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Renungan

Ketika perintah menjadikan segala bangsa 
murid-Nya diberikan, Tuhan Yesus tidak hanya 
sekedar memerintahkan murid-muridNya 

untuk melakukannya, namun Dia juga memberikan 
janji penyertaan sampai akhir zaman (Matius 28:18-
20).

Tentu disadari oleh Tuhan Yesus bahwa tugas 
ini sangat besar, karena menyangkut nasib seluruh 
bangsa dan juga wilayah yang sangat luas, yaitu 
dunia ini. Apalagi, murid-murid juga bukan manusia 
yang super. Mereka kadang bimbang dan goyah iman 
karena berbagai masalah, dengan segala keterbatasan 
mereka. Hal ini dapat mempengaruhi apakah 
tanggung jawab amanat yang agung ini dilakukan 
dengan baik atau tidak. 

Belum lagi, tantangan dari luar yang dihadapi 
dalam melayani juga tidak sedikit. Bukankah Tuhan 
Yesus sendiri mengalami tantangan demi tantangan 
ketika Dia melayani, bahkan sampai harus dianiaya 
dan mati? Tugas ini tentu bukan sesuatu yang mudah 

untuk dilakukan hanya dengan 
mengandalkan kekuatan 

manusia. Maka dibutuhkan 
kekuatan atau kuasa Allah 
sendiri. Dan memang, 

melayani Tuhan 
tidak dimaksudkan 

untuk dilakukan 
dengan mengandalkan 

k e b e r a d a a n 
m a n u s i a , 

m e l a i n k a n 
h a r u s 
b e r s a n d a r 
kepada Allah.

P a u l u s 
d a l a m 

pelayanannya juga sering menyatakan bahwa semua 
yang dilakukan itu karena bergantung pada kuasa 
Roh. Misalnya, dia mengatakan bahwa perkataan dan 
pemberitaannya tidak disampaikan dengan hikmat 
manusia, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan 
Roh, supaya iman orang-orang tidak bergantung pada 
hikmat manusia tapi pada kekuatan Allah (1 Korintus 
2:4-5). Di dalam penderitaan yang dia alami karena 
pelayanannya, Paulus juga menyatakan bahwa dia 
dapat menanggung semua itu karena topangan dan 
kekuatan yang dari Allah. Juga dia meminta kepada 
jemaat supaya mendoakannya dalam melayani 
(Efesus 6:19-20).

Tidak menghadapi darah dan daging
Dalam melayani, kita mutlak bersandar kepada 

kuasa Roh Kudus, karena yang kita hadapi bukan 
darah dan daging. Kita sedang berperang melawan 
kuasa gelap. Ketika kita memberitakan Injil, kita 
tidak sedang mempengaruhi pikiran orang lain dan 
tidak sekedar menjelaskan konsep sesuatu atau 
tidak sekedar mengalahkan perdebatan. Ketika 
kita memberitakan Injil, kita sedang berperang 
memperebutkan jiwa orang yang berdosa itu dari 
belenggu Iblis. Itu sebabnya, kita memerlukan 
pertolongan Roh Kudus.

Ketika kita sedang berkotbah atau sedang 
memimpin KTB/PA atau sedang membawakan 
renungan, kita tidak sedang membagikan pengetahuan 
akan kebenaran atau sedang mempengaruhi pikiran 
atau keyakinan orang lain, melainkan sedang 
membangun hidup orang untuk menaati firman-
Nya dan menyerahkan hidupnya pada Allah karena 
keyakinan pribadinya sendiri. Dalam hal ini pula, 
kuasa Roh Kudus dibutuhkan.

Melayani dengan kuasa Roh Kudus mutlak adalah 
kebutuhan semua orang percaya yang melayani Dia. 
Kita bisa memiliki karunia dan kemampuan tertentu 
untuk melayani, tapi semua itu tidak boleh menjadi 
tempat kebergantungan kita, karena kita dapat 

Melayani Dalam Kuasa Roh Suci
Oleh: Daniel Puspo Wardojo* 

Bersambung ke hal. 6...
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Hujan yang turun dengan lebat tak menghalangi siswa, 
mahasiswa, dan alumni untuk menghadiri Ibadah Paskah 
Perkantas 2016 pada hari Sabtu sore, tanggal 9 April 2016 

lalu. Aula FE UKI Cawang yang menjadi tempat pelaksanaan 
Paskah Perkantas 2016 terisi penuh oleh lebih dari 800 hadirin. 
Tema yang diambil oleh panitia tahun ini adalah “Resurrection 
of Jesus, Hope and Vision,” dengan tagline, “Panggilanmu lebih 
tinggi serta mulia, karena Yesus yang telah bangkit jaminannya.”

Acara dibuka dengan kata sambutan oleh panitia dan BPC 
Perkantas Jakarta yang diwakili oleh Franz Sinaga dan Daniel 
Ginting, S.H., LLM. Setelah itu, saat teduh dan memujikan 
“Satukanlah Hati Kami,” Pdt. Yoel M. Indrasmoro menaikkan 
doa pembuka untuk mengawali Ibadah Paskah Perkantas 2016. 
Pemimpin pujian pada acara ini adalah Mutiarto Bangalino, 
alumnus FT UI 2005. 

Hadirin dengan khidmat menaikkan pujian dan penyembahan 
bagi Tuhan yang telah bangkit sebagai pemenang. “Mungkinkan 
Akupun Serta,” “Kristus Bangkit Soraklah,” dan “Puji Yesus” 
merupakan puji-pujian yang dinaikkan sebelum masuk ke 
dalam pemberitaan firman Tuhan. Dr. Peter Jacobs, S.H., MPA 
menyampaikan khotbah dari injil Yohanes pasal 21, dimana 
dikisahkan bagaimana para murid dijumpai oleh Guru mereka 
yang telah bangkit di tepi pantai. Pujian “He Lives” menjadi 
respon dari firman Tuhan yang telah disampaikan. 

Peneguhan Badan Pengawas Perkantas
Setelah khotbah, acara dilanjutkan dengan peneguhan 

Badan Pengawas Perkantas, yaitu: Pdt. Yonky Karman, Ph.D, Dr. 
Benjamin Barnabas Salindeho.,MBA, Ir. Arief Setiawan, Ir. Ratna 
Martha, Ir. Tadius Sukandra Gunadi.MCS, Partogi Samosir.,Ph.D, 
dan Pdt. Polo Parada Situmorang, M.Div. 

