kenal. Berhati-hatilah dalam menggunakan program "berbagi-
berkas" (file-sharing). Membuka sebuah berkas dapat membuat sistem Anda 
rentan terhadap virus komputer atau sebuah program yang dikenal sebagai 
program "mata-mata" (spyware) yang dapat menangkap kata sandi Anda atau 
informasi lain apa pun sewaktu Anda mengetiknya pada papan ketik.  

3. Gunakan program "tembok api" (firewall), khususnya jika Anda menggunakan 
koneksi internet berkecepatan tinggi, yang membuat komputer Anda terhubung 
ke internet 24 jam sehari. Program tembok api akan menghentikan akses tak 
diundang ke komputer Anda. Tanpa program itu, para peretas dapat mengambil 
alih komputer Anda, mengakses informasi pribadi yang tersimpan di komputer 
Anda, dan menggunakannya untuk melakukan kejahatan lainnya.  

4. Gunakan "penjelajah internet" (browser) yang aman untuk melindungi transaksi 
daring Anda. Pastikan penjelajah Anda memiliki kemampuan enkripsi paling 
mutakhir, dengan menggunakan versi terbaru yang tersedia. Ketika Anda sedang 
berselancar atau mengirimkan informasi penting, pastikan ada lambang gembok 
pada kolom alamat (address bar) untuk memastikan bahwa informasi yang Anda 
kirimkan aman.  

5. Usahakan untuk tidak menyimpan informasi keuangan pada komputer Anda 
kecuali sungguh-sungguh dibutuhkan. Jika Anda melakukannya, gunakan kata 
sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. 
Suatu cara bagus untuk menciptakan sandi yang kuat adalah dengan memikirkan 
frasa yang mudah diingat dan menggunakan huruf pertama setiap kata sebagai 
sandi Anda, lalu mengubah beberapa huruf menjadi angka-angka yang 
melambangkan huruf- huruf tersebut. Sebagai contoh, "I love Felix; he's a good 
cat," kalimat itu akan menjadi 1LFHA6c. 
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Jangan menggunakan fitur login otomatis yang menyimpan nama pengguna dan 
sandi Anda, dan pastikan selalu keluar log ketika Anda selesai menggunakan 
komputer. Dengan cara demikian, jika komputer atau laptop Anda dicuri, akan 
lebih sukar bagi si pencuri untuk mengakses informasi pribadi Anda.  

6. Sebelum Anda membuang komputer, hapuslah semua informasi pribadi Anda 
yang tersimpan di komputer. Menghapus berkas dengan perintah "Delete" 
mungkin tidaklah cukup, karena salinan berkas tersebut mungkin masih 
tertinggal di komputer, yang kemudian dapat dibuka kembali. Gunakan perintah 
"Wipe" untuk menumpuki seluruh "hard drive" lama Anda.  

7. Bacalah kebijakan privasi situs web yang Anda kunjungi. Di halaman kebijakan 
privasi biasanya tersedia jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang akses, 
keamanan, dan kontrol terhadap informasi pribadi yang dikumpulkan oleh situs 
itu, bagaimana informasi tersebut akan digunakan, dan apakah informasi itu akan 
diberikan kepada pihak ketiga. Jika Anda tidak menemukan kebijakan privasi 
atau jika Anda tidak dapat memahaminya, pertimbangkanlah untuk keluar dari 
situs itu. (t/Dicky)  

Diterjemahkan dari:  

Nama situs : Christians Unite  

Alamat URL : http://finance.christiansunite.com/Identity-Theft/8-Securing-Your-
Computer-Online-and-Offline.shtml  

Judul asli 
artikel : Securing Your Computer Online and Offline  

Penulis 
artikel : Tidak dicantumkan  

Tanggal 
akses : 9 Desember 2011  

 

 

  

http://finance.christiansunite.com/Identity-Theft/8-Securing-Your-Computer-Online-and-Offline.shtml
http://finance.christiansunite.com/Identity-Theft/8-Securing-Your-Computer-Online-and-Offline.shtml
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ICW 1185/Januari/2012: Situs Manajemen 
Keuangan Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Edisi kedua di tahun 2012 ini masih membahas tentang situs Manajemen Keuangan 
Kristen. Anda bisa menyimak sajian kami berupa ulasan situs Bibleinfo.com/id, yang 
memuat artikel-artikel pilihan tentang tema tersebut, dan situs luar negeri, yaitu 
Managing God's Money. Kami hadirkan pula tip menarik untuk mewaspadai penipuan di 
dunia maya, serta daftar situs Manajemen Keuangan Kristen di kolom Referensi. 
Harapan kami, sajian ini boleh memberkati Anda, khususnya dalam menambah 
wawasan tentang mengatur penggunaan uang yang dipercayakan oleh Allah kepada 
Anda.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Bibleinfo.com/id 

Sekalipun tampilannya sederhana, namun situs ini memuat beberapa bahan menarik 
tentang manajemen atau keuangan, tentu saja berdasarkan prinsip Kristen dan 
alkitabiah. Terdapat tiga menu utama dalam situs ini, yaitu Topik-topik Alkitab, 
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan, dan Sumber-Sumber. Situs ini juga memunyai 
menu tambahan, yaitu Menanyakan Pertanyaan Alkitab dan Permohonan Doa. Dua 
menu terakhir dapat diakses secara interaktif oleh pengunjung situs. Namun sayang, 
dalam versi Indonesia dari situs ini, keduanya belum tersedia secara optimal.  

Situs Bibleinfo.com memunyai versi Bahasa Indonesia < http://www.bibleinfo.com/id > 
yang merupakan versi terjemahan dari situs asli yang berbahasa Inggris. Anda bisa 
menyimak uraian yang bermanfaat dalam menghadapi masalah-masalah keuangan 
berdasarkan petunjuk firman Tuhan. Silakan mengunjungi pranala-pranala yang telah 
kami pilihkan ini. Semua artikel tersebut dapat dicetak dan juga tersedia dalam format 
PDF, dengan memilih logo printer atau PDF di bagian kanan bawah. Jika Anda masih 
ingin mencari bahan lain, ketik saja kata kunci pada kolom pencarian yang terdapat di 
sisi kiri. Semua dapat diakses secara gratis dan tanpa perlu mendaftar terlebih dulu. 
Selamat berselancar! (MDK)  

1. Uang <http://www.bibleinfo.com/id/topics/uang>  
2. Nasehat Keuangan <http://www.bibleinfo.com/id/topics/nasehat-keuangan>  
3. Manajemen <http://www.bibleinfo.com/id/topics/manajemen>  
4. Persembahan <http://www.bibleinfo.com/id/topics/persembahan>  
5. Bisnis <http://www.bibleinfo.com/id/topics/bisnis>  

Tanggal akses: 5 Januari 2011  

  

http://www.bibleinfo.com/id
http://www.bibleinfo.com/id/topics/uang
http://www.bibleinfo.com/id/topics/nasehat-keuangan
http://www.bibleinfo.com/id/topics/manajemen
http://www.bibleinfo.com/id/topics/persembahan
http://www.bibleinfo.com/id/topics/bisnis
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Jelajah Manca: Managing God's Money 

Situs rancangan Michell A. Bell ini bertujuan untuk menolong orang-orang Kristen 
mengatur serta merencanakan keuangan mereka secara alkitabiah. Layaknya situs 
pada umumnya, di halaman muka situs ini para pengunjung langsung dapat 
menemukan menu-menu standar seperti Home, About, dan Contact, ditambah dengan 
menu Managing God's Money, Managing God's Time, Tools, serta Media & Publication.  

Topik-topik penting seputar keuangan dapat Anda akses melalui menu Managing God's 
Money. Dalam halaman tersebut, para pengunjung dapat menemukan submenu yang 
memberikan informasi buku-buku disiplin keuangan, yang ditulis Michel A. Bell beserta 
perangkat multimedia dan informasi seminar mengenai topik ini. Terdapat juga 
submenu tentang Managing Money untuk anak (Children), usaha kecil (Small 
Business), perpuluhan (Tithing), dan ayat-ayat firman Tuhan yang memberi peneguhan 
mengenai pengaturan uang oleh orang Kristen (Stewardship Bible Verses).  

Di menu Managing God's Time, para pengunjung dapat menemukan berbagai submenu 
yang membawa mereka ke halaman-halaman terkait. Situs ini juga menawarkan artikel-
artikel yang berkaitan dengan kedisiplinan penatalayanan keuangan yang selalu 
diperbarui, baik yang disimpan di blog maupun berupa video. Tak hanya itu, situs ini 
juga menyediakan fasilitas bagi pengunjung untuk menghitung atau merencanakan 
keuangan di menu Tools. Semua metode ini diharapkan dapat membantu orang-orang 
Kristen, agar semakin serius dalam mengurus keuangan sesuai dengan yang diajarkan 
Alkitab.  

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang ditawarkan oleh situs ini, 
tak ada salahnya mengunjungi alamat URL di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. 
(YSY)  
==> http://www.managinggodsmoney.com Tanggal akses: 13 Desember 2011  

• Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang  

terus-menerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di ICW 
adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan ulasannya.  

  

http://www.managinggodsmoney.com/
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Referensi 

DAFTAR SITUS MANAJEMEN KEUANGAN KRISTEN  

1. Situs-situs yang memuat artikel tentang Manajemen Keuangan Kristen dalam 
bahasa Indonesia:  

1. Media Pemulihan 
<http://mediapemulihan.com/2011/03/bisnis-yang-alkitabiah/>  

2. Got Questions 
<http://www.gotquestions.org/indonesia/uang-keuangan.html>  

3. Bible.Org 
<http://bible.org/article/kejujuran-keuangan>  

4. Panggilan Hidup 
<http://panggilanhidup.net/mendidik-anak-dalam-keuangan-1.html>  

5. GKA Gloria 
<http://gkagloria.or.id/artikel/a03.php>  

2. Situs-situs Manajemen Keuangan Kristen dalam bahasa Inggris:  
1. Crown Financial Ministries <http://www.crown.org/>  
2. Managing Gods Money <http://www.managinggodsmoney.com/>  
3. eChristian Finance <http://www.echristianfinance.com/>  
4. Provident Planning <http://www.providentplan.com/>  
5. Crosswalk <http://www.crosswalk.com/family/finances/>  
6. ChristianFinanceBlog <http://christianfinanceblog.com>  
7. Christiansunite <http://finance.christiansunite.com/>  
8. Strong Heritage <http://www.strongheritage.com/>  

  

http://mediapemulihan.com/2011/03/bisnis-yang-alkitabiah/
http://www.gotquestions.org/indonesia/uang-keuangan.html
http://bible.org/article/kejujuran-keuangan
http://panggilanhidup.net/mendidik-anak-dalam-keuangan-1.html
http://gkagloria.or.id/artikel/a03.php
http://www.crown.org/
http://www.managinggodsmoney.com/
http://www.echristianfinance.com/
http://www.providentplan.com/
http://www.crosswalk.com/family/finances/
http://christianfinanceblog.com/
http://finance.christiansunite.com/
http://www.strongheritage.com/
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Tips: Mewaspadai Penipuan Online 

Akhir-akhir ini, kita dikejutkan dengan pelbagai berita tentang penyalahgunaan fasilitas 
online untuk tindak kejahatan. Sebagai orang tua, kita harus waspada dan melindungi 
anak dari ancaman-ancaman ini. Banyak fasilitas online pada awalnya didesain untuk 
jalinan persahabatan, namun sayangnya persahabatan online membuka peluang 
masuknya pemangsa. Berikut akan dipaparkan beberapa kejahatan yang telah terjadi 
lewat fasilitas online dan upaya untuk menangkalnya.  

1. Tawaran untuk menerima hadiah dengan syarat kita harus memberikan 
beberapa data pribadi. Tawaran ini bisa mengatasnamakan lembaga yang belum 
dikenal ataupun lembaga yang dikenal. Jangan tergesa-gesa memberi respons. 
Jika kita mengenal lembaga tersebut, hubungi secara langsung dan tanyakan 
tentang kebenarannya. Bila kita tidak mengenalnya, jangan hiraukan tawaran ini 
sebab besar kemungkinan semua ini bohong dan bertujuan mencuri data pribadi.  

2. Surat atau email dari seorang teman yang namanya ada di dalam daftar nama 
kita, memohon bantuan karena ia sedang butuh uang. Ia meminta agar kita 
mengirimkan dana itu ke rekening pribadinya. Sekali lagi, hubungi langsung 
teman tersebut. Besar kemungkinan ini adalah tindak penipuan. Perhatikan gaya 
dan isi surat tersebut, biasanya bersifat formal dan tidak menggunakan cara khas 
yang biasa digunakannya.  

3. Surat atau email yang merupakan ajakan untuk bekerja sama memulai sebuah 
usaha yang menjanjikan. Ajakan ini biasanya menjanjikan imbalan yang berkali 
lipat dari investasi awal, dan berisikan proposal mendapatkan laba dengan cara 
yang begitu mudah. Ajakan ini meminta kita untuk menanamkan dana di muka 
terlebih dahulu. Jangan hiraukan, sebab ini adalah tindak penipuan pula.  

4. Berhati-hatilah dengan pembelian barang lewat online. Pastikanlah bahwa 
lembaga itu tepercaya dan memiliki sistem pengamanan yang baik. Terlalu 
banyak data pribadi -- seperti nomor kartu kredit -- yang akhirnya disalahgunakan 
untuk mengeruk uang si pemiliknya.  

Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari uraian di atas.  

1. Orang jahat akan selalu merancang modus baru untuk melakukan kejahatannya, 
namun prinsipnya selalu sama, yaitu memanfaatkan sifat tamak dalam diri kita. 
Jadi, berhati-hatilah dengan tawaran yang begitu menggiurkan, sebab inilah kail 
yang digunakannya untuk mencuri di kolam kita.  

2. Mengecek ulang bukanlah pertanda bahwa kita telah kehilangan kepercayaan 
pada sesama. Ini adalah pertanda hikmat. Tuhan meminta kita menjadi "cerdik 
seperti ular dan tulus seperti merpati" berhubung banyaknya orang jahat di 
sekitar kita.  

3. Firman Tuhan di Amsal 16:25 mengingatkan, "Ada jalan yang disangka lurus 
tetapi ujungnya menuju maut." Ajakan menggiurkan lewat online tampak seperti 
jalan yang lurus dan mudah untuk memperoleh apa yang kita inginkan, namun 
berhati-hatilah sebab bisa jadi, itu adalah jalan menuju maut.  

http://alkitab.mobi/?Amsal+16%3A25
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Diambil dan disunting seperlunya dari:  

Nama situs : Telaga.org  
Alamat URL : http://www.telaga.org/audio/pemangsa_lewat_online  
Judul asli artikel : Pemangsa Lewat Online  
Penulis : Pdt. Dr. Paul Gunadi  
Tanggal akses : 23 Desember 2011  

 

  

http://www.telaga.org/audio/pemangsa_lewat_online
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Februari 2012 adalah Situs Pemuda Remaja Kristen.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Pemuda Remaja Kristen, silakan 
kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang terkait dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke alamat redaksi: < icw(at)sabda.org >  
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ICW 1186/Februari/2012: Situs Pemuda 
Remaja Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Bulan ini, ICW mengusung tema Situs Pemuda dan Remaja Kristen. Kami 
menghadirkan ulasan situs FOS Community, "YLCF", dan halaman Facebook "Praktis" 
berturut-turut untuk kolom Jelajah Nusantara, Jelajah Manca, dan Lacak Facebook. 
Sebagai tambahan dalam edisi ini, kami menyajikan ulasan situs Indonesian Youth 
Conference pada kolom Lacak Umum untuk menambah wawasan kebangsaan kita 
sebagai generasi muda Indonesia. Di bagian akhir, sesuai dengan jiwa pemuda remaja 
yang senantiasa mengikuti perkembangan teknologi, kami hadirkan artikel menarik 
tentang tren teknologi tahun 2012. Kami harap sajian kami menjadi berkat bagi Anda.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Fos Community 

Berawal dari sebuah persekutuan di akhir tahun 2006 di Jakarta, lahirlah FOS 
(Footprints On the Sand) Community. Demikianlah profil situs ini yang tertulis dalam 
bahasa Inggris. Semboyan situs ini, "Stand in Unity, Not in Uniform", sederhana tetapi 
begitu mengena. Dengan menekankan pada pentingnya sebuah komunitas, situs ini 
menyasar kaum muda sebagai pengunjung dan anggotanya.  

Anda bisa menjelajah tulisan-tulisan dalam situs ini. Sebagian tulisan merupakan hasil 
karya pengasuh situs, sedangkan beberapa yang lain adalah kontribusi para 
pengunjung maupun tautan ke blog pribadi mereka. Beberapa artikel dikelompokkan 
dalam kolom-kolom dengan nama unik seperti Simply Articles, FOSters Creativity, 
Christian Comic, dan Pojok Tukang Bakmi. Tersedia juga fitur Kategori dan Tags di lajur 
kanan untuk mempermudah pencarian bahan.  

Meskipun situs ini memiliki tampilan sederhana, beragam individu yang membentuk 
komunitas ini membuat tema dan kontennya beraneka warna. Tengoklah menu Blog 
Wajib Kunjung dan Baca Alkitab Setiap Hari, atau kolom Twitter Entries dan FOSters's 
Diary untuk mengapresiasi tulisan dan renungan yang ditampilkan. Anda juga diundang 
untuk memberi komentar, bahkan bergabung dalam komunitas ini. Jika Anda masih 
penasaran, segera kunjungi alamatnya yang tertera di bawah ini. (MDK)  
==> http://fos-community.com/ Tanggal akses: 26 Januari 2012  

  

http://fos-community.com/
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Jelajah Manca: Young Ladies Christian Fellowship 

Young Ladies Christian Fellowship (YLCF) adalah situs pelayanan Kristen nirlaba yang 
memunyai misi mengenalkan patokan yang benar bagi wanita Kristen. Situs yang dibuat 
pada 1998 ini memulai sejarahnya pada 1991, ketika Melissa dan Gretchen yang saat 
itu berusia 6 dan 7 tahun mendirikan sebuah klub bernama "Purry Kittens". Pada 1997 
klub ini berubah nama menjadi "The YLCF Newsletter" dan nama tersebut bertahan 
sampai saat ini.  

Pada halaman muka, pengunjung dapat mengetahui lebih jelas mengenai sejarah 
pembentukan, misi, prinsip nilai yang dianut, serta profil singkat para penyumbang 
naskah lewat menu About. Di menu Blog, pengunjung dapat membaca cerita-cerita dari 
para penyumbang naskah. Cerita-cerita dalam menu ini tergolong cepat diperbarui, 
lebih kurang 3 hari sekali muncul tulisan baru. Jika Anda ingin menyumbangkan tulisan, 
kunjungilah menu Write lalu ikuti prosedur selanjutnya. Pengunjung juga dapat 
berkomentar, bertanya, dan memperluas komunitas melalui Contact.  

Pada bagian kanan tampilan situs, beragam konten digolongkan ke dalam 10 kategori 
dengan bentuk dan warna huruf yang menarik. Beberapa di antaranya adalah Prayer & 
Devotion (Doa & Renungan), Children & Family (Anak-anak & Keluarga), serta Books & 
Musics (Buku dan Musik). Pengunjung dapat melihat beberapa tautan ke situs lain, 
artikel favorit, dan kolom menarik lainnya pada menu "Features". Selain beragam 
konten menarik untuk para remaja putri dan pemudi Kristen, nilai tambah situs ini 
adalah tampilannya yang seru dengan perpaduan warna yang serasi dan enak 
dipandang. Segera kunjungi situs YLCF melalui pranala berikut ini. (AGY)  
==> http://ylcf.org/ Tanggal akses: 7 Februari 2012  

  

http://ylcf.org/
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Artikel: Seperti Apa Tren Teknologi Tahun 2012? 

Produk/layanan baru selalu bermunculan setiap tahun. Misalnya, tahun 2009 
kemunculan "netbook" menjadi topik besar yang banyak diperbincangkan. Tahun 2010, 
televisi 3D dan kertas elektronik mendominasi. Sedangkan pada tahun 2011 giliran PC 
tablet Android yang menjadi primadona di dunia teknologi. Demikian pula dengan 
Twitter, semakin banyak orang yang berkicau di layanan tersebut. Nah, seperti apa tren 
teknologi tahun 2012 ini? Berikut ini adalah tren teknologi 2012 yang diprediksi oleh 
Vivek Wadhwa, kolumnis Washington Post yang juga seorang staf peneliti senior di 
"Labor and Worklife Program", Sekolah Hukum Harvard.  

1. Pertumbuhan pengguna media sosial cenderung melambat. 
Di tahun 2012 pertumbuhan pengguna media sosial terdahulu seperti 
Foursquare dan juga Facebook diprediksi cenderung melambat. Namun 
demikian, akan banyak bermunculan layanan media sosial lainnya seperti 
jejaring sosial untuk pemilik hewan peliharaan, berbagai macam aplikasi Twitter, 
dan sejumlah aplikasi berbagi foto secara seluler. Ratusan aplikasi yang 
menyasar layanan media sosial akan terus tumbuh. Tidak hanya sekadar 
berfungsi sebagai fitur, layanan ini akan tetap hidup dan menjadi bagian integral 
aktivitas kita.  

2. Banyak perusahaan teknologi akan jatuh di pasar bursa. 
Tahun ini, diperkirakan akan banyak perusahaan teknologi yang masuk ke pasar 
saham untuk mendapatkan dana dari investor. Misalnya saja perusahaan 
permainan berbasis sosial generasi berikutnya, pemain teknologi untuk bisnis 
(business to business), dan perusahaan "cloud computing". Namun beberapa 
perusahaan teknologi seperti LinkedIn, Zynga, dan Groupon mungkin akan 
kehilangan lebih dari separuh nilai saham mereka. 
Selain itu, sudah hampir bisa dipastikan bahwa Facebook akan memasuki pasar 
bursa dan menjadi primadona di bursa saham tahun ini, walaupun valuasi 
harganya mungkin akan lebih rendah dari spekulasi yang beredar.  

3. Tablet murah bermunculan. 
Tren tablet murah tampaknya akan marak di 2012. Diprediksi akan muncul 
generasi terbaru tablet Android dengan harga yang semakin murah, di bawah 
satu juta rupiah. Beberapa produsen tablet memang belum mampu menelurkan 
tablet dengan harga murah karena keuntungannya tipis. Namun, vendor 
biasanya akan memaketnya dengan operator/layanan internet untuk 
mendapatkan pelanggan, seperti yang belakangan ini banyak dilakukan dengan 
ponsel pintar. 
Tidak percaya? Tablet Android bernama Aakash buktinya. Pemerintah India 
sudah mengeluarkan tablet seharga 280 ribu rupiah pada Oktober lalu. Sebuah 
kontrak antara pemerintah India dan DataWind, developer produk tersebut, 
diklaim akan mendistribusikan 10 hingga 12 juta tablet ke para siswa di seluruh 
India pada akhir 2012. Bayangkan tekanan harga yang dilakukan DataWind di 
pangsa pasar tablet untuk menengah ke bawah di AS jika tablet ini sukses. Yang 
jelas, akan ada pasar baru yang bermain di perangkat seperti itu terutama untuk 
pendidikan, komunikasi, dan berbagi informasi di negara berkembang.  
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4. Fitur pengenal suara akan menjadi umum. 
Siri, fitur perintah suara di iPhone, terbukti telah mencuri perhatian banyak orang. 
Fitur yang terinspirasi dari perangkat di film Star Trek ini mulai menjadi 
kenyataan. Almarhum Steve Jobs dapat dibilang telah berhasil membuat sebuah 
revolusi teknologi lagi dengan meluncurkan Siri pada iPhone terbaru Apple. 
Apple kabarnya juga akan menanamkan teknologi ini dalam perangkat baru 
mereka seperti Apple TV, iPad, dan iMac versi terbaru.  

5. Keamanan layanan "cloud computing" akan semakin dipertanyakan. 
Layanan ini berkembang lebih cepat daripada sistem keamanan komputasi 
lainnya. Makin banyak perusahaan yang memindahkan data dan informasi 
penting mereka dari penyimpanan pribadi mereka ke tempat penyimpanan di 
"awan" (internet). Cloud computing memberikan penghematan biaya yang 
signifikan dan keuntungan operasional, namun layanan ini juga membuka 
sekotak permasalahan baru. 
Beberapa layanan ini telah terbukti dapat dibobol oleh para peretas. Selain itu, 
sebuah layanan ini telah ditutup oleh FBI karena menjadi tempat penyimpanan 
barang-barang bajakan, yang menyebabkan beberapa perusahaan legal yang 
menyimpan data mereka di sana turut mengalami masalah. Hanya karena satu 
atau beberapa pengguna yang bermasalah, maka seluruh pengguna dapat 
terkena getahnya.  

Akhir kata, tahun 2012 ini tidak diragukan lagi seluruh dunia teknologi informasi akan 
berada di dalam wahana "roller coaster" -- selamat menikmati!  

Diambil dan disunting dari:  

Nama situs  : Internet Sehat  

Alamat URL  : http://ictwatch.com/internetsehat/2012/01/04/seperti-apa-tren-teknologi-
tahun-2012/  

URL artikel 
asli  : http://venturebeat.com/2011/12/31/five-tech-predictions-for-2012/  

Artikel asli  : Five tech industry predictions for 2012  
Penulis  : Vivek Wadhwa/Washington Post  
Tanggal 
akses  : 31 Januari 2012  

 

  

http://ictwatch.com/internetsehat/2012/01/04/seperti-apa-tren-teknologi-tahun-2012/
http://ictwatch.com/internetsehat/2012/01/04/seperti-apa-tren-teknologi-tahun-2012/
http://venturebeat.com/2011/12/31/five-tech-predictions-for-2012/
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ICW 1187/Februari/2012: Situs Pemuda 
Remaja Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Berkomunikasi dengan generasi yang hidup di dunia digital terkadang menimbulkan 
kesulitan bagi para orang tua. Oleh sebab itu, kami menghadirkan sebuah artikel 
mengenai hal tersebut yang kami harap dapat membantu Anda, para orang tua dan 
pembimbing pemuda remaja, dalam menjalin komunikasi dengan mereka. Jangan 
lewatkan pula ulasan-ulasan bahan dan komunitas pemuda remaja dalam kolom 
Jelajah Nusantara, Jelajah Manca, dan Lacak Facebook. Di bagian akhir, tak lupa kami 
sertakan referensi situs-situs dalam dan luar negeri yang dapat memperkaya wawasan, 
khususnya bagi dunia pemuda dan remaja Kristiani.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Orang Muda Katolik 

Situs Orang Muda Katolik (OMK) adalah situs resmi Komisi Kepemudaan Katolik KWI 
(Konferensi Waligereja Indonesia). Situs ini dibuat dengan tujuan untuk berbagi 
informasi serta pengetahuan tentang pemberdayaan muda-mudi Katolik.  

Di dalam situs yang diluncurkan pada bulan April 2011 ini, terdapat berbagai jenis 
artikel yang ditujukan bagi para remaja dan pemuda (lajang usia 13 -- 35), yang 
menurut salah satu artikel meliputi 6 dari 10 orang Katolik di Indonesia. Termasuk di 
antaranya adalah berita kegiatan dan komunitas, resensi buku, biografi, renungan, 
hingga bursa lowongan dan beasiswa. Berita-berita yang berhubungan dengan pemuda 
maupun gereja katolik menjadi mayoritas di situs ini. Berita-berita tersebut rata-rata 
disadur dari situs Cathnewsindonesia.com dan situs-situs komisi kepemudaan yang 
lain. Meski isinya cukup banyak, namun beberapa kategori artikel tampak masih 
kosong, misalnya artikel tentang lembaga, resensi film, cerpen, puisi, humor, dan 
liputan untuk regio Papua, Sulawesi, dan Maluku.  

Selain tulisan artikel, situs OMK juga memiliki galeri foto serta video kegiatan-kegiatan 
mereka, dan juga memiliki akun Twitter (@omknet) dan halaman penggemar Facebook 
(orangmudakatoliknet). Khusus untuk tahun ini, situs OMK ini juga membantu salah satu 
agenda KWI, yaitu menyelenggarakan Hari Pemuda Indonesia (Indonesian Youth Day) 
pada bulan Oktober 2012. Berbagai informasi mengenai acara ini, termasuk lomba-
lomba yang diadakan, dapat dibaca dengan mengeklik logo Indonesian Youth Day 2012 
di sebelah kanan atas situs.  

Situs yang masih muda ini memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi artikel 
rujukan bagi para pemuda dan remaja, dan juga untuk menjembatani generasi tua 
dengan generasi digital. (KN)  
==> http://orangmudakatolik.net Tanggal akses: 23 Februari 2012  

  

http://orangmudakatolik.net/
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Jelajah Manca: Fervr 

Fervr merupakan situs bagi remaja usia 13 -- 18 tahun yang menggunakan 
percampuran topik unik meliputi teologi, budaya populer, berita terbaru, dan kehidupan 
Kristen. Kombinasi topik yang berbeda-beda ini dimunculkan supaya remaja non-
Kristen yang tertarik dengan pemikiran Kristen tidak ragu untuk mengakses situs ini. 
Meskipun menggunakan tampilan sederhana dengan sedikit ornamen pada latar 
belakang, halaman situs ini lebih didominasi oleh pranala-pranala bergambar yang 
membuatnya menarik.  

Di bagian atas terdapat beberapa menu yang bisa dipilih. Menu Teen-Life memberikan 
perspektif segar dan alkitabiah tentang persahabatan dan keluarga, sekolah dan karier, 
pacaran dan seks, dan sebagainya. Menu Bible menyediakan artikel-artikel menarik 
tentang doa, gereja, penginjilan, teologi, dan membaca Alkitab. Pengunjung yang 
gemar membaca, menonton film, atau mengikuti tren teknologi dapat mengakses 
halaman Entertainment, yang menyajikan ulasan dan perenungan kristiani tentang 
dunia hiburan. Bagi yang terlibat dalam pelayanan pemuda remaja atau ingin melayani 
di bidang itu, menu Youth Group adalah pilihan tepat. Dalam menu ini disajikan 
berbagai aktivitas dan bahan pelayanan anak muda. Selain menu-menu tersebut, masih 
ada menu Video dan Questions yang menanti untuk dijelajahi.  

