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Petunȷuk  untuk 
 Kurikulum 2011 

Penuntun ini menyediakan daftar materi kurikulum 
untuk digunakan di kelas-kelas hari Minggu sepanjang 
2011, petunjuk untuk mengorganisasi kuorum dan 
kelas hari Minggu, serta daftar materi Gereja untuk 
digunakan di rumah.

    Daftar Isi
   Kurikulum Umum 2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2

    Kurikulum Dasar 2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4

    Petunjuk untuk Quorum dan 
Kelas-Kelas Hari Minggu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6

    Imamat Melkisedek dan 
Lembaga Pertolongan.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6

    Imamat Harun dan Remaja Putri   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Pratama .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Sekolah Minggu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Kursus Opsional .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Anggota Penyandang Cacat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Pengembangan Guru .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8

      Materi untuk Di Rumah   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8

 Distribusi
   WILAYAH:  Presiden pasak hendaknya mendistribu-
sikan salinan kepada para pemimpin lingkungan ketika 
diperlukan.

   LINGKUNGAN:  Uskup dan presiden cabang hendak-
nya mendistribusikan salinan kepada para anggota 
keuskupan, juru tulis, pemimpin Imamat Melkisedek, 
presidensi organisasi pelengkap, dan para pemimpin 
lingkungan lainnya ketika diperlukan.

  Dewan pasak dan lingkungan hendaknya meninjau 
publikasi ini setiap tahun. 
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Kurikulum Umum 2011
Digunakan di mana Gereja telah berkembang dengan baik

Organisasi Buku Pedoman dan Sumber Materi

Imamat Melkisedek dan 
 Lembaga Pertolongan

Minggu ke-1
Tulisan Suci; Majalah-Majalah Gereja; Buku Penuntun Pemimpin Imamat dan Organisasi 
Pelengkap (31178); buklet  Pertemuan Pelatihan Kepemimpinan Sedunia; Buku Petunjuk 
Keluarga (31180 299); dan sumber-sumber lain yang disetujui Gereja

Minggu ke-2 dan ke-3
Asas-Asas Injil, edisi baru (06195 299); lanjutan dari tahun 2010. Buku pedoman ini 
sementara menggantikan buku Ajaran-Ajaran Presiden Gereja. Pelajaran-pelajaran hendak-
nya diajarkan sesuai urutan yang disajikan dalam buku pedoman.

Minggu ke-4
Ajaran-Ajaran untuk Zaman Kita: ceramah-ceramah dari konferensi umum; lihat halaman 6

Minggu ke-5
Topik dan sumber yang disetujui Gereja ditentukan oleh keuskupan

Imamat Harun dan 
Remaja Putri

Buku Pedoman Imamat Harun 3 (34822 299) dan Aaronic Priesthood Resource Guide 
2011 [Penuntun Sumber Imamat Harun 2011] (08659 299)
Buku Pedoman Remaja Putri 3 (34825 299) dan Young Women Resource Guide 2011 
[Penuntun Sumber Remaja putri] (08660 299)

Sumber-sumber lain termasuk tulisan suci; majalah Gereja; Memenuhi Tugas kepada Allah: 
untuk Pemegang Imamat Harun (06746 299); Kemajuan Pribadi Remaja Putri (36035 299); 
untuk Kekuatan Remaja (36550 299); danTeguh pada Iman (36863 299).

Pratama usia 18 Bulan–2 Tahun (kelas PeniTiPan anak)
Lihatlah Anak-Anak Kecilmu: Buku Pedoman Kelas Penitipan Anak (37108 299)

 usia 3–11 (WakTu BersaMa)
Garis Besar untuk Waktu Bersama Tahun 2011: Saya Tahu Tulisan Suci Benar (08635 299)

usia 3 (kelas sinar MaTahari)
Pratama 1: Aku Anak Allah (34969 299)

usia 4–7 (kelas-kelas MYB 4, 5, 6, dan 7)
Pratama 3: Memilih yang Benar B (34499 299)

usia 8–11 (kelas-kelas PeMBerani 8, 9, 10, dan 11)
Pratama 7: Perjanjian Baru (34604 299)

Sumber-sumber lain untuk semua kelas termasuk Majalah-Majalah Gereja; ilustrasi para 
pembaca tulisan suci; Buku Seni Injil (06048 090); Buku Nyanyian Anak (35395 299); 
dan Alat Peraga Gambar Guntingan (set individual 1–10).