Pujian “S’bab Dia Hidup” mengiringi jemaat yang hadir 
memberikan persembahan. Doa persembahan sekaligus doa 
syafaat dinaikkan oleh Evaliani Manurung. Siswa, mahasiswa, 
dan alumni kemudian menyanyikan pujian “Menjadi Terang-hu” 

Kilas
Triwulan

Shalom,

Bulan Juni tahun ini, tepatnya tanggal 
29, menandai 45 tahun kiprah 

pelayanan Perkantas di Indonesia. Kita 
meyakini, bahwa bukanlah kehendak 
maupun kuasa manusia yang membuat 
Perkantas terus bergerak, bertumbuh, 
dan berkembang dalam pelayanannya 
hingga saat ini, melainkan hanya oleh 
karena kehendak dan kuasa Allah. Semua 
hanya oleh anugerah.

Namun demikian, bukan berarti 
pelayanan akan berjalan mulus dari 
awal hingga akhir, karena iblis pasti 
tidak tinggal diam begitu saja melihat 
pekerjaan Allah. Iblis akan terus berupaya 
untuk menghambat dan menghancurkan 
segala upaya untuk menghadirkan 
kerajaan Allah. Hanya dengan kuasa 
Roh Suci sajalah, kita akan dapat 
terus bertahan menghadapi berbagai 
gangguan dan tantangan, baik dari luar 
maupun dari dalam.

Perkantas News merupakan catatan 
dari berbagai bukti, bagaimana Tuhan 
menyertai pelayanan-Nya melalui 
jalinan kerja sama yang indah di antara 
anak-anak-Nya, bagaimana tiap-tiap 
orang dipakaiNya untuk menopang dan 
memajukan pelayanan yang besar ini. 
Selamat membaca. Tuhan memberkati.

Redaksi

Paskah Perkantas 2016:
"Resurrection of Jesus, Hope 
and Vision"

Dari Redaksi

sebelum menerima doa berkat yang 
dinaikkan oleh Pdt. Drs. Eliyunus Gulo, 
M.Div. 

Acara ditutup dengan pemberian 
apresiasi bagi para panitia dan pelayan 
ibadah, dan beberapa pengumuman.

Terpujilah Allah yang telah menyertai 
Ibadah Paskah Perkantas 2016 mulai 
dari persiapan hingga pelaksanaannya. 
Puji syukur bagi Dia yang memampukan 
kita semua melayaniNya. Kiranya kuasa 
kebangkitan Kristus memampukan kita 
semua untuk bertekun mengerjakan 
panggilan-Nya yang mulia. Amin. (ays)
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Puji dan syukur sungguh layak dinaikkan bagi 
Allah Bapa Sang Empunya pelayanan, yang telah 
menyediakan berkat, hikmat, dan penyertaan-

Nya dalam Retreat Narasumber Kisah Para Rasul 
untuk Kamp Nasional Mahasiswa 2016. Retreat ini 
diselenggarakan di Wisma Griya Kusuma Indah Pacet, 

Mojokerto, pada tanggal 6-7 Mei 2016. Selain 
pada narasumber, hadir pula Panitia Pengarah 
dan perwakilan Staf Pendamping dan Panitia 
Pelaksana.

Dalam retreat ini, para narasumber saling 
membagikan dan memberikan masukan materi-
materi yang akan disampaikan dalam perhelatan 
nasional KNM 2016 yang akan dilaksanakan 
pada tanggal 12-17 Agustus 2016 di Malang. 
Materi-materi khotbah yang dipresentasikan, 
antara lain: Opening Ceremony oleh Flafiana 
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Emerging Leaders Formacion 2016:
“Emerge Leaders in Shifting Culture”

Retreat Narasumber Kisah Para Rasul KNM 2016:
Dipanggil untuk Menggenapi Misi Allah

Waktu terus bergulir dan zaman terus 
berubah. Berbagai perkembangan dan 
perubahan dalam masyarakat tentu 

turut memengaruhi orang-orang yang dilayani 
serta bagaimana pelayanan dikerjakan. Ke depan, 
dibutuhkan kepemimpinan dalam pelayanan yang 
mampu menjawab tantangan pelayanan dalam 
budaya yang sangat dinamis. Dalam konteks 
pelayanan siswa, mahasiswa, dan alumni di Asia 
Timur, dibutuhkan wadah untuk mempersiapkan 
pemimpin-pemimpin muda di kawasan Asia Timur 
menjadi pemimpin-pemimpin nasional yang menjaga 
kesatuan antarpemimpin se-Asia Timur.

Hal-hal itulah yang mendasari Mr. Shin (Sekjen 
IFES Asia Timur) dan Ms. Annette untuk menggagas 
Emerging Leaders Formacion (ELF), sebuah 
pembinaan bagi pemimpin-pemimpin muda (27-
42 tahun) di Asia Timur. Tema yang diangkat pada 
perhelatan regional ini adalah “Emerge Leaders in 
Shifting Culture,” dengan pembicara, antara lain: Dr. 
Calvin Cong, Dr. Hwa Yung, Mr. Koichi Ottawa, Ms. 
Annette, Mr. Shin, Triawan, Ce Lie, dan Kim Ching. ELF 
diselenggarakan di Singapura pada tanggal 28 Maret 
hingga 2 April 2016 dan diikuti oleh 30 pemimpin 
regional dari Indonesia, Singapura, Kamboja, 
Malaysia, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, 
Filipina, dan sebagainya.

Berbagai topik mengenai kepemimpinan dibahas 
dalam acara ini, seperti bagaimana menjadi pemimpin 
yang menjembatani generasi tua dan generasi muda, 
bagaimana menjadi pemimpin di tengah-tengah 
konflik, pengelolaan diri pemimpin, juga pemimpin 

dan strategi kepemimpinan. Kitab Hagai dan Yeremia 
dibahas mendalam dalam sesi-sesi eksposisi.

Tiap pagi hingga siang hari, peserta ELF 
menyimak eksposisi mengenai bagaimana menjadi 
pemimpin-pemimpin di tengah-tengah budaya yang 
sangat berubah. Kemudian, di sore hari, peserta 
diajarkan berbagai materi mengenai relasi pemimpin 
dengan dirinya sendiri, dengan pelayanannya, dan 
dengan keluarganya. Malam harinya, peserta belajar 
bagaimana melakukan refleksi terhadap pelayanan 
yang dijalani agar tidak mengalami kejenuhan.