Sementara panel di bagian atas lebih digunakan sebagai media penyampaian 
informasi, panel di bagian bawah digunakan untuk melibatkan pengunjung. Pada bagian 
ini terdapat beberapa pilihan seperti About, Contact, Testimonial, Blog, dan Submission. 
Pada bagian inilah pengunjung dapat melibatkan diri, tentu saja dengan bergabung 
terlebih dulu melalui panel "Sign Up" di kanan atas. Untuk bereksplorasi lebih jauh ke 
dalam situs ini, silakan berkunjung ke pranala berikut. (BR)  
==> http://www.fervr.net Tanggal akses: 2 Februari 2012  

  

http://www.fervr.net/
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Artikel: Cara Berkomunikasi dengan Generasi Digital 

Ericsson, raksasa teknologi komunikasi dan produsen ponsel, baru-baru ini berupaya 
mengetahui cara kaum remaja saling berkomunikasi dan bersosialisasi. Temuan 
mereka, yang dipublikasikan di internet, mungkin mengejutkan orang-orang yang 
percaya bahwa kaum remaja sepenuhnya bergantung pada teknologi untuk membina 
relasi dengan orang lain.  

Para peneliti Ericsson mengarah langsung ke sasaran dengan sebuah pertanyaan sulit, 
"Cara komunikasi apa yang paling tidak bisa Anda tinggalkan?" Apa yang mereka 
temukan seharusnya memberi banyak harapan bagi para orang tua dan pembimbing 
kaum muda. "Bertemu muka dengan muka" merupakan bentuk komunikasi yang akan 
sangat dirindukan oleh kaum remaja seandainya mereka kehilangan hal tersebut.  

Tentu saja, beberapa bentuk teknologi mendominasi daftar jawaban berikutnya. Ponsel 
menempati peringkat kedua (berkirim pesan singkat) dan ketiga (bertelepon), 
sedangkan Facebook berada di urutan keempat dalam daftar.  

Bagian rangkuman laporan tersebut mencakup ketiga poin di bawah ini:  

1. Berkirim pesan singkat memang seru, tetapi tidak ada yang melebihi pertemuan 
tatap muka.  

2. Facebook mendapat banyak "acungan jempol" (disukai), tetapi itu hanyalah alat.  
3. Bercakap-cakap dengan video semakin populer.  

Nielsen, dalam laporan bulan Desember di Mobile Obsession, menganalisis data lebih 
dari 65 ribu pengguna ponsel. Laporan ini menyatakan "berkirim pesan singkat" masih 
menjadi "perilaku dominan kaum remaja dalam menggunakan ponsel mereka". Rata-
rata lalu lintas pesan singkat setiap bulannya meningkat mencapai 3.417 SMS per 
individu pada kuartal ketiga tahun lalu. Angka itu menunjukkan rata-rata 7 SMS per jam 
(di luar jam tidur). (Pada remaja putri angkanya lebih tinggi, rata-rata 3.952 SMS setiap 
bulannya.)  

Menurut laporan itu juga, "penggunaan telepon" oleh kaum remaja telah berkurang 
belakangan ini, dari rata-rata 685 menit waktu bicara per bulan menjadi 572 menit, atau 
perhitungan kasarnya 19 menit per hari. Mari bandingkan data ini dengan waktu 
penggunaan internet oleh kaum muda. Laporan terbaru dari Nielsen mengungkapkan 
bahwa rata-rata remaja usia 12-17 tahun menghabiskan 1 jam 25 menit per minggu 
bermain internet lewat komputer mereka (sekitar 12 menit per hari). Pemuda usia 18-24 
tahun menghabiskan 4 jam 2 menit per minggu bermain internet lewat komputer mereka 
(sekitar 35 menit per hari).  

Kaum remaja semakin merasa nyaman berkomunikasi lewat teknologi, sementara pada 
saat bersamaan mereka menunjukkan keinginan untuk berkumpul bersama dan 
sekadar "bepergian" dengan teman sebaya. Laporan Ericsson menunjukkan kaum 
remaja memilih komunikasi tatap muka. Sebuah temuan yang membutuhkan nyali untuk 
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diumumkan oleh produsen ponsel yang tengah mengalami penurunan laba. Menarik 
disimak bahwa laporan tersebut juga mengungkapkan rata-rata para remaja hanya 
menghabiskan 4 menit setiap melakukan panggilan. Bagaimana mungkin suatu 
percakapan via ponsel selama 4 menit dapat dibandingkan dengan sebuah 
perbincangan 4 mata di kedai kopi? Jadi, menurut Anda para orang tua dan 
pembimbing kaum muda, manakah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan kaum 
remaja?  

Jika Anda mencoba memengaruhi para remaja, mengapa kita berpikir harus memilih 
antara melakukannya di dunia maya (URL) dan di dunia nyata (IRL -- in real life)? Para 
remaja mengawali hubungan dengan remaja lain di dunia maya dan secara langsung. 
Mereka membina hubungan tersebut dengan kedua cara itu. Singkatnya, tidak ada 
seorang remaja pun yang ingin melepaskan diri dari kedua dunia itu. Waktu untuk 
berkomunikasi di dunia maya dan bertatap muka sama pentingnya bagi mereka, dan 
seharusnya berlaku juga bagi kita.  

Berikut ini adalah strategi dua sisi yang dapat Anda terapkan, yang berlaku untuk orang 
tua dan pembimbing dalam berkomunikasi dengan kaum remaja.  

1. Tersambunglah (online) sesering mungkin. Pada masa ini, membina hubungan 
dengan kaum remaja belumlah lengkap tanpa kita terlibat secara digital. 
Setidaknya, luangkan waktu dua kali seminggu untuk berkomunikasi dengan 
remaja via teknologi. Dalam banyak hal, cara ini sangat membantu mereka.  

2. Lakukanlah komunikasi dengan bertatap muka seoptimal mungkin. Komunikasi 
jenis inilah yang paling ampuh, bahkan paling diharapkan. Para pembimbing 
remaja bisa meluangkan waktu setidaknya sebulan sekali di luar acara gereja 
dengan jemaat remaja mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan bersama 
seperti berolah raga, menonton film, atau memasak.  

Kesimpulannya sederhana. Kita tidak perlu memilih salah satu cara, entah itu "online" 
atau bertatap muka, untuk berkomunikasi dengan kaum remaja. Kita dapat dan 
seharusnya memanfaatkan kedua cara itu. Bagaimanapun juga, sepertinya demikianlah 
yang diinginkan anak-anak itu. (t/Dicky)  

Diterjemahkan dan disunting seperlunya dari:  

Nama 
situs : thesource4parents  

Alamat 
URL 

: 
http://www.thesource4parents.com/YouthCultureWindow/article.aspx?ID=212  

Judul asli 
artikel : Connecting with a Connected Generation:Does It Happen Online or Offline?  

Penulis : Jonathan McKee dan David R. Smith  
Tanggal 
akses : 26 Januari 2012  

http://www.thesource4parents.com/YouthCultureWindow/article.aspx?ID=212
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Maret 2012 adalah Situs Paskah.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Paskah, silakan kirimkan info 
atau ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang terkait dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke alamat redaksi: < icw(at)sabda.org >  
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ICW 1188/Maret/2012: Situs Paskah (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Situs-situs yang konsisten menetapkan tema Paskah sebagai konten utamanya 
memang cukup sulit ditemui. Kalaupun ada, kebanyakan memuat konten-konten 
Paskah yang tidak alkitabiah, seperti sosok kelinci Paskah dan permainan 
menggunakan telur Paskah. Akan tetapi, kendala tersebut tidak menghalangi redaksi 
ICW 
menyiapkan sajian khusus bulan ini untuk membantu Anda menyambut Paskah. Jangan 
lupa untuk membaca artikel kami tentang "Melindungi Diri dari Pembajakan via 
Internet".  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Alkitab SABDA -- Paskah 

Mungkin selama ini kita hanya mengenal Paskah dalam Perjanjian Baru yang 
diasosiasikan dengan peristiwa Kebangkitan Yesus. Akan tetapi, istilah Paskah juga 
dikenal dalam Perjanjian Lama. Anda bisa menelusuri Paskah lebih jauh dan belajar 
lebih dalam tentang makna Paskah melalui situs Alkitab SABDA. Situs Alkitab SABDA 
hadir sebagai versi "online" dari "software" SABDA, yang bertujuan untuk melayani 
jemaat Tuhan yang ingin mempelajari Alkitab dengan bertanggung jawab.  

Situs ini memuat berbagai referensi berupa kamus, ensiklopedia, catatan, tafsiran, dan 
lain-lain yang akan membantu Anda memahami topik-topik di Alkitab. Langkah-
langkahnya sangat mudah. Bukalah Alkitab SABDA < alkitab.sabda.org >, lalu pilihlah 
menu "Belajar". Centang semua kotak pilihan yang tersedia dan ketikkan "Paskah" di 
kotak pencarian, lalu tekan Enter.  

Anda akan diarahkan pada halaman yang menampilkan hasil-hasil pencarian dengan 
kata kunci "Paskah". Pada layar akan ditampilkan daftar tautan referensi dalam situs ini 
berdasarkan kategori "Studi Kamus", "Ilustrasi Khotbah", "Artikel", "Leksikon", "Himne", 
dan "Pertanyaan-pertanyaan". Anda bisa menyimak pembahasan lengkapnya dengan 
mengeklik salah satu tautan tersebut. Jika daftar tersebut tidak menampilkan referensi 
yang Anda cari, Anda bisa mencoba memasukkan kata kunci lain seperti "kebangkitan", 
"salib", atau "Golgota". Dengan menjelajahi situs ini, mempelajari "Paskah" menjadi 
kegiatan yang mengasyikkan. Selamat belajar! (MDK)  
==> http://alkitab.sabda.org Tanggal akses: 9 Maret 2012  

  

http://alkitab.sabda.org/
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Jelajah Manca: Teacher Help -- A Glorious Easter 

Jika Anda merasa kesulitan mencari inspirasi naskah drama untuk menyambut Paskah 
di gereja atau komunitas Anda, sebaiknya Anda mengunjungi halaman situs ini. 
Teacher Help merupakan situs berbahasa Inggris yang dirancang untuk membantu para 
pengajar Kristen dengan menyediakan bahan-bahan kekristenan dalam berbagai tema, 
salah satunya adalah tema seputar Paskah. Di halaman ini disediakan daftar pranala 
yang memuat naskah drama dengan tema seputar peristiwa penyaliban hingga 
kebangkitan Kristus.  

Ketika ulasan ini ditulis, ada 18 judul drama yang bisa Anda pilih, mulai dari kisah klasik 
tradisional, kisah Paskah yang dimodifikasi, hingga cerita dengan "setting" modern. 
Selain itu, tokoh utama dalam setiap judul pun beragam. "Barabbas -- A Monologue" 
menempatkan Barabas sebagai tokoh utama yang bercerita seputar penyaliban Yesus. 
"A Press Conference after the Ressurection" bercerita tentang para serdadu yang 
menjadi saksi mata tergulingnya batu penutup kubur Yesus. Yang menarik dari judul ini 
adalah naskahnya ditulis dengan pendekatan investigasi seorang wartawan yang 
mewawancarai para serdadu itu. Sementara itu, drama berjudul "Gabby's Easter Math 
Lesson" mengambil "setting" percakapan seorang pemuda dengan pendetanya tentang 
makna Paskah bagi manusia.  

Masih ada belasan judul lain yang bisa Anda baca dalam daftar tersebut. Anda dapat 
mementaskannya secara langsung atau menyesuaikan naskah asli dengan kondisi 
jemaat gereja atau anggota komunitas Anda. Tak hanya daftar pranala naskah drama 
Paskah, halaman ini juga memuat berbagai ide lain untuk menyambut Paskah, seperti 
aktivitas, renungan, permainan, hingga resep masakan. Kunjungi pranala berikut untuk 
mengetahui lebih lanjut. (MDK)  
==> http://www.teacherhelp.org/easter.htm#plays Tanggal akses: 7 Maret 2012  

• Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang  

terus-menerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di ICW 
adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan ulasannya.  

  

http://www.teacherhelp.org/easter.htm#plays
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Artikel: Melindungi Diri Anda dari Pembajakan Via Internet 

Ada jenis baru pembajakan via internet yang disebut "phishing" (pengelabuan). Istilah 
tersebut diucapkan "fishing" (artinya memancing) dan tepat demikianlah para pencuri itu 
"memancing" informasi keuangan pribadi Anda. Mereka mencari nomor rekening, sandi, 
dan informasi rahasia lainnya yang dapat mereka gunakan untuk menjarah rekening 
tabungan Anda atau memindahkan tagihan pada kartu kredit Anda. Dalam kasus 
terburuk, Anda bisa mendapati diri Anda sebagai korban pencurian identitas. Dengan 
memperoleh informasi sensitif dari pengelabuan yang berhasil, para pencuri ini dapat 
mengambil tabungan atau memperoleh kartu kredit, bahkan identitas Anda. Mereka 
dapat merugikan Anda dari sisi keuangan maupun reputasi pribadi Anda yang bisa 
membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, jika Anda 
memahami cara kerja pengelabuan dan cara melindungi diri Anda, Anda dapat 
membantu menghentikan kejahatan ini.  

Bagaimana cara kerja "phishing" (pengelabuan)?  

1. Dalam kasus umum, Anda akan menerima sebuah surat elektronik (surel) yang 
tampaknya berasal dari sebuah perusahaan terkemuka yang Anda kenal dan 
gunakan sebagai mitra bisnis, seperti bank Anda. Dalam beberapa kasus, surel 
itu mungkin tampaknya berasal dari sebuah departemen pemerintahan, termasuk 
salah satu dari departemen keuangan.  

2. Surel itu mungkin akan memperingatkan Anda tentang masalah serius yang 
membutuhkan perhatian Anda dengan segera. Mungkin akan ada tulisan seperti 
"Perlu perhatian segera," atau "Harap segera menghubungi kami mengenai 
rekening Anda". Surel itu kemudian akan menganjurkan Anda untuk mengeklik 
tombol untuk menuju ke situs web lembaga yang mereka palsukan.  

3. Dalam teknik pengelabuan, Anda mungkin diarahkan ke situs web palsu yang 
mungkin terlihat persis seperti aslinya. Terkadang, kenyataannya, mungkin saja 
itulah situs web yang sebenarnya dari perusahaan itu. Dalam kasus-kasus 
tersebut, sebuah jendela kecil ("pop-up") akan segera muncul dengan tujuan 
memanen informasi keuangan Anda.  

4. Kemudian Anda mungkin diminta untuk memperbarui informasi rekening Anda 
atau memberikan informasi dengan tujuan verifikasi: nomor rekening, sandi, atau 
informasi lain yang Anda gunakan untuk memverifikasi identitas Anda ketika 
berhubungan dengan lembaga keuangan yang sebenarnya, seperti nama gadis 
ibu Anda atau tempat Anda lahir.  

5. Jika Anda memberikan informasi yang diminta, Anda mungkin mendapati diri 
Anda sebagai korban dari pencurian identitas.  

Bagaimana cara melindungi diri Anda?  

1. Jangan pernah memberikan informasi pribadi Anda sebagai tanggapan atas 
suatu permohonan yang tidak diminta, entah itu lewat telepon ataupun melalui 
internet. Surel dan halaman internet yang dibuat oleh para pencuri itu mungkin 
terlihat persis seperti aslinya. Tampilan tersebut mungkin memiliki lambang 
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gembok palsu yang biasanya digunakan untuk menandai situs yang aman. Jika 
Anda tidak memulai komunikasi (dengan lembaga tersebut), Anda seharusnya 
tidak memberikan informasi apa pun.  

2. Jika Anda memercayai bahwa kontak tersebut mungkin saja sah, hubungi 
institusi itu secara langsung. Anda dapat menemukan nomor telepon dan alamat 
situs web pada laporan bulanan yang Anda terima dari bank Anda, atau Anda 
dapat mencari nomor kontak perusahaan melalui buku telepon atau internet. 
Kuncinya adalah Anda seharusnya menjadi pihak yang mengawali kontak, 
dengan menggunakan informasi kontak yang telah Anda verifikasi sendiri.  

3. Jangan pernah memberikan sandi Anda lewat telepon atau menanggapi sebuah 
permohonan yang tidak diminta melalui internet. Sebuah bank tidak akan pernah 
meminta Anda untuk memverifikasi informasi rekening Anda secara daring. Para 
pencuri mempersenjatai diri mereka dengan informasi ini dan nomor rekening 
Anda dapat membantu mereka mengakses tabungan Anda.  

4. Tinjau ulang laporan rekening secara teratur untuk memastikan semua biaya 
diperhitungkan dengan benar. Jika laporan rekening Anda datang terlambat, 
hubungi lembaga keuangan Anda untuk menanyakan alasannya. Jika lembaga 
keuangan Anda menawarkan akses rekening secara elektronik, secara berkala 
tinjaulah ulang aktivitas secara daring untuk mengetahui aktivitas yang 
mencurigakan.  

5. Jangan terintimidasi oleh surel atau penelepon yang memberitahukan 
konsekuensi-konsekuensi buruk jika Anda tidak segera memberikan atau 
memverifikasi informasi keuangan. Jika Anda memercayai bahwa kontak 
tersebut sah, pergilah ke situs web perusahaan dengan mengetik alamat 
situsnya secara langsung atau menggunakan halaman yang Anda simpan 
sebelumnya, ketimbang melalui suatu tautan yang diberikan melalui surel.  

Apa yang harus Anda lakukan jika Anda menjadi korban?  

Segera hubungi lembaga keuangan Anda dan peringatkan akan situasi tersebut. 
(t/Dicky)  

Diterjemahkan dari:  

Nama situs : Christians Unite  

Alamat URL : http://finance.christiansunite.com/Identity-Theft/6-Protect-Yourself-From-
Internet-Pirates.shtml  

Judul asli 
artikel : Protect Yourself From Internet Pirates  

Penulis 
artikel : Tidak dicantumkan  

Tanggal 
akses : 9 Desember 2011  

 

http://finance.christiansunite.com/Identity-Theft/6-Protect-Yourself-From-Internet-Pirates.shtml
http://finance.christiansunite.com/Identity-Theft/6-Protect-Yourself-From-Internet-Pirates.shtml
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Stop Press: Ikuti Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) 
Mei/Juni 2012 -- PESTA 

Yayasan Lembaga SABDA melalui Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam < 
http://www.pesta.org > kembali membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) untuk 
periode Mei/Juni 2012. Bagi Anda yang ingin mempelajari pokok-pokok penting dasar 
iman Kristen, seperti Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam 
Kristus, segeralah bergabung dalam kelas DIK ini.  

Saat ini Anda sudah dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta baru. Batas 
pengumpulan tugas tertulis sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti kelas diskusi 
adalah tanggal 1 Mei 2012. Jadi, segeralah bergabung! Daftarkan diri Anda sekarang 
juga ke < kusuma(at)in-christ.net >.  

Bagi Anda yang ingin membaca dan mempelajari pelajaran-pelajaran DIK, silakan 
berkunjung ke: http://pesta.sabda.org/dik_sil  

  

http://www.pesta.org/
http://pesta.sabda.org/dik_sil
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ICW 1189/Maret/2012: Situs Paskah (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Memasuki masa-masa pra-Paskah, kembali kita diingatkan akan cinta kasih Allah yang 
tidak terukur besarnya, yang tercermin dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 
menebus dosa saya dan Anda. Selama ini, kisah Paskah biasa kita temui dalam bentuk 
pembacaan firman Tuhan di gereja, maupun drama Paskah. Guru-guru sekolah minggu 
biasanya menceritakan kisah Jumat Agung dan Paskah dengan menggunakan alat 
peraga berupa gambar, yang biasanya berupa cuplikan kejadian penting dalam narasi 
Paskah. Jarang kita temui, apalagi di internet, bahan-bahan visual yang dapat 
membantu kita menghayati makna Paskah dengan lebih dalam lagi. Kali ini, ICW akan 
menyuguhkan situs yang menampilkan kisah Paskah dalam bentuk cerita Paskah 
bergambar dari situs In-Christ.Net, dan kisah Paskah dalam bentuk video Paskah dari 
situs YouTube. Semoga bahan Paskah kali ini boleh menjadi berkat bagi Anda.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Kusuma Negara 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: In-christ.net  Cerita Paskah Bergambar 

Situs In-Christ.Net menghadirkan konten istimewa dalam Paskah kali ini. Konten 
tersebut adalah bahan Paskah yang disajikan dalam bentuk cerita bergambar. Ada 
delapan judul yang dapat Anda pilih yaitu Perjamuan Terakhir, Yesus di Taman 
Getsemani, Penangkapan Yesus, Yesus Diadili, Kematian dan Penguburan Yesus, 
Kebangkitan Yesus, Yesus Menampakkan Diri, dan Yesus Naik ke Surga. Ilustrasi-
ilustrasi Alkitab ini terambil dari sebuah buku berjudul "Read'n Grow Picture Bible 
Illustrations" yang menggambarkan seluruh kisah Alkitab, termasuk Paskah, dengan 
sangat detil.  

Saat ini, ilustrasi-ilustrasi Alkitab tersebut telah tersedia dalam bentuk digital, sehingga 
cerita Paskah ini dapat Anda baca di layar komputer seperti layaknya membaca buku 
bergambar. Setiap halaman memuat sebuah gambar ilustrasi dengan teks narasi dan 
ayat Alkitab terkait di bawahnya. Jika Anda mengeklik alamat ayat yang ditampilkan, 
Anda akan diarahkan menuju tampilan ayat dalam Alkitab SABDA. Anda tinggal 
mengeklik panah maju atau mundur untuk beralih ke halaman sesudah atau 
sebelumnya. Segera kunjungi link-link berikut ini untuk membaca cerita Paskah 
bergambar dari komputer Anda! (MDK)  
==> http://www.in-christ.net/wiki/Cerita_Paskah Tanggal akses: 9 Maret 2012  

  

http://www.in-christ.net/wiki/Cerita_Paskah
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Jelajah Manca: Youtube - Video Paskah 

Seiring dengan kemajuan teknologi, ternyata ada banyak cara untuk menceritakan 
kembali kisah Paskah yang alkitabiah dengan menggunakan teknologi baru. Video 
adalah salah satunya. Di situs video terkenal, YouTube, Anda akan mendapatkan daftar 
beberapa video Paskah yang berusaha menggambarkan dengan setia kisah Paskah 
sebagaimana dicatat dalam keempat Injil.  

Tiga video Paskah di antaranya berupa cukilan film "Yesus", yang sudah diterjemahkan 
dalam ratusan bahasa di dunia tersebut. Ada juga empat video yang berupa ilustrasi 
Alkitab bergambar dan disertai dengan teks Alkitab yang disuarakan (Alkitab audio), 
yang diambil dari keempat Injil. Selain itu masih ada banyak lagi video-video Paskah 
lainnya, baik dalam bahasa Inggris, maupun Indonesia.  

Video-video ini dapat Anda tinggali komentar dan juga dapat Anda bagikan lewat 
Facebook maupun Twitter. Beberapa video, terutama empat video pertama, juga 
menyediakan link untuk didownload. Daftar video ini dikumpulkan oleh SABDA, dan 
masih akan terus bertambah seiring dengan kreativitas yang muncul dari penggunaan 
teknologi untuk penyebaran firman Tuhan, terutama cerita Paskah, kisah kasih terbesar 
dalam sejarah umat manusia tersebut. (KN)  
==> http://www.youtube.com/playlist?list=PL310E8D0EBD0CFB95 Tanggal akses: 9 
Maret 2012  

• Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang  

terus-menerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di ICW 
adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan ulasannya.  

  

http://www.youtube.com/playlist?list=PL310E8D0EBD0CFB95
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Renungan Paskah: Kebangkitan-Nya Memberiku Misi 

"... Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak 
ada di sini .... " (Markus 16:6)  

Kalau Anda telah membaca keseluruhan Injil Markus, maka Anda akan merasakan 
bahwa seakan-akan kepentingan Markus menuliskan bukunya hanyalah untuk 
memaparkan fakta-fakta penting yang pembacanya harus ketahui. Karena itu, terlihat 
tidak ada usaha untuk menyampaikannya dengan cara yang menarik dan persuasif, 
apalagi bombastis, seperti layaknya para reporter zaman sekarang yang ingin beritanya 
laris dibaca orang. Sebagian besar tulisan Markus bernada datar, jujur dan apa adanya.  

Salah satu kejujuran Markus dalam memberitakan fakta, yang apa adanya, terlihat dari 
kisahnya dalam menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Jika tujuan Markus 
memberitakan kebangkitan Kristus adalah untuk meyakinkan pembacanya, maka ia 
akan menceritakan berita yang bagus-bagus saja dan menutupi fakta-fakta yang 
meragukan. Tapi yang diceritakan Markus adalah kebalikannya, yaitu memperlihatkan 
bahwa ternyata murid-murid Yesus pun tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Tapi 
justru inilah yang membuat kita percaya bahwa dokumen yang ditulis Markus bisa 
dipercaya.  

Latar belakang Markus 16 adalah menceritakan tentang para wanita yang datang ke 
kubur Yesus. Markus membeberkan kenyataan bahwa tujuan wanita-wanita murid 
Kristus ini datang ke kubur bukanlah untuk membuktikan bahwa kata-kata Yesus yang 
telah mereka dengar sebelumnya adalah betul, yaitu Ia akan bangkit dari kematian. 
Tapi, tujuan mereka datang ke kubur adalah untuk memberi rempah-rempah dan 
meminyaki mayat Yesus. Itu sebabnya, yang mereka khawatirkan ketika akan 
berkunjung ke kubur adalah bagaimana cara menggulingkan batu besar yang menutupi 
kubur. Mereka sangat terkejut ketika mendapati bahwa batu besar yang mereka 
khawatirkan itu sudah terguling. Apalagi ketika mengetahui bahwa mayat Yesus sudah 
tidak ada. Tapi sekali lagi, Markus dengan jujur mencatat bahwa mereka menangis dan 
meratap karena mayat Yesus telah dicuri orang. Mereka sungguh percaya bahwa itulah 
akhir kehidupan Yesus, yaitu kematian.  

Puji Tuhan, Allah tidak menyerahkan kita pada keputusasaan dan Ia tidak menyerah 
karena kebebalan kita. Ia mengirimkan malaikat-Nya untuk sekali lagi mengirimkan 
berita dan mengingatkan mereka: "... Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang 
disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini ... " Berita yang sederhana dan apa 
adanya ini masih terus dikumandangkan Allah di tengah-tengah manusia yang tidak 
percaya. Tapi kali ini Allah tidak lagi memakai malaikat, tetapi Ia memakai Anda dan 
saya, anak-anak yang telah ditebus-Nya, untuk memberitakannya kepada orang-orang 
yang putus asa dan bebal. Maukah Anda?  

Selamat memberitakan berita Paskah: HE IS RISEN! IA TELAH BANGKIT!  

Diambil dari:  

http://alkitab.mobi/?Markus+16%3A6
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Nama situs : e-Artikel  
Alamat URL : http://artikel.sabda.org/kebangkitannya_memberiku_misi  
Penulis : Yulia Oeniyati  
Tanggal akses : 9 Maret 2012  

 

  

http://artikel.sabda.org/kebangkitannya_memberiku_misi
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ICW 1190/April/2012: Situs PMK (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
"Selamat Paskah" kami ucapkan bagi semua pelanggan ICW. Melalui Paskah ini, kita 
diingatkan akan pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita.  

Bulan April ini, ICW mengusung tema "Persekutuan Mahasiswa Kristen". Ulasan situs 
mengenai tema tersebut yang akan kami ulas yaitu situs "Persekutuan Mahasiswa 
Kristen Fakultas MIPA UNDIP" di kolom Jelajah Nusantara dan situs "The Christian 
Union" di kolom Jelajah Manca. ICW juga memberikan ulasan untuk "Facebook PMK 
UNPAD" di kolom Lacak Facebook, serta artikel yang menarik tentang "Tools 
Mengembalikan File yang Terhapus". Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Persekutuan Mahasiswa 

KRISTEN FAKULTAS MIPA UNDIP  

"Pelayanan sebagai Gaya Hidup" merupakan tema yang ditampilkan oleh Persekutuan 
Mahasiswa Kristen Fakultas MIPA Undip. Sedangkan visi dari PMK MIPA Undip yaitu, 
"Alumni yang berkarakter Kristus dan memiliki kompetensi bagi kemajuan industri, 
pendidikan, dan penelitian di Indonesia". Tujuan dibuatnya situs ini adalah untuk 
menampung aspirasi dari mahasiswa Kristen, dan untuk menyebarkan informasi 
mengenai kegiatan yang dilakukan persekutuan ini. Halaman utama dari situs ini adalah 
struktur organisasi dari PMK itu sendiri, dan di bawahnya terdapat daftar mahasiswa 
baru serta artikel-artikel yang menarik untuk dibaca.  

Pada halaman depan situs ini memuat struktur organisasi dari pengurus PMK dan 
bahan-bahan lain dalam berbentuk artikel maupun renungan, yang dikelompokkan 
sesuai dengan kategorinya masing-masing. Untuk artikel [sampai tulisan ini ditulis, 
Red.], jumlahnya ada 12 artikel dan untuk renungan ada 9 buah. Pada situs ini, masih 
ada beberapa halaman yang belum jadi dan masih kosong (undercontruction), yang 
sebenarnya bisa digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
penggunanya. Selain memuat tulisan dalam artikel dan renungan, situs PMK ini juga 
memiliki galeri foto. Tetapi pada saat ulasan ini ditulis, galeri foto yang sebenarnya 
untuk foto-foto kegiatan ternyata tidak memuat foto-foto, melainkan berisi artikel. 
Mungkin ini kesalahan posting dari Adminnya. Foto-foto kegiatan dari PMK ini dapat 
dilihat di setiap halaman dari situs ini di bagian bawah.  

Kekurangan dari situs ini adalah selain masih ada beberapa halaman yang kosong, 
situs ini juga terasa berat ketika diakses karena memuat banyak gambar. (GYP)  
==> http://pmk.mipa.undip.ac.id/ Tanggal akses: 19 Maret 2012  

  

http://pmk.mipa.undip.ac.id/
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Jelajah Manca: The Christian Unions (cu) 

UCCF merupakan situs dari The Christian Unions (CU), sebuah tim misi yang melayani 
di kampus-kampus untuk menjangkau mahasiswa di seluruh Inggris Raya. Tujuan 
pelayanan ini adalah agar mahasiswa dapat menjangkau mahasiswa lainnya; 
menciptakan pemuridan di dunia mahasiswa. Dengan membidik anak muda sebagai 
target pelayanan, situs ini diperkaya dengan banyak sumber dan informasi tentang 
pelayanan anak muda. Desain halaman muka situs ini sangat ramai dengan ornamen 
dan pranala. Sepertinya memang dirancang semirip mungkin dengan majalah dinding 
untuk anak-anak muda.  