Baru
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Organisasi Buku Pedoman dan Sumber Materi

Sekolah Minggu usia 12–13
Buku Pedoman Guru para Presiden Gereja (31382 299)

usia 14 –18
Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Perjanjian Baru (35681 299)
Penuntun Belajar Anggota Kelas Perjanjian Baru (35682 299)

deWasa
Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Perjanjian Baru (35681 299)
Penuntun Belajar Anggota Kelas Perjanjian Baru (35682 299)

deWasa
Asas-Asas Injil, edisi baru (06195 299). Kursus ini untuk para simpatisan, anggota baru, 
anggota yang kembali aktif, dan yang memerlukan petunjuk Injil dasar. Pengajar memilih 
urutan dari pelajaran sesuai kebutuhan anggota kelas.

Kursus Opsional Buku Pedoman dan Materi Sumber

Mengajarkan Injil Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia (36123 299), halaman 185–239
(12 minggu)

Pernikahan dan 
Hubungan Keluarga

Buku Pedoman Instruktur Pernikahan dan Hubungan Keluarga (35865 299)
Penuntun Belajar Peserta Pernikahan dan Hubungan Keluarga (36357 299)
(16 Minggu)

Pekerjaan Bait Suci dan  Sejarah 
Keluarga

 Penuntun Instuktur untuk Pekerjaan Bait Suci dan Sejarah Keluarga  (35804 299)
Penuntun Anggota untuk Pekerjaan Bait Suci dan Sejarah Keluarga (36795)

Persiapan Bait Suci Dianugerahi dengan Kuasa dari Atas: Buku Pedoman Guru Seminar Persiapan Bait Suci 
(36854 299)
Mempersiapkan Diri untuk Memasuki Bait Suci yang Kudus (36793 299)
(7 minggu)

Tidak semua materi dalam bagan ini telah diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang menggunakan kurikulum 
umum. Silakan menggunakan materi-materi ini jika hal itu tersedia. Hubungi pusat distribusi untuk pertanyaan 
mengenai ketersediaan materi-materi tersebut.
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Organisasi Buku Pedoman dan Sumber Materi

Imamat Melkisedek dan 
 Lembaga Pertolongan

Minggu ke-1
Tulisan suci; Majalah-Majalah Gereja; Buku Penuntun para Pemimpin Imamat dan  Organisasi 
Pelengkap (31178); Buku Petunjuk Keluarga (31180 299); dan sumber-sumber lain yang 
disetujui Gereja

Minggu ke-2 dan ke-3
Asas-Asas Injil, edisi baru (06195 299); dilanjutkan dari tahun 2010. Jika buku ini tidak 
tersedia, edisi lama dari Asas-Asas Injil (31110 299) dapat digunakan. Jika kedua buku 
tersebut tidak tersedia, Gospel Fundamentals (31129 299) dapat digunakan. Pelajaran 
hendaknya diajarkan sesuai urutan yang terdapat dalam buku.

Minggu ke-4
Pelajaran dari Ajaran-Ajaran untuk Zaman Kita diajarkan dari ceramah-ceramah dalam 
konferensi umum terkini dari  Ensign atau  Liahona (lihat halaman 6 terbitan ini untuk petunjuk 
mengenai memilih ceramah). Jika majalah ini tidak tersedia dalam bahasa Anda, Pesan 
Presidensi Utama dan Pesan Pengajaran Berkunjung dapat digunakan.