Di hari pamungkas, para peserta diminta untuk 
menuliskan komitmen bagi negara masing-masing 
dan membagikan tentang Allah seperti apakah yang 
dialami sepanjang ELF. Sungguh sebuah momen 
yang indah ketika para pemimpin muda di seluruh 
Asia Timur bersama-sama belajar dan bergumul 
untuk mengerjakan kepemimpinan pelayanan 
siswa, mahasiswa, dan alumni di Asia Timur. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan. (poer)

Bersambung ke hal. 6...
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Pelayanan Medis Nasional mengawali kegiatan 
tahun 2016 dengan gathering PMdKJ dan 
PMKMJ pada tanggal 16 Januari 2016, bertempat 

di rumah dr. Lineus Hewis, Sp.A di Sentul, Jawa Barat. 
Tujuan gathering ini adalah membagikan mimpi dari 
PMdN supaya alumni medis tumbuh menjadi alumni 
yang takut akan Tuhan dan berdampak di profesi, 
serta terlibat dalam pelayanan untuk bangsa dan 
negara. Strateginya adalah menjadi fasilitator para 
alumni yang ingin bertumbuh, misalnya Kamp Medis, 
MMC, buku-buku medis, dll., serta berjejaring dengan 
lembaga/organisasi. PMdN juga mengerjakan visitasi 
untuk memelihara visi medis kampus, karena kampus 
hanya memperlengkapi skill, dan tidak mengajarkan 
takut akan Tuhan.

MMC XI
Di penghujung bulan Februari, PMdN 

kembali menyelenggarakan Medical Mission 
Course XI 2016 dengan 11 peserta, dr. Esther 
RH (Atmajaya Jakarta), dr. Gantarini 
RP (Maranatha Bandung), dr. Christy 
Abigail W. (UI Jakarta), dr. Fitriyani 
Simangunsong (USU Medan), dr. Jane 
Andrea CD (USU Medan), drg. Deo 
Develas (UI Jakarta), dr. Marisa P 
Sinambela (USU Medan), Ns. Tantri 
Mawarni Rambe (USU Medan), dr. 
Grace Duma Mawarni Hutahaean 
(USU Medan), drg. Marcelina 
(UNHAS Makassar), dr. Linna Minggu 
(UNSRAT Manado). MMC XI 2016 
diselenggarakan dari tanggal 28 
Februari-22 Mei 2016 .

Pelatihan diawali selama satu minggu 
di Guest House YAPKI OMF, Jakarta. Pada sesi 
ini, peserta belajar tentang misi Allah dan panggilan 
Allah bagi orang percaya untuk mengerjakan misi 
Allah di tengah dunia. Selanjutnya, mereka ke RSU 
Misi Serukam, Kalimantan Barat, selama 11 minggu. 
Di sana, mereka dilatih dalam skill, belajar dari para 

Pelayanan Medis 
Nasional

"Memelihara Visi Pelayanan Medis"

dokter yang terjun di ladang misi, live in ke pedalaman. 
Melayani orang banyak tidak cukup hanya 

datang menyampaikan kebenaran, tetapi juga hidup 
bersama dengan orang yang dilayani. Hal inilah yang 
dilakukan oleh peserta MMC XI melalui kegiatan live 
in di dua desa, yaitu Desa Sukadana di Kabupaten 

Kayong Utara dan Desa Siding di Kabupaten 
Bengkayang. 

Seminar LGBT
Isu seputar Lesbian, Gay, Biseksual, 

dan Transgender (LGBT) sedang marak 
dan membingungkan banyak orang 

percaya belakangan ini. Oleh karena 
itu, PMdN mengadakan seminar 
dengan topik "LGBT, in Light on Faith 
and Science" pada hari Minggu, 20 
Maret 2016, di Aula RS PGI Cikini, 
Jakarta Pusat. Seminar dilaksanakan 
pada pukul 13.30-18.00, membahas 
berbagai pertanyaan seputar LGBT 
dari aspek biblikal, medis, dan 

psikologis. Dr. Yonky Karman, Ph.D, 
dr. Yenny Sinambela, Sp.KJ dan Sonny 

Samurai, MA menjadi pembicara dalam 
seminar yang dihadiri oleh 141 orang peserta 

ini.

Special Talk
Pada tanggal 28 April 2016, PMdN mengadakan 

Special Talk dengan dua pembicara MMC XI, yaitu Dr. 
Rickey Raja, MRCP, MRCEM dan Dr. Hiu Nam Tong, 
MB,BS, MRCP, FRCEM. Mereka adalah para dokter dari 
South London Consultant in Emergency Medicine 
Queen Elisabeth Hospital. Topik yang dibawakan 
merupakan salah satu isu medis yang sedang 
berkembang di Inggris, yakni “Overdiagnosis,” sebuah 
praktik medis dimana dokter memberikan diagnosis 
yang melebih-lebihkan, sehingga pasien menjalani 

Bersambung ke hal. 6...
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Informasi & Pemesanan:
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 Literatur Perkantas (Facebook), literatur.perkantas 

(Line)

umat Kristen sepanjang hayat dikandung badan. 
3. Tiga bagian pengajaran katekisasi lama, yakni iman 

(12 Pengakuan Iman Rasuli), hukum (10 Hukum), 
dan doa (Doa Bapa Kami) dibagi sedemikian 
rupa sehingga ketiganya, dengan penjelasan 
lugas dan bernas, memperkuat pondasi iman dan 
pembacanya. 

4. Berbicara tentang pengalaman iman pribadi. 

Wim Verboom berhasil menyederhanakan, 
tanpa kehilangan esensi, perbendarharaan reformasi 
penting ini bagi generasi digital.

Christian Worldview: Mengembalikan Tradisi 
Intelektual Kristiani 

Segala sesuatu yang 
kita pikirkan, katakan, dan 
lakukan mencerminkan 
worldview kita. Disadari 
atau tidak, keyakinan 
dasar kita tentang 
Allah, manusia, sejarah, 
dan masa depan turut 
menentukan bagaimana 
kita hidup.

Philip Ryken, penulis 
produktif dan presiden 
Wheaton College, dengan 
lugas menjelaskan kepada 
kita tentang perbedaan worldview Kristen dengan 
agama lainnya. Tujuannya, untuk membantu kita agar 
lebih serius terlibat dalam masyarakat yang semakin 
pluralistik. Didasarkan pada ide bahwa setiap 
gagasan memiliki konsekuensi, maka segala sumber 
yang terkandung dalam buku ini akan menolong kita 
melihat “gambaran besar” kehidupan. Lebih dari itu, 
buku ini juga turut memperlengkapi kita memiliki 
kerangka pemikiran yang berlandaskan keyakinan 
Kristiani. (ezm)

Hidup Bersama: Membangun Komunitas Berbagi
Adalah anugerah, 

hanya anugerah, apabila 
kita diizinkan hidup 
dalam persekutuan 
dengan sesama Kristen. 
Kekristenan berarti 
persekutuan melalui dan 
dalam Yesus Kristus. Kita 
memililiki satu sama lain 
hanya melalui dan dalam 
Yesus Kristus.

Seorang Kristen 
membutuhkan orang lain 
karena Yesus Kristus, 
seorang Kristen datang kepada orang lain hanya 
melalui Yesus Kristus, dan dalam Yesus Kristus 
kita telah dipilih dari kekekalan, diterima dalam 
waktu, dan dipersatukan untuk selama-lamanya. 
Persaudaraan Kristen itu bukan suatu perkara 
yang ideal, alias muluk-muluk, melainkan sebuah 
kenyataan ilahi. Persaudaraan Kristen adalah 
kenyataan rohani, bukan kenyataan psikologis.

