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Renungan

Sarjana adalah insan yang unggul, yang diharapkan 
dapat memberi sumbangsih bagi bangsa. Mereka 
dianggap sebagai salah satu penentu kemajuan 

bangsa. Negara pun mencanangkan 29 September 
sebagai Hari Sarjana Nasional. 

Namun demikian, pertanyaan besar muncul: Ada 
berapa banyak sarjana di Indonesia dan berapakah di 
antaranya yang sudah memberikan sumbangsih bagi 
pembangunan bangsa? Lebih khusus lagi, ada berapa 
banyak sarjana Kristen yang turut berkontribusi 
dalam kemajuan bangsa? 

Faktanya, sarjana masih menjadi bagian dari 
angka pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data 
BPS pada Februari 2011, terdapat 8, 12 juta (6,8%) 
angkatan kerja yang menjadi penggangguran terbuka 
(sama sekali tidak memiliki pekerjaan) dan sekitar 
600 ribu di antaranya (7,6%) adalah sarjana. Angka 
yang cukup besar untuk aset bangsa yang tidak 
diberdayakan! Bagaimana dengan sarjana Kristen? 
Jangan-jangan, alih-alih berkontribusi bagi kemajuan 
bangsa, sarjana Kristen justru menjadi bagian dari 
permasalahan bangsa? Dan, alangkah miris jika hal 
tersebut terjadi pada sarjana yang dulunya pernah 

terlibat dalam pelayanan.

Identitas Sarjana Kristen
Saya masih ingat ketika 

akan diwisuda dari sekolah 
teologi, seorang dosen 

m e m b e r i 
p e s a n , b a h w a 

kami akan 
membawa 
t i g a 
nama ke 

mana-mana: 
diri sendiri, 
almamater, dan 

Tuhan. Seberapa 
sungguh-sungguh 

saya berkarya dan 
mengerjakan bagian saya 

sesuai dengan panggilan 

dan ilmu saya, sedemikian pula keseriusan saya 
memandang tiga nama yang saya bawa ke mana-
mana. 

Ini bukan soal menjaga nama. Ini soal kesadaran 
akan identitas yang menuntun pada persembahan 
hidup. Jika kita menyadari betul identitas kita di 
hadapan Allah dan bagaimana Dia, dalam anugerah-
Nya, menempatkan kita di sebuah perguruan 
tinggi, maka kita akan terus menerus memperbarui 
komitmen hidup kita kepada Allah setiap hari melalui 
ilmu yang sudah kita peroleh.

Mentalitas Sarjana Kristen
Melalui surat yang dikirimkan Yeremia kepada 

orang-orang buangan di Babel, Tuhan berfirman: 
“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku 
buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, 
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” 
(Yer. 29:7). Mentalitas seorang sarjana Kristen 
yang dikenan Tuhan adalah mempersembahkan 
tubuhnya sebagai persembahan yang hidup demi 
kesejahteraan kota, bukan kesejahteraan dirinya. Jika 
seorang sarjana Kristen berpikir seperti ini, maka 
konsekuensi logisnya adalah dia seorang sarjana 
yang tidak hanya berpikir mencari pekerjaan, tetapi 
berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
orang lain demi kesejahteraan kota.

Hari Sarjana Nasional adalah momentum 
yang baik bagi para sarjana untuk mengevaluasi 
kesarjanaannya, meskipun bagi sarjana Kristen, 
hidup yang berdampak dan berbuah tidak ditentukan 
pada sebuah hari yang dicanangkan oleh pemerintah. 
Iman kita kepada Kristus adalah dasar kuat hidup 
yang berkenan kepada Allah, sebagaimana firman 
Tuhan dalam Efesus 2:10, 

“Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam 
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang 
telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya 

kita hidup di dalamnya.”

*Penulis adalah Staf Siswa Perkantas Sulut

Sarjana Kristen yang Dikenan Tuhan
Oleh: Amelia Runtuwene* 
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Sepanjang bulan Juni dan Juli yang lalu, tujuh orang 
staf mengikuti Orientasi Staf (OS). Mereka adalah staf 
mahasiswa dan siswa Jakarta (Raynaldi Philipus dan Eunike 

Apostolina), staf siswa Siantar (Erni Kartika), staf mahasiswa 
Samarinda (Yulitha Rumengan), staf mahasiswa Bandung 
(Ronaldo), staf siswa Poso (Doni Golo) dan staf mahasiswa 
Toraja (Jeniati Salurapa). Kegiatan tahunan ini bertujuan 
untuk memperlengkapi staf-staf dengan berbagai materi dan 
keterampilan untuk melayani di ladang masing-masing dengan 
segala keunikan, peluang, dan tantangannya. 