Minggu ke-5
Topik dan sumber yang disetujui Gereja ditentukan oleh presidensi cabang

Imamat Harun dan 
Remaja Putri

Minggu ke-1, ke-4, dan ke-5
Buku Pedoman Imamat Harun 1 (34820 299) atau Buku Pedoman Remaja Putri 1 
(34823 299). Ajarkan pelajaran sesuai urutan selama dua tahun, kemudian ulangi. Jika 
Buku Pedoman Imamat Harun 1 dan Buku Pedoman Remaja Putri 1 tidak tersedia, gunakan 
buku pedoman Tugas dan Berkat Keimamatan dan Wanita Orang Suci Zaman Akhir untuk 
pelajaran pada Minggu ke-1, ke-4, dan ke-5.

Minggu ke-2 dan ke-3
Tugas dan Berkat Keimamatan, Bagian B (31112 299) atau Wanita Orang Suci Zaman 
Akhir, Bagian B (31114 299)

Sumber-sumber lainnya termasuk tulisan suci; Majalah-Majalah Gereja; Memenuhi Tugas 
Saya kepada Allah: Untuk Pemegang Imamat Harun (06746 299); Kemajuan Pribadi 
Remaja Putri (36035 299);  Untuk Kekuatan Remaja  (36550 299); dan Teguh pada 
Iman (36863 299).

Kurikulum Dasar 2011
Digunakan di unit-unit Gereja yang memiliki sedikit anggota atau di mana  
materi-materi kurikulum umum tidak tersedia
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Organisasi Buku Pedoman dan Sumber Materi

Pratama usia 18 Bulan–2 Tahun (kelas PeniTiPan anak)
Lihatlah Anak-Anak Kecilmu: Buku Pedoman Kelas Penitipan Anak (37108 299)

usia 3–11 (WakTu BersaMa)
Garis Besar untuk Waktu Bersama 2011: Saya Tahu Tulisan Suci Benar (08635 299)

usia 3
Pratama 1: Aku Anak Allah (34969 299)

usia 4–7
Pratama 3: Memilih yang Benar B (34499 299)

usia 8–11
Pratama 7: Perjanjian Baru (34604 299)

Sumber-sumber lain untuk semua kelas termasuk Majalah-Majalah Gereja; ilustrasi para 
pembaca tulisan suci; Buku Seni Injil (06048 090); Buku Nyanyian Anak (35395 299); 
dan Alat Peraga Gambar Guntingan (set individual 1–10).

Sekolah Minggu usia 12–18 
Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Perjanjian Baru (35681 299)

deWasa
Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Perjanjian Baru (35681 299)

deWasa
 Asas-Asas Injil, edisi baru (06195 299). Jika buku ini tidak tersedia, edisi sebelumnya dari 
Asas-Asas Injil (31110 299) dapat digunakan. Jika kedua buku tersebut tidak tersedia, 
Gospel Fundamentals (31129 299) dapat digunakan. Kursus ini untuk para simpatisan, 
anggota baru, anggota yang kembali aktif, dan lainnya yang memerlukan petunjuk Injil 
dasar. Instruktur memilih urutan pelajaran sesuai kebutuhan dari anggota kelas.

Kursus-Kursus Opsional Buku Pedoman dan Sumber Materi

Mengajarkan Injil Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia (36123 299), halaman 185–239 (12 
minggu). Jika buku ini tidak tersedia, gunakan Buku Petunjuk Mengajar (34595 299), 
halaman 21–22 (8 minggu).

Pernikahan dan 
Hubungan Keluarga

Buku Pedoman Instruktur Pernikahan dan Hubungan Keluarga (35865 299)
Penuntun Belajar Peserta Pernikahan dan Hubungan Keluarga (36357 299)
(16 minggu)

Tidak semua materi pada bagan ini telah diterjemahkan ke semua bahasa yang menggunakan kurikulum 
dasar. Silakan untuk menggunakan materi tersebut ketika telah tersedia. Hubungi pusat distribusi mengenai 
ketersediaan materi.