Demikianlah sebagian dari tulisan Dietrich 
Bonhoeffer mengenai hakikat hidup bersama sebagai 
orang percaya dalam bukunya ini.

Kidung Cinta dari Heidelberg: Menghayati dan 
Menghidupi Pengajaran Iman Kristen

K a t e k i s m u s 
Heidelberg merupakan 
dokumen pengajaran 
reformator Calvinis 
yang telah teruji waktu. 
Meski telah berumur 
453 tahun, dokumen 
ini tetap menginspirasi 
banyak orang. Mengapa 
demikian? Alasannya, 
antara lain:

 
1. Buku penghiburan 

bagi setiap Kristen. 
2. Terdiri atas tiga bagian: 

sengsara manusia, kelepasan manusia, dan 
ucapan syukur; yang merupakan pergumulan 

Kisah kami masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu menerbitkan buku-buku berkualitas 
untuk mendampingi pertumbuhan iman Sahabat Literatur (Siswa, Mahasiswa, Alumni). Namun, ada hal 
baru yang hendak kami bagikan, yakni tentang semangat kami yang semakin berapi-api saat memilih, 

memroses, hingga menyajikan buku tersebut ke hadapan Anda. 
Kami berharap, bahwa apa yang kami suguhkan lewat beberapa buku baru berikut ini mendapat ruang di 

hati para Sahabat: 

Literatur
Perkantas

Buku Berkualitas untuk Iman yang Bertumbuh
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perawatan dan membeli obat-obatan yang tidak perlu. Topik lain yang dibahas adalah mengenai bagaimana 
menjaga kerohanian di tengah kesibukan seorang dokter, dengan tema “Maintaining Life in Doctor’s Busy 
Routine.”

KMdN & KNPM
PMdN/CMDFI juga dalam masa persiapan dua perhelatan nasional, yaitu: Kamp Medis Mahasiswa XX pada 

tanggal 8-10 Agustus 2016 dengan tema “Called & Committed (Acts 26:19)" di Wisma Taman Eden Kaliurang, 
Yogyakarta, dan Kamp Medis Alumni XI pada tanggal 9-12 September 2016 dengan tema “Commit to Your 
Calling, Go Beyond” di Wisma Kinasih Caringin, Bogor. Selain itu, akan diadakan Konsultasi Pelayanan Medis 
Nasional (KNPM) pada tanggal 7 Agustus 2016 di Taman Eden Kaliurang, Yogyakarta. Kiranya semua program 
yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan oleh PMdN/CMDFI hanya untuk kemulian nama-Nya. (jfr)

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 4

frustasi dan kecewa suatu saat nanti. Sebab, yang membuat orang bertobat dan percaya kepada Kristus adalah 
Roh Kudus. Yang membuat orang mau hidup dalam kebenaran adalah Allah sendiri. Maka sebenarnya kita 
harus menyadari akan kebutuhan kuasa Roh Kudus ini. Bahkan melalui kuasa Roh, kita dapat melakukan 
sesuatu yang mustahil bagi manusia, misalnya, melakukan mukjizat dengan berbagai macam bentuknya.

Yang menjadi persoalan kita adalah kesombongan kita sendiri. Kita merasa mampu, kita bangga dengan 
segala keberhasilan pelayanan kita. Kita merasa “hebat” karena diundang berbicara di mana-mana dan 
sebagainya, sehingga kita merasa tidak perlu bersandar pada kuasa Roh Kudus. Kita perlu menyadari, bahwa 
pelayanan yang digerakkan oleh kekuatan dan kehebatan manusia akan semata-mata membuahkan kekaguman 
bagi manusia dan bukan untuk kemuliaan Allah serta tidak mampu membawa orang pada penyerahan yang 
mendalam, melainkan hanya semata-mata emosi sesaat.

Persoalan lainnya adalah ketidakpercayaan. Kita seringkali tidak percaya pada kuasa Roh Kudus dengan 
segala manifestasinya, meskipun kita mengaku kita percaya. Buktinya, kita tidak terbuka dengan karya-Nya 
atau kita membatasi kuasa-Nya hanya dalam hal tertentu saja.

Mari kita datang dan minta Roh Kudus menyatakan kuasa-Nya di dalam dan melalui hidup kita. Biarlah 
pelayanan kita berbuahkan jiwa-jiwa yang bertobat dan menyerahkan diri untuk menaati panggilan-Nya.

*Penulis adalah Staf Perkantas Purwokerto 

Staf Pendamping dan Panitia Pelaksana yang juga 
turut hadir sangat membantu dalam memberikan 
masukan untuk memperkaya materi khotbah Kisah 

Para Rasul yang 
akan dibagikan 
dalam KNM nanti. 
Kiranya Allah 
menyempurnakan 
segala usaha 
yang dilakukan 
oleh panitia dan 
narasumber, demi 
kemuliaan nama 
Tuhan. Soli Deo 
Gloria! (ft)

Sambungan dari hal. 3

Tagung, Eksposisi hari kedua hingga keempat oleh 
Gideon Yung, Eksposisi hari kelima dan keenam oleh 
Triawan Wicaksono, dan Dedication Service oleh 
Harry Limanto.

P u j i 
Tuhan, retreat 
t e r s e l e n g g a r a 
dengan lancar 
dan menolong 
para nara 
sumber dalam 
mempersiapkan 
materi khotbah 
yang akan 
d i s a m p a i k a n . 
Panitia Pengarah 
dan perwakilan 
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"Takut akan TUHAN memperpanjang umur..." 
(Ams. 10:27a)

Ulang
Tahun

1  Ronald C. H. Arang (Pengurus BPP 
Palangkaraya) 

1  Berman Silalahi (Staf BPR Malang)
4  Atta I. Allorante (Penasehat BPC 

Sulawesi Selatan)
4  Riana Rahmi Purnama (Pengurus 

BPR Malang)
4 Rina Ayu Krisnani (Staf BPC Jateng) 
5 Nie Ing Yong (Pengurus BPC Jateng)
6 Budi Haryanto (Staf BPC Jateng)
6 Heber Sembiring (Pengurus BPC 

Jabar)
7  Flafiana Tagung (Staf BPC Jakarta)
9 Yonky Karman (Badan Pengawas) 
9  Sokhinafao Daely (Staf BPP 