OS diselenggarakan di tiga tempat di Jakarta, yakni rumah 
bapak Antonius Tanan di Kedoya, STT Reformed Indonesia, dan 
STT Amanat Agung. Terdapat 21 pembicara yang memperlengkapi 
para peserta dengan topik yang beragam, seperti: formasi 
spiritual, akuntabilitas, tes MMPI berikut penjelasannya, 
pengembangan diri, pengenalan sejarah IFES dan Perkantas, peer 
counselling, pengantar Perjanjian Lama, hermenutika, homiletika, 
apologetika, dan penulisan.

Berikut ini kesaksian dari para peserta:

Yulitha Rumengan (Staf Mahasiswa Samarinda): 
“Setiap materi yang diberikan di OS menolong 

saya untuk melihat dan mengalami kasih 
yang nyata dari Allah. Saya begitu takjub 

atas kesempatan yang diberikanNya 
selama proses belajar di OS. Momen ini 
juga menolong saya mengalami Tuhan 
sehingga dapat berjumpa dengan 

bagian terdalam diri saya yang mungkin 
selama ini terabaikan oleh kesibukan dan 

rutinitas pelayanan.”

Doni Golo (Staf Siswa Poso): 
“Belajar mengenai biblika dan banyak 

mendapat informasi tentang buku-
buku baru menjadi sensasi tersendiri 

buat saya. Semua ini memacu saya 
untuk lebih giat dan semangat untuk 
memperlengkapi diri. Selain itu, 
saya juga menikmati sesi Alone With 

God (AWG) yang sangat menolong 
untuk menyegarkan kerohanian. Saya 

berkomitmen menyediakan waktu khusus 
untuk pause and pondering.”

Jeniati Salurapa (Staf Mahasiswa Toraja): 
“Saya mendapat anugerah jasmani dan rohani. Saya patut 
bersyukur untuk banyak hal, di antaranya: untuk materi-materi 
yang dibagikan dengan baik oleh para pembicara, pengalaman 
hidup para pembicara bersama Tuhan, buku-buku bermutu, dan 

Kilas
Triwulan

Shalom,

C. S. Lewis pernah menyatakan, bahwa 
pendidikan tanpa pewarisan nilai-

nilai kebajikan, seberapapun berguna, 
hanya akan menjadikan seseorang 
sebagai orang jahat yang lebih pintar. 
Sebagai komunitas yang melayani siswa, 
mahasiswa, dan alumni, agar menjadi 
berkat dan agen-agen transformasi 
bangsa, peran Perkantas dari ujung Barat 
hingga ujung Timur Nusantara boleh 
dikatakan sangat signifikan. 

Mengapa demikian? Karena kita 
meyakini, bahwa setiap kelompok kecil 
yang kita ikuti, setiap persekutuan yang 
kita rintis, dan setiap kamp atau retret 
yang kita selenggarakan, itu semua 
membekali para siswa, mahasiswa, 
maupun alumni dengan nilai-nilai 
kebajikan yang bersumber dari firman 
Tuhan sendiri.

Selama kita semua terus mengerjakan 
pelayanan yang dikaruniakanNya dengan 
tekun dan setia, kita dapat meyakini, 
bahwa kita akan melihat generasi-
generasi yang tak terhanyut arus zaman, 
melainkan yang berdiri teguh dalam 
persekutuan, dalam kasih, dan dalam 
kebenaran.

Selamat menghayati dan menghidupi 
panggilan-Nya, dalam suka maupun 
duka. 

Redaksi

Orientasi Staf 2016:
Diperlengkapi untuk 
Melayani di Ladang-Nya

Dari Redaksi

perhatian teman-
teman, terkhusus 

ketika saya 
m e n g a l a m i 
k e l e m a h a n 
fisik. Segalanya 
akan menjadi 

mesiu penambah 
semangat untuk 

melakoni pelayanan ke 
depan. Hanya oleh anugerah-Nya, semua 
bisa saya rasakan.”

Bersambung ke hal. 3...
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Ibadah HUT ke-45 Perkantas:
“Driven by Vision”

Puji Tuhan, Ibadah 
Syukur Hari Ulang 
Tahun ke-45 Perkantas 

telah diselenggarakan 
pada hari Sabtu sore, 2 
Juli 2016 di Gereja Kristus 
Yesus Mangga Besar dan 
dihadiri oleh sekitar 600 
orang dari komponen siswa, 
mahasiswa, dan alumni. 
Tema yang diangkat dalam 
ibadah syukur ini adalah 
“Driven by Vision” (Matius 5:13-16).

Ir. Tadius Gunadi, MCS yang menjadi pengkhotbah 
mengingatkan kembali akan identitas kita sebagai 
garam dan terang dunia. Beliau membagikan tiga 
visi yang seharusnya menjadi pendorong kita dalam 
menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, yakni 

perjumpaan dan pengenalan 
akan Tuhan secara pribadi, 
kesediaan diri untuk 
menyangkal diri, memikul 
salib, dan mengikut Kristus, 
dan visi untuk mewujudkan 
kerajaan Allah.

