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Visi

Bersama dengan berbagai lembaga pelayanan membawa yang terhilang kepada
Kristus melalui Teknologi Informasi.

I

T Ministry (ITM) adalah komunitas dalam pelayanan teknologi informasi (TI) untuk
melayani Tuhan dan sesama dengan memberi dukungan di bidang TI bagi lembaga non profit maupun masyarakat. Dukungan yang diberikan antara lain:
• Pengembangan aplikasi.
• Memperkenalkan dan memberikan pelatihan Free and Open Source Software.
• Membangun jaringan infrastructure.
• Troubleshooting terhadap hardware.
• Pendidikan dan pelatihan.
Kami mengadakan persekutuan setiap Sabtu ke-4 di Mall Golden Truly lantai 3,
Gunung Sahari. Isu-isu yang dibahas tidak selalu terkait dengan dunia IT. Berikut ini
adalah tema tahun 2013:
Tanggal
23 Maret
27-Apr
25 Mei
22 Juni
27 Juli
24 Agustus

Tema
Karir sebagai Kurir Allah
Social Media
Internet Security
Retreat (di Jakarta)
How to Balance Life
Peran IT di dunia Misi

28 September
26 Oktober
23 November

Sharin
1 tahun)

Kami berharap agar setiap peserta ITM fellowship dapat berinteraksi dengan
peserta lain dari berbagai bidang dan latar belakang. Setiap peserta dapat
‘melek’ terhadap perkembangan dunia IT yang tidak kenal waktu dan tempat,
mengaplikasi skill bagi kemuliaan Tuhan melalui kolaborasi dengan rekan-rekan
yang tergabung dalam komunitas ITM.
Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir, berkolaborasi, menikmati indahnya
persekutuan di dalam Tuhan melalui ITM fellowship. Untuk informasi ITM fellowship,
silakan hubungi: Irene (0856-9729-3264) dan Robert (0815-1430-9989).

Perintisan Komunitas IT Ministry di Pontianak
Oleh: Narni Wang

Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu (Ef 4:2).

S

egala puji syukur kepada Allah, yang telah berkenan memimpin Kak Ria dan saya dalam
perjalanan ke Pontianak pada
tanggal 4-7 Februari 2013. Kami
mengadakan seminar serta memperkenalkan visi dan misi IT Ministry
(ITM), acara ini bertepatan dengan
HUT ke 40 SMK Immanuel. Seminar
diselenggarakan Pk 18.00-22.00, dihadiri oleh 45 peserta dari berbagai
kampus, STT, lembaga pelayanan dan
gereja. Kami sungguh bersyukur atas
dukungan kepala sekolah, guru dan
siswa SMK Immanuel yang telah membantu penyelenggaraan acara ini. Di
tengah hujan deras yang mengguyur
kota Pontianak, peserta terus berdatangan. Para peserta sangat antusias mendengar
sharing, berdiskusi dan bersekutu bersama. Kami berdiskusi tentang potensi yang ada
dan pelayanan konkrit yang dapat dilakukan bersama. Tidak sedikit yang memberikan komitmen untuk mendukung dan bersedia bekerja sama dengan ITM. Betapa indahnya dapat bekerja sama se-bagai satu tubuh Kristus untuk melayani dan menjadi
berkat bagi kota Pontianak dan pulau Kalimantan!
Keesokan harinya, kami menempuh 2,5 jam perjalanan untuk mengunjungi STT ATI di
Anjungan. Kami berdiskusi dengan pihak STT tentang apa yang dapat dilakukan IT
Ministry dalam mendukung pelayanan STT, khususnya berupa pelatihan IT yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Mereka sangat senang dan bersedia untuk membentuk tim yang akan dilatih menjadi trainer sehingga dapat mengajar mahasiswa untuk
menerapkan IT.
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Sebelum kembali ke Jakarta, kami sempat sharing dengan Herman Tio dan 8
siswa SMK yang dibinanya. Mereka telah sering melakukan mission trip di RSUB
Serukam. Kami sungguh bersukacita dan sangat terkesan mendengar sharing
mereka. Mereka sangat rindu untuk mengabdikan hidup bagi pekerjaan Allah
sejak usia muda. Kami menguatkan dan mendoakan mereka. Betapa luar biasa
pekerjaan Allah dalam diri mereka!
Pada hari terakhir di Pontianak, kami menikmati makan malam bersama Herman
Tio dan 8 muridnya, rekan-rekan staf dan mahasiswa yang dibina Perkantas Pontianak. Saat berjalan kami menuju tempat makan, kami membicarakan tentang
bagaimana ITM dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga pelayanan setempat untuk menggarap pekerjaan Allah yang begitu luas di Kalimantan.
Pembicaraan ini tidak sia-sia, setelah kepulangan kami ke Jakarta, 2 rekan dari
Perkantas mulai membina KTB ITM yang diadakan 2x sebulan, mereka juga mendukung pembentukan coreteam untuk melayani bersama dan menyelenggarakan
ITM Fellowship setiap bulan. Coreteam akan mengadakan pelatihan di STT ATI
setiap hari Jumat, selama 3 bulan.
Kami akan selalu mengingat rekan-rekan di Pontianak di dalam doa-doa kami.
Yang sangat kami rindukan adalah coreteam ITM Pontianak semakin bertumbuh dan memperluas jangkauan pelayanan ke berbagai STT di Pontianak dan
sekitarnya. Mari teman-teman, kita doakan agar Allah bekerja melalui core team
yang masih sangat muda ini untuk mengembangkan pelayanan misi di Kalimantan.
Bagi rekan-rekan yang tinggal di Kalimantan Barat dan sekitarnya, mari bersama untuk berjejaring dan mendukung gerakan misi melalui talenta IT ataupun
non-IT di Kalimantan. Silakan hubungi Herman Tio (koordinator IT Ministry
Pontianak), HP: 085245982631, herman.tio@itministry.org, pin BB: 29C9BA50,
agar bisa berkenalan dan saling menjajagi kerjasama sebagai satu tubuh Kristus
untuk melayani Dia, bagi kemuliaan Allah!
“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam
tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu” (1 Tim 4:12).