Palembang)
9 Tjatur W. (Pengurus BPC Jateng)
10 Naomi Patioran (Mantan Badan 

Pengawas)
10 Reny Triwardani (Pengurus BPC 

DIY)
11 Rendy A. Reynold (Staf BPC Sulsel)
12  Esmelia Sihombing (Pengurus BPC 

Pekanbaru)
13 Linus (Pengurus BPP Jayapura)
14 Khristina Antariningsih (Pengurus 

BPR Wonosari)
15 Elisabeth Pentakostiana (Staf BPC 

Kalbar)
18 Harry Zakaria (Badan Pembina)
19  Mangapul Sagala (Staf BPC Jakarta)
19 Meilina Monatiur (Staf Kantor 

Nasional)
19 Yenita (Pengurus BPR Kediri)
20 Christiany Juditha (Pengurus BPC 

Sulsel)
20  Budianto Napoh (Pengurus BPC 

Sulsel) 
21 Yosef Patandung (Pengurus BPR 

Toraja)
22 Rino G.M Lamau (Staf BPR Poso)
23 Anton Budianto (Badan Pembina)
23  Alfianus Yoan (Staf BPP Samarinda)
24 Catur Suryandari (Staf BPC Jateng)
26 Lidia Kristina Siahaan (Staf 

Perkantas Jakarta)
26 Tiopan Manihuruk (Staf BPC 

Sumut)
28 Sabda Wahyudi (Pengurus BPR 

Solo)
29 Edi S. Tehuteru (Pengurus PMdN)
30 Elfrida Siburian (Pengurus BPP 

Pematang Siantar)
31 Mei Herawati (Pengurus BPC 

Jatim)

2  Ferdinandus Saragih (Staf BPR 
Pematang Siantar)

3 Yoel Anung Sundarto (Pengurus 
BPR Wonosari)

3 Herald Siagian  (Pengurus GC)
4 Jodelin Muninggar (Pengurus BPR 

Salatiga)
4 Nova Damanik (Staf BPC Sumut)
6 Aswindo (Staf BPC Sumut)
6 Yoanita Indrawati (Pengurus BPR 

Banyuwangi)
7 Theopilus Tumole (Staf BPC Sulut)
8 Alce Pasapari (Pengurus BPR Poso)
9  Anggiat Tambunan (Staf BPC Jabar)
9 Wahyu Respati  Wulandari (Staf 

BPR Jember)
13  Djemi Lassa  (Pengurus BPC NTT) 
14 Laksana Umanda Sitanggang 

(Pengurus BPC Sumut)
16  Samuel Salaka (Staf BPC Maluku) 
16 Evan Aristol Lature (Staf BPC Jabar)
16 Nelta Ratana (Pengurus BPP 

Palangkaraya)
17  Yuni (Pengurus BPR Magelang)
17 Ivanna Asnur Muskananfola (Staf 

BPC Jatim)
17 Tirsa Sulleng (Pengurus BPP 

Jayapura)
18  Benjamin Suhartono (Pengurus 

BPR Malang) 
18 Kornelius Upa Rodo (Staf BPR 

Salatiga)
21  Junus K.P Tipka (Pengurus BPC 

Maluku) 
21  Tuan Juniar Situmorang (Pengurus 

BPC DIY) 
23 Dewi S. Sihombing (Staf BPP Jambi)
24 Yudy Sushanto (Staf BPC Jatim)
25 Erni Junita Hutasoit (Pengurus BPP 

Palembang)
25 Wahyu Rahardjo (Pengurus BPR 

Banyuwangi)
27  Fany G. Hutabarat (Staf BPC Jabar)
27 Jahja Setiawan (Pengurus BPC 

Jatim)
27  Okta Evelina Pasaribu (Staf BPP 

Palembang)
28  Erdayani Sabeng (Staf BPC Sulsel)
28 Adiana Yunita Prastuti (Pengurus 

BPC DIY)
29 Abraham Ronald (Pengurus BPC 

NTT)
29 Juppa Haloho (Staf BPC Sumut)
29 Bernard Dima (Pengurus GC)
30 Johny Tamus (Pengurus BPC Sulut)

1 Julianto (Staf BPC Kalbar)
4 I Nyoman Mertayasa (Pengurus 

BPC Sulteng)
5 Joko Yulianto (Pengurus BPR 

Salatiga)
6 Djoko Mulyono (Pengurus BPC 

Jatim)
6  Yulianti (Staf BPC Bali)
7  Irvi Yanti Dewi (Staf BPC Kalbar)
8 Ferry M. Pandeirot (Pengurus BPC 

Sulut)
8 Hance Kabak (Staf BPP Jayapura)
11 Julio K. Andreaputra (Staf BPC DIY)
12 Jonathan L. Parapak (Organ 

Pembina)
12 Harry Limanto (Staf BPC Jatim)
12 Joko Wiyono Subagyo (Pengurus 

BPC DIY)
12 Nurma Katarina (Staf BPP Padang)
12 Lidya L. Wurru (Staf BPP Mataram)
15  Didik (Pengurus BPR Magelang)
16 Andrian Felix Hermawan 

(Pengurus BPR Jember) 
16 Julianita Sembiring (Pengurus BPP 

Palembang)
17 Yulia Kadang (Pengurus PMdN)
17 Butet Silitonga (Pengurus GC)
17 Erika J. Girsang (Pengurus BPP 

Pekanbaru)
18 Iwan Petrus Ruben (Pengurus BPC 

Sumut)
20 Herry Santoso (Pengurus BPC 

Jabar)
20 Taruno Gunawan (Pengurus BPR 

Banyuwangi)
21 Panusunan Siregar (Organ 

Pembina)
21 Victor K. (Staf BPR Malang)
22  Sela P. Bonde (Pengurus  BPP 

Kendari)
22 Filmon Lingga (Pengurus BPP 

Jambi)
22 Iwan Tri W. (Pengurus BPC DIY)
24  Riris D. Pardede (Staf BPC Jabar)
24 Adri Astono (Pengurus BPP 

Banjarmasin)
26  Ricardo F. Sijaila (Staf BPC Jakarta)
26 Duelitat Seny Sembiring (Staf BPC 

Sulteng)
27 Lenni Monda (Staf BPR Toraja)
30 Tiara Martogi (Staf BPP Padang)
30 Molenta Naibaho (Staf BPC Sumut)
31  Deve Lisnawati Tampubolon (Staf 

BPC Jakarta)
31 Susana Erika (Pengurus BPC Bali)

MEI JUNI JULI
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Pokok
Doa

SAMARINDA

KARANGANYAR

• Doakan acara dan follow-up 
KKR Paskah Pemuda tanggal 2 
April, kiranya ada siswa atau 
mahasiswa yang dapat dilayani 
dalam pemuridan khususnya di 
sekolah/kampus di Samarinda 
yang belum ada pemuridannya.

• Doakan KTB yang terbentuk 
di kampus ITK Balikpapan, 
berharap bisa bermultiplikasi 
dengan baik tahun ini.