Dalam momen yang 
istimewa ini, dilakukan 
pelantikan Pengurus Harian 
Nasional periode 2016-2021. 
Mereka adalah Triawan 

Wicaksono (Sekjen dan Koordinator Pelayanan 
Alumni), Alex Nanlohy (Wasekjen dan Koordinator 
Pelayanan Siswa), Flafiana Tagung (Pengembangan 
Staf), Anggriadi Ricky (Mahasiswa), Budianto 
Tandirerung (Indonesia Timur), dan Naomi Fortuna 
Kaber (Medis).

Raynaldi Philipus (Staf Mahasiswa Jakarta): 
“Saya kembali merenungkan 

apa artinya menjadi murid 
Kristus: dipanggil untuk 
dekat bersamaNya, 
memberitakan Injil Allah, 
dan menikmati kuasa-Nya 
yang menguatkan untuk 

membangun Kerajaan 
Allah, melalui pelayanan 

siswa, mahasiswa, dan alumni. 
Saya sangat bersyukur mendapatkan anugerah untuk 
merenungkan kebenaran ini kembali.”

Eunike Apostelina (Staf Siswa Jakarta): 
"Saya semakin merasakan 

anugerah-Nya lewat 
dan melalui pelayanan 
Perkantas. Saya bersyukur, 
lewat momen ini saya 
diajak untuk mengenal 
lebih dalam lagi mengenai 

pelayanan Perkantas dan 
bagaimana Tuhan bekerja 

melalui Perkantas. Berada di 
OS selama dua bulan ini semakin menumbuhkan 
kesadaran saya, bahwa pelayanan ini bicara tentang 
perjalanan bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya, 
terus bertanya dan mencari kehendak Tuhan dengan 
tiada jemu adalah keniscayaan yang tak terelakkan. 
Dengan demikian, saya akan ditolong untuk melihat 

segala sesuatu yang ada dalam pelayanan ini 
sebagaimana Tuhan memandangnya.

Ronald Leonardo (Staf Mahasiswa Bandung): 
“Berkat besar yang saya alami di 

tahun ini adalah pengalaman 
mengikuti OS 2016: 
mendengarkan pemaparan 
para pembicara dari 
materi yang luar biasa, 
pengalaman melewati 

berbagai tantangan, hingga 
kesukacitaan akan pelayanan 

yang berbuah. Semuanya 
menginspirasi dan mendorong saya untuk terus 
mengerjakan pelayanan ini. Bersyukur juga bisa 
mengenal teman-teman staf dari berbagai daerah lain 
dan saling mendukung sebagai saudara.”

Erni Kartika Harianja (Staf Siswa 
Pematangsiantar): 

“Tuhan luar biasa menggantikan 
ketakutanku menjadi sukacita. 

Saya diajar oleh hamba-
hamba Tuhan yang penuh 
kuasa, sehingga setiap 
materi yang disampaikan 
sangat memberkati dan 

menolongku.”

Sambungan dari hal. 2
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Pelayanan Medis Nasional (PMdN) Perkantas/
Christian Medical and Dental Fellowship of 
Indonesia melaksanakan beberapa program 

pembinaan di tahun 2016 ini. Program pembinaan 
yang pertama adalah Konsultasi Pelayanan Medis 
Nasional (KNPM) pada tanggal 4-5 Agustus 2016 
di Kaliurang. KNPM dihadiri oleh 52 peserta dari 
16 kota, membicarakan antara lain mengenai 
kondisi penginjilan, kondisi pembinaan, kondisi 
pelipatgandaan, dan kondisi 
pengutusan, serta bagaimana 
mencari solusi dari setiap 
kekurangan dan permasalahan agar 
pelayanan medis di setiap kota bisa 
berjalan dengan baik.

KMdN Mahasiswa
Program pembinaan berikutnya 

adalah Kamp Medis Nasional 
Mahasiswa XX yang dilaksanakan 
pada tanggal 5-10 Agustus 2016 
di Taman Eden 1, Kaliurang, 
Yogyakarta. KMdN Mahasiswa ini 
dihadiri oleh 215 peserta dari 21 
kota di seluruh Indonesia. Selain 
itu, turut hadir juga 10 orang staf 
pendamping dari masing-masing 
kota dan 28 orang pembicara. KMdN 
XX mengambil tema “Called and 
Committed”, yang terinspirasi dari 
perkataan Rasul Paulus di hadapan 
Raja Agripa, “I was not disobedient 
unto the heavenly vision” (Kis. 
26:19). Pembicara utama dalam 
kamp ini adalah Prof. dr. Kenny 
Samuel David, M.S. Orth. Beliau 
adalah adalah seorang profesor di 
Spinal Disorders Surgery Unit, Dept. 
of Orthopaedic Surgery, Christian 
Medical College Hospital, Vellore, 
Tail Nadu, India. Peserta banyak dibukakan tentang 
panggilan hidup mereka dalam dunia medis dan juga 
pilihan ladang bermisi di dalam dunia medis.

