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Kebaktian Sedunia untuk Dewasa Muda: Acara Tatap Muka Bersama Penatua Quentin L. 
Cook, akan disiarkan secara langsung pada sistem satelit Gereja, LDS .org, YouTube, dan media 
lainnya pada Minggu, 9 September 2018. Yang akan bergabung dengan Penatua Cook adalah para 
sejarawan Gereja, Kate Holbrook dan Matt Grow. Acara ini akan berfokus pada sejarah Gereja dan 
akan memperkenalkan sebuah sejarah naratif baru, Para Orang Suci. Semua dewasa muda (usia 
18–30), baik lajang maupun yang telah menikah, dan para siswa yang akan menyelesaikan SMA 
atau yang sederajat di akhir tahun 2018 diundang untuk berperan serta.

Segera setelah siaran langsungnya, sebuah rekaman dari kebaktian ini akan diarsipkan di 
devotionals .lds .org dan ysafacetoface .lds .org. Rekaman ini dapat di‑ stream atau diunduh kapan 
pun. Untuk ketersediaan bahasa dan detail lainnya, lihat jadwal siaran terlampir. Rekaman dalam 
semua bahasa yang disetujui akan tersedia pada Sabtu, 22 September 2018.

Mohon tentukan tanggal dan waktu penayangan yang paling baik melayani para dewasa muda 
di area Anda. Sumber daya media sosial (sebuah pesan atau “meme” dan spanduk untuk Facebook 
dan Twitter) tersedia di devotionals .lds .org.

Terjemahan dari Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional for  
Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Bahasa Indonesia. 16145 299

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=2
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=ind&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Siaran langsung dari Nauvoo, Illinois
Saksikan di LDS.org, YouTube, atau Facebook

Memper-
kenalkan 
Para Orang 
Suci, narasi 
baru sejarah 
Gereja

#LDSDevo
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Minggu, 9 September 2018 • pukul 18.00 MDT
Kebaktian Sedunia untuk Dewasa Muda: Acara Tatap Muka bersama 
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Jadwal Siaran Gereja
Kebaktian Sedunia untuk Dewasa Muda: 
Acara Tatap Muka Bersama Penatua Quentin L. Cook
Minggu, 9 September 2018
Lama Program: 1 Jam 15 menit

Informasi Umum
Waktu Penayangan
Mohon tentukan tanggal dan waktu penayangan1 yang paling baik melayani para dewasa muda di 
area Anda.

Informasi untuk Spesialis Teknologi Pasak
Siaran ini dapat disaksikan langsung pada sistem satelit Gereja, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, YouTube,2 dan media lainnya. Semua penayangan lainnya harus dilakukan 
dengan streaming atau mengunduh siarannya dari devotionals .lds .org atau ysafacetoface .lds .org, 
dengan membuat kopi dari siaran langsung dan menayangkannya di waktu kemudian, atau dengan 
memilih salah satu opsi pengiriman lain yang tertera dalam jadwal siaran ini.
Untuk petunjuk mengenai menyiapkan siaran satelit atau menelepon untuk bantuan teknis, 
merujuklah pada Informasi Peralatan Satelit untuk Spesialis Teknologi Pasak. Dokumen ini 
hendaknya diletakkan dekat alat penerima satelit.
Untuk informasi teknis mengenai satelit, Internet, atau peralatan lain yang digunakan untuk 
menerima siaran Gereja di gedung pertemuan, pergilah ke mhtech .lds .org. Jika bahasa Anda tidak 
tersedia pada situs web ini, kantor administrasi yang ditugasi dapat menyediakan bantuan.
Catatan: Jika Anda dapat membaca dan menulis Bahasa Inggris, mohon lengkapi Broadcast 
Postevent Survey setelah siaran berakhir (survei saat ini tersedia hanya dalam Bahasa Inggris). 
Untuk mengakses survei, pergilah ke mhtech .lsd .org dan cari broadcast survey.

 1. Tanggal, waktu, dan bahasa siaran dapat berubah. Lihat events .lds .org untuk pemutakhiran dalam Bahasa Inggris. Untuk pemutakhiran 
dalam bahasa lain, hubungi kantor administrasi yang ditetapkan.

 2. Semua produk atau nama perusahaan dan perlengkapan, logo, ikon, gambar, atau rancangan yang disebutkan dalam dokumen ini merupakan 
merek dagang dari pemilik masing‑ masing dan dipamerkan hanya dalam cara‑ cara yang dimaksudkan untuk menjadi keuntungan bagi 
pemilik merek dagang semacam itu. Kehadiran atau ketidakhadiran nama‑ nama produk, layanan, perusahaan, organisasi, laman beranda, 
atau situs web dalam dokumen ini tidak menyatakan secara langsung sponsor, persetujuan, atau ketidaksetujuan apa pun oleh Gereja Yesus 
Kristus dari Orang‑ Orang Suci Zaman Akhir.

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=2
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=ind&cid=rdb_v_ysa-face-2-face
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Layanan dengan Teks
Layanan dengan teks bagi mereka yang memiliki gangguan pendengaran tersedia di sistem satelit 
Gereja di banyak area. Layanan dengan teks juga tersedia di Internet untuk perangkat elektronik 
yang mendukungnya. Untuk acara ini, layanan dengan teks tersedia hanya dalam Bahasa Inggris.

Reproduksi Video
Reproduksi video dari siaran ini diwenangkan hanya untuk penggunaan Gereja. Spesialis 
teknologi pasak dapat membuat kopi untuk setiap perpustakaan gedung pertemuan. Dia hendaknya 
menyertakan pemberitahuan hak cipta berikut pada label setiap rekaman video:

Kebaktian Sedunia untuk Dewasa Muda: 
Acara Tatap Muka Bersama Penatua Quentin L. Cook 
9 September 2018 
© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Siaran ini juga diarsipkan di devotionals .lds .org dan ysafacetoface .lds .org.