Anda dapat berkunjung ke situs ini dan menemukan berbagai informasi tentang dunia 
pelayanan kampus, yang mungkin dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan pelayanan 
Anda. Semua informasi ini dapat Anda eksplorasi melalui pilihan menu seperti home, 
about us, support us, fresher, students, uncover, relay, media player, dan contact. 
Sebagai contoh, menu relay menyediakan informasi tentang kesempatan bagi para 
alumni untuk tetap terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Jika Anda melihat kebutuhan 
ini di kampus Anda, mungkin Anda dapat mengadopsi beberapa gagasan dalam menu 
ini untuk Anda terapkan sendiri. Pada menu students, terdapat forum yang digunakan 
untuk berdiskusi bagi para mahasiswa secara online. Ini membuka ruang bagi Anda 
untuk berinteraksi dengan pengunjung lain.  

Menarik juga untuk disimak bahwa situs ini menyediakan video-video inspirasional, 
yang dapat Anda gunakan dalam pelayanan Anda. Anda dapat memilih video yang 
Anda butuhkan dalam menu "media player". Video ini dapat dipesan secara gratis, 
tetapi untuk saat ini paket video ini hanya dapat dikirimkan untuk wilayah Inggris Raya 
saja. Namun demikian, Anda tetap dapat melihat video-video tersebut melalui 
streaming. Penasaran? Silakan kunjungi situsnya untuk menemukan lebih banyak 
informasi. (BR)  
==> http://www.uccf.org.uk/ Tanggal akses: 16 Maret 2012  

  

http://www.uccf.org.uk/
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Artikel: Tools Mengembalikan File yang Terhapus 

Dirangkum oleh: Maryadi Jonathan  

Mungkin Anda pernah menghapus file penting Anda dengan tidak disengaja, dan 
ternyata Anda membutuhkan file itu kembali. Bagaimana cara mendapatkan file itu 
kembali? Ada beberapa tools atau software yang bisa digunakan, untuk membantu 
mengembalikan file yang terhapus tersebut. Tools berikut bisa didapat dengan cara 
mendownloadnya dari internet.  

1. Undelete Plus 
Di antara aplikasi-aplikasi gratis yang beredar di luaran untuk mengembalikan file 
yang terhapus, Undelete Plus salah satu yang dapat digunakan. User interface-
Nya (antarmuka) tergolong sangat simpel. Anda dapat mengembalikan file-file 
yang terhapus dengan mudah, sesuai dengan tipe file, misalnya Application, GIF 
graphics, HTML Documents, PDF. 
Tools ini beroperasi pada sistem operasi Windows 95, Windows 98, Windows 
Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, dan Windows 
Vista. Anda dapat men-download Undelete Plus di: http://www.undelete-
plus.com/  

2. Restoration 
Restoration adalah salah satu aplikasi untuk mengembalikan file yang terhapus. 
Tools ini juga sangat mudah digunakan dan tidak perlu diinstal di komputer. 
Cukup download toolsnya di: http://www.snapfiles.com/get/restoration.html, lalu 
jalankan file executable-Nya untuk mengembalikan file yang terhapus.  

3. PC Inspector File Recovery 
Meski user interface PC inspector File Recovery tidak begitu user friendly, 
aplikasi ini tergolong sangat ampuh untuk mendeteksi dan mengembalikan file 
yang terhapus. Sesudah dilakukan proses scanning, akan tersaji file-file yang 
terhapus dalam folder dengan struktur pohon (tree structure) untuk 
mempermudah pencarian. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah mencari 
dan memilih file/folder yang terhapus, lalu klik icon "save" untuk mengembalikan 
file. Tools ini dapat di-download di: http://www.pcinspector.de/default.htm  

4. Recuva 
Recuva sering disebut juga sebagai "Recover". User interface-Nya sangat 
sederhana. Pada mode basic, tools ini akan menampilkan daftar file-file yang 
terhapus yang bisa dikembalikan. Jika Anda menggantinya ke mode advanced, 
maka proses scanning ulang akan dilakukan dan muncul pilihan untuk 
menampilkan informasi berisi daftar file-file yang terhapus. Tools ini dapat di-
download di: http://www.recuva.com/  

5. GetDataBack for NTFS and FAT Full 
GetDataBack merupakan sebuah utilities software yang berfungsi untuk 
menyelamatkan data, atau bisa dibilang mengembalikan data yang sudah 
terhapus agar bisa digunakan kembali. Sistem GetDataBack sangat aman, jadi 
tidak perlu khawatir bila takut hardisknya rusak atau error.  

http://www.undelete-plus.com/
http://www.undelete-plus.com/
http://www.snapfiles.com/get/restoration.html
http://www.pcinspector.de/default.htm
http://www.recuva.com/
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Software ini dapat digunakan, jika:  

1. Delete data secara tidak sengaja dari semua jenis media. Termasuk file di dalam 
sub/directory.  

2. Hilangnya sebuah partisi (bagian-bagian media penyimpanan dalam sebuah 
hardisk) bahkan sampai sebuah media/hardisk yang telah terhapus partisinya 
dapat dicari kembali file yang ada pada media storage.  

3. Hilangnya file karena virus attack yang menghapus file.  

GetDataBack bisa menyelamatkan data dari:  

1. Hard drives (IDE, SCSI, SATA)  
2. USB drives  
3. Firewire drives  
4. Partitions  
5. Dynamic Disks  
6. Floppy drives  
7. Drive images  
8. Zip/Jaz drive  
9. Compact Flash Cards  
10. Smart Media Cards  
11. Secure Digital Cards  
12. USB Flash Drive  
13. iPod Disks  

Panduan penggunaannya bisa cari di internet, salah satunya di 
http://guntingbatukertas.com/tools/recovery-data-panduan- mengembalikan-data-yang-
hilang-dengan-getdataback/  

Dirangkum dari:  

1. assadotcom. "4 Tools Gratis Mengembalikan File yang Terhapus". Dalam 
http://www.jasakom.com/content.php?456-4-Tools-Gratis- Mengembalikan-File-
yang-Terhapus  

2. REMO-XP. "GetDataBack for NTFS and FAT Full". Dalam http://www.remo-
xp.com/2010/02/getdataback-for-ntfs-and-fat-full.html  

3. Salsabel. "Recovery Data: Panduan Mengembalikan Data yang Hilang Dengan 
GetDataBack". Dalam http://guntingbatukertas.com/tools/recovery-data- 
panduan-mengembalikan-data-yang-hilang-dengan-getdataback/  

  

http://guntingbatukertas.com/tools/recovery-data-panduan-
http://www.jasakom.com/content.php?456-4-Tools-Gratis-
http://www.remo-xp.com/2010/02/getdataback-for-ntfs-and-fat-full.html
http://www.remo-xp.com/2010/02/getdataback-for-ntfs-and-fat-full.html
http://guntingbatukertas.com/tools/recovery-data-
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Stop Press: Global Day Of Prayer And Fasting For North 
Korea 

Open Doors International akan mengadakan gerakan doa "Global Day of Prayer and 
Fasting for North Korea" pada tanggal 15 April 2012. Open Doors Indonesia mengajak 
Anda -- umat Kristen diseluruh Indonesia, untuk ikut terlibat berdoa bagi Korea Utara. 
Untuk mendapatkan pokok-pokok doa dan informasi tentang umat Kristen Korea Utara, 
silakan kunjungi website Open Doors Indonesia di < www.opendoorsindonesia.org >. 
Selain itu, kami juga menyediakan pokok-pokok doa dan video kesaksian dalam bentuk 
CD. Bagi Anda yang berminat mendapatkan CD ini, Anda dapat menghubungi Open 
Doors Indonesia melalui email di <indonesia@od.org> (cantumkan data diri dan alamat 
lengkap Anda).  

Kami juga mengajak Anda bergabung dalam komunitas Facebook Open Doors 
Indonesia di < http://www.facebook.com/pages/Open-Doors-
Indonesia/132588393444956 > dan Twitter di <@ODIndonesia>. Khusus tanggal 15 
April 2012, Anda bisa memposting doa-doa Anda di Facebook kami - kutiplah ayat-ayat 
dari kitab Mazmur sesuai dengan permintaan tubuh Kristus di Korea Utara.  

  

http://www.facebook.com/pages/Open-Doors-Indonesia/132588393444956
http://www.facebook.com/pages/Open-Doors-Indonesia/132588393444956
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ICW 1191/April/2012: Situs PMK (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Edisi kedua bulan April ini, masih membahas topik seputar situs Persekutuan 
Mahasiswa Kristen. Anda bisa membaca ulasan mengenai situs Persekutuan 
Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Bandung di Jelajah Nusantara. Untuk ulasan situs 
manca kali ini, Anda bisa menyimak tentang situs Florida State University Christian 
Campus Fellowship. Kami juga menyajikan tip yang menarik untuk mencegah 
kehilangan data di komputer, serta daftar situs persekutuan mahasiswa Kristen di kolom 
referensi.  

Semoga Anda diberkati melalui sajian kami dalam edisi ini. Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Persekutuan Mahasiswa Kristen 

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  

Di dalam situs Persekutuan Mahasiswa Kristen ITB ini, banyak ditemukan artikel-artikel 
untuk memperlengkapi perkembangan pemuda dan mahasiswa, khususnya dalam hal 
rohani. Artikel-artikel tersebut ada yang berupa hasil renungan sendiri maupun 
membagikan berkat renungan yang didapat oleh para mahasiswa tersebut. Dalam situs 
ini, juga terdapat sejarah terbentuknya PMK, detail tentang pelayanan masing-masing 
divisi, informasi gereja, dan kegiatan yang dilakukan; Anda juga bisa bergabung dengan 
Grup Facebook mereka, mengikuti akun Twitter mereka (@pmkitb), melihat foto-foto 
mereka di Facebook (facebook.com/rana.pmkitb), maupun video-video mereka di 
YouTube (http://www.youtube.com/user/pmkitb). Selain itu, situs ini juga terhubung 
dengan situs Diakonia PMK ITB, yaitu pemberian beasiswa kepada anggota PMK ITB 
yang membutuhkan.  

Dari situs ini bisa dilihat bahwa PMK ITB sangat aktif, bahkan para alumni-alumninya 
pun masih aktif dan terhubung secara virtual. Namun, jadwal kegiatan yang sudah 
dilakukan maupun yang akan dilakukan tidak terdapat di situs ini. Dari arsip yang ada, 
kegiatan sebatas di tahun 2011. Situs yang bisa dikatakan sudah lama dan 
berpengalaman ini, fokus pada perkembangan rohani bagi para anggota PMK ITB, 
membagikan berkat, dan menyalurkan berkat bagi yang membutuhkan. [YAD]  
==> http://pmk.itb.ac.id/ Tanggal akses: 19 Maret 2012  

  

http://www.youtube.com/user/pmkitb
http://pmk.itb.ac.id/
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Jelajah Manca: Florida State 

UNIVERSITY CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP  

Florida State University Christian Campus Fellowship (FSUCCF) adalah situs 
persekutuan mahasiswa Kristen dari Universitas Florida State di Amerika Serikat. Lewat 
salah satu menu di situs ini, yaitu Media-Monday Night Sermons, Anda dapat 
memperoleh bahan-bahan khotbah untuk mahasiswa dengan gratis. Anda juga bisa 
membaca video kesaksian-kesaksian para mahasiswa yang menerima Yesus di menu 
Media-Stories. Situs ini juga menyediakan layanan persekutuan bagi mahasiswa 
melalui berbagai grup, seperti grup mahasiswa baru, grup mahasiswa senior, serta 
menyediakan berbagai sumber bahan untuk persekutuan mahasiswa Kristen.  

Meski ditujukan sebagai media informasi dan penyebaran bahan bagi mahasiswa 
Kristen di Universitas Florida States, namun Anda juga dapat memperoleh bahan-bahan 
yang mereka sediakan untuk kebutuhan pelayanan kampus Anda. [AGY]  
==> http://fsuccf.com Tanggal akses: 04 April 2012  

  

http://fsuccf.com/
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Referensi 

DAFTAR SITUS PMK  

1. Situs-situs Persekutuan Mahasiswa Kristen dalam Bahasa Indonesia:  
1. PMK IPB <http://pmk.ipb.ac.id/>  
2. PMK FH UNDIP <http://pmkfhundip.webs.com/>  
3. PMK FH-UH <http://pmkfh-uh.blogspot.com/>  
4. Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Cenderawasih 

<http://pmkuncen.wordpress.com/>  
2. Situs-situs yang Persekutuan Mahasiswa Kristen dalam Bahasa Inggris:  

1. Fellowship of Catholic University Students <http://focus.org/>  
2. Texas United <http://texasunited.org/>  
3. University Fellowship of Christians <http://ufcutas.org/>  
4. GoCampus.org <http://gocampus.org/modx/>  
5. College Christian Fellowship @ Carroll College, Helena, Montana 

<http://carrollccf.com/>  
6. Christans on Campus <http://umich.edu/~coc/>  
7. Who is Jesus-Really? <http://whoisjesus-really.com/>  
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Stop Press: Dvd Library SABDA Anak 1.2 

Telah hadir produk terbaru Yayasan Lembaga SABDA berupa DVD "Library SABDA 
Anak 1.2", yang memuat 10.000+ bahan pelayanan anak.  

DVD "Library SABDA Anak 1.2" adalah sebuah perpustakaan digital, yang berisi: cerita-
cerita Alkitab dalam format video, audio, gambar, komik dan animasi; dan bahan-bahan 
lain seperti Software Alkitab SABDA, Alkitab mobile (HP), ribuan artikel pelayanan Anak 
dan ratusan e-Buku Kristen. Semua bahan ini tersedia untuk melengkapi pelayanan 
hamba Tuhan, guru sekolah, sekolah minggu, dan juga para orangtua. Selain 
bermanfaat untuk dipakai sebagai alat peraga, bahan-bahan ini juga menjadi sumber 
inspirasi untuk mengembangkan pelayanan anak di mana pun Anda berada. Harapan 
kami DVD ini juga dapat tersebar dengan mudah, karena gratis dan dapat dicopy atau 
diberikan kepada rekan-rekan pelayan lain yang membutuhkan. Tetapi DVD ini dilarang 
digandakan untuk tujuan komersial.  

Jika Anda tertarik untuk mendapatkan DVD di atas, silakan kontak: < ylsa(at)sabda.org 
>. Apabila Anda rindu mendukung pelayanan YLSA dengan dana, agar YLSA bisa 
membagikan DVD "Library SABDA Anak 1.2" secara gratis kepada lebih banyak orang, 
silakan kirim ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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Tips: Mencadangkan Data Komputer 

Dirangkum oleh: Gunung, Kusumanegara  

"Mencadangkan berkas data" (file backup) adalah tindakan menggandakan berkas data 
dari suatu media ke media yang baru, biasanya dari cakram keras (hard drive) komputer 
ke piringan cakram (CD) atau cakram keras yang lain. Pencadangan data perlu kita 
lakukan secara rutin untuk mengamankan data, terutama data-data yang berharga, 
yang belum dibuat salinannya (misalnya foto-foto, arsip-arsip pekerjaan, dll.), sehingga 
jika komputer utama kita rusak atau terkena virus, kita masih memunyai cadangan data 
di tempat yang lain, yang bisa kita salin kembali setelah kita memperbaiki komputer kita 
atau membeli komputer yang baru.  

Beberapa hal yang perlu diingat ketika kita akan mencadangkan data:  

1. Kumpulkan data-data penting Anda di satu direktori saja, misal: 
C:\Users\Saya\My Documents. Disiplin seperti ini akan sangat memudahkan 
Anda dalam melakukan pencadangan data, karena data Anda tidak tersebar di 
mana-mana.  

2. Seberapa seringkah kita perlu mencadangkan data kita? Hal ini tergantung 
seberapa banyak data baru yang ada di komputer Anda, sejak terakhir kali Anda 
mencadangkan data Anda. Jadi, jika data di komputer Anda tidak pernah 
bertambah, atau sangat sedikit bertambah, maka mungkin satu bulan sekali saja 
sudah cukup. Namun, jika setiap hari selalu ada penambahan data, maka 
dianjurkan untuk mencadangkan data maksimal setiap 3 hari sekali.  

3. Tes cadangan data Anda! Tidak ada gunanya Anda memiliki puluhan cadangan 
data, kalau semuanya tidak bisa diakses.  

Berikut ini adalah berbagai cara untuk mencadangkan data komputer Anda.  

1. Mencadangkan ke Cakram Keras Lainnya  

Jika komputer Anda memiliki lebih dari satu cakram keras, ini adalah cara 
pencadangan data yang paling memungkinkan; karena selain cepat, juga murah 
(Anda tidak perlu membeli tambahan peralatan). Jika komputer Anda tidak 
memiliki cakram kedua, Anda masih dapat melakukan cara ini dengan membeli 
cakram keras eksternal, yang dijual di toko-toko komputer.  

Caranya, kumpulkan data penting Anda di sebuah direktori di cakram pertama 
(misalnya di drive C:), dan secara rutin duplikasi direktori tersebut ke cakram 
kedua (misalnya di drive D:) atau cakram eksternal. Catatan: bedakan antara 
satu komputer dengan dua cakram keras, dengan satu komputer dengan satu 
cakram keras yang dipartisi (dibagi-bagi). Jika Anda tidak pasti, tanyalah kepada 
toko komputer Anda.  
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Kelebihannya, proses ini sangat mudah dilakukan, karena kedua cakram berada 
pada komputer yang sama. Selain itu, kapasitasnya yang relatif besar (mulai dari 
beberapa GB hingga beberapa TB), juga membuatnya menjadi pilihan untuk 
mencadangkan data-data yang berukuran besar, seperti video dan program-
program komputer.  

Kekurangannya, untuk satu komputer dengan dua cakram keras, data Anda 
masih tetap terkumpul di komputer yang sama. Jadi, problem seperti lonjakan 
arus listrik, bisa mengakibatkan kedua cakram tersebut rusak secara bersamaan.  

2. Mencadangkan ke Cakram Optik (CD atau DVD)  

Dengan makin menjamurnya drive CD dan DVD, maka walaupun Anda tidak 
memiliki alat penulis CD/DVD, namun kemungkinan besar ada teman Anda yang 
punya. Anda tinggal memasukkan CD/DVD ke alat penulis CD/DVD, kemudian 
dengan bantuan program khusus, seperti Nero, Anda dapat "membakar" data 
Anda ke keping-keping cakram optik tersebut. Kemudian untuk 
membaca/mengakses data yang sudah Anda cadangkan tersebut, Anda cukup 
dengan memasukkan CD/DVD tersebut ke alat pemutar CD/DVD di komputer 
mana saja seperti biasa.  

Manfaatkan teknologi tersebut untuk mencadangkan data Anda; karena 
kelebihan-kelebihannya seperti harga yang murah (CD-R kosong kurang dari Rp 
10.000 per keping), tahan lama (data di keping CD dapat bertahan beberapa 
tahun jika disimpan sesuai anjuran dari pabriknya), dan kapasitasnya juga cukup 
besar kalau hanya untuk sekadar menyimpan data-data teks (640 MB untuk CD 
dan 4 GB untuk DVD).  

Kekurangannya adalah kecepatan penyalinan data yang agak lambat, kapasitas 
yang terbatas, yang tidak memungkinkan pencadangan data dalam jumlah besar, 
sangat mudah rusak, tergores, kotor, hilang, dan harga alat penulis CD/DVD 
yang mahal (saat ini sudah banyak toko komputer yang menerima servis 
pencadangan data ke CD/DVD).  

3. Internet  

Ini adalah alternatif mencadangkan data yang baru, berkat munculnya berbagai 
website yang menyediakan jasa penyimpanan data secara cuma-cuma di 
Internet, dan kecepatan internet (terutama di Indonesia) yang semakin cepat. 
Dengan cara ini, kita tinggal mengunggah (upload) data kita dari komputer ke 
situs kita (kalau kita memiliki situs sendiri), atau ke salah satu layanan situs 
penyimpanan data gratis, dan ketika kita membutuhkan data tersebut, kita tinggal 
mengaksesnya dan mengunduhnya (download) ke komputer kita.  

Beberapa situs yang menyediakan penyimpanan gratis di internet antara lain:  
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• Box (http://box.com)  
• DropBox (http://dropbox.com)  
• MediaFire (http://mediafire.com)  
• FileDropper (http://filedropper.com)  
• FileFactory (http://filefactory.com)  
• FileDen (http://fileden.com)  
• SugarSync (http://sugarsync.com)  
• ADrive (http://adrive.com)  
• FlipDrive (http://flipdrive.com)  
• SkyDrive (http://skydrive.com)  

Selain itu, ada pula situs-situs lain yang menyediakan jasa penyimpanan untuk jenis-
jenis data tertentu, terutama yang berukuran kecil, misalnya video-video Anda dapat 
diunggah ke situs seperti YouTube atau Facebook, foto atau gambar-gambar Anda 
dapat diunggah ke situs Flickr atau Picasa, dan dokumen-dokumen Anda ke Google 
Docs.  

Kelebihan: gratis, cadangan data Anda bisa diakses dari seluruh dunia (selama ada 
koneksi internet), dan beberapa penyedia jasa layanan menyediakan tempat 
penyimpanan dalam jumlah besar (hingga puluhan GB). Untuk lebih besar dari itu, 
biasanya Anda harus membayar biaya bulanan.  

Kekurangan: lambat (tergantung koneksi Anda), tidak cocok untuk menyimpan data-
data rahasia, dan untuk penyimpanan yang bukan situs Anda sendiri, data-data Anda 
dapat sewaktu-waktu hilang. Terlepas dari janji yang diberikan oleh penyedia jasa 
layanan, kita harus ingat bahwa kita menyerahkan data kita untuk disimpan oleh pihak 
ketiga, yang kemungkinan besar tidak kita kenal. Selain itu, beberapa situs juga akan 
otomatis menghapus data Anda, jika Anda tidak mengunjungi situs itu selama beberapa 
waktu. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, baca kebijakan situs masing-masing, dan 
terutama kita harus memiliki cadangan di tempat yang lain.  

Referensi:  

1. OKE (Open Knowledge and Education). "Tips Backup Data Komputer". Dalam 
http://www.oke.or.id/2011/02/tips-backup-data-komputer/  

2. Practical eComerce."15 Cloud Storage Sites. Dalam 
http://www.practicalecommerce.com/articles/2969-15-Cloud-Storage-Sites  

3. Wikipedia, The Free Encyclopedia "Comparison of online backup services". 
Dalam http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=486399422  

4. Wikipedia, The Free Encyclopedia."Comparison of file hosting services". Dalam 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=486995085  
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Mei 2012 adalah Situs Pendidikan Kristen. Apabila Anda 
memiliki informasi atau mengelola Situs Pendidikan Kristen, silakan kirimkan info atau 
ulasannya kepada Redaksi ICW. 
Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas. Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi di 
alamat: < icw(at)sabda.org >  
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ICW 1192/Mei/2012: Situs Pendidikan 
Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 2 Mei, mengingatkan kita 
akan jasa Ki Hadjar Dewantara yang berusaha membangkitkan semangat pendidikan 
melalui semboyannya: "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri 
handayani." Untuk itulah, pada bulan Mei ICW akan mengulas situs-situs yang 
berhubungan dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan Kristen. Secara khusus, 
dalam edisi 1192, ICW akan mengulas situs Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih di 
kolom Jelajah Nusantara, situs Christian Educators Association International di kolom 
Jelajah Manca, dan Cinta Guru Sekolah Minggu Indonesia di kolom lacak Facebook. 
Selain itu, kami juga telah menyiapkan artikel pendidikan yang berhubungan dengan 
dunia teknologi. Kiranya sajian kami menjadi berkat bagi Anda. Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih 

Situs Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih (SKPNK) dibuat untuk tujuan promosi 
pendidikan dan pengenalan sekolah tersebut. Pertama kali masuk dalam situs ini, 
pengunjung disambut dengan video profil dan informasi tentang SKPNK, yang berdurasi 
sekitar 7 menit. Sedangkan informasi tertulis lain seputar sekolah ini ada dalam 
halaman Profil Sekolah, Agenda Sekolah, Berita Terkini, Buletin. Dalam Galeri Foto, 
informasi berbentuk foto-foto kegiatan dapat menolong pengunjung melihat aktivitas 
murid maupun sekolah. Selain halaman-halaman informasi mengenai sekolah, ada pula 
halaman Artikel yang dapat menambah wawasan pengunjung seputar Parenting, 
Vitamin for Mind, Inspirational People, dan Health.  

Salah satu halaman yang menarik adalah Kesaksian. Dalam halaman ini, pengunjung 
akan menemukan kesaksian-kesaksian para murid SKPNK mengenai kasih Tuhan 
dalam hidup mereka. Sayangnya, sampai ulasan ini diturunkan, update terakhir adalah 
bulan Februari 2012. Begitu pula dengan halaman-halaman yang lain, terlihat bahwa 
situs ini tidak terlalu sering mengalami pembaruan isi (update). (JS)  
==> http://www.pelitanusantarakasih.sch.id/ Tanggal akses: 27 April 2012  

  

http://www.pelitanusantarakasih.sch.id/
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Jelajah Manca: Christian Educators Association 
International 

Christian Educators Association International (CEAI) adalah sebuah lembaga religius 
nonprofit, yang didirikan pada tahun 1953, bertujuan untuk mendukung para guru 
Kristen di Amerika dan dunia internasional untuk menjadi garam dan terang bagi anak 
didik mereka. Di situs berbahasa Inggris ini, pengunjung dapat mencari bahan-bahan 
yang berkaitan dengan dunia belajar-mengajar, mulai dari filosofi mengajar sampai 
dengan hal-hal praktis yang berkaitan dengan kegiatan di kelas. Situs CEAI juga 
menawarkan keanggotaan berbayar, yang memungkinkan anggotanya untuk 
mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus anggota, seperti video-video seminar dan bahan-
bahan yang tidak dapat diakses oleh pengunjung yang bukan anggota.  

Jadi, jika Anda ingin menambah pengetahuan Anda mengenai dunia belajar-mengajar, 
tidak ada salahnya Anda mengunjungi situs Christian Educators Association 
International ini. Selamat berkunjung dan belajar. Tuhan Yesus memberkati. (YSY)  
==> http://www.ceai.org/ Tanggal akses: 27 April 2012  

  

http://www.ceai.org/
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Artikel: Penggunaan Teknologi Informasi bagi Dunia 
Pendidikan 

Dirangkum oleh: Gunung Yudi Pamungkas  

Perkembangan Teknologi Informasi dalam dunia pendidikan mendapat dampak yang 
positif. Dengan berkembangnya Teknologi Informasi, dunia pendidikan mulai 
memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Ada perubahan-perubahan cara 
mengajar yang berkembang dalam dunia pendidikan. Sekarang ini, jarak dan waktu 
bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk transfer ilmu pengetahuan. Banyak 
software dan aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi dalam transfer pengetahuan ini.  

Salah satu media yang sangat berperan untuk menyebarkan informasi pendidikan 
terbaru dalam dunia pendidikan adalah internet. Hal ini akan membuat setiap pengajar 
dapat mengikuti perkembangan atau informasi terbaru di dunia pendidikan yang mereka 
tekuni. Selain informasi terbaru, keberadaan internet juga memberikan dampak 
kemajuan di dunia pendidikan. Kemajuan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah 
perubahan dari situasi awal menuju situasi baru yang lebih baik dari sebelumnya.  

Seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan seharusnya melakukan inovasi dan 
pembaruan. Inovasi diperlukan bukan hanya untuk kepentingan siswa, sehingga para 
siswa merasa senang dengan pelajaran yang mereka ikuti, namun juga untuk para 
pengajar, sehingga para pengajar bisa menambah pengetahuan untuk lebih 
mematangkan pengalaman, juga meringankan kejenuhan dalam pengajaran.  

Penggunaan internet untuk dunia pendidikan memunyai dampak yang positif dan 
negatif. Dampak positifnya, yaitu:  

1. Informasi yang dibutuhkan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan 
pendidikan.  

2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-
book atau e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan.  

3. Kemajuan Teknologi dan Informasi juga memungkinkan berkembangnya kelas 
virtual atau kelas yang berbasis teleconference, yang tidak mengharuskan 
pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan.  

4. Sistem administrasi lebih mudah dan lancar karena penerapan Sistem Teknologi 
Informasi.  

Selain memunyai dampak positif, Teknologi Informasi juga memiliki dampak negatif di 
antaranya:  

1. Mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual 
(HAKI) karena semakin mudahnya orang dalam mengakses data, sehingga 
menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan.  
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2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah 
sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam 
menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal.  

3. Mengakibatkan orang untuk berpikir pendek dan bertahan konsentrasi dalam 
waktu yang singkat, karena tergantung pada alat yang digunakan.  

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, dapat memudahkan kita untuk 
belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan 
dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi memunyai 
dampak yang positif, karena dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia 
pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Meskipun 
demikian, kita juga harus tetap memikirkan dampak negatif dari perkembangan 
Teknologi Informasi tersebut.  

Dirangkum dari:  

1. Yahya, Dede. "Perkembangan TIK di bidang Pendidikan Indonesia". Dalam 
http://www.dedeyahya.com/2011/10/perkembangan-tik-di-bidang-
pendidikan.html  

2. Ahira, Anne. "Inovasi Teknologi Informasi di Dunia Pendidikan". Dalam 
http://www.anneahira.com/teknologi-informasi-6880.htm  

  

http://www.dedeyahya.com/2011/10/perkembangan-tik-di-bidang-pendidikan.html
http://www.dedeyahya.com/2011/10/perkembangan-tik-di-bidang-pendidikan.html
http://www.anneahira.com/teknologi-informasi-6880.htm
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Stop Press: Dapatkan Bundel Buletin Parakaleo! 

Buletin Parakaleo berisi tulisan-tulisan dari penulis dan konselor Kristen yang telah 
berpengalaman dalam bidangnya, seperti Yakub Susabda, Esther Susabda, Paul 
Gunadi, dan Paul Soetopo. Buletin Parakaleo ini diterbitkan oleh Departemen Konseling 
Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia sejak tahun 1984 hingga tahun 2007 
[buletin ini sekarang sudah tidak terbit lagi]. Saat ini tersedia bundel Buletin Parakaleo 
yang berisi 56 edisi (lengkap).  

Jika Anda berminat untuk mendapatkan bundel buletin Parakaleo ini, silakan mengisi 
form pemesanan di bawah ini. Pesanan Bundel Parakaleo akan dikirim lewat pos ke 
alamat pemesan (mohon tulis alamat yang lengkap).  