KMdN Alumni dan Gathering Alumni MMC
Pembinaan ketiga adalah Kamp Medis Nasional 

Alumni XI yang diselenggarakan pada tanggal 9-10 
Agustus 2016 di Wisma Kinasih. KMdN Alumni kali 
ini dihadiri oleh 248 peserta bersama panitia dan 
pembicara dengan tema, “Quo Vadis Doctors, Dentists 
and Nurses? Commit Your Calling and Go Beyond.” 
Pada kesempatan ini diadakan juga pertemuan 

Pelayanan Medis 
Nasional Memperlengkapi Mahasiswa dan Alumni Medis

regional rekan-rekan pelayanan medis Asia Tenggara 
di bawah naungan ICMDA (Internastional Medical 
and Dental Fellowship Association) bertajuk Regional 
Meeting “Sea Changes.” Ada 6 peserta luar negeri yang 
mengikuti KMdNA XI ini. 

Bertepatan dengan hari pertama Kamp Medis 
Alumni, diadakan pula welcoming dinner bagi 
peserta gathering alumni MMC yang hadir di 
KMdNA. Perwakilan dari setiap angkatan MMC 

menghadiri acara ini, kecuali 
perwakilan dari peserta MMC I 
dan II yang terpaksa tidak bisa 
bergabung karena kesibukan 
mereka. Acara ini merupakan 
sarana untuk mengingatkan 
alumni MMC atas komitmen 
mereka setelah mengikuti MMC. 
Dr. Irene Hintanputung hadir 
sebagai mentor. Beliau juga lah 
pencetus dilaksanakannya MMC. 
Setelah makan malam, diadakan 
meeting evaluasi MMC I sampai 
XI oleh PMdN dan tim Serukam. 
Keputusan yang diambil adalah, 
MMC berikutnya akan diundur 
ke tahun 2018 dengan persiapan 
yang lebih matang serta 
mempersiapkan mentor dan 
recruitment, dan kolaborasi tim 
Serukam dan PMdN. Kiranya MMC 
berikutnya dapat berlangsung 
lebih baik sehingga menghasilkan 
profesional di bidang medis yang 
berkualitas serta berkenan di 
hadapan Tuhan.

Implementasi Tindak Lanjut 
MMC

Di tengah pelaksanaan 
program pembinaan PMdN di atas, 

program misi PMdN memberangkatkan 2 dokter ke 
klinik Hohidiai desa Kusuri Halmahera dengan follow 
up Magang MMC XI 2016, yaitu dr. Grace Duma dan 
dr. Fitriyani Simangunsong pada tanggal 20 Juli 2016 
sampai 21 September 2016 sebagai implementasi 
program Medical Mission Course dimana dr. Grace 
Duma dan dr. Fitriyani belajar selama 2 bulan 
mengenai Misi medis secara holistik. 

Diharapkan agar melalui program magang ini, 
mereka makin jelas menangkap panggilan Tuhan 
dan bekerja di dunia misi Medis. Kiranya Tuhan terus 
berkenan dan menyertai pelayanan kita semua. (JFR)
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Informasi & Pemesanan:
) 0812.9150.8616 (CALL/SMS/WA)
+	literatur.perkantas@gmail.com
8	www.literatur.perkantas.net
 Literatur Perkantas (Facebook/Instagram), 

literatur.perkantas (Line), literaturptas (Twitter)

Tim Chester, Ph.D. adalah asisten direktur 
Porterbrook Network, yang memperlengkapi 
individu maupun gereja untuk kembali pada misi 
semula. Ia juga direktur Northern Training Institute, 
yang menyediakan pendidikan teologi terpadu dan 
pelatihan misi bagi para pemimpin gereja.

[14 x 21 cm | 204 halaman | Rp 60.000,00]

Go and Do 
Apakah buku ini 

membahas tentang 
pemuridan atau misi? 
Jawabannya adalah: 
dua-duanya. Bagi Don 
Everts, dikotomi antara 
pemuridan dan misi 
adalah aneh. 

Buku ini terdiri 
dari dua bagian. Bagian 
pertama, "Anatomi," 
mengungkap mengenai 
bagaimana seharusnya 
mata, tangan, kaki, hati, 
dan jiwa seorang Kristen 
Bermisi. Bagian kedua membahas tentang "Geografi," 
dimana secara khusus pembaca diajak untuk menilik 
karya Allah di keluarga, di antara yang terhilang, di 
dalam gereja, di kota, dan di seluruh dunia.