Baru
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    Petunjuk untuk Kelas Kuorum hari Minggu
  Tahun kurikulum seluruh dunia dimulai pada 1 Januari. 
Gunakan petunjuk berikut untuk mengorganisasi kuorum 
imamat dan kelas-kelas hari Minggu.

   Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan
  Pada kebanyakan hari Minggu, para brother Imamat 
 Melkisedek dan sister Lembaga Pertolongan bertemu secara 
terpisah namun mempelajari subyek yang sama dan materi 
yang sama.

   MINGGU PERTAMA.  Para pemimpin kuorum penatua, 
kelompok imam besar, dan Lembaga Pertolongan merenca-
nakan masing-masing pertemuan ini bagi organisasi mereka 
sendiri dan dapat menggunakan sumber materi Minggu per-
tama yang terdaftar pada halaman  2  dan  4 .

  Salah seorang anggota dari presidensi kuorum penatua 
atau kepemimpinan kelompok imam besar mengajar pada 
Minggu pertama. Para pemimpin kuorum dan kelompok 
menggunakan pertemuan ini untuk membantu para brother 
secara aktif terlibat dalam tugas keimamatan mereka. Subyek 
dapat meliputi pengajaran ke rumah, melakukan tata cara 
dan berkat keimamatan, memperkuat pernikahan dan kelu-
arga, pelayanan, pekerjaan misionaris, pengaktifan, kesejah-
teraan rohani dan jasmani, serta pekerjaan bait suci dan seja-
rah keluarga. Para pemimpin kuorum dan kelompok dapat 
juga menggunakan waktu ini untuk merencanakan cara 
menolong orang lain, memberikan tugas-tugas, dan meminta 
laporan dari tugas-tugas sebelumnya.

  Seorang anggota presidensi Lembaga Pertolongan ling-
kungan mengajar pada Minggu pertama. Dia menggunakan 
tulisan suci dan materi Gereja yang disetujui. Para pemimpin 
Lembaga Pertolongan menggunakan pertemuan ini untuk 
mengajarkan ajaran Injil dan membantu para sister terlibat 
secara aktif dalam pekerjaan Lembaga Pertolongan. Subyek 
dapat meliputi peran wanita dan tanggung jawab dalam Injil, 
memperkuat pernikahan dan keluarga, pengajaran berkun-
jung, pelayanan, pekerjaan misionaris, pengaktifan, kesejah-
teraan rohani dan jasmani, serta pekerjaan bait suci dan seja-
rah keluarga. Waktu dapat diberikan bagi para sister untuk 
membagikan kesaksian mereka.

   MINGGU KEDUA DAN KETIGA.  Para brother Imamat 
Melkisedek dan sister Lembaga Pertolongan diajar dari buku 
pedoman  Asas-Asas Injil   baru yang sementara ini menggan-
tikan buku-buku  Ajaran-Ajaran Presiden Gereja . Pelajaran 
dapat diajarkan oleh para pemimpin atau oleh pengajar 
kuorum, kelompok, atau Lembaga pertolongan yang telah 
ditetapkan. Pelajaran pada umumnya diajarkan dalam urutan 
sesuai dengan yang tertera di buku pedoman.

  Para pemimpin kuorum penatua, kelompok imam besar, dan 
Lembaga Pertolongan memastikan bahwa semua anggota 
berusia 18 ke atas menerima satu salinan dari buku pedo-
man  Asas-Asas Injil  yang baru untuk pembelajaran pribadi 
mereka. Para pemimpin mendorong peserta untuk mem-
bawa salinan buku pedoman mereka ke kelas.

  Jika konferensi pasak atau pertemuan lainnya tidak 
 menyertakan pengajaran dari salah satu pelajaran ini, presi-
den pasak atau uskup memutuskan apakah itu  hendaknya 
diajarkan pada Minggu berikutnya.