Sebagai ganti biaya cetak dan ongkos kirim, pemesan bisa memberikan sumbangan 
sukarela lewat transfer Bank: Rekening: BCA Pasar Legi Solo No. 0790266579 a.n. 
Yulia Oeniyati  

 
> potong di sini <-------------------  

FORM PEMESANAN BUNDEL PARAKALEO  

Nama Pemesan: Alamat lengkap: Kota: Kode Pos: No. HP: Email:  

Jumlah yang dipesan: .... bundel (masing-masing berisi 56 edisi -- lengkap)  

 
> potong di sini <-------------------  

Kirimkan kembali form ini dan bukti transfer ke: 
==> konsel(at)sabda.org  

Atau kirimkan data Anda lewat SMS ke: 088-1297-9100  
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ICW 1193/Mei/2012: Situs Pendidikan 
Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Pelayanan pendidikan merupakan pelayanan yang sangat penting. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses dan pengubahan sikap dan tata laku 
seseorang atau kelompok orang, dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan pelatihan. Ini berarti bahwa pendidikan sangat diperlukan untuk 
mengubah manusia menjadi lebih baik, seperti yang tertulis di Amsal 8:33, 
"Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya."  

Masih mengusung tema "Situs Pendidikan Kristen", ICW edisi kedua bulan ini akan 
mengulas "Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur" di kolom Jelajah Nusantara, situs 
pendidikan tinggi "Cedarville University" di kolom Jelajah Manca, serta Komunitas 
Sekolah Kristen Harapan Denpasar di kolom Lacak Facebook. Kami juga memberikan 
tip untuk "Mengembalikan File yang Terhapus dengan Menggunakan Pandora" di kolom 
Tip dan alamat-alamat situs pendidikan yang dapat Anda gunakan sebagai referensi. 
Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://alkitab.mobi/?Amsal+8%3A33
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Jelajah Situs: Badan Pendidikan Kristen (bpk) Penabur 

BPK PENABUR merupakan salah satu yayasan Kristen yang bergerak dalam bidang 
pendidikan. Misi dari BPK PENABUR adalah mengembangkan potensi peserta didik 
secara optimal, melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai kristiani. 
Halaman utama dari situs ini berisi informasi tentang kegiatan-kegiatan sekolah, 
informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan BPK PENABUR, dan informasi 
mengenai artikel-artikel yang telah dibuat oleh anggota yayasan dan prestasi dari 
peserta didik. Menu yang ditampilkan dalam halaman utama yaitu menu Home, Tentang 
Kami, Berita dan Publikasi, Program Unggulan, Kegiatan, Forum Alumni, Situs Terkait. 
Ada juga kotak pencarian yang digunakan untuk mencari berita dan kegiatan yang telah 
dilakukan oleh Yayasan BPK PENABUR. Situs ini juga memunyai link ke situs lain yang 
berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, sehingga memudahkan 
siswa untuk belajar, terutama Kimia dan Matematika.  

Situs BPK PENABUR ini cukup terpelihara. Hal ini bisa dilihat dari informasi maupun 
berita yang selalu ditambahkan setiap hari. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai default 
dalam situs ini, dan ada pilihan untuk mengganti ke dalam bahasa Inggris. Tetapi saat 
mengganti ke dalam bahasa Inggris, yang berubah hanya menunya saja dan untuk 
isinya masih dalam bahasa Indonesia. Kekurangan lain dari situs ini, yaitu masih 
adanya kode html yang muncul dalam halaman, sehingga membuat tampilan kurang 
enak dipandang. (GYP)  
==>http://www.bpkpenabur.or.id/ Tanggal akses: 21 Mei 2012  

  

http://www.bpkpenabur.or.id/
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Jelajah Manca: Cedarville University 

Sekolah di luar negeri merupakan impian banyak orang. Kualitas pendidikan yang baik 
diyakini menjamin masa depan lulusannya. Negara berkembang seperti Indonesia tentu 
berharap memiliki kualitas pendidikan semacam itu. Bagi Anda yang mencari informasi 
tentang perguruan tinggi di luar negeri, ulasan situs berikut mungkin bermanfaat.  

Cedarville University (CU) adalah salah satu universitas terkemuka di Barat Daya Ohio, 
Amerika Serikat. Dalam situsnya, banyak informasi tentang kampus yang dikenal 
sebagai komunitas pembelajar yang berpusat pada Kristus ini. Informasi mengenai 
reputasi, program, dan jurusan tentu sangat penting bagi calon mahasiswa. Menu 
"Academics" atau "Admissions" di bagian atas menyediakan hal itu. Berbagai fakultas 
dan program akan disajikan. Anda tinggal mengklik fakultas atau program yang Anda 
minati untuk masuk lebih jauh. Untuk program S1, terdapat dalam menu "Admissions". 
Banyak bidang studi yang dapat Anda pilih: musik dan penyembahan; sejarah dan 
pemerintahan; desain, dsb.. Bahkan, menu Academics juga memuat beberapa area di 
luar akademis.  

Salah satu topik nonakademis yang mungkin menarik perhatian adalah kehidupan para 
mahasiswanya. Students Life atau Events merupakan menu yang memuat informasi ini. 
Menu ini menunjukkan bahwa selalu ada yang terjadi di CU: konser musik, teater, 
olahraga, konferensi, dsb.. Bagi Anda yang sedang mencari informasi sekolah di luar 
negeri, situs ini cukup baik digunakan sebagai referensi. (BSM)  
==> http://www.cedarville.edu/cf/library/christianed/ Tanggal akses: 30 April 2012  

  

http://www.cedarville.edu/cf/library/christianed/
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Referensi 

DAFTAR SITUS PENDIDIKAN KRISTEN  

1. Situs-situs pendidikan Kristen dalam Bahasa Indonesia:  
1. PESTA -- Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam 

<http://www.pesta.org/>  
2. e-Learning <http://learning.sabda.org/>  
3. Sekolah Terang Dunia<http://www.sekolahterangdunia.org/>  
4. SMP Kristen Kalam Kudus<http://www.smpkalamkudus.sch.id/>  

2. Situs-situs pendidikan Kristen dalam Bahasa Inggris:  
1. Every Student <http://www.everystudent.com/>  
2. The Student Christian Movement <http://www.movement.org.uk/>  
3. Teacher Help <http://www.teacherhelp.org/>  
4. Christian Educational Resources<http://www.garynorth.com/freebooks/>  
5. The Christian World View Education 

<http://www.angelfire.com/ca4/cor/educate.html>  
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Tips: Mengembalikan File yang Terhapus dengan 
Menggunakan Pandora 

Dirangkum oleh: Kusuma Negara  

Pernahkan Anda dengan tidak sengaja menghapus file-file (berkas-berkas) penting 
Anda? Atau komputer Anda terkena virus sehingga file-file tersebut hilang? Berikut 
adalah cara untuk mengembalikan file-file tersebut.  

Langkah paling pertama, coba cari file-file Anda terlebih dahulu di Recycle Bin. Jika 
ada, Anda tinggal mengembalikan file tersebut dengan cara klik kanan pada file 
tersebut, dan pilih "restore". Namun jika ternyata tidak ada, artinya file tersebut telah 
terhapus permanen, dan harus menggunakan program khusus untuk mencoba 
mengembalikannya.  

Secara teknis, file-file yang terhapus secara permanen sebenarnya belum hilang dari 
harddrive Anda, selama Anda belum menambahkan file baru ke komputer Anda.  

Langkah-langkah yang diberikan di bawah ini adalah mengembalikan file-file yang 
terhapus permanen dengan program Pandora Recovery. Silakan ikuti langkah-langkah 
berikut: [Catatan: kunjungi URL aslinya untuk instruksi yang disertai dengan gambar].  

1. Download Pandora Recovery dari http://www.pandorarecovery.com/ dan simpan 
pada USB (flash disk) Anda. Ingat untuk menyimpan pada USB, bukan langsung 
pada komputer. Atau gunakan komputer lain untuk melakukan download, dan 
kopi program tersebut ke dalam USB.  

2. Pada komputer yang bermasalah, instal Pandora pada USB juga.  
3. Setelah Pandora terinstal, jalankan Pandora dari USB.  
4. Pada Pandora Recovery Wizard ini, klik "Next".  
5. Pada bagian berikutnya, Anda akan diminta untuk kembali memeriksa Recycle 

Bin untuk memastikan bahwa file-file Anda tidak ada di sana.  
6. Jika file-file Anda tetap tidak ditemukan, pilih "No, I did not find my files", lalu klik 

tombol "Next".  
7. Pilih drive tempat file-file Anda berada sebelum file-file tersebut hilang. Sebagai 

informasi, secara default lokasi "My Documents" ada pada drive "C:\" komputer 
Anda, lalu klik tombol "Next".  

8. Selanjutnya pilih "Search: I want to search for one of the following:", lalu klik 
tombol "Next".  

9. Pencarian akan berlangsung beberapa waktu, setelah itu hasil pencarian akan 
muncul.  

10. Cari file dan/atau direktori Anda yang terhapus. (Untuk memilih lebih dari satu 
file, tekan tombol "Control" pada mouse). Setelah file terpilih, klik kanan mouse 
Anda, lalu pilih "Recover To".  

11. Pilih lokasi untuk melakukan recovery (menyimpan file-file yang terselamatkan). 
Peringatan: Jangan memosisikan lokasi recovery pada direktori yang sama 

http://www.pandorarecovery.com/
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dengan lokasi asli file yang terhapus karena dapat menyebabkan file lama 
tertumpuk. Gunakan USB atau harddisk eksternal atau partisi yang terpisah 
(misal: drive D:\), lalu klik "Recover Now".  

12. Tunggu hingga proses recovery selesai.  
13. Pesan "File recovery has finished sucessfully" akan muncul setelah proses 

recovery selesai. Klik tombol "Close" untuk menuju lokasi file yang sudah 
diselamatkan, atau navigasi langsung dari Windows Explorer ke lokasi tersebut.  

14. Proses ini dapat Anda ulang untuk menyelamatkan file-file yang lain, atau Anda 
juga dapat memilih "Deep (Surface) Scan" untuk pencarian yang lebih detail. 
(Lihat poin 8).  

15. Semoga file-file Anda yang hilang dapat kembali. 

Dirangkum dari:  

Nama situs : SABDA Labs  
Alamat URL : http://labs.sabda.org/pandora_recovery  
Judul asli artikel : Pandora recovery  
Penulis : Tidak dicantumkan  
Tanggal akses : 27 April 2012  
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Juni 2012 adalah Situs Gereja.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Gereja, silakan kirimkan info atau 
ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi di alamat: < icw(at)sabda.org >  
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ICW 1194/Juni/2012: Situs Gereja (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Gereja diambil dari kata "Ekklesia", yang berarti dipanggil keluar. Kata ekklesia berasal 
dari gabungan kata "ek" yang berarti keluar dan kata "kaleo" yang berarti dipanggil. 
Dalam Perjanjian Baru berarti kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia 
yang berdosa, lalu dipisahkan untuk melayani Kristus (1 Petrus 1:1-2).  

Pada bulan Juni, ICW mengusung tema "Gereja". Sesuai dengan tema tersebut, kami 
akan menyajikan situs-situs yang berhubungan dengan gereja, seperti situs 
"Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia" di kolom Jelajah Nusantara dan situs "World 
Council of Churches" di kolom Jelajah manca. Selain itu, ICW juga memberikan ulasan 
"Facebook GRII Karawaci" di kolom Lacak Facebook dan artikel yang berjudul "Peran 
Teknologi Informasi dalam Pengembangan Jemaat Kristen". Kiranya sajikan ini 
bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda. Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://alkitab.mobi/?1+Petrus+1%3A1-2
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Jelajah Situs: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 
(pgi) 

Situs Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia hadir untuk memberikan berbagai 
informasi terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, yang sangat bermanfaat bagi hamba-
hamba Tuhan dan masyarakat Kristen Indonesia. Situs yang menggunakan setelan 
baku Bahasa Indonesia ini dilengkapi dengan "translate" multibahasa, sehingga 
pengunjung bisa menyesuaikan dengan bahasa yang mereka pahami. Fungsi 
pencarian yang tersedia sangat membantu para pengunjung dalam mencari artikel atau 
berita yang diinginkan dalam situs ini. Selain itu, situs ini juga menyediakan informasi 
video terbaru, streaming radio damai, video dari youtube yang informatif, streaming lagu 
mp3, dan agenda kegiatan PGI yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang 
direncanakan. Anda juga bisa berlangganan "newsletter" dari situs PGI ini dengan cara 
mengirimkan nama dan alamat e-mail Anda. Meskipun situs ini memunyai fitur yang 
cukup lengkap, tetapi situs ini masih memunyai kekurangan yaitu situs ini akan terasa 
berat karena banyak iklan yang dimuat serta banyaknya gambar-gambar yang terdapat 
dalam situs ini. (JM)  
==> http://www.pgi.or.id/ Tanggal akses: 21 Mei 2012  

  

http://www.pgi.or.id/
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Jelajah Manca: World Council Of Churces 

World Council of Churces (WCC) merupakan website dari sebuah organisasi Kristen, 
yang anggota-anggotanya terdiri dari gereja-gereja interdenominasi di seluruh dunia. 
Website ini didirikan tahun 1948 dan bertujuan untuk mewujudkan kesatuan iman 
Kristen dalam penyembahan dan kehidupan sehari-hari. Situs ini memuat berbagai 
informasi tentang WCC dan segala aktivitasnya.  

Bagi Anda yang tertarik dalam pelayanan berbasis oikumene, berselancar ke dalam 
situs ini tentunya menarik dan menambah wawasan. Anda dapat mengetahui berbagai 
rencana atau kerangka kerja dari WCC. Ada 6 kerangka kerja yang dapat Anda pelajari 
dari WCC dalam menu ini. Jika Anda tertarik dengan ini, Anda juga dapat bergabung 
dengan institusi ini dengan terlebih dulu mempelajari prasyaratnya pada menu "Who are 
We". Selain itu, ada juga informasi tentang kisah-kisah pelayanan dan ulasan kegiatan 
yang dilakukan WCC, yang dilengkapi dengan foto-fotonya, yang dapat Anda akses 
melalui menu "News". Anda juga dapat mengakses berbagai bahan, baik yang berupa 
dokumen, video, audio, dan bentuk-bentuk lainnya dalam menu "Resource".  

Situs ini menggunakan bahasa Inggris, namun juga disediakan berbagai pilihan bahasa 
untuk memudahkan pengunjung, sayangnya bahasa Indonesia tidak tersedia di sana. 
Situs ini belum didukung dengan akun jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook 
sebagai media komunikasi secara live. Situs ini bisa dijadikan referensi bagi Anda yang 
berkecimpung dalam dunia pelayanan lintas denominasi, budaya, dan bahasa. 
Berbagai artikel yang disajikan cukup inspiratif dan adaptif untuk pengembangan 
pelayanan, terutama dalam hal melihat "keluar" dari ruang pelayanan yang Anda 
tinggali saat ini. (BSM)  
==> http://www.oikoumene.org Tanggal akses: 24 April 2012  

  

http://www.oikoumene.org/
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Artikel: Peran Teknologi Informasi dalam Pengembangan 
Jemaat Kristen 

Perkembangan umat Kristen dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan 
meningkatnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk tujuan itu, 
pemerintah telah mencurahkan perhatian pada pembangunan spiritual, termasuk 
pembinaan hidup beragama.  

Kini, gereja tidak dapat membatasi mobilitas dan gerak umat, melainkan harus bisa 
memberikan layanan kepada mereka, sehingga mereka selalu merasakan sapaan 
Allah. Gereja harus peka dan cerdas untuk memanfaatkan teknologi. Tuhan Yesus pun 
cepat berinisiatif naik ke perahu Simon untuk memberikan ceramah di pantai (bdk. 
Lukas 5:1-11). Dengan demikian, proses pengudusan umat Allah dapat berjalan dengan 
baik tanpa ketegangan.  

Teknologi Informasi  

Sementara gereja dihadapkan pada tantangan-tantangan tersebut, tentu gereja 
membutuhkan sarana untuk menjadi solusi dan jawabannya. Salah satu sarana yang 
dapat dilirik untuk menjadi solusi adalah pemanfaatan perangkat teknologi informasi 
(TI).  

Tidak sedikit umat yang telah memiliki dan familiar dengan teknologi. Mereka bahkan 
telah menggunakannya di sekolah, di kantor, di tempat persewaan, dan di rumah. 
Meskipun pemilikan perangkat TI belum merata di kalangan umat, namun perangkat TI 
makin mudah untuk dioperasikan dan harganya makin terjangkau. Oleh karena itu, tidak 
ada salahnya bila para rohaniwan mendekatkan diri dengan perangkat tersebut agar 
dapat mengenal, menyapa, dan melayani umat.  

Penggunaan Fasilitas  

Sebenarnya, sudah banyak sekolah dan lembaga kristiani yang memiliki fasilitas 
perangkat TI, seperti komputer dan internet. Selain itu, umat yang memiliki ponsel 
jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu.  

Akan tetapi, fasilitas ini tampaknya belum digunakan secara optimal, baik untuk 
keperluan administrasi organisasi, pendidikan, misi, dan pengembangan iman. Padahal, 
perangkat-perangkat itu dapat didayagunakan oleh para rohaniwan untuk mengolah 
data administrasi kerumahtanggaan gereja, sekolah, atau rumah sakit yang dikelolanya. 
Dapat pula digunakan untuk berkomunikasi, baik secara pribadi maupun secara masal, 
sehingga dapat menjalankan tugas perutusan sebagai saksi Kristus (bdk. Lukas 4:43; 
Lukas 24:48; Kisah Para Rasul 1:8).  

Peralatan yang tersedia di laboratorium sekolah-sekolah kristiani dapat digunakan untuk 
penerbitan buku, tabloid, atau koran, warta gereja, renungan harian, serta 

http://alkitab.mobi/?Lukas+5%3A1-11
http://alkitab.mobi/?Lukas+4%3A43
http://alkitab.mobi/?Lukas+24%3A48
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+1%3A8
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pengembangan fasilitas web, blog, Facebook gereja, sekolah, dan lembaga. Tujuannya 
adalah agar semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada umat. Selain itu, 
melalui sarana-sarana TI, gereja dapat membangun dialog lintas agama dan 
komunikasi yang lebih hangat dengan masyarakat. Harapannya, kehadiran gereja 
makin dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.  

Fasilitas-fasilitas tersebut dapat pula digunakan dalam memberikan pelatihan-pelatihan 
untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya generasi muda agar dapat 
mengikuti perkembangan dunia. Dengan demikian, kehadiran gereja dan kegiatan misi 
memberi arti secara praksis bagi masyarakat.  

Sarana-sarana teknologi informasi dapat digunakan untuk meneguhkan umat dalam 
menghadapi kehidupannya. Gereja dapat memberikan renungan, menyajikan 
kesaksian-kesaksian yang meneguhkan umat. Umat yang tersapa tentu akan 
mendapatkan semangat yang menyala-Nyala dan harapan baru untuk melangkah maju 
ke depan.  

Oleh karena itu, gereja harus cepat berinisiatif dalam menggunakan teknologi, sebelum 
penyalahgunaan teknologi merajalela dan merusak kehidupan iman. Gelombang 
teknologi ini terus bergulir tanpa dapat menghentikannya. Sementara itu, umat semakin 
tertarik, karena mereka makin dimanja dengan berbagai fitur yang ada.  

Diambil dari:  

Nama situs : Situs Rohani Populer e-Bahana  
Alamat URL : http://www.ebahana.com/warta-2413-.html  
Penulis : Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom.  
Tanggal akses : 13 Mei 2012  

 

  

http://www.ebahana.com/warta-2413-.html
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Stop Press: 40 Hari Mengasihi Bangsa Dalam Doa 

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

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2012 ini kita akan kembali bersatu hati berdoa 
selama bulan puasa. Jika Anda rindu untuk turut ambil bagian berdoa bagi bangsa, 
kami akan mengirimkan pokok-pokok doa dalam versi e-mail untuk menjadi pokok doa 
kita bersama. Untuk berlangganan, silakan kirimkan e-mail ke: < subscribe-i-kan-buah-
doa(at)hub.xc.org >  

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

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.  
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ICW 1195/Juni/2012: Situs Gereja (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Masih seputar situs gereja, minggu ini redaksi ICW 
menyajikan ulasan situs Gereja Katedral Jakarta dan Christ Living Church. Apa saja isi 
situs tersebut? Singkatnya, mari simak ulasan-ulasan yang sudah disiapkan redaksi.  

Dalam edisi ini pula, kami memberikan tip bagaimana merawat "LCD Proyektor" dengan 
baik di kolom Tip. Untuk Lacak Facebook, ICW mengulas dari Facebook GBI Keluarga 
Allah. Kami juga memberikan referensi situs-situs gereja baik dari dalam dan luar 
negeri, yang bisa menambah wawasan Anda. Semoga Anda senantiasa diberkati 
melalui sajian kami. Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Katedral Jakarta Website 

Katedral Jakarta Website merupakan situs resmi dari Gereja Katedral Jakarta. Pada 
halaman utama, kita dapat melihat Warta Gereja dan Info Terkini dari Gereja Katedral 
Jakarta. Ada pula tautan yang mengarah ke halaman Mudika Katedral Jakarta, yang 
berisi berita dan foto-foto kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Orang Muda Katolik 
(OMK) Katedral Jakarta. Menu Kalender Liturgi memudahkan pengunjung untuk melihat 
bacaan Injil dan peringatan santo atau santa hari ini.  

Situs ini ingin memperkenalkan Katedral Jakarta, mulai dari arti dan sejarah bangunan 
(gedung gereja), para gembala yang berkarya di Katedral Jakarta (Uskup, Pastor 
Kepala, Pastor Pembantu yang bertugas), berita seputar Katedral, kesaksian iman dan 
doa, dan jadwal Misa di Gereja Katedral Jakarta. Dengan membaca catatan sejarah 
gereja dari tahun 1807 -- sekarang, kita dapat mengenal Gereja Katedral Jakarta mulai 
dari awal berdirinya hingga saat ini dan perjuangan para Pastor Paroki dalam 
mempertahankan agar Gereja Katedral Jakarta tetap ada dan berkembang. Situs ini 
juga memperkenalkan beberapa bagian dari bangunan gereja yang meliputi menara, 
lonceng, pintu masuk utama, ruang dalam gereja, dll.. Terdapat juga Goa Maria dan 
museum yang memperkenalkan beberapa alat Misa (alat yang digunakan dalam 
perayaan Ekaristi).  

Situs ini belum selesai 100 persen, beberapa halaman masih dalam proses pengerjaan. 
Jika ingin memberikan masukan dan saran, pengunjung situs dapat masuk dalam 
halaman Buku Tamu. (LR)  
==>http://www.katedraljakarta.or.id Tanggal akses: 7 Mei 2012  

  

http://www.katedraljakarta.or.id/
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Jelajah Manca: Christ Living Church 

Christlivingchurch.com adalah situs milik Christ Living Church (CLC), gereja Indonesia 
yang berlokasi di Australia. Situs ini tersaji dalam dua pilihan bahasa, yaitu Indonesia 
dan Inggris. Dalam halaman utama, pengunjung dapat melihat postingan terbaru dari 
CLC, "About CLC" untuk mengetahui sejarah dibentuknya gereja ini, dan "Photo 
Gallery" untuk menikmati dokumentasi gambar kegiatan mereka. Menu yang cukup 
menarik adalah "Online Sermon" dan "Live Broadcast". Anda bisa menonton video 
khotbah mingguan CLC, atau mengunduh audionya dalam format MP3, video dan audio 
khotbah ini rutin diupdate setiap minggunya. Kunjungi menu-menu lainnya bila Anda 
ingin mendukung pelayanan CLC, baik lewat dana, tenaga, maupun hal lainnya.  

Situs dari gereja yang dipimpin oleh Ir. Agus Rahardja DS, MA Mis. ini sangat menolong 
kita untuk mendapatkan bahan-bahan khotbah bermutu. Selain itu, situs ini juga 
dilengkapi renungan yang dapat kita baca. Sayangnya, isi situs ini tidak terlalu rutin 
diupdate (kecuali video dan audio khotbah), seperti terlihat dari postingan terakhir pada 
1 April 2012 lalu. (AGY)  
==> http://christlivingchurch.com/ Tanggal akses: 2 Mei 2012  

  

http://christlivingchurch.com/
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Referensi 

DAFTAR SITUS GEREJA  

1. Situs-situs gereja dalam Bahasa Indonesia:  
1. Gereja <http://gereja.co/>  
2. Profil Gereja<http://profilgereja.wordpress.com/>  
3. Gereja Katholik <http://www.gerejakatolik.net/>  
4. Gereja in-christ.net<http://www.in-christ.net/links/topic/gereja>  
5. Sinode GBI <http://www.sinodegbi.org/>  
6. Sinode GKJ <http://www.gkj.or.id/>  
7. Graha Bethany <http://iix.bethanygraha.org/>  
8. GBI Keluarga Allah <http://gbika.org/id/>  
9. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat<http://www.gpib.org/>  
10. GPdI Ketapang<http://www.gpdi-ketapang.com/>  
11. Gereja Kristus Yesus <http://www.gky.or.id/>  
12. Gereja Kristen Protestan Simalungun <http://www.gkps.or.id/>  

B. Situs-situs gereja dalam Bahasa Inggris:  

13. Indonesian Christian Churches Canada <http://www.icc-toronto.org/>  
14. United Churches of God <http://www.ucg.org/>  
15. Friend of Indonesia <http://friendsofindonesia.org/>  
16. Gereja Interdenominasi Injili Indonesia <http://www.giii-japan.org/>  
17. Indonesian Church of Kuwait <http://www.gkikuwait.com/>  
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Tips: Perawatan Lcd Proyektor 

Saat ini banyak gereja berpindah minat dalam hal multimedia, dari Overhead Proyektor 
(OHP) diganti LCD Proyektor untuk menampilkan lagu dan visualisasi lainnya, yang 
tentunya kualitas hasilnya lebih bagus. Di pasaran, harga LCD standar (2500 ansi 
lumens) sekitar 5 jutaan. Sedangkan harga bola-lampunya sekitar 3 jutaan, kalau suatu 
saat Anda harus menggantinya. Tentunya bukan biaya yang besar untuk sebuah gereja 
besar. Tapi bagaimana jika gereja itu baru berkembang dan belum memunyai jemaat 
banyak? Bukannya mau membatasi kuasa Tuhan, tapi sangat disayangkan apabila 
uang dari berkat Tuhan itu melayang begitu saja, karena kelalaian dalam perawatan 
media ini.  

Untuk itu, tidak ada salahnya jika kita mengetahui beberapa hal yang terkait dengan 
LCD Proyektor.  

1. Sebelum kabel power LCD disambungkan ke sakelar listrik, pastikan kabel power 
sudah tersambung terlebih dahulu ke LCD, dan juga kabel VGA/RGB yang ke 
LCD sudah disambung.  

2. Sebisa mungkin, gunakanlah "remote control" untuk menghidupkan dan 
mematikan LCD.  

3. Saat LCD beroperasi atau menyala, usahakan jangan dipindahkan atau diangkat 
atau digeser, sebab bola-lampu LCD sangat sensitif dengan getaran dan bisa 
mengakibatkan lampu LCD putus.  

4. Apabila tiba-tiba arus listrik terputus, mungkin karena listrik padam atau 
penyebab lainnya, cabutlah kabel power LCD dari sakelar listrik. Masukkan 
kembali apabila arus listrik sudah stabil. Langkah ini sangat penting, sebab arus 
listrik yang tidak stabil dapat merusak "motherboard" LCD Anda. Harga 
"motherboard" hampir sama dengan harga baru LCD.  

5. Jangan pernah mematikan LCD dengan mencabut kabel power dari sakelar 
listrik. Gunakan selalu "remote control" untuk mematikan perangkat ini.  

6. Apabila Anda sudah mematikan LCD, tunggu sampai lampu "indicator" menjadi 
warna hijau. Artinya, kipas pendingin dalam LCD sudah mati. Barulah Anda 
mencabut kabel power dari sakelar listrik.  

7. Walaupun kipas pendingin sudah mati atau lampu "indicator" sudah warna hijau, 
LCD tersebut jangan langsung diangkat atau dipindahkan. Biarkan LCD betul-
betul dingin, barulah diangkat atau disimpan.  

8. Kami sarankan supaya LCD gereja ditempatkan permanen dengan 
menggunakan alat penyangga LCD, misalnya digantung atau dibuat satu tempat 
khusus, jadi tidak dipindah-pindah alias bongkar pasang.  

9. Kalau Anda memunyai dana lebih, usahakan LCD menggunakan UPS atau 
perangkat penyimpan arus listrik, sehingga kalau terjadi pemadaman arus secara 
tiba-tiba, LCD masih menyala dan bisa bertahan sekitar 30 sampai 45 menit 
sesuai dengan daya UPS yang Anda miliki.  

Semoga tip di atas bermanfaat bagi rekan pelayan multimedia gereja. Tuhan Yesus 
memberkati!  
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Juli 2012 adalah Situs Majalah Kristen.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Majalah Kristen, silakan kirimkan 
info atau ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
< icw(at)sabda.org >  
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ICW 1196/Juli/2012: Situs Majalah Kristen 
(I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Majalah bisa diartikan sebagai terbitan berkala, yang isinya meliputi berbagai liputan 
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Majalah bisa 
dibedakan berdasarkan waktu penerbitannya dan bisa juga dibedakan menurut 
pengkhususan isinya. Salah satu jenis majalah yang dibedakan menurut pengkhususan 
isinya, yaitu majalah Kristen. Majalah ini khusus berisi tentang bahan-bahan 
kekristenan.  

Tema yang diusung oleh ICW pada bulan Juli adalah "Majalah Kristen", khususnya 
majalah Kristen online. Anda bisa menyimak ulasan situs Tabloid Reformata Online di 
kolom Jelajah Nusantara, ulasan situs Christian Online Magazine di kolom Jelajah 
Manca, dan di kolom Lacak Facebook kami menyajikan majalah "Pemuda Kristen 
Kingdom". Kami juga menyajikan artikel yang menarik mengenai Publikasi Elektronik 
YLSA. Semoga Anda diberkati melalui sajian kami dalam edisi ini. Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Tabloid Reformata Online 

Situs Tabloid Reformata merupakan situs tabloid kristiani online, yang bertujuan untuk 
menjadi corong suara Kristen dalam mencermati, mengkritisi, dan memotivasi umat, 
dalam karsa dan karya, berbangsa dan bernegara.  