Pengalaman 25 tahun sebagai seorang Kristen, 
dimana 14 tahunnya dihabiskan bersama para 
mahasiswa di persekutuan kampus, dan empat 
tahunnya sebagai pelayan penjangkauan gereja 
Presbiterian, telah meyakinkan Don Everts bahwa 
Kristen Bermisi adalah frasa yang perlu dan penting.

[14 x 21 cm | 254 halaman | Rp 65.000,00]

Pemuridan yang Berpusatkan Injil
Gagasan Kristen 

mengenai pemuridan 
cukup beragam. Ada yang 
menekankan penginjilan-
berbagi iman. Yang 
lainnya, sistem hirarkis 
pertumbuhan rohani-
pewaris praktik-praktik 
rohani terbaik. Namun, 
pemuridan sejati lebih 
dari pada semua itu. 

Buku ini 
m e n g g a b u n g k a n 
kekacauan dan kesulitan, 
ketidaksempurnaan dan transformasi, kejujuran dan 
keajaiban menjadi murid yang berpusatkan kepada 
Yesus Kristus. Inilah panduan praktis pemuridan 
yang dipenuhi Roh, berpusatkan Kristus, teruji di 
lapangan, dan mudah diterapkan.

[14 x 21 cm | 190 halaman | Rp 60.000,00]

A Meal With Jesus
Makan merupakan 

kegiatan yang biasa 
kita lakukan sehari-
hari. Manusia butuh 
makanan untuk hidup. 
Namun, saking biasanya, 
sadar atau tidak, kita 
menganggap makan 
sebagai kegiatan sepele, 
yang tak ada artinya.

Tim Chester berbagi 
bagaimana kegiatan 
sepele ini menjadi 
sebuah peluang berharga 
untuk berbagi anugerah, 
membangun komunitas, bahkan menjalankan misi 
Allah bagi dunia ini.

Selain itu, Chester juga menantang pemahaman 
kita tentang keramahtamahan. Apakah kita sudah 
bersikap ramah terhadap orang lain sebagaimana 
Yesus? Atau, kita justru seperti orang Farisi yang 
sibuk dengan urusan lahiriah?

Tantangan bagi murid Kristus di tengah zaman yang makin sibuk dengan berbagai tugas dan aktivitas ini 
barangkali mirip dengan pergumulan Martha dua ribu tahun yang lalu. Ada banyak hal yang rasanya perlu 
dikerjakan, sementara hanya sedikit waktu yang tersisa. Tetapi, jawab Kristus sungguh mengejutkan. 

Maria, yang "sibuk" mendengarkan sabda-Nya, justru dikatakan telah memilih bagian yang terbaik. Nah, 
bagaimana dengan Anda? Literatur Perkantas selalu berupaya menyajikan buku-buku yang berkualitas untuk 
"masa-masa Maria" Anda. Selamat menikmati!

Literatur
PerkantasBuku Berkualitas untuk "Masa-masa Maria" Anda
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Gerak Pelayanan 
Daerah

Pelayanan Perkantas Banyuwangi dirintis pada 
tahun 1992 oleh Taruno Gunawan. Tahun 
1991, setelah menyelesaikan pendidikan S-1 

di Jurusan Matematika FKIP Universitas Jember, 
Taruno melanjutkan komitmennya selama satu 
tahun di Jember untuk mengembangkan pelayanan 
siswa yang dirintisnya bersama beberapa teman. 
Setahun kemudian, ia hijrah ke Banyuwangi untuk 
mengaplikasikan ilmunya dengan menjadi guru.

Di Banyuwangi pun, semangat pelayanannya 
tidak pudar. Ia mengawali dengan menjadi guru agama 
dan hal ini yang menjadi pintu masuk untuk memulai 
pelayanan siswa di Banyuwangi. Ia membagikan 
kerinduannya untuk mengadakan persekutuan siswa 
kepada guru agama yang lain dan juga kepada siswa. 
Gayung pun bersambut, maka dimulailah perjalanan 
Persekutuan Siswa Banyuwangi. Persekutuan rutin 
berjalan setiap bulan pada Jumat terakhir. Dari situ 
mulai diadakan juga Perayaan Natal Siswa. Hal ini 
berlangsung kira-kira 5 tahun, hingga pada tahun 
1997, terbentuklah 
k e p e n g u r u s a n 
Persekutuan Siswa Kristen 
Banyuwangi (PSKB) yang 
pertama. Maka dimulailah 
perjalanan panjang PSKB 
sampai dengan hari ini. 