   MINGGU KEEMPAT—AJARAN-AJARAN UNTUK ZAMAN 
KITA.  Pelajaran-pelajaran diajarkan dari ceramah di kon-
ferensi umum dalam terbitan terkini   Ensign  atau   Liahona.
Ceramah-ceramah ini juga tersedia  online  (dalam banyak 
bahasa) di  www.conference.lds.org . Pelajaran-pelajaran dapat 
diajarkan oleh para pemimpin atau oleh pengajar kuorum, 
kelompok, atau Lembaga Pertolongan yang telah  ditetapkan. 
Para presiden pasak dapat memilih ceramah mana yang 
hendaknya digunakan, atau mereka dapat menugasi uskup 
untuk memilih ceramahnya. Majalah-majalah terbitan konfe-
rensi berisi petunjuk lebih jauh.

   MINGGU KELIMA (KETIKA ADA).  Subyek untuk perte-
muan ini ditentukan oleh keuskupan untuk memenuhi kebu-
tuhan lokal. Pada Minggu ini kuorum penatua dan kelom-
pok imam besar dapat bertemu secara terpisah, atau mereka 
dapat bergabung dengan Lembaga Pertolongan.
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    Imamat Harun dan Remaja Putri
  Kuorum Imamat Harun biasanya bertemu secara terpi-
sah dari pertemuan dan petunjuk kuorum hari Minggu. 
 Bagaimanapun, mereka dapat bergabung ketika hanya sedi-
kit remaja putra usia Imamat Harun di unit tersebut.  Petunjuk 
yang sama berlaku bagi kelas Remaja Putri. Remaja Putra 
dari Imamat Harun dan remaja putri dapat kadang-kadang 
bertemu bersama untuk pelajaran-pelajaran hari Minggu di 
bawah arahan uskup.

  Remaja Putra dari Imamat Harun dan remaja putri diajar 
dengan buku pedoman yang terdaftar di halaman  2  dan  4 . 
Para pemimpin dapat mengundang remaja untuk membantu 
mengajarkan sebagian dari pelajaran.

    Pratama
  Para pemimpin hendaknya mengelompokkan anak-anak ke 
dalam kelas-kelas Pratama sesuai dengan usia mereka pada 
tanggal 1 Januari. Jika ada jumlah yang cukup dari anak-anak, 
hendaknya diadakan kelas terpisah untuk setiap kelompok 
usia. Jika jumlah ruang kelas dan guru terbatas, anak-anak 
dari usia berbeda dapat dikelompokkan bersama.

  Jika memungkinkan, sebuah kelas penitipan anak hendak-
nya disediakan bagi anak-anak ketika usia mereka beran-
jak 18 bulan. Mendaftarkan anak-anak di kelas ini adalah 
pilihan bagi orang tua. Anak-anak yang berusia 2 tahun pada 
tanggal 1 Januari melanjutkan di kelas penitipan anak sam-
pai akhir tahun 2011. Anak-anak yang berusia 3 tahun pada 
tanggal 1 Januari menghadiri kelas Sinar Matahari atau kelas 
gabungan termuda.

  Anak-anak diajar dari buku pedoman yang tertera pada 
bagan di halaman  2  dan  5 .

  Jika sesuai, anak-anak yang lebih muda berpartisipasi dalam 
waktu bersama Pratama sementara anak-anak lebih besar 
menghadiri kelas. Setengah waktu Pratama, kedua kelom-
pok berganti tempat. Jika hanya sedikit anak-anak, kedua 
kelompok dapat bertemu bersama. Jika kedua kelompok 
bertemu terpisah, waktu bersama untuk anak-anak lebih 
besar hendaknya diadakan selama waktu yang sama dengan 
kelas-kelas Imamat Harun dan Remaja Putri.

  Anak-anak yang beranjak ke usia 12 tahun sepanjang tahun 
melanjutkan menghadiri kelas Pratama mereka sampai bulan 
Januari berikutnya. Bagaimanapun, sepanjang waktu ber-
sama Pratama mereka mulai menghadiri pertemuan  Imamat 
Harun atau kelas Remaja Putri mereka.