Situs yang selalu diupdate ini memiliki menu-menu yang bisa membantu para 
pengunjung untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Kekayaan informasi situs ini bisa 
dilihat dari menu-menu utamanya. Berita-berita terkini seputar masalah sosial, politik, 
kehidupan gerejawi dan umat dalam sudut pandang kristiani, bisa diakses dalam menu 
"News" atau menu "Headline". Selain itu, pengunjung juga bisa mendengar banyak 
audio khotbah maupun pelajaran rohani dalam menu Audio. Beberapa tayangan visual, 
yang terdiri dari kategori Diskusi, Moment, Seminar, Khotbah Seri, dsb., bisa dilihat 
dalam menu Video. Yang menarik, Tabloid Reformata juga memiliki radio maupun 
televisi streaming. Semuanya bisa diakses melalui menu Radio dan menu RVS-TV. 
Semua arsip Tabloid Reformata pun secara lengkap bisa Anda akses melalui menu 
"EPAPER".  

Situs ini menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi pengunjung bisa mengganti dengan 
bahasa yang mereka inginkan dengan menggunakan fasilitas Google translate. Website 
ini juga terhubung dengan jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook Tabloid 
Reformata, yang merupakan komunitas dari tabloid tersebut. Selain itu, pengunjung 
juga disediakan fasilitas untuk terhubung dengan akun Reformata Channel yang ada di 
situs Youtube, sehingga pengunjung bisa melihat rekaman-rekaman dari kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Tabloid Reformata ini.  

Situs ini merupakan situs yang ditangani dan dipelihara dengan baik. Terlihat dari 
update bahan yang selalu baru dan arsip bahan yang sangat mudah dicari. Secara 
keseluruhan, situs ini cukup lengkap dalam hal kompetensi sebagai tabloid kristiani 
online. Jika Anda ingin membaca berita-berita segar dan informasi-informasi seputar 
kehidupan masyarakat Kristen di Indonesia dan luar negeri, silakan kunjungi situs ini. 
(JS/GYP)  
==> http://reformata.com/page_front Tanggal akses: 15 Juni 2012  

  

http://reformata.com/page_front
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Jelajah Manca: The Christian Online Magazine.com 

Salah satu dari sekian banyak majalah Kristen online yang ada di internet adalah The 
Christian Online Magazine.com, terbitan Darlene Osborne Publisher. Majalah online ini 
memuat berbagai artikel kekristenan yang membahas berbagai bidang kehidupan.  

Kata "majalah" lebih sering mengarahkan pemikiran seseorang pada "kertas bergambar 
dengan sedikit tulisan daripada sebaliknya". Namun saat mengunjungi website ini, 
terlihat bahwa situs ini dominan dengan teks, yang cukup memberikan gambaran 
kekayaan bahan di dalamnya. Bahan-bahan dalam situs ini dibagi ke dalam beberapa 
topik seperti Apologetika, Iman, Kehidupan Kristen, dan juga puisi serta prosa Kristen. 
Anda tinggal mengeklik setiap judul artikel untuk membaca bahannya lebih jauh.  

Untuk "berkomunikasi" dengan para pengunjungnya, website ini menyediakan beberapa 
menu interaksi. Selain sudah dilengkapi dengan link jejaring sosial Facebook, juga 
terdapat pilihan menu yang memungkinkan pengunjung berpartisipasi. Menu-menu 
tersebut antara lain: Subscribe To Our Magazine untuk berlangganan artikel, Submit An 
Article untuk Anda yang ingin menyumbangkan artikel, dan Media Kit bagi Anda yang 
ingin mempromosikan bahan-bahan pelayanan.  

Banyaknya artikel dan informasi membuat web ini bermanfaat bagi para pengajar di 
gereja, termasuk guru-guru sekolah minggu. Berbagai bahan mengajar dalam bentuk 
video dapat diperoleh melalui situs ini.  

Untuk mendapatkan bahan-bahan mengajar bagi anak maupun remaja, Anda bisa 
mengaksesnya dalam menu YouTube Videos by Youth on the Rock. Dalam halaman 
tersebut terdapat tautan ke beberapa video-video kekristenan. (BSM)  
==> http://www.christianonlinemagazine.com/ Tanggal akses: 12 Juni 2012  

  

http://www.christianonlinemagazine.com/
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Artikel: Publikasi Elektronik YLSA 

Ditulis oleh: Gunung Yudi P dan Kusuma Negara  

Kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan buku elektronik atau buku digital, yang 
bisa kita jumpai dalam format teks, pdf, maupun html. Buku elektronik hanyalah satu 
dari jenis publikasi elektronik. Masih banyak jenis publikasi elektronik lainnya yang 
dapat Anda peroleh secara digital, antara lain majalah elektronik, surat kabar elektronik, 
jurnal elektronik, artikel elektronik, bahkan edisi ICW yang sedang Anda baca saat ini 
pun merupakan publikasi elektronik ("e-publication") yang diterbitkan oleh Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA).  

Menerbitkan publikasi elektronik memang relatif lebih mudah dan murah dibanding 
penerbitan cetak, karena tidak perlu mengeluarkan biaya cetak dan distribusi, sehingga 
seluruh publikasi elektronik YLSA dapat diperoleh secara gratis melalui e-mail maupun 
melalui situs arsip publikasi YLSA (http://sabda.org/publikasi). Sejak 1998 hingga saat 
ini, YLSA telah menerbitkan 24 publikasi elektronik yang meliputi berbagai bidang 
pelayanan Kristen, 20 di antaranya masih berjalan, dengan total edisi lebih dari 15.000 
edisi. Selain dari segi biaya dan kemudahan distribusi, kelebihan lain dari publikasi 
elektronik dibanding dengan publikasi cetak adalah dapat digandakan dengan sangat 
cepat dan praktis, sehingga publikasi-publikasi YLSA dapat mencapai lebih dari jumlah 
pelanggan resminya yang berjumlah hampir 70.000. Sebagian atau keseluruhan 
publikasi YLSA banyak pula yang disebarkan ulang melalui milis-milis, disebarkan dari 
email ke email, ataupun ke media sosial yang lain, maupun dicetak di dalam warta 
gereja dan penerbitan Kristen lainnya -- belum terhitung para pengunjung situs-situs 
YLSA yang membaca langsung melalui web (daftar situs YLSA dapat dilihat di 
http://sabda.org/katalog). Kelebihan lainnya menerbitkan secara elektronik adalah 
dengan bantuan teknologi, isi publikasi tersebut dapat dengan mudah dicari isinya, 
diubah tampilannya, diperbesar hurufnya, diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahkan 
dibacakan oleh komputer.  

Kini, seluruh publikasi elektronik yang diterbitkan oleh YLSA pun sudah dapat dinikmati 
dalam bentuk buku digital, yang disusun per tahun untuk tiap-tiap publikasi. Format 
yang digunakan adalah PDF karena keuntungannya antara lain adalah sifatnya yang 
universal dan dapat dibuka di hampir semua piranti, serta memberikan kelebihan dalam 
hal format siap cetak. Selain itu, terdapat fitur pencarian, daftar isi, indeks, pranala luar, 
dan juga multimedia. Untuk mendapatkan publikasi elektronik yang telah dibukukan 
tersebut, Anda hanya perlu mengunjungi situs publikasi SABDA, kemudian pilih menu 
"Download". Setelah itu, akan muncul gambar buku-buku dari publikasi elektronik. 
Untuk melakukan download, Anda tinggal klik kanan pada edisi yang Anda inginkan, 
lalu pilih "Save Link As". Sama halnya dengan publikasi elektronik YLSA, buku digital ini 
pun bebas dibagikan kepada orang lain maupun digunakan untuk keperluan pelayanan. 
Satu-satunya hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap penggunaannya wajib untuk 
mencantumkan sumbernya sesuai dengan format pengutipan umum yang berlaku.  

http://sabda.org/publikasi
http://sabda.org/katalog
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Stop Press: Bergabunglah dalam Kelas Dasar-dasar Iman 
Kristen (DIK)! 

Yayasan Lembaga SABDA melalui program PESTA (Pendidikan Elektronik Studi 
Teologia Awam) <http://pesta.org> kembali membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen 
(DIK) untuk periode Sep/Okt 2012. Jika Anda mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas 
ini, maka Anda akan mendapat modul pelajaran seputar pokok-pokok penting dasar 
iman Kristen, seperti Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam 
Kristus. Setelah menyelesaikan seluruh tugas tertulis dalam modul, Anda akan masuk 
menjadi peserta kelas diskusi untuk belajar bersama rekan-rekan yang lain seputar 
dasar iman Kristen.  

Segeralah mendaftar karena kelas diskusi akan dimulai pada 18 September 2012. Cara 
mendaftarkan diri sangat mudah. Anda tinggal mengirimkan permohonan mengikuti 
kelas DIK Sep/Okt 2012 ke Admin PESTA di alamat email < kusuma(at)in-christ.net >  

Jika Anda ingin mendapatkan modul DIK secara online, silakan akses di: ===> 
<http://pesta.sabda.org/dik_sil>  

  

http://pesta.org/
http://pesta.sabda.org/dik_sil
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ICW 1197/Juli/2012: Situs Majalah Kristen 
(II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Edisi kedua di bulan Juli ini masih membahas tentang situs Majalah Kristen. Kami 
menghadirkan beberapa ulasan situs dari Majalah Bahana untuk situs yang berbahasa 
Indonesia dan Risen Magazine untuk situs yang berbahasa Inggris. Anda juga bisa 
menyimak Facebook dari Majalah GRESH! di kolom Lacak Facebook. Selain itu, Anda 
juga bisa membaca tip bagaimana membuat warta gereja yang menarik untuk 
pelayanan di gereja Anda. Kami juga menyajikan referensi situs pilihan untuk topik situs 
majalah Kristen. Tidak lupa, kami juga mengundang Anda untuk berkontribusi di ICW 
edisi bulan depan. Semoga Anda diberkati melalui sajian kami di edisi ini.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Situs Rohani Populer Ebahana.com 

Situs Rohani Populer eBAHANA.com merupakan situs resmi dari Majalah Bahana. 
Situs ini memuat berbagai informasi, artikel, tips, kesaksian, renungan, serta buku-buku 
terbaru. Situs ini disusun berdasarkan kategori seperti Tokoh dan Artis, Inspirasi, Tips, 
Vitamin, Kesaksian, Hot News, dan Buku untuk membantu para pengunjung mencari 
bahan yang mereka butuhkan. Situs eBAHANA.com juga menyediakan fasilitas bagi 
para pengunjung yang ingin membeli buku secara online di menu Book Store. Buku-
buku yang ditampilkan di menu Book Store ini dibagi dalam beberapa kategori, 
misalnya buku terlaris, buku terbaru, buku obral/reguler, dan lain sebagainya.  

Situs rohani ini juga menyediakan fasilitas konseling secara online bagi para 
pengunjung yang membutuhkan konsultasi. Selain itu juga menyediakan tiga fasilitas 
pencarian. Pertama, fasilitas pencarian untuk buku, yang terdapat di menu Book Store. 
Fasilitas ini dibagi dalam dua kategori, yaitu pencarian berdasarkan buku atau 
berdasarkan penulis. Kedua, fasilitas pencarian untuk artikel/berita dengan 
memasukkan kata kunci. Ketiga, fasilitas pencarian arsip yang berdasarkan pada 
tanggal/bulan/tahun dan juga pencarian ayat Alkitab. Dengan fasilitas ini, pengunjung 
dimudahkan untuk menemukan arsip-arsip yang pernah dimuat di ebahana 
sebelumnya, serta bisa mencari ayat yang ingin pengunjung baca. (JM)  
==> http://ebahana.com Tanggal akses: 10 Juni 2012  

  

http://ebahana.com/
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Jelajah Manca: Risen Magazine 

Risen Magazine adalah sebuah majalah berbahasa Inggris yang ditujukan kepada 
kaum muda. Majalah ini membahas tokoh-tokoh yang dapat menjadi inspirasi bagi 
pembacanya. Pada dasarnya, situs ini memiliki empat menu utama, yaitu About, Read, 
Blog, dan Order Print.  

Dalam menu About, pengunjung dapat membaca visi dari majalah ini, yaitu untuk 
membuka mata pemuda dan remaja mengenai orang-orang yang memberi inspirasi 
positif bagi mereka dan membuat komunitas pemuda-remaja menjadi lebih baik, serta 
memengaruhi dunia dengan iman, pengharapan, dan kasih. Melalui menu ini, para 
pengunjung juga bisa mengetahui alamat kontak redaksi majalah ini. Dalam menu 
Read, para pengunjung dapat membaca majalah ini dalam versi elektronik, setelah 
memasukkan nama depan serta alamat e-mail. Harus diingat, yang ditawarkan di menu 
ini adalah majalah elektronik berbasis Adobe Flash, sehingga pengunjung harus 
memiliki plugin Adobe Flash di browsernya.  

Selain membaca, pengunjung juga disediakan fasilitas untuk dapat mencetak sendiri 
halaman-halaman majalah. Dalam menu Blog, pengunjung dapat membaca artikel yang 
berkaitan dengan kehidupan remaja, seni, film, serta kekristenan. Artikel-artikel dalam 
menu Blog ini dipasang sampai edisi Musim Semi 2012, dan terakhir kali diunggah pada 
bulan Maret tahun 2012. Situs Risen Magazine menawarkan kepada para pengunjung 
untuk berlangganan majalah ini dalam bentuk cetak di menu Order Print.  

Jadi, jika rekan-rekan remaja dan pemuda ingin membaca majalah Kristen yang 
membahas banyak hal tentang budaya pop modern dan tokoh-tokoh yang memberi 
banyak inspirasi untuk semakin berkarya dalam Kristus, tak ada salahnya berkunjung ke 
situs majalah Risen ini. Selamat berselancar, Tuhan Yesus memberkati! (YSY)  
==> http://www.risenmagazine.com Tanggal akses: 12 Juni 2012  

  

http://www.risenmagazine.com/
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Stop Press: Ikutilah Kelas Pernikahan Kristen Sejati 2012! 

Kabar gembira! PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam)  

< http://pesta.org > membuka kelas umum Pernikahan Kristen Sejati 

(PKS). Bagi Anda yang sudah menikah, kelas ini sangat disarankan untuk Anda ikuti. 
Melalui kelas PKS, Anda akan mempelajari pemikiran murni berdasarkan Alkitab untuk 
mendapatkan pengertian yang benar tentang pernikahan Kristen. Modul-modul 
pelajaran maupun diskusi dalam kelas virtual akan mengupas bagian-bagian firman 
Tuhan yang membicarakan tema-tema pernikahan.  

Anda tertarik? Silakan daftarkan diri Anda ke < kusuma(at)in-christ.net >. Setelah itu, 
Anda akan memperoleh modul yang dapat Anda pelajari terlebih dahulu. Jika Anda 
sudah menyelesaikan pelajaran dan tugas tertulis, maka lebih lanjut proses belajar akan 
dilakukan dalam kelas diskusi. Harapan kami, setiap peserta yang mengikuti kelas 
dapat memupuk komitmen dan upaya yang lebih baik untuk menggarap kehidupan 
pernikahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.  

Untuk mendapatkan Modul PKS, silakan akses bahannya di: 
==> < http://pesta.org/pks_sil >  

Tuhan memberkati!  

  

http://pesta.org/
http://pesta.org/pks_sil
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Tips: Membuat Warta Gereja 

Diringkas oleh: Jonathan Maryadi  

Anda telah memutuskan untuk meluncurkan warta gereja? Jika ya, Anda telah 
melaksanakan bagian yang mudah. Selebihnya, Anda memerlukan banyak pemikiran, 
perencanaan, dan waktu untuk mewujudkannya. Walaupun tampak sederhana, kita 
perlu ingat bahwa media ini juga membutuhkan waktu dan tenaga.  

Berikut akan dibahas beberapa petunjuk dasar serta kiat untuk keseluruhan 
perencanaan dan penerbitan warta gereja yang informatif dan berkesan profesional.  

1. Frekuensi penerbitan. 
Warta gereja bisa diterbitkan bulanan, mingguan, tergantung kebutuhan gereja 
setempat.  

2. Tulisan mudah dibaca. 
Tulisan yang tidak bisa dibaca membuat pembaca tidak tertarik. Tulisan terlalu 
ramai dan banyak teks huruf besar juga tidak akan menarik.  

3. Tampilan menarik. 
Tampilan yang menarik akan membuat si pembaca akan tertarik untuk 
membacanya. Situs sharefaith <www.sharefaith.com> menyediakan banyak 
referensi tampilan yang menarik untuk tampilan warta gereja.  

4. Nama dan tema warta gereja. 
Nama warta gereja dapat berupa nama gereja atau nama yang kreatif yang 
dapat memikat pembaca. Misalnya, Gereja Kristen Indonesia yang lokasinya di 
pesisir, warta gerejanya bisa bernama "Kabar Baik Pesisir". Selain itu, jika tema 
warta gereja menyatu, pikiran pembaca dapat berfokus pada keseluruhan isi 
pesannya. Tema-tema tersebut dapat berupa "Penjangkauan di Lingkungan 
Rumah", "Tips Menghindari Stres Hari Libur", "Ketetapan Allah", atau topik-topik 
lain yang akan mengoreksi dan menginspirasi pembaca.  

5. Sumber isi warta Anda. 
Warta gereja tidak hanya berisi seputar pengumuman dan informasi penting 
tentang gereja, tetapi juga artikel-artikel yang dapat memberikan dorongan serta 
bimbingan. Artikel-artikel tersebut dapat diambil dari beraneka ragam sumber. 
[Anda tentunya dapat memperoleh dan memakai bahan-bahan berkualitas dari 
publikasi-publikasi YLSA, asalkan Anda tidak menggunakannya untuk tujuan 
komersial. Anda juga harus mencantumkan SUMBER ASLI dari bahan yang 
diambil dan nama publikasi YLSA sebagai penerbit elektroniknya, Red.].  

6. Berikut ini adalah ide-ide lain untuk isi warta gereja yang bisa menjadi bahan 
tambahan yang bermanfaat.  

1. Ringkasan pendek tentang khotbah yang disampaikan minggu 
sebelumnya.  

2. Kalender kegiatan (jadwal ibadah, dll.).  
3. Pengurus atau komisi gereja yang dapat dihubungi.  
4. Siapa kita dan apa yang kita lakukan -- visi gereja.  
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5. Perubahan-perubahan penting dalam komisi -- lokasi kelas, perubahan-
perubahan kepala komisi, penambahan kelas-kelas baru, dll..  

Jemaat gereja merupakan gambaran Kristus dan gereja. Demikian pula, warta gereja 
merupakan gambaran Kristus dan gereja dalam bentuk tertulis. Jika warta gereja 
diambil oleh orang yang tidak menghadiri gereja, kita ingin orang tersebut melihat hasil 
yang berbobot, sesuatu yang mencerminkan kualitas tinggi gereja. Rasul Paulus 
mengatakan, "Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."  
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Agustus 2012 adalah Situs Lembaga Negara.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Lembaga Negara, silakan 
kirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
<icw(at)sabda.org>  
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ICW 1198/Agustus/2012: Situs Lembaga 
Negara (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Selama 
bulan Agustus ini, sudah banyak acara yang telah dipersiapkan dan dilakukan oleh 
masyarakat untuk menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Sebagai 
Direktori Situs Kristen Indonesia, ICW juga turut serta dalam memperingati HUT 
Republik Indonesia ini, melalui sajian-sajian istimewa kami dalam bulan kemerdekaan 
ini.  

Bulan Agustus ini, ICW mengambil tema Lembaga Negara. Dalam edisi ini, kami 
menyajikan situs-situs yang berhubungan dengan pemerintahan Republik Indonesia. 
Anda bisa menyimak ulasan situs mengenai Portal Nasional Republik Indonesia di 
kolom Jelajah Nusantara. Pada kolom Jelajah Manca, Anda bisa menyimak ulasan situs 
"The United Stated- Indonesia Society" (USINDO). Selain itu, ICW juga memberikan 
artikel tentang ponsel pintar yang menggunakan Sistem Operasi Android, serta ulasan 
tentang komunitas Kepolisian Republik Indonesia di kolom Lacak Facebook. Kiranya 
sajian kami bisa menjadi berkat bagi pelayanan Anda.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Portal Nasional Republik Indonesia 

Situs indonesia.go.id yang merupakan situs Portal Nasional Republik Indonesia, 
memudahkan masyarakat Indonesia (khususnya) untuk memperluas wawasan dalam 
berbagai bidang dan informasi yang ada di Indonesia. Mulai dari geografi Indonesia, 
susunan pemerintahan, politik, produk hukum, pidato presiden, potensi daerah, dll.. 
Saat Anda mengunjungi situs ini, wawasan Anda akan diupdate dengan topik-topik 
berita (32 topik) seputar peristiwa yang terjadi di Indonesia. Topik-topik tersebut antara 
lain Kebudayaan, Kelautan, Kesehatan, Perhubungan, Keuangan, dll.. Informasi-
informasi dalam situs ini selalu diperbarui setiap hari agar pengunjung bisa mengikuti 
perkembangan Negara Indonesia dalam bidang apa saja. Berita-berita yang lengkap 
dapat Anda akses dalam kolom Navigasi Berita. Jika ingin melihat klip-klip mengenai 
beberapa daerah di Indonesia yang mempromosikan kekayaan alam maupun kekayaan 
budayanya, silakan Anda membuka menu Gallery.  

Situs yang berada di bawah tanggung jawab "Sekretariat Negara Republik Indonesia" 
dan "Kementerian Komunikasi dan Informatika" ini memiliki menu dan navigasi yang 
sangat baik, sehingga pengunjung tidak akan mengalami kesulitan ketika sedang 
menjelajah di dalamnya. Menu Sitemap akan lebih membantu lagi untuk melihat isi situs 
ini secara keseluruhan. Sayangnya, situs indonesia.go.id ini belum terintegrasi dengan 
jejaring sosial mana pun, seperti Facebook dan Twitter, sehingga pengguna Facebook 
maupun Twitter tidak dapat mengakses berita jika tidak langsung masuk ke dalam situs 
indonesia.go.id. Bagi Anda yang sungguh rindu mengenal Indonesia secara lebih 
mendalam, segeralah mengunjungi situs ini. Perluas pengetahuan Anda mengenai 
Negara Indonesia tercinta! Selamat berselancar! (STL)  
==> http://indonesia.go.id/ Tanggal akses: 4 Juli 2012  

  

http://indonesia.go.id/
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Jelajah Manca: United Stated-indonesia Society (usindo) 

Sebagian besar negara maju di dunia memiliki situs lembaga pemerintahan yang bisa 
diakses masyarakat umum. Keberadaan situs lembaga pemerintahan negara sangat 
bermanfaat untuk memperkenalkan sebuah negara kepada negara yang lain. Namun 
demikian, situs yang membahas kerja sama antara dua lembaga pemerintahan negara 
mungkin tidak terlalu banyak.  

Situs USINDO adalah situs yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan Amerika, 
sebagai bentuk kerja sama bilateral antara kedua negara. Situs yang menggunakan 
pengantar bahasa Inggris ini memiliki tujuh kategori yang ditampilkan dalam menu. 
Menu yang ada di antaranya "About Us" yang berisi tentang Misi dan Sejarah, Program, 
Staf, Pengawas, Penasehat, dan Lowongan Kerja. Menu "Country Info" membahas 
mengenai komprehensif kemitraan, Tentang Indonesia, Tentang Amerika Serikat, Hibah 
dan Sumber Daya. Selain itu, ada juga menu-menu yang lain seperti "Grant and 
Fellowship", "Education", "Usindo Event", dan "Arvhive". Semua menu dapat diakses 
dengan sangat mudah dan pembagian kategori per menu juga sangat jelas, sehingga 
tidak menyulitkan pengguna untuk mendapatkan informasi. Website ini juga 
menyediakan menu untuk pengunjung yang terbeban dalam memberikan dukungan 
kepada USINDO dengan cara mengeklik "Support Usindo". Fasilitas lain yang dimiliki 
dari situs, yaitu kotak pencarian untuk memudahkan pengunjung mencari arsip-arsip 
yang pernah diterbitkan dalam situs ini. Website USINDO ini juga terintegrasi dengan 
Twitter, Facebook, YouTube, dan Flickr. Selamat berselancar. (SS)  
==> http://www.usindo.org/ Tanggal akses: 17 Juli 2012  

  

http://www.usindo.org/


ICW 2012 
 

100 
 

Artikel: Ponsel Android 

Dirangkum oleh: Jonathan Maryadi  

Kita sudah sangat sering mendengar istilah Android yang selalu identik dengan sebuah 
HP canggih. Sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan Android?  

Android merupakan sistem operasi Linux (alih-alih sistem operasi komputer yang umum 
kita pakai saat ini, yaitu Windows) khusus untuk telepon seluler, seperti telepon pintar 
("smartphone") dan komputer tablet. Android sebagai software memiliki kode-kode 
komputer yang didistribusikan secara terbuka ("open source"), artinya tidak seperti 
Windows, semua programmer di dunia dapat mengubah Android. Android juga 
memungkinkan para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri, untuk 
digunakan oleh bermacam perangkat mobile dengan relatif mudah. Awalnya, 
perusahaan pencari ternama, Google Inc., mengakuisisi (membeli) perusahaan Android 
Inc., pendatang baru di dunia teknologi yang khusus membuat peranti lunak untuk 
ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 
suatu konsorsium (perkumpulan) dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 
telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan 
Nvidia.  

Dalam acara peluncuran perdananya, 5 November 2007, Android bersama Open 
Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka ("open 
standard") pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode–kode Android di 
bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka untuk 
perangkat seluler.  

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang 
mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) dan kedua 
adalah yang benar–benar bebas distribusinya, tanpa dukungan langsung Google atau 
dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD).  

Berikut ini adalah kelebihan ponsel yang memakai Sistem Operasi Android.  

1. Multitasking 
HP Android bisa menjalankan berbagai aplikasi dalam waktu yang sama, itu 
berarti bahwa Anda bisa berselancar di internet, Facebook, dan mendengarkan 
musik dalam waktu bersamaan.  

2. Kemudahan dalam Notifikasi 
HP Android akan menampilkan notifikasi apabila ada SMS, email, atau bahkan 
artikel terbaru dari pembaca RSS di layar beranda peranti Android. Tak 
ketinggalan pula, lampu indikator LED yang berkedip-kedip akan membuat Anda 
tidak melewatkan satu SMS, email, ataupun telepon.  

3. Ribuan Aplikasi Android 
Kalau Anda senang memasang aplikasi ataupun games, lewat Google Android 
App Market (Google Play) Anda bisa mengunduh berbagai macam aplikasi, baik 
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yang gratis maupun yang berbayar. Ada ribuan aplikasi dan games yang siap 
untuk Anda unduh di ponsel Android.  

4. Pilihan Ponsel yang Beraneka Ragam 
Berbagai produsen merek ponsel dapat menggunakan Android sebagai OS 
dalam produk mereka. Setiap pabrik ponsel pun menghadirkan ponsel Android 
dengan keunikan masing-masing. Para pengguna pun dapat lebih leluasa 
memilih ponsel Android sesuai dengan merek favoritnya.  

5. Bisa Menginstal Memori yang Dimodifikasi 
Custom ROM (Read Only Memory) adalah kemampuan untuk mengubah atau 
menambah fitur dari perangkat tegar ("firmware" -- perangkat lunak di dalam 
memori) Android sehingga memunyai kemampuan, keandalan, serta kinerja 
melebihi dari apa yang sudah ditawarkan oleh perangkat tegar aslinya.  

6. Widget 
Widget yang berada di layar beranda digunakan untuk memudahkan akses 
berbagai setting dengan cepat dan mudah.  

7. Google Maniak 
Ponsel Android telah terintegrasi dengan layanan Google, untuk memanjakan 
pengguna yang setia akan layanan Google mulai dari Google Search, Gmail 
sampai Google Reader, sehingga pengguna bisa dengan cepat mencari lewat 
internet, mengecek email dari Gmail, dan membaca artikel yang sudah 
dilanggankan.  

ANDROID DAN ALKITAB  

Semakin banyaknya pengguna teknologi Android memunculkan tantangan, "Bagaimana 
Alkitab dapat diakses oleh para pengguna Android?" Adanya kemudahan dan 
keterbukaan untuk melakukan pengembangan aplikasi Android dapat menjawab 
tantangan tersebut. Oleh karena itu, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), sebagai 
yayasan yang menyediakan bahan-bahan elektronik kekristenan pun turut membantu 
pengembangan aplikasi Alkitab untuk Android. Untuk mendapatkannya, silakan Anda 
berkunjung ke situs Alkitab Mobi di halaman Download, dengan alamat URL berikut ini:  
==> http://alkitab.mobi/download/android/  

Dirangkum dari:  

1. Yustanti, Eka Fitri. "Ini Dia Kelebihan HP Android". Dalam http://eka.web.id/ini-
dia-kelebihan-hp-android.html  

2. Android (sistem operasi). (2012, Juli 31). Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 
Diakses pada 9 Juli 2012, dari http://id.wikipedia.org/w/ 
index.php?title=Android_(sistem_operasi)&oldid=5853071.  

3. Mazdodot. "Apa itu Custom ROM Android?". Dalam http://dotcomcell.com/ 
kumpulan-artikel/2011/09/apa-itu-custom-roms-android.html  

  

http://alkitab.mobi/download/android/
http://eka.web.id/ini-dia-kelebihan-hp-android.html
http://eka.web.id/ini-dia-kelebihan-hp-android.html
http://id.wikipedia.org/w/
http://dotcomcell.com/
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Stop Press: Lowongan SABDA 2012 -- It For God 

Apakah Anda orang Kristen yang terpanggil untuk memakai talenta Anda bagi 
kemuliaan Tuhan? Bergabunglah dengan SABDA sekarang juga! Yayasan Lembaga 
SABDA < http://ylsa.org > adalah yayasan Kristen nonprofit, nonkomersial, dan 
interdenominasi, yang melayani dengan media komputer dan internet. Saat ini kami 
membutuhkan beberapa staf yang punya kemampuan dan punya beban pelayanan.  

STAF IT  

1. Programmer Komputer  
1. Menguasai bahasa pemrograman komputer.  
2. Memiliki kemampuan logika, matematika, dan testing/debugging.  

2. Web Designer (Situs/CMS) & Web Designer (Grafis)  
1. Menguasai (X)HTML/CSS/PHP/MySQL,dll. (WD Situs).  
2. Menguasai tools grafis (WD Grafis).  
3. Memiliki pengalaman dengan situs dinamis/interaktif dan CMS design.  