D a l a m 
p e r k e m b a n g a n n y a , 
pelayanan siswa di 
Banyuwangi dapat tetap 
berjalan berkat adanya 
dukungan dan bantuan dari rekan-rekan Perkantas 
Jember, secara khusus Johan Deretah (Staf Siswa 
Perkantas Jember pada waktu itu). Bukan hanya 
Johan yang rutin ke Banyuwangi, namun juga ada 
beberapa alumni dari Jember yang diutus untuk 
melayani siswa Banyuwangi, yaitu: Elya Mahendra, 
Mardianto Harahap, Ebenhaezer Dapazesi, dan 
Tommy Indarto (2005-sekarang). Dengan segala 
keterbatasan yang ada, pelayanan di Banyuwangi 

terus berusaha untuk mandiri sampai akhirnya pada 
tahun 2007, terbentuklah Badan Pengurus Ranting 
(BPR) Perkantas Banyuwangi. 

Pelayanan Banyuwangi saat ini
Hari ini, pelayanan siswa Banyuwangi telah 

melayani di 2 kota kecamatan, yaitu Banyuwangi 
dan Genteng. Di Banyuwangi ada 2 SMA dan 3 SMP 
yang dilayani, sementara di Genteng ada 1 SMA yang 

dilayani. Tahun 2016 ini, 
mulai dirintis pelayanan 
mahasiswa di Universitas 
17 Agustus 1945 (UNTAG) 
dan oleh karunia-Nya telah 
terbentuk 1 kelompok 
Pra-KTB. Tuhan juga terus 
menambahkan (sekalipun 
tidak banyak jumlahnya) 
alumni yang bekerja di 
Banyuwangi, sehingga 
saat ini ada 2 kelompok PA 

Alumni di Banyuwangi. 
Secara organisasi, hanya ada satu orang 

staf di Banyuwangi, yaitu Tommy Indarto yang 
melayani sejak tahun 2005. Namun syukurlah, ada 
teman-teman yang setia mendukung pelayanan di 
Banyuwangi, baik secara langsung menjadi PKK, 
mengajar agama di sekolah, maupun menjadi 
pengurus BPR atau pendukung dana. Saat ini, BPR 
Perkantas Banyuwangi masih meminjam tempat 
untuk sekretariat di rumah Taruno Gunawan. Rumah 
persekutuan yang permanen diperlukan untuk 
menunjang pelayanan ke depan. Pelayanan ini milik 
Tuhan dan pasti Tuhan yang akan memelihara dan 
menyediakan pada waktu-Nya.

Dua puluh empat tahun perjalanan pelayanan 
Perkantas di Banyuwangi adalah sebuah cerita 
pekerjaan Tuhan yang dimulai oleh hamba-Nya yang 
menangkap visi ilahi, dan diteruskan sampai hari 
ini oleh generasi berikutnya dengan kerinduan yang 
sama. To God be The Glory, Honor, and Praise.

Perkantas Banyuwangi:
Menangkap dan Mengerjakan Visi Ilahi
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"Takut akan TUHAN memperpanjang umur..." 
(Ams. 10:27a)

Ulang
Tahun

2 Tohap Iwan E.N Pardosi (Pengurus 
BPC Sumut)

2 Agusthina (Staf BPC Sulsel)
3 Angel Mikha (Staf BPR Salatiga)
3 Sunaryo (Organ Pengawas)
4  Lineus Hewis (Pengurus PMdN)
4 Narimo Adi (Staf BPP Lampung)
5 David Sitorus (Staf BPR 

Rantauprapat)
6  Jackie Pelupessy (Staf BPC Sulsel)
6 Arianto Pakaang (Staf BPC Sulsel)
6  Palti Hutabarat (Staf BPC 

Pekanbaru)
6 Katarina Iki (Pengurus BPC Bali)
7 Beldie A. Tombeg (Pengurus BPC 

Sulut) 
8  Forest Jieprang (Pengurus BPC 

Jabar) 
8 Agustina N. Napitupulu (Staf KN)
8 Trinita Agus Dwisana (Pengurus 

BPP Pekanbaru)
9  Agus Nowo Wasono (Pengurus 

BPR Malang)
10  Agus Setyawan (Pengurus BPC Jateng)
11 Ria Agustina (Staf BPC Jatim)
13 Kawas Rolant Tarigan (Pengurus 

BPC Jakarta)
14  Triawan Wicaksono (Sekjen)
14 Dwi Resti (Pengurus BPC Kalbar)
15 Esteria F. A. Situmorang (Staf BPP 

Lampung) 
15 Verygusti Putosi (Pengurus BPR Poso)
15 Wike H. Nababan (Staf BPC Kalbar)
17 Edit Austika (Pengurus BPC 

Sulteng)
17 Rudi Agus Daryanto (Pengurus 

BPR Salatiga)
17  Sindhu Hermawan (Staf BPR Solo)
17  Argius Sinabutar (Staf BPC Jakarta)
18  Jemmy  (Pengurus BPP Samarinda)
18 Yudo Kristanto (Staf BPR Kediri)
20 Amelia Runtuwene (Staf BPC Sulut)
20 Ronald Leonardo (Staf BPC Jabar)
21  Trisni Sudarti (Staf BPC Jateng) 
21  Eny Setyawati (Pengurus BPC Jabar) 
22 Adhityo Bagus Prakoso (Pengurus 