PELAYANAN IT MATHETES
DI TONDANO DAN MANADO
Oleh: John Reimon

P

elayanan IT di Tondano dan Manado dimulai dengan kerinduan agar gereja dan
lembaga pelayanan dapat menggunakan teknologi informasi bagi pemberitaan
Injil dan mendorong warga gereja hidup dengan bijak serta bertumbuh sebagai
murid Kristus. Cikal bakal pelayanan ini adalah sebuah KTB (Kelompok Tumbuh Bersama) yang berkomitmen untuk melayani Allah dengan setia.
Anggota KTB yang merupakan mahasiswa tingkat akhir di Universitas Negeri Manado sepakat untuk mengerjakan proyek ketaatan, yaitu mengajarkan beberapa
aplikasi komputer kepada anak-anak di panti asuhan “Kabar Baik” di Tondano dan
memprakarsai lahirnya buletin “Mathetes” sebagai media komunikasi PMK Tondano.
Selanjutnya nama “Mathetes” digunakan sebagai identitas pelayanan IT yang kami
kerjakan. Pada tahun 2011, kami mengadakan pelatihan untuk memperlengkapi mahasiswa pra alumni (bukan jurusan IT) dengan kemampuan IT yang dibutuhkan dalam
bidang pekerjaan mereka kelak. Pelatihan ini disambut dengan sangat antusias.
Ketika menghadiri Kamp Nasional Alumni Perkantas tahun 2011 di Wisma Kinasih,
saya memiliki kerinduan untuk membuat software¸ website dan sistem informasi yang
bermanfaat bagi gereja/lembaga pelayanan. Namun, anggota KTB kami sebagian
besar telah lulus kuliah dan kembali ke daerah asal mereka di luar Manado. Daerah
mereka belum terjangkau jaringan internet sehingga kami sulit untuk berkoordinasi,
sehingga pelayanan ini terhenti untuk sementara.
Pada tahun 2012, saya mulai aktif membagikan kerinduan pelayanan IT kepada
beberapa mahasiwa IT dan beberapa di antara mereka terbeban untuk pelayanan
ini. Namun, sayangnya mahasiwa yang terbeban belum memiliki skill yang memadai
karena mereka masih berada di semester awal. Setelah menghadiri ITM gathering
pada tahun 2012, saya semakin bersemangat untuk sharing kepada para mahasiswa
dan semakin banyak yang ingin terlibat.
Kami sungguh bersyukur, setelah proses seleksi, terdapat 19 orang yang bergabung
dalam tim IT Mathetes. Visi kami adalah menjangkau setiap pribadi melalui bidang
Komputer dan Teknologi Informasi, untuk percaya dan bertumbuh dalam Kristus,
menjadi murid Kristus yang setia. Misi kami adalah:
1. Memberi dukungan IT bagi gereja dan lembaga-lembaga pelayanan agar
lebih efektif melayani dalam membangun kerajaan Allah.
2. Memperlengkapi pelayan Tuhan dan pekerja Kristen dengan kemampuan IT
sehingga dapat melayani secara efektif.
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Pada Kamp Kepemimpinan Universitas Negeri Manado tanggal 6 Maret 2013,
kami memberi seminar tentang pelayanan IT. Saat ini anggota kami telah bertambah menjadi 30 orang dan terdapat 4 divisi pelayanan, yaitu:
1. Divisi Software Development
2. Divisi Design Grafis
3. Divisi Audio Visual
4. Divisi Hardware dan Networking
Gereja/ Lembaga yang dilayani:
>> Pusat Penerjemahan Alkitab (PPA) bahasa Minahasa dan Manado.
1. Studio rekaman untuk memproduksi Alkitab audio.
2. Design layout buku/kitab hasil terjemahan.
3. Design buletin.
4. Training IT dan internet sesuai kebutuhan staf.
5. Maintenance komputer dan peralatan studio
6. Film dan animasi untuk memudahkan sosialisasi penggunaan Alkitab
bahasa daerah
7. Data base
>> Perkantas Sulawesi Utara
1. Data base
2. Aplikasi untuk memudahkan pemantauan Kelompok Kecil
3. Website
Selain itu, kami memiliki kerinduan untuk membuat database, website dan jaringan
Wi-fi untuk gereja, mengadakan pelatihan komputer dan menulis blog bagi pelayan
Tuhan. Kami membutuhkan dukungan doa rekan-rekan. Tim kami sebagian besar
adalah mahasiwa semester 4 dan 6, bahkan ada juga semester 2, dibutuhkan
pelatihan bagi tim kami, peralatan untuk lembaga yang
dilayani dan dana operasional. Saran dari
rekan-rekan sangat berarti bagi kami untuk
melayani lebih baik lagi. Segala kemuliaan
hanya bagi Allah!