3. Database Administrator/Designer  
1. Menguasai MySQL/MS SQL/Oracle.  
2. Berpengalaman dengan database: admin, design, atau programming 

maintenance dan bisa tools untuk data conversions/data entry.  
4. IT/MIS (Sysop, Hacker, PM, SA, NetAdmin, HDWR)  

1. Menguasai sistem jaringan teknologi informasi.  
2. Memiliki pengalaman luas dengan sistem TI.  

EDITOR & PENERJEMAH  

1. S1 Bahasa Indonesia (editor).  
2. DIII/S1 Sastra Inggris (penerjemah).  
3. Memiliki kemampuan menulis dengan baik.  
4. Memiliki pengalaman menerjemahkan atau menyunting naskah.  

HUMAS/PUBLIC RELATIONS  

1. DIII/S1 Komunikasi Massa (atau sejenis).  
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.  
3. Memiliki pengalaman pelayanan dan berorganisasi.  

Kualifikasi Umum:  

1. Seorang Kristen yang mengasihi Tuhan dan punya hati untuk melayani Tuhan.  
2. Memiliki semangat untuk terus-menerus belajar hal-hal baru.  

Kirimkan lamaran dan CV Anda ke email: YAYASAN LEMBAGA SABDA - HRD < 
cv@sabda.org > Info lengkap: http://www.ylsa.org/lowongan  

http://ylsa.org/
http://www.ylsa.org/lowongan
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ICW 1199/Agustus/2012: Situs Lembaga 
Negara (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Masih dalam suasana HUT Republik Indonesia ke-67, ICW edisi 1199 akan mengulas 
tentang situs-situs yang berhubungan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Situs 
yang akan kami ulas adalah www.presidenri.go.id, yang banyak memberitakan 
informasi tentang kegiatan Presiden, pidato-pidato Presiden, dll. Dan situs Freedom 
House, salah satu situs manca yang membahas tentang Indonesia. Dalam kolom Lacak 
Facebook, kami akan mengulas Facebook Indonesia, Facebook yang cukup ramai 
dikunjungi, yang menjadi tempat diskusi untuk membahas tentang isu-isu yang terjadi di 
Negara Republik Indonesia.  

Kiranya dengan pembahasan situs dan Facebook ini, bisa membantu Anda untuk 
mengetahui informasi seputar Negara RI.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Jonathan Maryadi 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Situs Web Resmi Presiden Republik 
Indonesia 

-- DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  

Situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyajikan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan beliau selaku kepala negara. Informasi terbaru situs ini dapat diakses 
dalam menu Fokus Aktual dan Berita Utama. Selain itu, ada informasi lainnya yang juga 
menarik untuk Anda simak, yaitu Ruang Pers, Foto, Pidato, Wawancara dan Kolom, 
Kliping, dan Perspektif Lain yang semuanya melibatkan Presiden Susilo B.Y.. Jika 
pengunjung senang dengan berita-berita visual, terdapat pula kolom Berita Foto dan 
Video Streaming. Untuk memudahkan pengunjung menjelajahi isinya lebih dalam, situs 
ini dilengkapi pula dengan Peta Situs dan fasilitas Pencarian.  

Daftar link ke semua situs pemerintahan RI pun disajikan dalam situs ini, di antaranya 
situs Lembaga Negara, Komisi Negara, Departemen, Kementerian/Lembaga Setingkat 
Menteri, TNI/POLRI, Bank Indonesia, Lembaga-lembaga Pemerintahan non-
Departemen, dan situs-situs pemerintahan provinsi di Indonesia. Situs dengan navigasi 
bagus ini memiliki materi yang sangat banyak dan selalu diperbarui. Sayangnya, 
apabila ingin membaca berita dari tahun terdahulu, pengunjung harus mundur bulan 
demi bulan, dan tidak dapat langsung mengakses ke berita dalam tahun yang 
diinginkan. Jika Anda ingin mengikuti kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
silakan klik URL berikut ini. (LR)  
==> http://www.presidenri.go.id Tanggal akses: 29 Juni 2012  

  

http://www.presidenri.go.id/
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Jelajah Manca: Freedom House 

Freedom House adalah sebuah organisasi yang memonitor kebebasan demokrasi dan 
hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mereka bekerja sama dengan 
organisasi-organisasi hak asasi manusia di masing-masing negara yang mereka survei, 
dan memperlengkapi mereka dengan berbagai sumber daya, termasuk pelatihan, 
pendanaan, dan pertukaran Sumber Daya Manusia (SDM). Metode penelitian Freedom 
House yang sangat lengkap menjadikannya sebagai sumber informasi terkemuka 
mengenai status kebebasan demokrasi negara-negara di dunia.  

Terkait dengan Indonesia, Freedom House menilai bahwa Indonesia telah menerapkan 
demokrasi yang bebas, dengan status kebebasan internet 'bebas sebagian' dengan 
rating 2.5 dan kebebasan pers 'bebas sebagian' dengan rating 46 (semakin kecil 
angkanya semakin baik). Status ini jauh lebih baik daripada negara-negara Asia 
Tenggara lainnya. Jika Anda mengeklik bagian Research & Reports, Anda juga dapat 
membaca laporan Freedom House tentang Indonesia per tahun, mulai tahun 2002, 
disertai dengan perkembangan rating kebebasan di Indonesia. Misalnya tahun 2002-
2005, kita dapat membaca sejarah kebebasan berpolitik di Indonesia belum benar-
benar bebas. Baru pada tahun 2007, kebebasan itu mulai dirasakan oleh masyarakat. 
Demikian juga dengan kebebasan pers di Indonesia yang belum benar-benar bebas, 
Anda dapat mengakses sejarah pers di Indonesia mulai dari tahun 2002.  

Selain laporan-laporan per tahun tentang kebebasan demokrasi di Indonesia, Anda juga 
dapat membaca berita tentang aksi-aksi yang bertentangan dengan semangat 
kebebasan di kolom Freedom Alert. Selain itu, Anda juga dapat membaca laporan 
negara-negara lain di dunia, yang dibagi menjadi 6 kategori: Amerika, Timur Tengah 
dan Afrika Utara, Asia-Pasifik, Afrika Sub-Sahara, Eropa Tengah dan Timur, dan Eropa 
Barat. Anda juga dapat membaca tentang 14 topik kebebasan yang diriset dari masing-
masing negara, mulai dari kebebasan beragama, kebebasan berorganisasi, kebebasan 
kaum wanita, hingga pemilihan umum yang bebas.  

Anda dapat mengikuti berita terbaru situs ini melalui media sosial Facebook 
(/FreedomHouseDC), Twitter (@freedomhousedc), maupun YouTube 
(freedomhousedc). (KN)  
==> http://www.freedomhouse.org/country/indonesia Tanggal akses: 30 Juli 2012  
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Tips: Mengamankan Blog Wordpress dari Peretas 

Dirangkum oleh: Gunung Yudi Pamungkas  

WordPress merupakan CMS (Content Management System - semacam software untuk 
mengelola konten) gratis yang sangat populer dan banyak digunakan oleh orang-orang 
di seluruh dunia, baik digunakan untuk kepentingan perseorangan (misalnya, situs blog 
pribadi) maupun organisasi (misalnya, situs blog korporat). Kepopuleran WordPress 
juga dibarengi dengan banyaknya orang yang berusaha membobol keamanan situs 
blog WordPress. Untuk mencegah supaya blog Anda tidak dibobol oleh peretas 
(hacker) yang berniat buruk, berikut kami berikan tip-tip untuk menjaga keamanan situs 
WordPress Anda.  

1. Enkripsi Login 
Setiap kali kita log masuk ke halaman admin, kata sandi akan dikirim dengan 
tidak terenkripsi. Jika Anda berada di jaringan publik, peretas dengan mudah 
bisa 'mengendus' data kata sandi Anda menggunakan 'pengendus' jaringan 
(sniffer). Cara terbaik untuk mencegah hal ini adalah untuk melakukan enkripsi 
kata sandi, salah satunya dengan pengaya (plugin) bernama Chap Secure Login. 
Pengaya ini menambahkan rangkaian angka dan huruf acak untuk password dan 
otentikasi login dengan protokol TCP. Alamat: 
http://WordPress.org/extend/plugins/chap-secure-login/  

2. Hentikan Serangan Membabi Buta 
Peretas dapat dengan mudah memecahkan kata sandi admin dan menggunakan 
serangan membabi buta (brute force attack), yaitu dengan mencoba sekian juta 
kombinasi kata sandi yang terdiri dari huruf dan angka. Untuk mencegah hal itu 
terjadi, Anda dapat menginstal pengaya bernama Login Lockdown. Pengaya ini 
mencatat alamat IP dan waktu dari setiap yang gagal log masuk ke WordPress 
Anda. Setelah sejumlah usaha yang gagal terdeteksi (misal, 3 kali percobaan 
gagal), maka secara otomatis fungsi log masuk akan dinonaktifkan untuk semua 
permintaan dari IP yang bersangkutan. Alamat: 
http://WordPress.org/extend/plugins/login-lockdown/  

3. Gunakan Kata Sandi yang Kuat 
Pastikan Anda menggunakan kata sandi yang kuat yang sulit ditebak oleh orang 
lain untuk akun admin. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan 
karakter lain (misalnya !@#$%^&*). Untuk mempermudah mengingat sandi tapi 
tetap memiliki sandi yang cukup aman, Anda dapat mengganti kombinasi huruf 
dengan karakter non-huruf yang menyerupai huruf, misalnya mengganti huruf "i" 
menjadi "1" atau "!", "a" menjadi "@" atau "4", "s" menjadi "$" atau "5", "g" 
menjadi "9", "e" menjadi "3", dan sebagainya. Semakin banyak karakter nonhuruf 
pada sandi Anda, semakin sulit peretas membobol kata sandi Anda. Namun 
jangan membuat kata sandi yang terlalu sulit, sehingga Anda sendiri 
melupakannya. Yang terpenting, jangan menuliskan kata sandi Anda atau 
memberitahukannya kepada sembarang orang.  

4. Lindungi Folder "wp-admin" 
Folder "wp-admin" merupakan folder yang berisi informasi penting dan 

http://wordpress.org/extend/plugins/chap-secure-login/
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merupakan lokasi yang tidak boleh diakses oleh orang luar. Untuk mencegahnya, 
Anda bisa membuat file ".htaccess" di folder tersebut yang berisikan perintah 
untuk membatasi IP tertentu saja yang bisa mengakses direktori ini. Misalnya:  

o order deny,allow  
o deny from all  
o allow from 192.168.1.123 192.168.1.124  

Contoh skrip ".htaccess" di atas artinya kita hanya mengizinkan IP 192.168.1.123 
dan 192.168.1.124 mengakses folder "wp-admin". Kita juga harus sering 
mengubah IP kita setiap kali kita ingin mengakses wp-admin. Untuk mengubah 
file ".htaccess" ini, Anda dapat menggunakan SFTP atau menggunakan metode 
pengamanan lain, seperti memberi kata sandi pada Apache Anda.  

5. Menggunakan SFTP atau SSH Sebagai Pengganti FTP 
Jika kita menggunakan FTP (File Transfer Protocol) biasa, transfer data yang 
dilakukan tidak akan terenkripsi, sedangkan jika menggunakan SFTP (Secure 
FTP) atau SSH (Secure Shell), maka transfer data akan lebih aman. Cara 
penggunaan FTP dan SFTP adalah relatif sama.  

6. Hapus Informasi Tentang Versi WordPress Anda 
Setiap instalasi WordPress biasanya memiliki informasi tentang versi berapa 
WordPress yang digunakan. Jika memiliki informasi ini, maka peretas akan dapat 
dengan mudah untuk membuat rencana serangan yang tepat. Biasanya 
informasi ini didapat dari tema WordPress dalam meta tagnya. Sejak WordPress 
2.6, versi WordPress secara otomatis dimasukkan di bagian "wp_head". Untuk 
mengatasinya, Anda harus memasang pengaya bernama Security Scan.  

Alamat: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/  

7. Nama Pengguna dan Alamat Email 
Jangan gunakan nama pengguna bawaan -- "admin" -- karena mudah ditebak 
oleh peretas. Selain itu, jangan menggunakan alamat email yang sudah pernah 
diketahui oleh orang lain karena peretas juga dapat memperoleh informasi ini 
dengan cukup mudah. Untuk lebih aman, gunakan nama pengguna yang tidak 
mudah ditebak dan berbeda dengan nama penulis yang terpampang.  

8. Cadangkan Basis Data Secara Rutin 
Untuk mempersiapkan hal-hal yang terburuk, ada baiknya Anda memasang 
pengaya bernama Database Backup dan jadwalkan untuk selalu mencadangkan 
data tulisan Anda secara otomatis. Alamat: 
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-db-backup/  

9. Selalu Memperbarui ke Versi Terakhir 
memperbarui secara rutin WordPress dan semua pengayanya. Situs yang 
menggunakan versi yang lebih lama akan lebih rentan terhadap serangan 
peretas, karena versi yang lebih lama memiliki celah keamanan yang biasanya 
sudah beredar luas.  

http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-db-backup/
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10. Tentukan Hak Akses Pengguna Jika ada lebih dari satu admin di situs Anda, 
maka Anda dapat memasang pengaya bernama Role Manager untuk 
menentukan hak akses dari setiap kelompok pengguna.  

Alamat: http://wordpress.org/support/topic/role-manager-plugin  

Semoga tip-tip di atas bisa berguna bagi Anda dan untuk kemuliaan Tuhan.  

Dirangkum dari:  

1. Non Na. "Cara Mengamankan Blog WordPress". Dalam 
http://forum.kompas.com/ internet/78266-cara-mengamankan-blog-
WordPress.html  

2. __________. Dalam http://www.info-teknologi.com/ yang-wajib-anda-
ketahui-tentang-keamanan-WordPress  

3. Reynaldo. "Cara Mengamankan Blog WordPress". Dalam 
http://www.hong.web.id/ tips-and-trick/cara-mengamankan-blog-
WordPress  

4. Syahputra, Toha. "Cara Mengamankan Blog WordPress". Dalam 
http://tohasyahputra.com/cara-mengamankan-blog-WordPress.htm  

</li></ol> 
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan September 2012 adalah Situs Media Kristen.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Media Kristen, silakan kirimkan 
info atau ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW untuk mengirimkan artikel yang 
berhubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
< icw(at)sabda.org >  
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ICW 1200/September/2012: Situs Media 
Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
"Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang 
ada di rumahnya." (Kisah Para Rasul 16:32)  

Kemajuan teknologi sekarang ini memungkinkan kita untuk bisa mendengar dan melihat 
khotbah dari tempat tinggal kita. Dengan menggunakan "live streaming", kita bisa 
melihat siaran langsung khotbah tersebut.  

Bulan September ini, ICW mengambil tema media Kristen, khususnya mengenai "TV 
Streaming". Dalam edisi ini, kami akan mengulas situs-situs yang menyediakan fasilitas 
tersebut. Anda bisa menyimak ulasan situs Bethany Graha yang kami sajikan dalam 
kolom Jelajah Nusantara. Untuk kolom Jelajah Manca, pada edisi ini akan mengulas 
tentang situs God TV. Selain itu, kami juga mengulas Blog Khotbah Stephen Tong di 
kolom Lacak Blog dan kami juga menyajikan sebuah artikel mengenai Cloud Computing 
(Komputasi Awan) di kolom Artikel. Kiranya sajian kami menjadi berkat bagi Anda.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+16%3A32
http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Bethany Graha 

Situs Graha Bethany menyediakan informasi seputar kegiatan ibadah gereja Graha 
Bethany Nginden, Surabaya. Banyak bahan yang dapat diakses melalui situs ini, seperti 
khotbah, artikel-artikel yang membangun, dan kesaksian-kesaksian tentang pertolongan 
Tuhan untuk menguatkan bagi pengunjung yang sedang dalam pergumulan. Selain itu, 
ada bahan-bahan renungan, warta gereja, video, dan lirik lagu lengkap dengan chord.  

Jika Anda tidak sedang berada di kota Pahlawan, namun rindu mendengarkan khotbah 
secara live dari gereja tersebut setiap minggunya, nikmatilah fasilitas "live streaming" 
dalam situs ini. Klik menu Live Streaming, kemudian tentukan server yang ingin Anda 
gunakan sesuai dengan daerah Anda (saat ini ada dua pilihan server, yaitu 
SVR.Indonesia atau SVR.Australia). Saat Anda memilih salah satu server di menu Live 
Streaming, maka akan muncul jendela browser baru, yang melaluinya Anda dapat 
melihat jadwal siarannya. Ada dua waktu yang akan membantu agar Anda tidak 
ketinggalan siaran, yaitu waktu bagian Surabaya dan waktu yang berlaku di daerah 
Anda. Jika ada masalah dalam menggunakan fasilitas "Live Streaming" tersebut, Anda 
bisa mengirimkan kritik dan saran Anda dalam formulir yang tersedia.  

Website ini sangat membantu Anda yang selalu rindu mendapatkan firman, tapi kadang 
keadaan tidak memungkinkan. Anda tidak akan kebingungan saat mengunjungi website 
ini. Struktur yang rapi akan membantu Anda menemukan apa yang Anda cari dengan 
cepat. Semoga informasi ini bisa membantu Anda menemukan kembali waktu-waktu 
bersama dengan Tuhan. (JM)  
==> http://iix.bethanygraha.org/ Tanggal akses: 1 Agustus 2012  

  

http://iix.bethanygraha.org/
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Jelajah Manca: God Tv 

GOD TV adalah stasiun televisi yang diprakarsai oleh Rory dan Wendy Alec di Inggris 
pada tahun 1995. Stasiun televisi yang dulunya bernama Christian Channel Europe 
(CCE) ini, memiliki visi untuk dapat menyiarkan program-program kekristenan dan 
memperlengkapi anak-anak Tuhan di seluruh dunia. GOD TV adalah situs resmi dari 
stasiun televisi ini. Di situs tersebut, pengunjung dapat menonton program-program 
acara secara "live" (tergantung pada jam siarannya) maupun menonton bagian mana 
pun dari seri program tertentu. Pengunjung juga dapat mengakses semua video siaran 
dari program acara musik, KKR, konser, dan siaran khusus pendalaman Alkitab atau 
temu wicara ("talkshow") yang membahas topik-topik tertentu. Program acara yang 
memungkinkan Anda untuk mengikuti persekutuan doa yang diadakan setiap hari 
selama 24 jam langsung dari International House of Prayer di Kansas City, dapat Anda 
akses pula melalui GOD TV.  

Anda tertarik? Untuk menonton program acara televisi ini secara online, pastikan 
terlebih dahulu bahwa Anda memiliki koneksi internet yang cukup stabil dan komputer 
Anda terinstal plugin Adobe Flash terbaru. Selamat berkunjung. Tuhan Yesus 
memberkati. (YSY)  
==> http://www.god.tv Tanggal akses: 4 Agustus 2012  

  

http://www.god.tv/
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Artikel: Komputasi Awan 

Dirangkum oleh: Gunung Yudi Pamungkas dan Kusuma Negara  

"Cloud Computing?" Pasti banyak dari para pembaca yang sudah sering mendengar 
kata tersebut, atau jika belum pernah, mungkin pernah dengar istilah dalam bahasa 
Indonesia-Nya, yaitu 'Komputasi Awan'. Ada banyak tulisan dan sudut pandang untuk 
menjelaskan apa itu 'komputasi awan', namun banyak dari penjelasan tersebut yang 
terlalu teknis, sehingga bagi orang awam akan kesulitan untuk memahaminya.  

Untuk memudahkan pemahaman mengenai model 'komputasi awan' ini, mari kita ambil 
analogi dari layanan listrik PLN. Untuk bisa menikmati listrik, kita tidak perlu mendirikan 
infrastruktur pembangkit listrik sendiri, bukan? Yang perlu kita lakukan adalah 
mendaftar ke PLN karena PLN sudah menyediakan layanan listrik ini untuk pelanggan. 
Kalau Anda pernah melihat gardu induk PLN, Anda akan melihat bagaimana rumitnya 
instalasi listrik tersebut. Di sinilah sumber daya listrik berpusat untuk kemudian 
didistribusikan ke pelanggan (1. Terpusat). Distribusi listrik ke pelanggan dari gardu 
induk ini menggunakan kabel listrik yang sudah distandarisasi ke gardu-gardu lain, 
hingga akhirnya sampai di rumah pelanggan dengan kabel yang lebih kecil. Kabel listrik 
yang ada ini menjamin koneksi listrik yang cepat, sehingga layanan listrik bisa dinikmati 
terus-menerus (2. Akses Cepat). Setelah mendaftar, pelanggan bisa memakai energi 
listrik dan membayar kepada PLN berdasarkan jumlah penggunaan listrik kita tiap 
bulan. Jumlah yang dibayar dihitung dari meteran listrik di rumah pelanggan (3. 
Layanan Terukur). Saat pelanggan butuh daya tambahan karena suatu tujuan khusus 
(misalnya saat acara pernikahan keluarga), pelanggan tinggal meminta kepada PLN 
untuk menambahkan daya, dan suatu saat nanti ketika ingin menurunkan daya lagi, 
pelanggan tinggal meminta juga kepada PLN (4. Elastis). Ke depannya, akan sangat 
menarik jika untuk melakukan penambahan/penurunan daya tersebut pelanggan bisa 
melakukannya sendiri dari suatu alat yang disediakan oleh PLN, sehingga tidak 
dibutuhkan lagi interaksi dengan pegawai PLN (5. Swalayan).  

Ketika memakai layanan listrik dari PLN, pelanggan tidak perlu pusing untuk 
memikirkan bagaimana PLN memenuhi kebutuhan listrik. Hal terpenting yang perlu 
diketahui adalah listrik menyala untuk kebutuhan sehari-hari, serta berapa tagihan listrik 
yang perlu dibayar tiap bulannya. Pelanggan tidak perlu mengetahui secara detail 
bagaimana PLN merawat infrastruktur listriknya, bagaimana ketika mereka ada 
kerusakan alat, bagaimana proses perawatan alat-alat tersebut, dsb.. Intinya, 
pelanggan cukup tahu bahwa dapat menikmati listrik dan berkewajiban membayar biaya 
tersebut tiap bulannya, sedangkan PLN sendiri berkewajiban untuk memenuhi 
kebutuhan listrik pelanggannya. Sama halnya dengan analogi tersebut, 'komputasi 
awan' juga memungkinkan penggunanya untuk menggunakan suatu layanan, terutama 
menyimpan data di internet, tanpa harus pusing memikirkan cara kerjanya.  

Sebenarnya, selama ini pun kita telah menggunakan banyak layanan 'komputasi awan', 
bahkan sebelum istilah ini muncul. Layanan email (Google, Yahoo, Hotmail, dll.), 
jejaring sosial (Facebook, Twitter, Pinterest, dll.), dan produktivitas (Google Docs, 
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Office365, dll.) adalah contohnya. Mereka dikategorikan sebagai layanan perangkat 
lunak (Software as a Service). Dalam perkembangannya, 'komputasi awan' juga 
mencakup kategori baru, yaitu layanan platform (Platform as a Service) dan layanan 
infrastruktur (Infrastructure as a Service). Yang disebut sebagai layanan platform adalah 
pengguna menyewa satu set peralatan: sistem operasi, jaringan, mesin basis data, 
"framework" aplikasi, dll. untuk menjalankan aplikasinya; contohnya adalah Amazon 
Web Service, Windows Azure, dan GoogleApp Engine. Keuntungan layanan ini adalah 
para pengembang dapat berfokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan, tanpa 
harus memikirkan perawatan peralatannya, ibaratnya menyewa komputer orang lain 
untuk kebutuhan kita. Sedangkan yang disebut sebagai layanan infrastruktur adalah 
pengguna menyewa infrastruktur IT secara keseluruhan: unit komputasi (CPU), 
penyimpanan data, memory (RAM), jaringan, lebar pita (bandwith), dll.; contohnya 
adalah Amazon EC2, Rackspace Cloud, Windows Azure. Keuntungan dari jenis layanan 
ini adalah ibaratnya kita menyewa komputer baru, kita dapat tentukan dan ubah-ubah 
spesifikasinya, dan kita dapat memasanginya dengan program apa pun.  

Dampaknya bagi pengguna biasa, Anda harus mulai memerhatikan layanan perangkat 
lunak (SaaS) sesuai dengan aplikasi yang Anda butuhkan, karena tren ke depan akan 
semakin banyak aplikasi yang biasa Anda gunakan di komputer akan ada di "awan" 
(internet). Bagi para pengembang dan arsitek software, mulai sekarang Anda harus 
mulai memerhatikan bagaimana memanfaatkan layanan platform (PaaS) untuk 
membuat aplikasi yang Anda buat berjalan di "awan". Anda cukup fokus kepada aplikasi 
yang Anda buat, dan biarkan penyedia jasa layanan memastikan "rumah" yang nyaman 
untuk aplikasi Anda. Jika Anda seorang Operator Sistem, Anda harus mulai 
memerhatikan layanan infrastruktur (IaaS) karena ke depannya Anda yang akan 
menyiapkan dan memelihara infrastruktur dari "awan".  

Dirangkum dari: 1. Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. "Komputasi Awan". Dalam 
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi_awan 
2. Budiyanto, Alex. "Pengantar Cloud Computing". Dalam 
http://www.cloudindonesia.or.id/wp-content/uploads/2012/05/ E-Book-Pengantar-Cloud-
Computing-R1.pdf dan http://www.cloudindonesia.or.id/wp-
content/uploads/2012/06/Akademi-Berbagi-Kelas-Cloud-Computing-14-Juni-2012.pdf 
3. Sandri K., Ilham. "Apa itu Cloud Computing?" Dalam http://ilhamsk.com/apa-itu-
cloud-computing/ 
4. _______. "Cloud Computing: Memahami dan Penerapannya". Dalam 
http://usi.feb.unair.ac.id/component/content/article/ 38-artikel-teknologi/209-cloud-
computing-memahami-dan-penerapannya 
5. Budiyanto, Alex. "Apa Sih Cloud Computing itu?" Dalam 
http://alexbudiyanto.web.id/apa-sih-cloud-computing-itu.html 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi_awan
http://www.cloudindonesia.or.id/wp-content/uploads/2012/05/
http://www.cloudindonesia.or.id/wp-content/uploads/2012/06/Akademi-Berbagi-Kelas-Cloud-Computing-14-Juni-2012.pdf
http://www.cloudindonesia.or.id/wp-content/uploads/2012/06/Akademi-Berbagi-Kelas-Cloud-Computing-14-Juni-2012.pdf
http://ilhamsk.com/apa-itu-cloud-computing/
http://ilhamsk.com/apa-itu-cloud-computing/
http://usi.feb.unair.ac.id/component/content/article/
http://alexbudiyanto.web.id/apa-sih-cloud-computing-itu.html
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ICW 1201/September/2012: Situs Media 
Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Edisi kedua di bulan ini, ICW masih mengusung tema yang sama, yaitu media Kristen. 
Sudah cukup banyak gereja yang memanfaatkan media TV Streaming untuk 
menjangkau dan memudahkan pelayanan mereka. Baik itu melalui website atau blog 
yang bisa dilihat secara langsung (live) maupun tunda (recorded).  

Pada kesempatan ini, ICW memberikan ulasan situs dari situs yang menyediakan 
fasilitas TV Streaming. Kolom Jelajah Nusantara berisi ulasan situs dari Gereja Mawar 
Sharon. Anda juga bisa menyimak ulasan dari situs Christian TV yang kami sajikan di 
kolom Jelajah Manca. Dalam Lacak Blog, simak ulasan situs tentang Kumpulan Music 
Video Rohani yang bisa jadi referensi bagi Anda. Selain ulasan situs, tidak lupa kami 
sajikan sebuah tip untuk lebih membuka wawasan kita tentang perangkat tablet atau 
smartphone dengan Sistem Operasi Android. Kiranya sajian dari kami ini bisa 
bermanfaat bagi Anda. Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Mawar Sharon Tv 

Teknologi informasi saat ini telah merambah ke semua elemen kehidupan. Gereja pun 
tidak ketinggalan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk 
mengembangkan pelayanannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan fasilitas 
TV Streaming, agar kegiatan dalam gereja bisa diakses oleh lebih banyak orang secara 
live. Secara khusus, Gereja Mawar Sharon membuat situs MSTV Live Service (Mawar 
Sharon TV) yang memanfaatkan video streaming, untuk menyiarkan kegiatan ibadah 
gereja secara online melalui internet. Informasi-informasi dalam situs ini hanya terkait 
dengan kegiatan-kegiatan peribadahan gerejawi.  

Pada halaman situs MSTV Live Service, pengunjung dapat melihat jadwal-jadwal siaran 
yang akan ditayangkan dalam situs ini. Dari menu Today, setiap pengunjung dapat 
memilih program siaran langsung apa yang hendak mereka nikmati sesuai dengan 
waktu yang sudah tertera. Jika ingin melihat siaran-siaran yang sudah direkam 
sebelumnya, silakan masuk dalam menu Recorded, dan ada waktu-waktu tertentu di 
mana Anda bisa menyaksikannya. Beberapa menu yang lain akan menolong 
pengunjung mencari waktu yang sesuai bagi mereka, untuk mengikuti ibadah yang 
diselenggarakan oleh gereja Mawar Sharon di dalam maupun di luar negeri. Agar 
website ini bisa dijangkau lebih luas lagi, maka dilengkapi dengan versi mobile, 
khususnya untuk Blackberry dan iPad. Dengan fasilitas tersebut, pelanggan yang 
menggunakan Blackberry dan iPad dari website ini dimudahkan untuk mengakses situs 
MSTV ini. Sebagai catatan, lebih lancar mengakses setiap siaran, software minimum 
yang diperlukan adalah Adobe Flash 9. (DR)  
==> http://mstv.tv Tanggal akses: 20 Agustus 2012  

  

http://mstv.tv/
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Jelajah Manca: Christian Tv 

Situs christian.tv adalah situs yang memanfaatkan teknologi media "streaming" untuk 
melebarkan pelayanannya ke seluruh dunia. Lewat situs ini, Anda dapat menyimak 
kumpulan khotbah, renungan, atau kegiatan dari puluhan gereja dan yayasan kristiani 
secara langsung. Tidak hanya lewat komputer, Anda pun bisa mengakses video-video 
dari situs ini lewat perangkat Android Anda. Akses kolom Channel untuk mengetahui 
gereja apa saja yang telah bergabung dengan pelayanan ini, lalu pilihlah channel 
streaming yang ingin Anda simak. Untuk dapat menonton, komputer atau Android Anda 
harus dilengkapi dengan program Windows Media Player. Berbagai pertanyaan dan 
kesulitan seputar streaming atau kegiatan lainnya sehubungan dengan situs ini, dapat 
Anda temukan jawabannya dalam kolom FAQ. Akses kolom Store untuk berbelanja 
buku. Namun patut disayangkan karena toko buku online ini hanya memiliki segelintir 
persediaan buku, dan tidak semuanya merupakan buku-buku Kristen.  