• Doakan juga pendampingan 
ke pengurus PMK dalam 
mengelola pelayanan dan 
pemuridan. 

• Doakan gathering alumni 
5-6 Mei di Balikpapan, Raker 
Perkantas 28-29 Mei dan 
proses regenerasi pengurus 
komponen siswa-mahasiswa-
alumni.

PURWOKERTO ATAMBUA

• Bersyukur atas jalannya 
pelayanan dengan baik, 
doakan untuk regenerasi tim 

• Atambua masih dalam status 
perintisan. Mempunyai 1 
kelompok PA alumni dan 1 

• Bersyukur atas kunjungan ke 
guru-guru agama di momen 
Paskah yang baru berlalu. 
Kiranya makin mengefektifkan 
relasi dan kerjasama.

• Doakan persekutuan alumni 
supaya menjadi wadah 
kesatuan para alumni dan 
makin mengefektifkan peran 
mereka secara lebih luas di 
berbagai bidang.

• Doakan pembinaan-
pembinaan bagi siswa dan 
pembimbing siswa supaya 
efektif.

• Doakan kebutuhan rumah 
persekutuan baru untuk bisa 
disewa dan ditempati di bulan 
April.

SULAWESI TENGAH

• Bersyukur atas kepercayaan 
Tuhan bagi kami melayani 
siswa, mahasiswa, almni 
melalui wadah Perkantas. 

• Berdoa untuk Paskah 
Perkantas tanggal 9 April, 
Kamp PI siswa 4-6 Juni supaya 
Tuhan berkenan hadir dan 
berkarya. 

• Doakan pembinaan siswa 
mahasiswa dan alumni 
lewat PB dan KK agar Tuhan 
menyertai. 

• Doakan upaya peningkatan 
kualitas KK yang 
diperjuangkan agar Tuhan 
berkati. 

• Doakan pembangunan 
rumah persekutuan yang 
sedang berlangsung agar 
Tuhan berkenan menolong 
kebutuhan dana Rp 165 juta 
untuk pengecoran lantai 3. 

• Doakan kebutuhan dana 
operasional bulan Maret yang 
defisit agar Tuhan buka jalan. 
Doakan pengurus BPC, Staf, 
pengurus komponen agar 
terus berserah dan berjuang.

SORONG

• Doakan PD PMK Sorong dan 
PD Perkantas (gabungan) 
tiap bulan supaya setiap 
pelayan terus bergantung dan 
mengandalkan Tuhan. 

• Doakan PB PMKS tiap Minggu 
ke-2 dan ke-4 agar dapat 
memperlengkapi AKK dalam 
pertumbuhannya serta 
Pembinaan Pengurus (kota 
dan kampus) 2 bulan sekali.

• Doakan KTB Mahasiswa tiap 
bulan agar terus berjalan 
dan Tuhan karuniakan 
pertumbuhan bagi AKK 
serta hikmat bagi PKK dalam 
mengerjakan pemuridan.

• Doakan visitasi PMKS ke 
kampus (UNIPA 2, Victory, 
Stikes dan UMS). 

• Doakan Pembinaan CPKK 
pada tanggal 7-8 Mei, 4 Juni, 
dan 18 Juni. 

• Bersyukur atas Kursus Kairos 
yang diikuti calon peserta 
KNM 2016, doakan persiapan 
dan kebutuhan dana.

• Doakan refreshing pengurus 
PMKS dan Visitasi UNIPA 3 di 
Raja Ampat bulan Juni. 

• Doakan KTB Alumni tiap bulan 
dan visitasi alumni tiap bulan. 

• Doakan agar Tuhan utus 
pekerja-Nya untuk menjadi 
tim pembangunan Ruper 
Perkantas.

Pokok doa dari kota-kota lain dapat dilihat di: www.perkantas.net/pokok-doa/

inti siswa dan mahasiswa, 
doakan untuk persekutuan 
doa supaya terjadi kegerakan 
siswa-mahasiswa.

• Doakan juga untuk kamp 
membangun visi pemuridan 
bagi siswa-mahasiswa dengan 
profil murid dasar awal Mei.

• Doakan supaya ada 
penambahan staf siswa 
dan mahasiswa, doakan 
pemberdyaan ekonomi bagi 
alumni yang sedang dilakukan.

persekutuan siswa. 
• Sejak Januari, persekutuan 

besar siswa tidak berjalan. Ada 
4 KK tetapi yang rutin berjalan 
hanya 2 KK. 

• Target tahun ini bisa kontrak 
rumah persekutuan. 

• Adanya alumni yang 
mendampingi pelayanan 
siswa. Saat ini hanya 1 alumni 
yang mendampingi.
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Training For Trainer—Educational Care (TFT-EC) adalah pelatihan yang dilakukan oleh Tim Perkantas 
bekerja sama dengan Christian Reformed World Missions dari Amerika yang membahas mengenai beberapa 
modul dengan topik-topik yang praktis dan aplikatif dengan pendekatan penggalian Alkitab, yang diakhiri 
dengan setiap peserta menuliskan action plan yang menjabarkan langkah aplikatif dari setiap topik yang 
dipelajari dalam hidup dan di sekolah, di dalam dan di luar kelas, dan setiap peserta diharapkan dapat menjadi 
trainer sehingga terjadi pelipatgandaan. TFT-EC berikutnya akan dilaksanakan di 3 daerah, yaitu TFT-EC modul 
1-6 di Palu pada tanggal 20-23 Juni 2016, TFT-EC modul 1-6 di Papua pada tanggal 4-9 Juli 2016, dan TFT-EC 
di Kupang pada tanggal 23-26 Juli 2016. Para guru yang berada di Palu, Papua, dan Kupang dapat mengikuti 
acara ini. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf kota setempat atau Prima Vista 
(081380326265).

Forum Dosen Kristen Indonesia (FDKI) di bawah naungan Graduate Center Perkantas akan 
mengadakan pertemuan/persekutuan FDKI pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2016, pukul 17.00-19.00 WIB 
di lantai 2 gedung Perkantas, Kompleks Mitra Pintu Air Blok C-5, Jl. Pintu Air Raya 7, Jakarta Pusat, dengan 
tema “Membuat Proposal Penelitian.” Narasumber dari acara ini adalah bapak Alan Koropitan, Ph.D. Untuk 
pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Prima Vista (081380326265) atau Kartika 
Sitorus (081383436448).