BPR Karanganyar)
22 Suryati Sumargo(Pengurus BPR Bogor)
24 Domianus Namuwali (Pengurus 

BPR Waingapu)
26  Eastman Napitupulu (Pengurus 

BPR Pematang Siantar)
26 Suryono (Pengurus BPR Solo)
26 Benny Sinaga (Staf BPR Bogor)
26 Desmon Sutarto (Pengurus GC)
26 Venny A. Wongso (Staf BPC Sulsel)
27  Prisillia Paseru (Pengurus PMdN)
28 Lydia Pratanu (Pengurus PMdN)
28  Agus Budiharja (Staf BPC Bali)
30  Dance Dengak (Staf BPC NTT)

1 Esther Oshin Aritonang (Staf BPC 
Jatim)

2  Septarina Ginting (Staf BPP Jambi)
2 Sahala Firdaus Doloksaribu 

(Pengurus GC) 
3 Sigit Suryono (Pengurus BPC DIY) 
3 Margaretha Jackeline.  A (Staf KN)
3 Yusnita Marice Sianipar (Pengurus 

BPR Rantauprapat)
4 Sarka (Staf Litanas)
5 Yoel Setiawan (Staf BPC Sulsel)
6 Tornado Gregorius Silitonga (Staf 

Perkantas Jakarta)
6 Iis Achsa (Staf BPC Jatim)
7  Imanuel F. Meok (Staf BPC NTT)
7 Altur Palentinus Lubis (Pengurus 

BPP Padang)
8 Adelina Sitepu (Pengurus BPC 

Sumut) 
8 Dina.Y.O Pantalo (Pengurus BPR 

Poso)
8 Adelina Sitepu (Pengurus BPC 

Sumut)
9 Seprin Yustenty (Staf BPC NTT)
9 Seprin Yustenly Emryonas Foni 

(Staf BPR Waingapu)
10 Simon Derta Tarigan (Pengurus 

BPC Sumut)
10  Sapto Trilaksana Putra (Staf BPR 

Bogor)
12  Sutrisna  (Staf BPC Jabar)
14 Teguh Santosa (Organ Pembina) 
14 Bubun Bangalino (Pengurus BPC 

NTT)
15 Elisa Magdalena Panjaitan (Staf 

BPC Pekanbaru)
16  Danang Ardiyanto (Pengurus BPR 

Malang)
18 Roma Rina Pandiangan (Pengurus 

BPP Bengkulu)
19 Candra Putra Ardi Ananta (Staf 

BPR Kediri)
19 Alfrida Marsinta (Pengurus BPP 

Jambi)
20 Yehezkiel Hia (Staf BPC Jakarta)
21  Korry Rohana Evelina Sidauruk 

(Staf BPC Pekanbaru)
24  Ratna S.D. Hutabarat (Pengurus 

BPC Jakarta)
24 Samuel Lassa (Staf BPC NTT)
26 Dwi Kristanti (Pengurus BPR 

Wonosari)
27  Lucerina Sitorus(Staf BPC Jakarta)
27 Maria Simandjuntak (Pengurus 

PMdN)
28  Goldo Lumbantoruan (Pengurus 

BPC Kalbar)
28  Yulius Ebenhaezer (Staf BPC NTT)
30 Bayu Eko Broto (Pengurus BPR 

Rantauprapat)

1  Pelita Hati Surbakti (Pengurus 
BPP Palembang) 

2  Eny Setijaningsih (Staf BPR 
Malang)

5  Ardhi Purwoko (Staf BPC Jakarta)
5 Adri Helver Roniarta Marpaung 

(Pengurus BPP Jambi)
5  Octhafiasari (Staf BPR Kediri)
5 Judy Sentana (Badan Pembina)
5 Trisna Pradita Putra (Pengurus 

BPC DIY)
6 Ester Elizabeth Umbu Tara (Staf 

BPC NTT)
7 Yoas Minggu Arunglallo (Pengurus 

BPC Sulteng)
8 Ronald Tampinongkol (Pengurus 

BPC Sulut)
8 Yustia Tanari (Pengurus BPR Poso)
9  Krisna Yogi Pramono  (Staf BPR 

Malang)
11 Peter Jacob (BPN)
11 Olivia Moningka(Pengurus BPC 

Sulut)
12 Meryani Nainggolan (Pengurus 

BPP Jambi)
12 Lusiana R. Masakeri (Staf BPP 

Jayapura) 
13  Marthen Saloso (Pengurus BPC 

Maluku)
14  Robert William Musung (Staf BPP 

Mataram)
14 Sigit Budi Darmawan (Pengurus 

GC)
15 Kalvin Parinding (Pengurus BPC 

Sulteng)
16 Arwin Soelaksono (BPN)
18 Benny Harijanto (Organ Pembina)
19 Alwin Berkat (Pengurus BPP 