Situs ini juga menyediakan fasilitas bagi Anda yang memunyai kerinduan agar khotbah 
atau kegiatan gereja Anda dapat ditonton oleh khalayak luas. Jadi selain mendapat 
berkat, Anda pun dapat menjadi sumber berkat bagi sesama. Anda cukup mengakses 
kolom Broadcast with Us dan isi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, 
Anda harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk membayar sejumlah 
biaya yang sudah ditetapkan. Nominal biayanya berbeda, tergantung jumlah penonton 
dan kapasitas penyimpanan video yang dibutuhkan. Dengan tiga langkah mudah, yaitu: 
rekam khotbah atau acara Anda; unggah video; lalu terbitkan; video Anda telah dapat 
ditonton oleh banyak orang di seluruh dunia. (AGY)  

=> http://www.christian.tv/ Tanggal akses: 24 Agustus 2012  

  

http://www.christian.tv/
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Referensi 

DAFTAR SITUS MEDIA KRISTEN  

1. Situs-situs Media Kristen (TV Streaming) yang berbahasa Indonesia:  
1. Gereja Mawar Sharon <http://www.gms.or.id/gms4.1/index.php>  
2. GBI Glow Fellowship Centre <http://www.glowfc.com/index_live.html 

>Fellowship Centre, Jakarta, Indonesia  
3. Jakarta Praise <http://www.jpcc.org/id>  
4. Go Studio Nasional <http://gostudionasional.org/>  
5. GRII Karawaci <http://new.livestream.com/griik>  

2. Situs-situs Media Kristen (TV Streaming) yang berbahasa Inggris:  
1. Christian Broadcast Network <http://www.cbn.com/>  
2. City Harvest Church Singapore 

<http://www.cityharvest.tv/default_offline.php>  
3. Gateway Church, Texas <http://gatewaypeople.com/live>  
4. Hillsong Church, Australia 

<http://www2.hillsong.com/tv/default.asp?pid=2153>  
5. Live TV from Life Church, US <http://live.lifechurch.tv/>  
6. His Channel <http://www.hischannel.com/ChristianLiveTv.php>  
7. Daystar Television <http://www.daystar.com/ways-to-watch/live/>  
8. The Church Channel <http://www.churchchannel.tv/>  

  

http://www.gms.or.id/gms4.1/index.php
http://www.glowfc.com/index_live.html
http://www.jpcc.org/id
http://gostudionasional.org/
http://new.livestream.com/griik
http://www.cbn.com/
http://www.cityharvest.tv/default_offline.php
http://gatewaypeople.com/live
http://www2.hillsong.com/tv/default.asp?pid=2153
http://live.lifechurch.tv/
http://www.hischannel.com/ChristianLiveTv.php
http://www.daystar.com/ways-to-watch/live/
http://www.churchchannel.tv/
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Tips: Optimalkan Fungsi Smartphone dan Tablet Android 

Dirangkum oleh: Jonathan Maryadi  

Sistem operasi Android banyak digunakan untuk smartphone (telepon pintar) maupun 
tablet. Hari ini kita banyak sekali menjumpai piranti smartphone ataupun tablet yang 
menggunakan sistem operasi Android. Dengan strategi harga piranti yang murah, serta 
layanan dan kinerja yang tidak kalah dengan pesaingnya (Windows maupun Apple), 
Android menjadi sistem operasi yang paling banyak dipakai di dunia. Jika Anda sudah 
memiliki piranti Android, maupun berencana untuk membelinya, maka ada baiknya 
Anda menyimak beberapa tip berikut ini tentang cara mengoptimalkan Android Anda:  

1. Mengamankan Smartphone dan Tablet Android 
Banyak produk smartphone dan tablet Android yang menggunakan layar sentuh, 
sehingga begitu riskan jika tidak menguncinya. Untuk itu, para pengguna 
sebaiknya menggunakan fungsi kunci layar, baik dengan pola sentuhan tertentu, 
atau dengan menuliskan kata sandi. Fitur ini dapat ditemukan di Pengaturan > 
Lokasi dan Pengamanan > Tetapkan Kunci Layar. Kemudian tentukan sendiri 
jenis pengamanan yang akan digunakan. Jika fitur pengamanan ini dirasa masih 
kurang, Anda dapat mengunduh aplikasi lain yang sejenis dari Google Play.  

2. Mengunduh Aplikasi Melalui Situs Resmi 
Banyak aplikasi gratis dari smartphone atau tablet Android yang disediakan di 
situs Google Play, yang dapat diakses melalui aplikasi "Play Store" di piranti 
Android Anda. Untuk mengakses toko aplikasi tersebut, Anda membutuhkan 
akun Gmail. Prosesnya cukup mudah, Anda hanya diminta mengisi beberapa 
informasi data diri serta nama akun beserta kata sandi yang Anda pilih. Pada 
bulan Mei 2012, jumlah aplikasi yang tersedia di Google Play telah mencapai 
500.000, dan banyak di antaranya yang dapat diunduh secara gratis. Aplikasi-
aplikasi yang dikembangkan oleh para pengembang Indonesia juga dapat 
dengan mudah ditemukan di Google Play, misalnya aplikasi Alkitab dan Kamus 
Bahasa Indonesia.  

3. Mencegah Penggunaan Pulsa Berlebih 
Setelah terhubung ke server Google, piranti Android Anda akan secara otomatis 
memutakhirkan berbagai aplikasi termasuk mengunduh email serta konten media 
sosial seperti Twitter dan Facebook; hal ini tentunya akan menguras pulsa Anda 
lebih cepat. Solusinya, Anda dapat berlangganan paket internet yang disediakan 
operator selular Anda. Operator biasanya memberikan pilihan berdasarkan waktu 
(harian/mingguan/bulanan) dan besaran data. Selain itu, Anda juga dapat 
mematikan pemutakhiran otomatis aplikasi-aplikasi yang terpasang di piranti 
Android Anda.  

4. Menggunakan Pembersih Aplikasi 
Pembersih aplikasi berguna untuk memaksimalkan kinerja Android Anda karena 
pembersih aplikasi mampu menghapus secara otomatis semua tembolok serta 
riwayat penggunaan aplikasi setiap interval waktu tertentu, juga menghapus 
semua catatan pencarian dan navigasi internet. Pembersihan tembolok secara 
rutin akan membantu meningkatkan kinerja tablet Android Anda, selain itu masa 
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pakai baterai juga menjadi lebih lama. Contoh pembersih aplikasi yang bisa Anda 
unduh adalah 1Tap Cleaner dan App Cache Cleaner. Keduanya bisa diunduh 
secara gratis di Google Play.  

5. Menghemat Baterai 
Keluhan penggunaan baterai yang boros sering disuarakan para pengguna 
Android. Untuk mengurangi dampak ini, Anda dapat mencoba fitur Underclock 
yang bisa diakses secara langsung dari menu. Fungsinya adalah untuk 
menurunkan kecepatan prosesor Android Anda. Jika sebelumnya prosesor 
Android Anda berada di kecepatan 1 Ghz, setelah di-underclock akan menjadi 
800 Mhz. Tak perlu khawatir tablet Android berkurang drastis kinerjanya, asalkan 
Anda sedang tidak menjalankan aplikasi berat, maka kinerja piranti Android Anda 
tidak akan berkurang. Jika fitur ini dirasa masih kurang Anda dapat mengunduh 
aplikasi SetCPU (berbayar) atau CPU Tuner (gratis) dari Google Play. (Keduanya 
membutuhkan akses 'root')  

Fitur yang satu ini merupakan solusi tepat untuk menghemat penggunaan baterai.  

Selain dari fitur yang ada, ada juga beberapa aplikasi yang dapat diunduh Google Play 
atau Play Store dan digunakan untuk meningkatkan kinerja Android. Aplikasi tersebut di 
antaranya:  

1. Droid Dream Cleaner,  
2. Optimus Root Memory Optimizer,  
3. SD Booster,  
4. Advanced Task Killer, dan  
5. Dr saver + a Task Killer.  

Demikian beberapa tip yang bisa kami bagikan untuk Anda. Semoga tip ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua.  

Dirangkum dari: 
1. __________. "Berita Teknologi 2012". Dalam 
http://www.beritatekno.com/2012/03/tips-optimalkan-fungsi-smartphone-dan-tablet-
android 
2. __________. "Agar Android Optimal Fungsinya". Dalam 
http://www.oktomagazine.com/oktogadget/android/1723/ agar.android.optimal.fungsinya 

  

http://www.beritatekno.com/2012/03/tips-optimalkan-fungsi-smartphone-dan-tablet-android
http://www.beritatekno.com/2012/03/tips-optimalkan-fungsi-smartphone-dan-tablet-android
http://www.oktomagazine.com/oktogadget/android/1723/
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Oktober 2012 adalah Situs Khotbah Kristen.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Khotbah Kristen, silakan kirimkan 
info atau ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirim artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
< icw(at)sabda.org >  
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ICW 1202/Oktober/2012: Situs Khotbah 
Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Setiap hari Minggu, orang Kristen bisa mendengarkan khotbah di gereja. Namun, tidak 
menutup kemungkinan, dan memang masih banyak orang Kristen yang tetap mencari 
bahan-bahan khotbah selain yang telah mereka terima di gerejanya masing-masing. 
Salah satu cara untuk mendapatkan bahan-bahan khotbah yang lain adalah melalui 
situs-situs kumpulan khotbah.  

ICW edisi pertama bulan Oktober ini menghadirkan informasi mengenai situs-situs 
tersebut. Simak saja ulasan tentang situs Kumpulan Khotbah, Renungan.CO, 
SermonCentral.Comm, dan Blog Edukasi Kristen. Jangan lewatkan pula sebuah artikel 
menarik mengenai pelayanan mobile yang dapat mulai dikembangkan di gereja. 
Selamat menyimak, kiranya menjadi berkat bagi Pembaca ICW semua. Tuhan 
memberkati.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Manca: Sermon Central 

SermonCentral.com merupakan situs kumpulan khotbah yang cukup lengkap. Ada lebih 
dari 120.000 bahan maupun outline khotbah yang bisa Anda akses melalui situs ini. 
Topik-topik khotbah yang tersedia bervariasi, seperti aborsi, remaja, iman, 
penyembahan, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya topik ini, diharapkan 
pengunjung website dapat dengan mudah mencari sumber khotbah sesuai 
kebutuhannya. Seluruh bahan dalam situs ini dapat diakses melalui menu All 
Resources, Sermons, Illustrations, Video, Powerpoints, dan Online Bible. Ketika Anda 
masuk ke salah satu menu tersebut, akan muncul fasilitas pencarian untuk masing-
masing menu yang sangat memudahkan Anda untuk menemukan bahan yang Anda 
butuhkan. Anda juga dapat mencari bahan khotbah berdasarkan nama Alkitab, topik 
yang tersedia, dan berdasarkan tanggal posting khotbah.  

Khotbah yang disediakan dalam situs ini tersedia dalam bentuk naskah lengkap 
maupun outline, yang dilengkapi dengan kurang lebih 42.000 ilustrasi khotbah dari 
berbagai kategori. Anda dapat mendownload video ilustrasi secara gratis selama "trial" 
15 hari. Sampai dengan ulasan ini diturunkan, situs SermonCentral.com memiliki 6.459 
kontributor dan Anda bisa menjadi salah satu kontributor di website ini melalui panel 
Contributor dalam bagian "become a contributor". Anda tertarik mengunjungi situs ini? 
Silakan akses pranala berikut ini. (YCN)  

=> http://www.sermoncentral.com/ Tanggal akses: 21 Agustus 2012  

  

http://www.sermoncentral.com/
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Artikel: Pelayanan Mobile 

Tim Jore, Direktur Eksekutif "Distant Shores Media", memiliki latar belakang sebagai 
peneliti linguistik dan penerjemahan Alkitab. Beberapa tahun yang lalu, beliau beserta 
istrinya pernah tinggal di negara yang teknologinya belum maju (namun sekarang sudah 
dibanjiri dengan ponsel). Ketika Tim Jore pindah pelayanan ke Asia Tenggara, dia 
dikagetkan dengan banyaknya orang yang memiliki ponsel. Bukan hanya ponsel-ponsel 
biasa, tetapi cukup banyak yang memiliki ponsel yang canggih, yang bisa menyimpan 
data dan memutar audio maupun video. Dari pengalaman ini, Tuhan menyadarkannya 
bahwa ponsel telah membuka peluang terbesar bagi kemajuan Injil sejak zaman 
percetakan Guttenberg. Dengan pimpinan Tuhan, Tim Jore mulai mengalihkan 
pelayanannya untuk menggunakan ponsel sebagai alat bagi kemajuan pelayanan 
Tuhan di gereja-gereja yang dia layani.  

Ponsel adalah "teknologi pribumi" yang telah menyebar ke seluruh dunia, artinya bahwa 
ponsel telah menjadi "milik" hampir semua budaya yang ada di dunia ini. Memiliki 
ponsel merupakan kebutuhan yang didorong oleh usaha mandiri -- mereka membeli 
dengan uang mereka sendiri, memperbaikinya sendiri jika ponselnya hilang atau rusak, 
dan membeli lagi yang baru jika mereka sendiri menginginkannya. Fakta-fakta ini yang 
membuat Tim Jore melihat bahwa ponsel akan menjadi alat pelayanan yang efektif. 
Namun demikian, ada 2 hambatan utama yang ditemui untuk menerapkan pelayanan 
mobile yang efektif ini. Pertama, hanya ada sedikit pengembang ponsel yang mau 
berfokus pada misi. Kedua, kurangnya kesadaran orang Kristen terhadap potensi 
ponsel bagi pelayanan.  

Tim Jore sangat mendorong orang-orang yang tergerak dalam pengembangan 
pelayanan di bidang 'mobile' untuk terus mempelajari HTML5, CSS3, Javascript karena 
banyak telepon canggih yang akan memakai teknologi tersebut. Bahkan, telepon yang 
tidak canggih pun akan memakai teknologi tersebut. Salah satu pelajaran penting yang 
didapatkan Tim Jore ketika bergerak dalam pelayanan 'mobile' adalah "masa depan 
gereja global masih terbuka lebar". Namun sejalan bergeraknya pelayanan 'mobile', Tim 
Jore baru menyadari bahwa masalah hak cipta ternyata menjadi penghambat dalam 
pengembangan pelayanan mobile. Tim Jore harus mengganti total sebuah proyek 
utamanya pelayanan 'mobile'nya karena tidak mendapatkan izin untuk menggunakan 
sumber bahan yang diinginkan, atau mengaplikasikan hak cipta tersebut untuk 
diterjemahkan ke ribuan bahasa lain yang dapat menjangkau ratusan juta konsumen. 
Kesadaran tersebut memotivasinya untuk meluncurkan proyek Door43 
(http://door43.org/), dengan motto: "Sumber bahan pemuridan yang tak terbatas, untuk 
semua bahasa, untuk semua ponsel".  

Tim Jore sangat rindu melihat gereja saling melayani satu dengan lain terutama dalam 
bidang 'mobile'. Ada kesempatan besar untuk membuat software pelayanan 'mobile' 
secara 'opensource', yang memungkinkan orang lain untuk belajar dan menggunakan 
bahan-bahan yang telah tersedia tanpa hambatan. Tim Jore mengingatkan bahwa 
pelayanan bukanlah sebuah kompetisi untuk merebut pangsa pasar, tetapi sebuah 
kompetisi antara Gereja dan musuhnya (iblis) yang akan menghalangi penyebaran Injil. 

http://door43.org/
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Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9:12, "kami menanggung segala sesuatu, supaya 
jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus". Jika kita bekerja 
bersama-sama, maka kita akan melihat kemajuan pelayanan yang luar biasa bagi 
Kerajaan Allah.  

Diambil dan disunting dari: Nama situs: Mobile Advance Alamat URL: 
http://www.mobileadvance.org/blog/112-ten-questions-for-tim-jore-of-distant-shores-
media Judul asli artikel: Ten Questions for Tim Jore of Distant Shores Media Penulis 
artikel: Tanggal akses: 1 September 2012  

  

http://alkitab.mobi/?1+Korintus+9%3A12
http://www.mobileadvance.org/blog/112-ten-questions-for-tim-jore-of-distant-shores-media
http://www.mobileadvance.org/blog/112-ten-questions-for-tim-jore-of-distant-shores-media
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Stop Press: International Day Of Prayer For The 
Persecuted Church (IDOP) 

Pada bulan kegiatan IDOP, gereja-gereja dan umat Kristen di seluruh dunia berdoa 
bersama bagi gereja Tuhan yang teraniaya. Tahun ini, kegiatan IDOP akan 
dilaksanakan secara serempak pada bulan November 2012.  

Kami mengajak Anda, para gembala sidang, pengajar, pemimpin, kaum muda, pendoa 
syafaat, dan semua orang percaya untuk dapat bergabung dalam acara doa bersama 
ini. Informasi lebih lanjut tentang acara IDOP, bisa dilihat di < 
www.persecutedchurch.org >.  
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ICW 1203/Oktober/2012: Situs Khotbah 
Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Dalam edisi ini, redaksi masih menyajikan informasi situs-situs yang menyediakan 
bahan-bahan khotbah. Situs-situs tersebut sangat menolong jemaat yang rindu untuk 
merenungkan firman Tuhan lebih sering, selain mendengarkan khotbah secara 
langsung di gereja. Selain sebuah situs yang berisi referensi seputar khotbah 
berbahasa Indonesia, kami sajikan pula ulasan situs khotbah berbahasa Inggris yang 
ditujukan untuk anak-anak. Simak pula informasi menarik lainnya dalam kolom Lacak 
Facebook, Tip, dan Referensi. Kiranya menjadi berkat bagi Pembaca ICW semua.  

Tuhan Yesus memberkati. Davida Welni Dana, Redaksi Tamu ICW < 
http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Khotbah.co 

Khotbah.co adalah situs yang berisi sumber-sumber terbaik di internet tentang khotbah. 
Situs yang diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA ini menolong para pengunjung 
untuk memperoleh referensi pengetahuan seputar khotbah. Dalam situs ini tersedia 
materi pelatihan khotbah, artikel tentang khotbah, renungan khotbah, audio khotbah, 
dan referensi ke situs-situs khotbah lainnya.  

Dengan mudah, Anda dapat menjelajahi bahan-bahan dalam situs ini karena daftar isi 
situs ditampilkan pula untuk pengunjung. Dari daftar isi tersebut kita dapat melihat 
kategori dan subkategori bahan-bahan dalam situs ini. Meski bahan bisa dikatakan 
masih kurang banyak, namun isi situs ini adalah bahan-bahan pilihan, yang diharapkan 
memenuhi kebutuhan pengunjung akan bahan seputar khotbah yang berkualitas. 
Sembari belajar tentang khotbah, Anda pun bisa melakukan studi Alkitab karena situs 
ini dilengkapi juga dengan fasilitas pencarian kata, ayat, dan tafsiran/catatan dari Alkitab 
SABDA < http://alkitab.sabda.org >. Terdapat pula fasilitas pencarian arti kata dari 
Kamus SABDA < http://kamus.sabda.org >. Yang menarik lagi, pengunjung dapat 
menambahkan isi situs jika memiliki bahan yang menarik seputar khotbah dalam dunia 
internet. Caranya mudah, Anda tinggal mendaftarkan diri sebagai pengguna, dan 
kirimkan usulan bahan Anda kepada Admin. Jika bahan tersebut sesuai dengan standar 
dari Admin situs Khotbah.Co, maka kiriman Anda akan disetujui. (DWD)  
==> http://khotbah.co/Halaman_Utama Tanggal akses: 13 September 2012  

  

http://alkitab.sabda.org/
http://kamus.sabda.org/
http://khotbah.co/Halaman_Utama
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Jelajah Manca: Sermon 4 Kids 

Anak-anak pun perlu mendapatkan pengajaran firman Tuhan melalui gereja. Salah satu 
sarana gereja adalah melalui sekolah minggu. Tentu saja, penyampaian firman Tuhan 
(khotbah) kepada anak berbeda dengan khotbah kepada orang dewasa. Situs 
Sermons4Kids merupakan situs penyedia bahan-bahan "khotbah" yang dikemas untuk 
disampaikan kepada anak-anak. Koleksi bahan mengajar tersebut dapat Anda lihat 
dalam menu Sermon of the Week dan Sermon Index.  

Selain koleksi "khotbah untuk anak", terdapat pula gambar- gambar ilustrasi yang dapat 
digunakan untuk mendukung penyampaian firman Tuhan kepada anak yang dibuat oleh 
Henry Martin dan Graham Kennedy. Beberapa aktivitas guna menolong anak lebih 
memahami lagi firman Tuhan yang mereka terima, dapat diakses melalui menu Coloring 
Pages. Di dalamnya ada beberapa aktivitas selain mewarnai, di antaranya mengisi 
kalimat yang kosong, teka-teki silang, dan mengurutkan kata-kata acak. Jika Anda ingin 
menggunakan materi-materi di sermons4kids secara penuh, situs ini menyediakan 
program mengajar selama 1 tahun. Secara keseluruhan, semua menu tertata dengan 
baik sehingga pengunjung dapat mengakses situs ini dengan mudah. Situs ini juga 
terhubung ke Facebook mereka dengan nama akun Sermons4Kids dan beberapa situs 
yang berkecimpung dalam pelayanan anak yang lain. Melalui situs ini, Anda dapat 
memberikan donasi berlangganan bahan khotbah untuk anak secara gratis melalui 
email. (YCN)  

=> http://www.sermons4kids.com/ Tanggal akses: 24 Agustus 2012  

  

http://www.sermons4kids.com/
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Referensi 

DAFTAR SITUS KHOTBAH KRISTEN  

1. Situs-situs Khotbah yang Berbahasa Indonesia:  
1. Ringkasan Khotbah <http://www.grii-

andhika.org/ringkasan_kotbah/ringkasan_khotbah.htm>  
2. GKI Pondok Indah <http://gkipi.org/category/khotbah-minggu/>  
3. Renungan Kristen <http://www.renungan-kristen.com/>  
4. Pdt. Bigman Sirait <http://khotbah-

populer.reformata.com/2011/03/kategori-khotbah.html>  
5. Khotbah-Khotbah Dr. W.A.Criswell <http://www.wacriswell-

indo.org/sermons.htm>  
2. Situs-situs Khotbah yang Berbahasa Inggris:  

1. Sermon Illustrations <http://www.sermonillustrations.com/>  
2. Sermon Audio <http://www.sermonaudio.com/main.asp>  
3. The Sermon Notebook <http://www.sermonaudio.com/main.asp>  

  

http://www.grii-andhika.org/ringkasan_kotbah/ringkasan_khotbah.htm
http://www.grii-andhika.org/ringkasan_kotbah/ringkasan_khotbah.htm
http://gkipi.org/category/khotbah-minggu/
http://www.renungan-kristen.com/
http://khotbah-populer.reformata.com/2011/03/kategori-khotbah.html
http://khotbah-populer.reformata.com/2011/03/kategori-khotbah.html
http://www.wacriswell-indo.org/sermons.htm
http://www.wacriswell-indo.org/sermons.htm
http://www.sermonillustrations.com/
http://www.sermonaudio.com/main.asp
http://www.sermonaudio.com/main.asp


ICW 2012 
 

132 
 

Tips: Mengembalikan Foto yang Terhapus di Ponsel 
Berbasis Android 
Disusun oleh: Kusuma Negara 

Sistem operasi Android yang memiliki berbagai aplikasi menarik semakin dicintai para 
penggemarnya, terutama anak-anak muda. Ponsel-ponsel yang menggunakan Android 
juga menawarkan banyak fitur yang seakan tidak lagi terpisahkan dari ponsel, salah 
satunya adalah kamera. Jika Anda senang kegiatan memotret atau mengambil gambar 
pada acara-acara penting dalam hidup Anda menggunakan kamera ponsel, maka 
betapa sedihnya jika foto-foto itu tiba-tiba terhapus dengan tidak sengaja, sementara 
Anda belum mengunggahnya atau menyalinnya ke komputer atau tempat penyimpanan 
yang lain. Apabila Anda menggunakan ponsel berbasis Android dan pernah/sedang 
mengalami hal ini, jangan khawatir karena ada cara untuk menyelamatkan foto-foto 
Anda yang terhapus.  

Untuk mengembalikan foto yang terhapus di peranti Android Anda, Anda tinggal 
menginstal salah satu aplikasi berikut:  

1. http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec (diinstal di komputer),atau 
2. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.defianttech.diskdigger&hl=id 

(atau cari "DiskDigger" di Play Store, diinstal di peranti Android Anda)  

Cara Penggunaan PhotoRec:  

1. Hubungkan peranti Android Anda ke komputer dengan kabel USB, mount device 
Android, lalu buka PhotoRec dan pilih peranti Android. Pilihan lain adalah 
menghubungkan langsung SD Card ke komputer, kemudian buka PhotoRec dan 
pilih SD Card.  

2. PhotoRec akan langsung melakukan pemindaian (scan) dan dalam 5 menit Anda 
akan melihat foto Anda tampil di folder "recup_dir".  

3. Anda tinggal menentukan foto-foto tersebut akan disimpan ulang di mana.  

Catatan: PhotoRec tidak memiliki antarmuka grafis, jadi Anda harus memasukkan 
perintah melalui "command line". Untuk tutorial dengan disertai gambar, silakan 
mengunjungi http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Step_By_Step  

Cara Penggunaan DiskDigger:  

1. Jalankan aplikasi DiskDigger.  
2. Pilih drive yang ingin Anda scan untuk memulihkan foto-foto yang terhapus.  
3. Klik tombol "Scan device".  

Setelah pemindaian selesai, DiskDigger akan menampilkan semua foto yang dapat 
dipulihkan dengan semua pilihan pemulihan yang tersedia. Anda juga dapat menyaring 
hasil pencarian berdasarkan tipe file dan ukuran file menggunakan pilihan Filter.  

http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.defianttech.diskdigger&hl=id
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Step_By_Step
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Sebagai catatan penutup, harap diingat bahwa tidak semua foto yang hilang dapat 
dikembalikan, dan hal ini bergantung pada beberapa faktor, antara lain berapa lama foto 
itu sudah hilang, dan apakah Anda kartu memori Anda sudah diisi foto-foto yang lain, 
serta faktor-faktor yang lain.  

SumberBacaan: 
Andinoeg. 2012. "Mengembalikan Foto yang Terhapus di Android". Dalam 
http://blog.anugrahpratama.com/mengembalikan- foto-yang-terhapus-di-android/  

  

http://blog.anugrahpratama.com/mengembalikan-
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan November 2012 adalah Situs Natal.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Natal, silakan kirimkan info atau 
ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
< icw(at)sabda.org >  
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ICW 1204/November/2012: Situs Natal (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Masih ingatkah Anda, apa saja yang Anda lakukan ketika merayakan Natal pada tahun 
kemarin? Edisi ICW kali ini memberi inspirasi baru seputar Natal, yang tentunya akan 
menolong Anda membuat Natal tahun ini lebih istimewa. Melalui ulasan situs Natal, 
dalam dan luar negeri, Anda bisa mengeksplorasi banyak bahan yang bisa dijadikan 
acuan/sumber ide untuk merayakan Natal. Atau, jika Anda sudah mendapatkan bahan 
tapi mengalami kesulitan/bimbang dalam mengaplikasikannya pada perayaan Natal 
mendatang, Anda bisa bertanya di komunitas -- Facebook Natal. Jadikan Natal tahun ini 
lebih berkesan! Selamat menyimak sajian ini, Tuhan Yesus memberkati.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Santi Titik Lestari 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Situs Natal SABDA 

Situs Natal SABDA diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA pada tahun 2008. Situs 
ini merupakan satu-satunya situs berbahasa Indonesia yang secara khusus menyajikan 
bahan-bahan Natal di dunia internet. Bahan- bahan yang disediakan dalam situs ini, 
diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengunjung seputar perayaan Natal bermakna. 
Beberapa bahan Natal dapat Anda akses dalam menu Tulisan Natal, Bahan Natal, dan 
Download. Menu Tulisan Natal antara lain menyajikan artikel, kesaksian, renungan, dan 
khotbah. Sedangkan Bahan Natal berisi bahan mengajar, drama, humor, puisi, syair 
dan kisah lagu, serta tips. Berbagai gambar, midi, lagu, cerita, dan bahan Natal untuk 
sekolah minggu bisa langsung diakses dalam menu Download. Lengkap bukan?  

Menariknya lagi, setiap pengunjung bisa mendaftarkan diri sebagai pengguna, untuk 
turut memosting bahan dalam situs Natal SABDA. Bagaimana caranya? Silakan buka 
menu FAQ untuk mendapatkan panduannya. Pengguna tidak hanya dapat mengirimkan 
bahan, tapi bisa juga mengirimkan Ucapan Natal. Jika Anda juga aktif di jejaring sosial, 
ada banyak kesempatan untuk berbagi dengan siapa pun karena situs ini langsung 
terintegrasi dengan jejaring sosial Facebook. Bagaimana dengan Anda? Apakah masih 
ada alasan untuk tidak mengunjungi situs ini? Tentu saja tidak! Untuk itu, selamat 
berselancar di situs Natal SABDA. Tuhan Yesus memberkati. (DK)  
==> http://natal.sabda.org/ Tanggal akses: 15 Oktober 2012  

  

http://natal.sabda.org/
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Jelajah Manca: Christmas - About.com 

Christmas Holiday merupakan bagian khusus dari About.com Christianity yang 
membahas tentang Natal. Sumber bahan Natal yang disajikan di halaman ini sangat 
lengkap dan beragam. Artikel Natal yang disajikan di sini merupakan artikel pilihan, 
sehingga sangat menarik untuk dibaca. Selain untuk menambah wawasan kekristenan 
kita, artikel ini juga membuat kita semakin mengerti sejarah adanya hari Natal. Selain 
artikel, situs ini juga menyediakan renungan Natal yang berguna bagi kita semua untuk 
mempersiapkan hati dalam menyambut Natal. Situs ini dilengkapi dengan kotak 
pencarian untuk memudahkan pengunjung menemukan bahan-bahan yang ingin dicari 
dalam situs ini.  