Siaran Langsung
Siaran langsung tersedia pada sistem satelit Gereja, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, 
mormonchannel .org, Kanal Mormon untuk Roku, laman Facebook Gereja Yesus Kristus dari 
Orang‑ Orang Suci Zaman Akhir, laman Facebook LDS Institute of Religion, dan aplikasi seluler 
Kanal Mormon.

Siaran langsung  MDT: Minggu, 9 September 2018, pukul 18.00 3

 UTC: Senin, 10 September 2018, pukul 00.00

Bahasa- bahasa yang tersedia untuk siaran langsung pada sistem satelit Gereja, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, dan Kanal Mormon untuk Roku:
Bahasa Isyarat Amerika 4

Inggris (dengan teks)
Portugis
Prancis

Spanyol

Bahasa- bahasa yang tersedia untuk laman Facebook Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci 
Zaman Akhir, dan laman Facebook LDS Insitute of Religion:
Inggris Portugis Spanyol

Bahasa siaran video atau hanya audio langsung untuk mormonchannel .org, dan bahasa- bahasa 
siaran video langsung untuk aplikasi seluler Kanal Mormon:
Bahasa Isyarat Amerika
Inggris (dengan teks)

Spanyol

 3. Waktu mulai program terdaftar dalam mountain daylight time (MDT) dan Coordinated Universal Time (UTC). MDT adalah waktu di Salt 
Lake City, Utah, dengan daylight saving time (atau waktu musim panas) yang berlaku. UTC adalah standar waktu internasional.

 4. Bahasa Isyarat Amerika (ASL) tersedia pada sistem satelit Gereja hanya di Amerika Serikat dan Kanada. Siaran ASL berfokus pada si 
pemberi isyarat, dengan para pembicara dari pertemuan terkait ditayangkan dalam tampilan kecil pada layar. Audio Bahasa Inggris 
disiarkan dengan ASL. Jika Anda ingin mulai menerima ASL melalui satelit, mohon hubungi kelompok manajemen fasilitas Anda 
sekurangnya dua minggu sebelum siarannya; peralatan tambahan mungkin diperlukan.

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=2
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Waktu siaran langsung adalah satu‑ satunya waktu di mana kebaktian ini akan tersedia dalam 
bahasa Prancis, Portugis, dan Spanyol pada Kanal Mormon untuk Roku dan satu‑ satunya waktu itu 
akan tersedia dalam bahasa Spanyol di mormonchannel .org serta aplikasi seluler Kanal Mormon. 
Dimulai dengan siaran langsung, kebaktian dapat disaksikan kapan saja di devotionals .lds .org dan 
ysafacetoface .lds .org dalam bahasa‑ bahasa yang tertera di atas.

Arsip
Arsip tersedia di devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, Kanal Mormon 
untuk Roku, dan aplikasi seluler Kanal Mormon.

Bahasa- bahasa arsip hanya video dan audio untuk devotionals .lds .org dan ysafacetoface .lds .org:
Albania
Armenia
Bahasa Indonesia
Bahasa Isyarat Amerika
Belanda
Bulgaria
Cebuano
Ceko
Denmark
Estonia
Fiji
Finlandia
Hongaria
Inggris (dengan teks)

Italia
Jepang
Jerman
Kamboja
Kanton
Korea
Kroasia
Latvia
Lithuania
Malagasy
Mandarin
Mongolia
Norwegia
Polandia

Portugis
Prancis
Romania
Rusia
Samoa
Spanyol
Swedia
Tagalog
Tahiti
Thai
Tonga
Ukraina

Fail siaran video langsung akan diarsipkan di devotionals .lds .org dan ysafacetoface .lds .org tak lama 
setelah siarannya. Fail hanya audio dan fail video tambahan akan ditambahkan ke dalam arsip pada 
Sabtu, 22 September 2018. Fail teks tidak akan diterbitkan untuk siaran ini.

Bahasa arsip video untuk mormonchannel .org, Kanal Mormon untuk Roku, dan aplikasi seluler 
Kanal Mormon:
Bahasa Isyarat Amerika Inggris (dengan teks)

Dalam beberapa hari setelah siaran langsungnya, program ini akan ditambahkan ke koleksi video 
Kebaktian Sedunia untuk Dewasa Muda di mormonchannel .org dan pada arsip di Kanal Mormon 
untuk Roku serta aplikasi seluler Kanal Mormon.
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Opsi Pengiriman Lainnya
Televisi dan Radio
Kebaktian ini akan tersedia secara langsung bila memungkinkan di berbagai stasiun televisi dan 
radio di seluruh dunia, termasuk stasiun siaran, kabel, satelit, dan Internet serta Radio Mormon 
Channel HD. Cek daftar program lokal untuk ketersediaannya di area Anda, atau kunjungi 
mormonchannel .org atau byubroadcasting .org untuk informasi lebih lanjut.

Aplikasi Seluler Perpustakaan Injil
Aplikasi Perpustakaan Injil tersedia dalam berbagai bahasa dan untuk keragaman perangkat seluler, 
termasuk tablet dan telepon pintar yang menggunakan sistem pengoperasian Apple (iOS) dan 
Android. Kunjungi mobile .lds .org atau cek toko aplikasi perangkat Anda untuk belajar lebih lanjut.
Fail video dan hanya audio untuk sebagian besar bahasa yang tersedia akan dapat diakses dalam 
waktu satu bulan setelah siarannya.

Podcasts
Podcast tersedia di devotionals .lds .org.
Bahasa video dan hanya audio:
Cek devotionals .lds .org untuk bahasa‑ bahasa yang tersedia.