Graduate
Center

Pelayanan Graduate Center Perkantas adalah sentra pelayanan alumni 
Perkantas Nasional yang bertujuan untuk membantu perintisan dan 
pengembangan pelayanan alumni agar lebih berdampak bagi bangsa, 

negara, gereja, tempat kerja, keluarga, maupun pelayanan siswa dan mahasiswa. 
Ada beberapa divisi dalam pelayanan Graduate Center, antara lain:

Divisi Pendidikan

Bengkel Penulis. Dalam rangka mewarnai media melalui tulisan yang baik dan menjadi berkat, maka 
Divisi Media dan Budaya GC mengadakan pelatihan penulis setiap tahun. Melalui pelatihan penulis ini, 
diharapkan makin banyak alumni yang setia menyuarakan kebenaran dan keadilan melalui tulisan. Pada 
tanggal 18 Juni 2016 pukul 09.30-16.30 WIB, diadakan Bengkel Penulis yang dibagi menjadi dua kelas, 
yakni kelas opini yang dipimpin oleh Bp. Yonky Karman dan kelas feature dengan narasumber Bp. Yoel M. 
Indrasmoro. Peserta yang memilih kelas opini wajib membaca buku Republik Galau karya Bp. Yonky Karman, 
kemudian diwajibkan memilih salah satu artikel yang paling menarik dari buku tersebut dan menuliskan 
alasan mengapa memilih artikel tersebut. Selain itu, peserta juga diminta membuat tulisan sendiri sepanjang 
2-3 halaman terkait dengan masalah sosial. Tulisan dibawa pada saat pelatihan untuk dibahas dalam kelas. 
Bengkel Penulis diselenggarakan di lantai 2 gedung Perkantas, jalan Pintu Air Raya 7 Blok C-5, Jakarta Pusat. 
Kontribusi sebesar Rp 100.000,00 per peserta dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 012.027.2292 a.n. Ellys 
Z. Manalu. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Duma Siboro (0812.1030.564), Ellys Z 
Manalu (0812.9562.554). 

Divisi Media dan Budaya

Divisi Politik dan Hukum

Sekolah Kebangsaan Indonesia (SKI). Divisi Politik Graduate Center Perkantas akan mengadakan 
Sekolah Kebangsaan Indonesia (SKI) pada tanggal 1-4 Oktober 2016 di Jakarta. Target peserta 15 orang, 
yaitu alumni dan mahasiswa tingkat akhir. Informasi dan pendaftaran: Reza (08114441254) atau Erwin 
(089652923811).
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Graduate
Center

Divisi Bisnis

Konferensi Nasional Wirausaha (KNW). Tidak 
bisa dipungkiri, kewirausahaan sudah menjadi 
kebutuhan mendesak 
untuk membawa Indonesia 
menjadi negara maju. 
Perkantas melalui komunitas 
wirausahanya (SIBISCO) 
akan menyelenggarakan 
Konferensi Nasional 
Wirausaha (KNW) pada 
tanggal 23-25 September 
2016 dengan tema “BIG Way 
(Bussines in God’s Way).” 
Target peserta acara ini 
sebanyak 250 orang, yang 
dibagi menjadi 5, yaitu 
mereka yang belum memulai 
usaha dan pra-alumni, Start-
up/pebisnis awal, pebisnis 
menengah, pebisnis senior, 
dan investor/ penanam modal. KNW ini bertujuan 
untuk: 

1. Membangkitkan jiwa kewirausahaan alumni 

Buku PA Hukum. Bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada tim KPHI (Komunitas 
Profesional Hukum Indonesia) yang sudah menyelesaikan pembuatan buku PA Hukum dan sudah di-launching 
pada KNA 2015 yang lalu. Kiranya buku PA ini dapat menjadi berkat. Buku penuntun PA yang secara khusus 
membahas tentang hukum ini dapat dibeli di Literatur Perkantas.

 
KTB KPHI dan Klinik Hukum. KPHI mengadakan KTB rutin setiap bulan atau 2 bulan sekali dengan 

membahas firman Tuhan atau isu yang berkaitan dengan dunia hukum. Rekan-rekan yang berprofesi di 
bidang hukum dapat bergabung dalam KTB ini untuk sama-sama bertumbuh dan menjadi berkat. Selain itu, 
KPHI juga memiliki program klinik hukum, yaitu mereka memberikan diri untuk membantu rekan-rekan 
yang membutuhkan bantuan hukum atau konsultasi hukum. Rekan-rekan yang ingin bergabung dalam KTB 
atau membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi Venny Damanik (081511164965) atau Prima Vista 
(081380326265).

Divisi PAK dan Jejaring

East Asia Graduate Conference (EAGC). Di tahun 2016 ini, EAGC diselenggarakan 
di Golden Beach Cha-Am Hotel, Petchaburi, Thailand, pada tanggal 5-9 Agustus 
2016. Tema yang diambil panitia kali ini adalah “Connect to Impact, As EAGC, we 
are connected in Christ as one soul.We will learn God's will, share the mission and 
grow together to impact the society all for His kingdom.” Rev. Dr. Natee Tanchanpongs 
dan Rev. Chantchai Jaruwatee bertindak sebagai pembicara utama. Pendaftaran 
peserta Indonesia dapat melalui staf daerah atau ke Graduate Center melalui email 
graduatecenterperkantas@gmail.com atas rekomendasi staf, pengurus atau PAK 
setempat. Keterangan lebih lengkap mengenai EAGC 2016 ini dapat disimak di situs 
panitia www.eagc2016.com. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan 
menghubungi Prima Vista (081380326265).

Perkantas yang berdasarkan kebenaran 
firman Tuhan (God’s way).

2. M e n u m b u h k a n 
jejaring wirausahawan 
sehingga terbentuk sinergi dan 
kerjasama dalam skala lokal 
dan nasional.
3. M e n d o r o n g 
tumbuhnya wirausahawan 
alumni Perkantas yang 
memahami panggilan menjadi 
garam dan terang dalam dunia 
bisnis di Indonesia dan dunia.
4. M e n g o p t i m a l k a n 
potensi wirausahawan untuk 
mendukung pelayanan. 

Pendaftaran dapat dilakukan 
melalui situs www.sibis.
co/knw2016/pendaftaran, 

atau menghubungi panitia atas nama Sunardo 
(081361929259) dan Prima Vista (081380326265).
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Sekilas
Info

Info Pelayanan

Turut berduka cita atas kepergian:

Dientje Yohana Sandy Amalo, mami dari Sally Saul Sandy pada  tanggal 6 April 2016 di Kupang. 

Juanita Julia Kosasih, mama mertua Harry Limanto pada 7 April 2016 di Surabaya.

Yohana Mintin Patioran, ibu dari dr. Naomi Patioran pada tanggal 20 April 2016.

PL Suherman (Tan Po Liong), ayah dari Antonius Tanan dan ayah mertua dari Jeni Putri pada tanggal 
31 Mei 2016.

 
Lukman Mintardjo, ayah dari Lukman Tjahja pada tanggal 18 Juni 2016. 