Sharing Aktivis ITM

T

uhan tidak menjanjikan jalan yang selalu lancar dan proses yang mudah dalam
melayani Dia. Seringkali kerinduan untuk melayani harus dibayar dengan harga
yang mahal. Namun, tidak ada yang terlalu mahal untuk dipersembahkan bagi Dia
yang telah memberi hidup-Nya bagi kita.
Mari kita simak sharing salah seorang aktivis ITM yang terlibat di proyek Serukam:
“Salah satu proyek yang dikerjakan untuk RS Serukam adalah VOIP. Ini cukup unik,
karena ilmu VOIP saya nol, saya hanya sebagai user di kantor. Namun, kami nekat
minta Dr. Paul mengirim device untuk kami bantu set. Ternyata tidak semudah itu,
karena system telepon setiap negara berbeda. Untuk tes pun tidak mudah, karena
perlu line telepon kantor, jadi kami hanya bisa tes saat jam istirahat atau setelah off
hour. Singkat cerita, 2 minggu tanpa progress, cukup membuat desperate. Google
tidak terlalu membantu karena solusi tiap orang berbeda (different country). Ketika
menemukan blog toekangmodem.com, happy banget, tetapi ternyata tidak lengkap
juga. Berkat doa, entah kenapa, Jumat malam, kami kasih VOIP another shot. Eureka!
Ketemu! Senang banget bisa telepon ke rumah lewat VOIP. Dengan pertolongan Tuhan, the biggest puzzle sudah solved!”

Pokok Doa
•

Bersyukur untuk terselenggaranya Raker ITM pada tanggal 16-17 Februari
2013 di Lembur Pancawati, doakan agar Tuhan memimpin ITM untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga pelayanan yang membutuhkan penerapan IT.

•

Doakan pelayanan John Reimon dan rekan-rekan di Pusat Penerjemahan
Alkitab bahasa Manado dan bahasa daerah lainnya. Doakan perancangan
studio rekaman untuk produksi Alkitab audio, pembuatan cerita Alkitab dalam
bentuk animasi.

•

Doakan rencana pelatihan IT bagi para staf Yayasan 5 Roti dan 2 Ikan yang
melayani di Mangga Ubi dan Sungai Tiram, persiapan materi dan kebutuhan
komputer untuk pelatihan.

•

Doakan ITM Pontianak: pembentukkan coreteam, komitmen setiap anggota
coreteam dan kebutuhan SDM untuk pelatihan IT di STT ATI.
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Kunjungan ke STT ATI
di Anjungan - Kalimantan Barat,
Feb. 2013

Seminar di SMK Immanuel - Pontianak,
Feb. 2013

Herman Tio (ITM Pontianak), Wang Narni (Koordinator ITM) dan Tim STT ATI

Jaringan Komunikasi :
IT Ministry Hp: 021 9258 4084 Hp: 0812 914 9214
email: contact@itministry.org; website: www.itministry.org; facebook IT Ministry, twitter@itministry