    Sekolah Minggu
  Sekolah Minggu adalah untuk para anggota yang berusia 
12 dan lebih besar pada tanggal 1 Januari. Anak-anak yang 
beranjak ke usia 12 tahun sepanjang tahun tetap di kelas 
 Pratama mereka sepanjang Sekolah Minggu.

  Ketika ada cukup jumlah remaja, kelas-kelas terpisah dapat 
diorganisasi bagi setiap kelompok usia. Ketika hanya ada 
sedikit remaja atau dimana jumlah ruang kelas dan guru ter-
batas, remaja dari usia yang berbeda dapat dikelompokkan 
bersama.

  Kursus-kursus Sekolah Minggu dan sumber-sumber untuk 
mengajar mereka tertera pada bagan di halaman  3  dan  5 .

    Kursus-Kursus Opsional
  Untuk informasi mengenai kursus-kursus opsional, lihat bagan 
di halaman  3  dan  5 . Kursus-kursus ini diberikan ketika diperlu-
kan di bawah arahan keuskupan. Itu diadakan pada saat yang 
sesuai bagi peserta, termasuk sepanjang Sekolah Minggu.

    Para Anggota Penyandang Cacat
  Para pemimpin hendaknya memastikan bahwa para anggota 
penyandang cacat mengetahui mengenai materi kurikulum 
Gereja yang telah diadaptasi bagi kebutuhan mereka. Untuk 
informasi mengenai materi ini, hubungi pusat distribusi yang 
melayani unit Anda. Informasi yang bermanfaat juga dapat 
ditemukan di  www.disabilities.lds.org  .
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Pengembangan Guru
Para pemimpin Imamat dan organisasi pelengkap bertang-
gung jawab untuk kualitas pengajaran dalam organisasi 
mereka. Mereka mengorientasi guru-guru baru dan menye-
diakan petunjuk dan dukungan terus-menerus. Anggota 
presidensi Sekolah Minggu lingkungan membantu dengan 
usaha pengembangan guru. Mereka membantu para pemim-
pin imamat dan organisasi pelengkap dalam mengorientasi, 
mengarahkan, dan menyediakan dukungan terus-menerus 
bagi para guru. Anggota dewan lingkungan secara tetap 
berdiskusi bersama mengenai bagaimana mengembangkan 
pengajaran dan pembelajaran Injil.

Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia (36123 299) 
adalah sumber untuk pengembangan guru. Di area dimana 
buku ini tidak tersedia, unit hendaknya menggunakan Buku 
Penuntun Guru (34595 299).

Materi-Materi untuk di Rumah
Uskup dan para pemimpin lingkungan hendaknya memas-
tikan bahwa semua anggota mengenal dan memiliki akses 
untuk mengikuti materi-materi berikut ketika itu tersedia 
dalam bahasa yang sesuai:

Tulisan Suci

Majalah Gereja

Nyanyian Pujian (31243 299)

Keluarga: Pernyataan kepada Dunia (35602 299)

Kristus yang Hidup: Kesaksian dari Para Rasul 
(36299 299)

Buku Penuntun Keluarga (31180 299)

Buku Sumber Malam Keluarga (31106 299)

Buku Seni Injil (06048 090)

Teguh pada Iman: Referensi Injil (36863 299)

Lihatlah Anak-Anak Kecilmu: Buku Pedoman 
Kelas Penitipan Anak (37108 299)

DVD Sumber Visual Perjanjian Lama (00492 299)

Persiapkan Segala Hal yang Perlu: Keuangan 
Keluarga (04007 299)

Persiapkan Segala Hal yang Perlu: Penyimpanan 
di Rumah Keluarga (04008 299)

Untuk memperoleh materi-materi ini, pergilah ke  
www.ldscatalog.com di Internet atau hubungi pusat distri-
busi yang melayani unit Anda. Banyak dari sumber-sumber 
ini juga tersedia untuk dilihat, didengarkan, atau untuk 
diunduh di www.GospelLibrary.lds.org.
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