Kiranya kekuatan dan penghiburan diberikan oleh Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Pembinaan dan Rapat 
PHC Jatim

25-26 April & 25-26 Juli
Misi Kalimantan XIII
27 Juni – 9 Juli 2016

East Asia Graduate 
Conference

29 Juli-2 Agustus 2016

Medical Mission Course
28 Februari - 22 Mei 2016

Orientasi Staf 
1 Juni-31 Juli 2016 

HUT ke-45 Perkantas dan 
Pelantikan Sekjen & PHN

2 Juli 2016

Info Keluarga

Info Kegiatan Mendatang

Pelantikan Badan Pengawas Perkantas Periode 
2016-2021 pada tanggal 9 April 2016:

1. Pdt. Yonky Karman, Ph.D
2. Dr. Benjamin Barnabas Salindeho,MBA
3. Ir. Arief Setiawan
4. Ir. Ratna Martha
5. Ir. Tadius Sukandra Gunadi, MCS
6. Partogi Samosir, Ph.D
7. Pdt. Polo Parada Situmorang, M.Div.

Pengangkatan dan pelantikan Badan Pengurus 
Cabang Perkantas Sumatera bagian Utara 
Periode 2016-2018 pada tanggal 25 Juni 2016:
                                           
Ketua  : Drs. Hasoloan Marpaung, M.Hum
Sekretaris : Laksana Umada Sitanggang,ST.,MT
Bendahara : Dra. Adelina Sitepu
Anggota : Ir. Simon Dertha Siagian, MT
                           Srimenda Ginting, SH
                           Tohap Iwan E.N Pardosi, SKM
                           David Siagian, SKM
                           Iwan Petrus R.H Sipatuhar, SP
                           Jhon Lukman Purba, SP
                           Salem Aristo Limbong, ST
                           dr. Henny E.S Ompusunggu,  
    M.Biomed

"Layanilah seorang 
akan yang lain, sesuai dengan 

karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang 
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia 

Allah."
~1 Petrus 4:10~

Agenda lokal-regional-nasional-internasional lainnya dapat dilihat di www.perkantas.net



Sapa

Tidak banyak laki-laki yang memiliki hobi 
memasak, dan Ronald C. Arang, S.Th. adalah 
salah satunya. Alumnus Jurusan Pendidikan 

Agama Kristen Fakultas Teologi Universitas Kristen 
Palangkaraya ini “menyalurkan” hobinya dengan 
menjadi “chef” di kantin sekolah yang dikelola oleh 
kakak dan ibu angkatnya. Di sekolah yang sama, SMA 
Negeri 4 Palangkaraya, Ronald menjadi salah satu 
tenaga pengajar, yakni untuk pelajaran Agama, dan 
pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan.

Pemuda dari suku Dayak Ngaju ini lahir di 
Kapuas dan besar di Kurun, dimana ia menyelesaikan 
pendidikannya di SMP 1 Kurun dan SMU 1 Kurun. 
Namun, Ronald mengenal Tuhan pertama kali pada 
bulan September 1998, ketika mengikuti persekutuan 
bagi mahasiswa baru di kampus dan mendengar berita 
Injil di sana. Ia lalu bergabung dalam kelompok kecil 
(KTB). Pembina rohani di kampusnya telah mengenal 
Perkantas dan memakai bahan-bahan pembinaan 
dari Perkantas Jawa Timur. Tahun 2000, penyuka olah 
raga badminton dan penggemar pasangan Lilyana/
Natsir ini mengikuti Kamp Nasional Pembimbing 
Siswa (KNPS) di Bandungan. Waktu itu, ia adalah 
pengurus di pelayanan mahasiswa. 

Sebelum tahun 2000, Ronald sudah berkenalan 
dengan Yudit Lam dari Perkantas Semarang yang 
datang ke Palangkaraya. Selain Yudit, ada pula dr. 
Irene Hintanputung yang sedang merintis pelayanan 
siswa di Palangkaraya. Dari dr. Irene inilah, Ronald 
mendapatkan beban pelayanan siswa dan mengikuti 
KNPS. Setelah lulus, Ronald kemudian menjadi asisten 
staf selama 3 tahun (2003-2006) dan beberapa bulan 
menjadi associate staf sementara menunggu SK PNS 
sebagai guru. Penyuka musik-musik balada terutama 
bertema lingkungan ini kemudian menjadi guru dan 
mendampingi pelayanan siswa hingga sekarang. 

Selain mendampingi pelayanan siswa, penyuka 
gudeg dan masakan Jawa lainnya ini juga melayani 
sebagai Sekretaris BPP. Ketika ditanyakan, apa 
yang membuatnya masih terlibat dalam pelayanan 
Perkantas, Ronald menjawab, bahwa penyebabnya 

adalah karena di Perkantas lah ia mengenal Tuhan, 
sehingga ia merindukan agar orang-orang juga turut 
mengalami apa yang pernah ia alami. Banyak hal yang 
mengubah hidup, demikian akunya.

Pengkhotbah 11:9 dan Mazmur 8:4-5 merupakan 
ayat yang didapatnya ketika mengikuti Sidi atau 
pengakuan iman percaya dan juga ayat yang menjadi 
pegangannya, dimana ia belajar melihat bahwa 
waktu adalah anugerah Tuhan yang betul-betul 
harus dipertanggung jawabkan. Pengagum Ahok atau 
Basuki Tjahaja Purnama ini mengaku sangat senang 
ketika melihat perubahan hidup dari anak-anak 
didiknya. Ronald berjuang membukakan kepada 
para siswa yang diajarnya, bahwa menjadi PNS atau 
polisi bukanlah satu-satunya profesi yang ada, dan 
mendorong mereka untuk melihat profesi apa yang 
dibutuhkan oleh kota tempat tinggal mereka dan 
minat serta bakat mereka, sehingga dapat turut 
memajukan masyarakat. 

Kerinduan yang sama disampaikannya bagi 
Perkantas, yakni agar menghasilkan alumni yang 
melayani Tuhan di bidangnya masing-masing. 
Khusus bagi Palangkaraya, Ronald merindukan agar 
pelayanan Perkantas di kotanya itu 
dapat membawa perubahan 
bagi masyarakat yang 
masih banyak dipengaruhi 
oleh kepercayaan suku, 
okultisme, dan terbiasa 
“dimanjakan” oleh alam. 
Ia berharap, akan muncul 
banyak alumni yang berperan 
dalam pengembangan 
masyarakat, misalnya 
mengajarkan cara bertani yang 
baik, dan sebagainya. 
Dengan demikian, 
kehadiran Perkantas 
terasa nyata melalui 
peran alumninya di 
masyarakat. (ays)

Ronald C. Arang, S.Th.:
Bertekun Mengerjakan Perubahan
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