Situs ini menggunakan bahasa Inggris dan tidak memiliki fasilitas penerjemah, sehingga 
apabila pengunjung tidak bisa berbahasa Inggris akan merasa kesulitan. Melalui situs 
ini, pengunjung juga dapat berlangganan buletin yang berisi informasi-informasi menarik 
lainnya seputar kekristenan dari situs About.com Christianity. (LTN)  

=> http://christianity.about.com/od/christmas/Christmas_Holiday.htm Tanggal akses: 9 
November 2012  

  

http://christianity.about.com/od/christmas/Christmas_Holiday.htm
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Artikel: 10 Cara untuk Menempatkan Yesus dalam Natal 

Cara paling utama untuk menempatkan Yesus di dalam perayaan Natalmu adalah 
dengan mengundangnya hadir di dalam hidupmu setiap hari. Jika kamu sudah 
menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu dan pusat dalam hidupmu, menempatkan 
Yesus di dalam Natal artinya lebih kepada apa yang sudah kamu lakukan di dalam 
hidupmu, daripada apa yang kamu katakan, seperti "Selamat Natal".  

Menempatkan Yesus di dalam Natal artinya setiap hari menampakkan karakter, kasih, 
dan pengorbanan Kristus yang tinggal di dalam dirimu, dengan cara menampilkan sifat-
sifat tersebut melalui tindakanmu. Berikut ini adalah cara-cara mudah untuk 
menempatkan Kristus sebagai pusat dalam hidupmu pada Natal tahun ini.  

1. Berikan Tuhan sebuah hadiah istimewa, darimu kepada-Nya. Jadikan hadiah 
tersebut hadiah yang pribadi, tidak ada orang lain yang perlu mengetahui hadiah 
tersebut, dan biarlah hadiah tersebut berupa sebuah pengorbanan. Daud berkata 
dalam 2 Samuel 24 bahwa ia tidak mau mempersembahkan korban kepada 
Tuhan dengan tidak membayar apa-apa.  

Mungkin hadiahmu untuk Tuhan dapat berupa mengampuni seseorang yang 
seharusnya kamu ampuni sejak dulu. Kamu akan menemukan bahwa hadiah 
yang kamu berikan akan diberikan kembali kepadamu.  

Mungkin hadiahmu dapat berupa komitmen untuk meluangkan waktu berjalan 
bersama Allah setiap hari. Atau mungkin ada hal yang Tuhan minta supaya kamu 
lepaskan. Jadikan ini hadiah yang paling penting yang kamu berikan.  

2. Luangkan waktu untuk membaca atau mendengarkan cerita Natal. Bacalah cerita 
Natal dari Matius 1:18-25; 2:1-12; dan Lukas 1:26-38; 2:1-20 dengan keluarga 
Anda, dan diskusikanlah cerita tersebut bersama-sama. Mulai dari kisah 
pemberitahuan malaikat kepada Zakharia, Elisabet, Maria, dan Yusuf, perjalanan 
ke Bethlehem, kelahiran Yesus, kunjungan para gembala, bayi Yesus dibawa ke 
Bait Allah, kunjungan para Majus, pelarian ke Mesir, hingga kembali dari Mesir.  

3. Pasanglah dekorasi kelahiran Yesus di rumahmu. Anda dapat dengan mudah 
mencari bahan-bahan kerajinan tangan bertema kelahiran Yesus di internet, 
seperti berikut ini:  

o http://biblekidsfunzone.com/themes/adnativity1.html  
o http://familyfun.go.com/crafts/away-in-a-manger-homemade-creche-

668113/  
o http://www.squidoo.com/nativity-crafts  

4. Rencanakan sebuah proyek sosial untuk Natal kali ini. Beberapa tahun yang lalu, 
kami "mengadopsi" seorang ibu yang sudah ditinggal suaminya. Teman saya 
tersebut kondisinya sangat kekurangan dan tidak dapat membelikan hadiah 
untuk anaknya yang masih kecil. Bersama-sama dengan keluarga suami saya, 
kami membelikan hadiah untuk mereka berdua, dan menggantikan mesin cuci 
mereka yang rusak pada minggu Natal. Apakah kamu memiliki tetangga yang 

http://alkitab.mobi/?Matius+1%3A18-25
http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A26-38
http://biblekidsfunzone.com/themes/adnativity1.html
http://familyfun.go.com/crafts/away-in-a-manger-homemade-creche-668113/
http://familyfun.go.com/crafts/away-in-a-manger-homemade-creche-668113/
http://www.squidoo.com/nativity-crafts
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sudah tua yang rumahnya perlu diperbaiki? Carilah seseorang yang benar-benar 
membutuhkan bantuan, libatkan seluruh keluarga Anda, dan lihatlah betapa 
bahagianya orang tersebut pada Natal kali ini.  

5. Menyanyikan lagu-lagu Natal di rumah jompo atau rumah sakit anak- anak. 
Suatu kali, teman-teman sekantor saya sepakat untuk menyanyikan lagu- lagu 
Natal di sebuah panti jompo di dekat tempat kami. Kami kemudian melakukan tur 
keliling panti jompo dari kamar ke kamar sambil menyanyikan lagu-lagu Natal. Itu 
adalah perayaan Natal staf kantor yang terindah yang pernah saya lakukan.  

6. Berikan hadiah kejutan berupa pelayanan kepada setiap anggota keluargamu. 
Maksudnya adalah untuk menunjukkan kasih dan pelayanan Kristus. Kamu dapat 
memijat anggota keluargamu, melakukan tugas saudaramu, membersihkan 
rumah yang biasanya dilakukan ibumu. Buatlah pelayanan itu sesuatu yang 
bersifat pribadi dan berarti, dan perhatikanlah berkatnya yang melimpah.  

7. Luangkan waktu untuk merenung bersama keluarga pada malam Natal atau pagi 
Natal.  

Sebelum membuka kado Natal, luangkan waktu beberapa menit untuk berkumpul 
bersama sekeluarga untuk berdoa dan bersaat teduh. Bacalah beberapa ayat 
Alkitab dan diskusikan bersama keluarga Anda makna Natal yang 
sesungguhnya.  

8. Hadirilah kebaktian Natal bersama dengan keluargamu. Jika Anda sendirian 
pada Natal tahun ini, atau tidak punya keluarga yang tinggal dekat dengan Anda, 
undanglah teman atau tetangga Anda untuk bergabung bersama dengan Anda.  

9. Kirimkan kartu Natal yang berisi pesan spiritual. Ini adalah cara mudah untuk 
membagikan iman Anda pada waktu Natal. Jika Anda telah memberi kartu Natal, 
tulislah ayat Alkitab dan pesan pribadi Anda di setiap kartu Natal yang akan Anda 
kirimkan.  

10. Tuliskan sebuah kartu Natal kepada seorang misionaris. Banyak misionaris yang 
tidak dapat pulang pada hari Natal, jadi kadang-kadang pada hari Natal mereka 
dapat merasa kesepian. Tuliskan surat Natal istimewa kepada misionaris 
pilihanmu, ucapkan terima kasih karena mereka telah mendedikasikan hidup 
mereka untuk melayani Tuhan. Percayalah, hal itu akan sangat berarti bagi 
mereka, lebih dari yang dapat kamu bayangkan! (t\Kusuma Negara)  

Diterjemahkan dan disunting dari: Nama situs: About.com Christianity Alamat URL: 
http://christianity.about.com/od/holidaytips/p/keepchristmas.htm Judul asli artikel: 10 
Ways to Keep Christ in Christmas Penulis: Mary Fairchild Tanggal akses: 8 November 
2012  

 

 

  

http://christianity.about.com/od/holidaytips/p/keepchristmas.htm
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ICW 1205/November/2012: Situs Natal (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Bulan November ini, ICW masih mengulas situs yang bertemakan Natal. Kami berharap 
Anda bisa mendapatkan atau menemukan bahan-bahan seputar Natal yang Anda 
butuhkan, untuk kegiatan Natal Anda nanti. Anda bisa membaca setiap ulasan situs 
kami, baik dari dalam maupun luar negeri, yang akan membuka wawasan Anda 
mengenai Natal. Kami juga memberikan tip bagaimana untuk membuat perayaan Natal 
Anda istimewa. Silakan Anda menyimak sajian kami, Tuhan Yesus memberkati.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Video Kisah Natal 

Kita telah membaca kisah Natal dalam kitab Injil berkali-kali, misalnya dalam Kitab 
Matius atau Lukas. Namun, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), melalui situs Natal, 
membagikan sesuatu yang berbeda. YLSA membuat kreasi video Natal yang diambil 
dari Kitab Matius dan Lukas. Melalui video ini, kita bisa mendengar dan menyimak 
firman Tuhan tentang kisah Natal. Video yang menggabungkan antara Alkitab Audio 
dan teks Alkitab ini, menolong kita untuk menghayati makna Natal secara lebih 
mendalam, dan tersedia dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa.  

Selain video Kisah Natal dari Matius dan Lukas, masih terdapat banyak video Natal 
lainnya dalam situs Natal ini. Ada video Natal untuk anak dan ada juga kisah Natal yang 
mengadopsi latar belakang zaman modern, di mana kisah Natal diceritakan melalui 
teknologi digital, media jejaring sosial, dan internet. Anda penasaran? Silakan kunjungi 
Situs Natal SABDA. (GYP)  
==> http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/video_natal Tanggal akses: 1 
November 2012  

  

http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/video_natal
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Jelajah Manca: Christian Christmas Devotionals 

Hari Natal akan segera tiba. Sebagian besar umat Kristiani mungkin sudah mulai sibuk 
mencari ide, bahan perenungan, atau berbagai hiasan untuk merayakan dan 
memeriahkan Natal. Apakah saat ini Anda juga sedang mencari bahan-bahan 
perenungan Natal? Silakan Anda untuk berkunjung ke situs Christian Christmas 
Devotionals.  

Melalui situs ini, Anda bisa memperoleh bahan-bahan perenungan Natal yang menarik 
seperti artikel dan renungan Natal dalam bentuk Video. Renungan Natal tersebut 
diambil dari Injil Lukas versi King James. Situs yang dibuat oleh Sindy's Creation ini 
berintegrasi dengan halaman-halaman lain, yang memuat bahan-bahan kekristenan. 
Dalam situs ini, bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris dan tidak ada fasilitas 
untuk menerjemahkan. Jika Anda tertarik, Anda bisa mengunjungi situs ini dan 
membagikan kepada sahabat atau relasi Anda. (SS)  
==> http://www.heavensinspirations.com/christmas-devotionals.html Tanggal akses: 15 
November 2012  

  

http://www.heavensinspirations.com/christmas-devotionals.html
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Referensi 

DAFTAR SITUS NATAL  

Edisi ICW tentang Natal:  

ICW Edisi 1181 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/1181/> 
ICW Edisi 1180 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/1180/> 
ICW Edisi 1155 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/1155/> 
ICW Edisi 1154 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/1154/> 
ICW Edisi 1037 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/1037/> 
ICW Edisi 1013 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/1013/> 
ICW Edisi 0118 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/118/> 
ICW Edisi 90 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/090/> 
ICW Edisi 45 <http://www.sabda.org/publikasi/icw/045/> 

Situs Natal berbahasa Inggris  

1. Joyful Heart <http://www.joyfulheart.com/christmas> 
2. Christmas Carnivals <http://www.christmascarnivals.com> 
3. My Merry Christmas <http://www.mymerrychristmas.com/> 
4. Santa's Net <http://www.santas.net/> 
5. Christmast Play <http://www.christmasplays.com/> 

  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/1181/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1180/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1155/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1154/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1037/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1013/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/118/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/090/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/045/
http://www.joyfulheart.com/christmas
http://www.christmascarnivals.com/
http://www.mymerrychristmas.com/
http://www.santas.net/
http://www.christmasplays.com/
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Tips: Merayakan Natal dengan Sederhana 

Natal merupakan sebuah perayaan yang paling membangkitkan semangat bagi umat 
Kristiani, saat yang penuh kegembiraan dan cinta untuk saling berbagi dengan seluruh 
keluarga. Kali ini, kami memberikan tip sederhana untuk membuat perayaan Natal Anda 
istimewa.  

Hiasan Natal  

• Saat menghiasi pohon Natal, berikan hiasan lampu dari atas hingga ke  

bawah, serta tambahkan helaian seperlunya. Yakinkan Anda telah mencoba lampu 
tersebut sebelum meletakkannya di atas pohon.  

• Hiasan sederhana dapat memberikan hasil yang dramatis. Untuk membuat  

efek lembut, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan lampu berwarna, 
untuk menerangi di rumah atau pohon. Mudah untuk memasangnya dan hanya 
membutuhkan sedikit perawatan, lampu ini dapat memberikan pemandangan meriah 
sepanjang tahun.  

• Jika ada anak kecil di rumah Anda, hindari dekorasi apa pun yang  

mudah pecah atau memiliki pinggiran yang tajam. Jauhkan hiasan- hiasan kecil atau 
yang memiliki bagian-bagian yang dapat dilepas, dari jangkauan anak Anda. Bagian-
bagian kecil ini mungkin dapat tertelan.  

• Untuk menyimpan lampu-lampu kecil agar tak rusak kusut setelah pesta  

Natal usai, guntinglah tripleks atau kardus yang tebal dengan bentuk huruf "I". 
Kemudian, lilitkan lampu di seluruh bagian tersebut dan Anda dapat menyimpannya 
untuk acara Natal tahun depan.  

Hadiah Natal  

• Sebelum berbelanja hadiah, sebaiknya buat daftar terlebih dahulu.  

Selain menghemat waktu, Anda juga bisa membelikan hadiah yang tepat untuk orang 
yang akan Anda beri hadiah.  

• Anda dapat mendaur ulang kartu Natal untuk dijadikan hiasan  

pembungkus hadiah di bagian depan. Potong bagian gambar-gambar indah di kartu, 
atau gunakan seluruh gambar. Gambar-gambar itu akan sangat cantik jika Anda 
padukan dengan kertas pembungkus polos, dan itu bisa jadi cara yang hemat serta 
lebih baik, daripada melemparkan kartu indah itu di tempat sampah!  
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• Jika Anda kebetulan kehabisan pembungkus hadiah, Anda bisa gunakan  

sepotong kertas pembungkus yang dilipat dan separuh dengan kertas polos di dalam. 
Gunting bagian pinggir dengan bentuk hiasan dan labelkan pada sisi dalamnya.  

Diambil dan disunting dari:  

Nama situs : Gudang Elektronik dan Musik Audio (GEMA)  
Alamat URL : http://gema.sabda.org/tips_sederhana_merayakan_natal  
Judul asli artikel : Tips Sederhana Merayakan Natal  
Penulis : Tidak dicantumkan  
Tanggal akses : 15 November 2012  

 

  

http://gema.sabda.org/tips_sederhana_merayakan_natal
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Desember 2012 adalah Situs Kemanusiaan.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Kemanusiaan, silakan kirimkan 
info atau ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
< icw(at)sabda.org >  
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ICW 1206/Desember/2012: Situs 
Kemanusiaan (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
"Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala 
sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, 
kamu telah melakukannya untuk Aku." (Matius 25:40)  

Hari Natal tinggal beberapa hari lagi. Apakah Anda sudah mempersiapkan Natal 
dengan penuh sukacita dan siap berbagi dengan orang lain? Masih banyak orang yang 
kurang beruntung daripada kita. Untuk itu, saya mengajak Sahabat ICW untuk selalu 
berbagi dengan orang lain, bukan hanya pada saat Natal saja. Sesuai dengan tema 
yang diusung oleh ICW bulan ini, yaitu tentang Kemanusiaan, kita bisa belajar dari 
orang- orang maupun organisasi yang peduli terhadap sesamanya. Kiranya apa yang 
kami sampaikan menjadi berkat bagi Anda semua.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi P. 
< gunung(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+25%3A40
http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: World Vision Indonesia 

World Vision Indonesia adalah salah satu organisasi yang bertujuan membawa 
perubahan dalam kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam 
kemiskinan. Organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Kristen ini, melakukan misi 
kemanusiaannya di berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara 
Timur, Kalimantan, dll.. Anda bisa mengenal organisasi ini secara lebih dengan 
mengunjungi situs World Vision Indonesia ini.  

Ada beberapa menu utama yang akan memperlancar Anda dalam menjelajah situs ini. 
Selain menu utama, situs ini juga menyajikan berbagai informasi menarik lainnya pada 
halaman beranda situs, seperti Buku, Dengarkan Harapan Anak-Anak Indonesia, Galeri 
Foto, Berita Terkini, bahkan Permainan. Anda juga bisa mengetahui lebih jauh kegiatan 
apa saja yang telah dilakukan oleh World Vision, melalui kolom Apa yang Kami 
Lakukan? Situs World Vision ini juga membagikan beberapa artikel dan tip yang bisa 
Anda baca. Jika Anda berkunjung ke situs ini, hal pertama yang akan Anda jumpai 
adalah pilihan untuk menjelajah situs ini dengan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia. 
Anda bisa memilih bahasa mana yang Anda kehendaki, untuk menolong Anda 
memahami organisasi dan keseluruhan isi situs ini. Konten situs ini penuh dengan 
berbagai informasi dan cara penyajiannya pun cukup sistematis, sehingga 
memudahkan pengunjung dalam melakukan eksplorasi. Penasaran? Silakan 
berkunjung ke situs World Vision Indonesia sekarang juga! (STL)  
==> http://worldvision.or.id Tanggal akses: 15 Oktober 2012  

  

http://worldvision.or.id/
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Jelajah Manca: Christ For Humanity 

Christ for Humanity (CFH) merupakan situs resmi dari sebuah organisasi kemanusiaan 
Kristen yang berpusat di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Organisasi CFH ini 
bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan dengan memberdayakan gereja, dalam 
melaksanakan perintah Yesus Kristus kepada mereka yang membutuhkan dan 
melakukan pelayanan Injil kepada anggota- anggota keluarga Allah. Misinya dilakukan 
dengan mendistribusikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan dan pakaian, 
peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan; pengiriman tenaga- 
tenaga misionaris dalam berbagai tugas pelayanan; menyelenggarakan berbagai 
kegiatan pelayanan sukarelawan; dan mentoring/pendampingan dalam pelayanan Injil.  

Dalam situsnya, Anda dapat mengenal lebih banyak tentang organisasi ini, mulai dari 
dasar, tujuan, pengurus, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan secara lokal dan 
internasional, sampai sejarah pendiriannya, yang disertai dengan berbagai foto yang 
ditampilkan secara menarik pada seluruh menunya. Situs ini bisa menjadi referensi 
yang cukup menarik bagi mereka yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai 
bagaimana pekerjaan organisasi kemanusiaan dilakukan, beserta visi misi kristiani yang 
menyertainya. Situs ini juga menjadi representasi dari CFH dalam mendapatkan 
dukungan dari berbagai pihak, baik gereja, organisasi, maupun perorangan, untuk ikut 
mengambil bagian dalam kegiatan mereka. Dukungan yang diharapkan tentu saja tidak 
hanya berupa dana/material, namun juga dalam bentuk partisipasi aktif pada kegiatan 
sukarela atau misi-misi kemanusiaan yang dilakukan. Jika tertarik, Anda dapat 
berlangganan newsletter CFH yang akan dikirim secara berkala melalui akun email 
Anda. (ONR)  

=> http://christforhumanity.org Tanggal akses: 1 November 2012  

  

http://christforhumanity.org/
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Artikel: Berita Sukacita 

"Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." (Lukas 
2:11)  

Hari Natal sangatlah dinanti-nantikan oleh kebanyakan orang, bukan karena mereka 
mengerti makna Natal, melainkan karena menantikan banyaknya diskon yang 
diselenggarakan oleh mall atau lainnya. Baju baru, perang diskon, hadiah, dan pesta 
Natal telah menggantikan makna Natal yang sesungguhnya.  

Injil Lukas mencatat bahwa peristiwa Natal merupakan peristiwa yang membawa 
sukacita besar bagi umat manusia; tetapi bukan karena hadiah- hadiah Natal. Berita 
sukacita itu adalah: Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, telah datang (lahir) dalam 
dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ini berarti, manusia yang 
berdosa memiliki pengharapan untuk menikmati hidup kekal dan terbebas dari hukuman 
kekal. Karena itu, Natal menjadi tidak berarti bila kita tidak dapat menerima dan 
memahami berita Natal yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada umat manusia.  

Berita Sukacita ini menyatakan tiga hal penting. Pertama, "Hari ini... di kota Daud." 
Kalimat ini menyatakan bahwa peristiwa kelahiran Kristus ke dunia bukanlah suatu 
dongeng, melainkan fakta sejarah! Sebab itu, penyebutan "Kota Daud (Bethlehem)" 
memiliki arti sangat penting, yakni sebagai bukti sebuah peristiwa sejarah. Kelahiran-
Nya telah menyatakan kerendahan hati Allah dan kebesaran kasih-Nya bagi umat 
manusia yang berdosa. Kedua, kelahiran-Nya juga menunjukkan jati diri Allah yang 
dapat dikenal. Kelahiran Yesus ini menyatakan bahwa Dia adalah Juru Selamat, Kristus 
(Penggenapan Nubuat), juga Tuhan (Pemilik Hidup manusia). Mengenal Allah yang 
benar akan membawa umat manusia pada penyembahan yang benar dan berkenan di 
hati Allah. Ketiga, kelahiran-Nya merupakan satu bentuk pemberian yang istimewa bagi 
umat manusia yang berdosa. Meski demikian, keselamatan yang kekal itu diberikan 
hanya kepada setiap orang yang mau menerima dan menyambut Dia dalam hidupnya 
secara pribadi. Karena itu, makna Natal tidaklah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat 
materi, namun kekal, yaitu kehidupan bersama dengan Allah yang hidup dan benar di 
dalam Kristus, Tuhan.  

Diambil dari: Nama situs: Perspektif Alamat URL: 
http://gkagloria.or.id/perspektif/wp/2011/12/berita-sukacita Penulis artikel: Tidak 
dicantumkan Tanggal akses: 1 Desember 2012  

= ICW 1207/Desember/2012: Situs Kemanusiaan (II)  

Shalom,  

Natal merupakan hari yang dinantikan oleh seluruh orang percaya di dunia. Banyak 
sekali persiapan yang dilakukan untuk menyambut Natal ini. Dari menghias rumah, 
menyiapkan masakan, ataupun persiapan untuk perayaan Natal di gereja. Padatnya 
kegiatan tersebut bisa membuat kita lupa untuk menyambut Tuhan dan mengabaikan 

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A11
http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A11
http://gkagloria.or.id/perspektif/wp/2011/12/berita-sukacita
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makna Natal di hati kita. Terkadang, kita juga lupa untuk memerhatikan orang-orang di 
sekitar kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Melalui edisi ini, kiranya 
artikel yang kami sajikan dapat mengingatkan kita untuk berbagi dengan orang lain. 
Tangan Tuhan yang bekerja melalui orang- orang yang terlibat dalam pelayanan 
kemanusiaan bisa mendorong kita untuk ambil bagian dalam pelayanan yang mereka 
lakukan.  

Seluruh staf redaksi ICW mengucapkan, "Selamat Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 
2013. Semoga damai Natal selalu beserta Anda sekeluarga."  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung Yudi Pamungkas 
<gunung(at)in-christ.net> 
<http://icw.sabda.org> 
=  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Indonesia Child Health Now 

Situs Indonesia Child Health Now adalah situs dari organisasi kemanusiaan Kristen 
yang bekerja untuk membawa perubahan berkelanjutan pada kehidupan anak, 
keluarga, dan masyarakat. Mereka melayani semua orang tanpa membedakan latar 
belakang ras, suku, atau jenis kelamin. Situs ini memaparkan tantangan yang sedang 
dihadapi anak-anak Indonesia dan ajakan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 
Diceritakan pula kisah-kisah nyata tentang anak dan keluarga yang dapat memberikan 
inspirasi dan dorongan kepada kita untuk terlibat.  

Halaman situs ini memunyai penataan yang jelas untuk menu-menu yang disediakan. 
Tetapi, di halaman situs ini tidak terdapat fasilitas untuk pencarian. Terdapat pula 
halaman untuk menulis harapan-harapan kita untuk anak Indonesia. Sampai saat ini, 
sudah ada lebih dari 300 harapan yang tertulis. Situs ini dipelihara dengan baik, terbukti 
dari kisah-kisah yang terus diperbarui.  

Jika Anda terbeban dengan kesehatan anak-anak, silakan berkunjung ke situs 
Indonesia Child Health Now ini. (LR)  

==>http://indonesiachildhealthnow.org 
Tanggal akses: 28 November 2012  

  

http://indonesiachildhealthnow.org/
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Jelajah Manca: Catholic Relief Service 

Dengan moto "Bring hope to a world of need", situs Catholic Relief Service (CRS) tampil 
untuk memublikasikan pelayanan mereka dalam dunia maya. CRS merupakan 
organisasi kemanusiaan dan pemberdayaan internasional yang diprakarsai oleh Dewan 
Keuskupan Katolik di Amerika Serikat. Didorong oleh ajaran Yesus Kristus, organisasi 
ini berkomitmen untuk mendampingi mereka yang miskin dan lemah di seluruh dunia. 
Pelayanan mereka tersebar di hampir 100 negara, yaitu negara- negara di Afrika, Asia 
(termasuk Indonesia), Eropa, Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Timur Tengah, 
Afrika Utara, dan Amerika Serikat. Bidang pertanian, pendidikan, penanganan bencana, 
pangan dan kelaparan, kesehatan, perdagangan manusia, usaha ekonomi berskala 
kecil, HIV/AIDS, jaringan pengaman sosial, air dan sanitasi, merupakan isu-isu yang 
menjadi domain program mereka dalam melakukan program pemberdayaan, yang 
berdasarkan pada kebutuhan hidup, bukan pada iman/kepercayaan tertentu, ras, 
ataupun kebangsaan.  

Melalui menu situsnya, kita bisa mengenal segala aspek tentang CRS dan pelayanan 
yang mereka lakukan. Bagi Anda yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, 
CRS juga menyediakan bahan-bahan yang tentu saja dapat berguna dalam membantu 
pelayanan Anda. CRS juga bersifat terbuka dalam menjalin kemitraan, baik dengan 
institusi Katolik yang bersifat lokal, nasional, ataupun yang bersifat internasional. 
Keterbukaan mereka juga bisa dijalin melalui partisipasi aktif para donatur serta relawan 
yang ingin berbagi pelayanan dengan CRS. Organisasi ini juga memiliki jejaring 
komunitas sosial seperti Facebook dan Twitter, serta beberapa video yang bersifat 
nonprofit dalam YouTube. (ONR)  

==>http://crs.org 
Tanggal akses : 29 November 2012  

  

http://crs.org/
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Referensi: Daftar Situs Kemanusiaan 

1. Christian Social Uplif Organization< http://www.christian-social-uplift.org/ >  
o Christian Humanitarian Organization< http://www.squidoo.com/christian-

humanitarian-organization >  
o Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum< http://www.rehabilitasi-

yakkum.or.id/index2.php >  
o Yayasan Ibu Teresa< http://www.ibuteresa.org/ >  

  

http://www.christian-social-uplift.org/
http://www.squidoo.com/christian-humanitarian-organization
http://www.squidoo.com/christian-humanitarian-organization
http://www.rehabilitasi-yakkum.or.id/index2.php
http://www.rehabilitasi-yakkum.or.id/index2.php
http://www.ibuteresa.org/


ICW 2012 
 

155 
 

Renungan Natal: Tempat Bagi Yesus 

Kalimat "tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan" mengingatkan saya pada 
sebuah liburan keluarga bertahun-tahun yang lalu. Kami sekeluarga telah melakukan 
perjalanan sepanjang hari dan saya sedang mencari sebuah motel untuk tempat kami 
menginap. Saat kami menyusuri jalan raya, harapan kami berulang kali kandas ketika 
melihat papan penanda bertuliskan "KAMAR PENUH". Sebagai seorang ayah yang 
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga, saya merasa frustrasi dan 
berkecil hati.  

Lalu, saya berpikir tentang Maria dan Yusuf. Betapa jauh lebih buruknya keadaan 
mereka ketika tiba di Bethlehem dan menemukan tidak ada satu kamar pun yang 
tersedia! Saya bisa membayangkan Yusuf yang memohon kepada pengelola 
penginapan, memberitahukan kepadanya tentang keadaan Maria, dan betapa mereka 
sangat membutuhkan tempat bagi Maria untuk melahirkan bayinya. Namun "tidak ada 
tempat bagi mereka di rumah penginapan". Jadi saat Yesus dilahirkan, ibu-Nya 
"membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkan-Nya di dalam palungan" 
(Lukas 2:7).  

Sekarang, 2000 tahun kemudian, jutaan orang tidak memiliki tempat bagi Yesus. 
Walaupun mereka dengan antusias mengambil bagian dalam perayaan Natal, mereka 
tetap tidak memperbolehkan-Nya masuk ke dalam hidup mereka. Papan penanda 
bertuliskan "tidak ada tempat" tertera di sana.  

Bagaimanakah dengan Anda? Adakah tempat bagi Yesus dalam hidup Anda? Tidak 
ada saat yang lebih baik daripada saat ini untuk mendedikasikan kembali hidup Anda 
bagi-Nya atau untuk menerima-Nya sebagai Juru Selamat Anda.  

Diambil dari  

Judul buku  : Hadiah Natal  
Penulis  : Richard W. De Haan  
Penerbit  : RBC Ministries Indonesia  
Halaman  : 32  
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Januari 2013 adalah Situs Perdamaian Dunia.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Perdamaian Dunia, silakan 
mengirim info atau ulasannya kepada Redaksi ICW.  

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang berhubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi icw <icw(at)sabda.org>  
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• Download Software SABDA   : http://www.sabda.net 
• Alkitab (Mobile) SABDA   : http://alkitab.mobi 
• Download PDF & GoBible Alkitab   : http://alkitab.mobi/download 
• 15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa : http://audio.sabda.org 
• Sejarah Alkitab Indonesia   : http://sejarah.sabda.org 
• Facebook Alkitab    : http://apps.facebook.com/alkitab 

 
Rekening YLSA: 

Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 
a.n. Dra. Yulia Oeniyati 

No. Rekening: 0790266579 

Download PDF bundel tahunan ICW, termasuk indeks ICW dan bundel publikasi YLSA yang lain di:  
http://download.sabda.org/publikasi/pdf 
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