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DALAM PERSEKUTUAN JEMAAT

Sabtu, 13 Agustus 2016

Bagian dari media online yang memungkinkan
orang untuk bersosialisasi (membuat, berbagi,
atau bertukar informasi, ide, dan gambar/video)
dalam suatu komunitas sosial memanfaatkan
internet.
Media online mengijinkan para penggunanya
bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan
menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial,
wiki, forum dan dunia virtual.

Bookmarking Sites and Social News Sites
(Digg)
Blogs and Microblogs (Twitter, Tumblr)
Social Networking Sites (Facebook,
Google+)
Shopping Sites (Amazon)
Multimedia Sharing (YouTube, Flickr)
Virtual Worlds (World of Warcraft, Second
Life)
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Organisasi

Individu

Globalisasi  semua mendunia dan satu sama lain
saling mengetahui.
Internet  salah satu kemajuan teknologi yang
membantu menyebarluaskan semua informasi di
seluruh dunia.
Fakta  konsumsi internet masyarakat Indonesia
sangat tinggi dalam penggunaan media sosial.

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
mencapai 88,1 Juta (34,9% dari total jumlah
penduduk di Indonesia)
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Akses internet masyarakat Indonesia = 1 – 3 jam
per hari

Alasan Utama: Menggunakan Jejaring Sosial
(SosMed)

Mayoritas Pengguna = WANITA
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Belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi
dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan.
Memperluas jaringan pertemanan
Belajar mengembangkan diri (Kenyataan: introvert vs
extrovert)
Lebih bersahabat, perhatian & empati (padahal tidak
bertemu secara fisik ) ... WOW!! 
Dapat memberikan pendapat dan saling bertukar
informasi kepada sesama pengguna sehingga
menambah pengetahuan masing-masing.

Malas berkomunikasi di dunia nyata
Mengabaikan keterampilan menulis, mengeja..dll
Membanggakan diri sendiri secara berlebihan
atas apa yang dimilikinya (narsis)
Adanya garis pemisah antara kelas sosial atas dan
kelas sosial menengah bawah  kecemburuan
sosial
Kecanduan jejaring sosial
“Lahan Subur” bagi para pelaku Cyber Crime 
World of Anonymous
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Ibadah = Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang
didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi
larangan-Nya (KBBI)
Dalam satu hari ada 24 jam, seminggu 168 jam (1,5 untuk ibadah
 sulit..?!?)
Filosofi: Ada waktu untuk Tuhan dan ada waktu untuk handphone
Pelecehan  berhubungan dengan Tuhan namun tangan dan
pikiran serta hati tertuju pada layar handphone
Gereja sudah tidak membawa Alkitab (ada apps-nya), Ketika orang
lain sedang berdoa sibuk foto untuk di-posting, tangan masuk ke
dalam tas sambil ber-chatting-ria, senyum-senyum sendiri saat
pendeta khotbah (ternyata baca posting teman), browsing ayat
Alkitab untuk di share dengan tagar/hashtag #IbadahMinggu
#ServeGod #GBUs ...dll

Dunia berkembang secara dinamis karena adanya globalisasi
dimana semua mendunia dan satu sama lain saling mengetahui.
Internet membantu para penggunanya dalam mendapatkan
informasi dan berinterkasi dengan pengguna lainnya melalui
media sosial.
Media sosial yang beredar ke penjuru dunia memberikan
pengaruh yang positif dan negatif
TIPS saat bermedia sosial: Memasang profil diri secukupnya saja,
Waspada saat KopDar / face-to-face, Jangan memajang/memposting foto yang kurang pantas, Lebih selektif dalam mengapprove atau meng-add teman, Think before posting!
TIPS dalam beribadah: Fokus kepada Allah pada saat ibadah,
Bawa Alkitab (bukan H”alkitab”P), HP di off/silent/ditinggal
dirumah (jika bisa)
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