Banjarmasin)
20 Wahyu Dwijayati (Staf BPC Jatim)
20 Rekson Sibarani (Pengurus BPR 

Rantauprapat)
20  Johan Andreas Santoso (Staf BPC 

DIY)
21  Lusiana Oktavia (Staf BPC Jabar)
21 Ivana Sajogo (Pengurus BPC Jatim)
21 Isana Arisa Muskananfola (Staf 

BPC Jatim)
21 Helena Ullyartha (Pengurus 

PMdN)
22  Ester Manapa Samparaya 

(Pengurus BPC Sulsel)
23 Kartika Shanti (Pengurus BPC 

Jabar)
24  Stefani Pangkeallo (Staf BPP 

Banten)
26  Ivan Oktafianto (Staf BPC Jateng) 
28 Oksin Maase (Pengurus BPC Sulut)

Agustus September Oktober



8

Pokok
Doa

LAMPUNG

WONOSARI

• Bersyukur untuk pelayanan 
yang terus Tuhan sertai dan 
terus Tuhan sediakan orang-
orang untuk melayani. 

• Bersyukur untuk proses 
regenerasi komponen siswa 
(Bandar Lampung dan 
Pringsewu) dan mahasiswa 
untuk pelayanan 2016-2017. 

• Bersyukur untuk Kamp Alumni 
Lampung pada tanggal 10-
12 September 2016, kiranya 
pelayanan alumni di Lampung 
makin jadi berkat.

• Doakan agar setiap pengurus 
yang baru dan lama 
dimampukan mengerjakan 
pelayanan dengan penuh 
sukacita dan komitmen. 

• Doakan persekutuan 
dwimingguan untuk siswa 
Bandar Lampung dan 
dwibulanan untuk pelayanan 
siswa Pringsewu. 

• Doakan persekutuan 
bulanan untuk alumni single 
dan dwibulanan untuk 
persekutuan pasutri. 

• Doakan persekutuan alumni 
(perintisan) di Kabupaten 
Metro, agar alumni rutin hadir 
meski tinggal berjauhan. 

• Doakan penyambutan siswa 
baru dan mahasiswa baru dari 
bulan Juli sampai Oktober, 
untuk panitia dan usaha-usaha 
dana yang akan dikerjakan.

BOGOR

MALUKU

• Doakan bible study tiap Kamis, 
agar bisa menyatukan dan 
mendewasakan PMK di Bogor.

• Doakan persekutuan bulanan 
PPAK agar memperlengkapi 
iman dan karakter alumni.

• Bersyukur untuk 7 mahasiswa 
yang mengikuti KNM 2016.

• Doakan agar kiranya Tuhan 
menyediakan staf baru untuk 
memperkuat pelayanan.

• Bersyukur untuk KATA siswa 
Bogor pada awal September.

• Bersyukur untuk Sabtu 
Sukacita Penilik pada 11 
September yang dilayani oleh 
Kawas Tarigan.

• Doakan tindak lanjut RKK 
Bogor agar KK mahasiswa dan 
alumni lebih diperjuangkan 
dan dapat menjadi wadah 
pembentukan murid-murid 
Kristus di Bogor.

• Bersyukur untuk pertemuan 
BPC dan staf pada tanggal 8 Juli 
dan menghasilkan beberapa 
keputusan strategis ke depan.

• Bersyukur untuk PMK, TPS, 
PASKA (Persekutuan Antar 
Sekolah Kristen Ambon), PAK 
yang terus berjalan rutin.

• Bersyukur untuk Panlok 
dan 16 peserta KNM di 
Malang, kiranya makin tekun 
mengerjakan panggilan-Nya.

• Bersyukur untuk kegiatan 
koinonia (PAK ambon dan PAK 
Piru) pada tanggal 16-17 Juli, 
dimana alumni melayani di 
Desa Layuen. Desa ini cukup 
miskin dan tertinggal dari 
desa-desa lainnya. Doakan 
supaya injil disebarkan dan 
terjadi kebangunan rohani di 
desa tersebut.

• Bersyukur untuk 6 orang 
yang mengikuti KMdN 
di Yogyakarta, kiranya 
diteguhkan menjadi tenaga-
tenaga medis yang profesional 
dan dikenan Tuhan.

• Bersyukur untuk RKK pada 
tanggal 7-10 September 
dengan Triawan Wicaksono 
selaku pembicara utama.

• Doakan pembangunan kembali 
rumah persekutuan yang 
sementara terhenti (masih 
80 persen), untuk kesehatian 
dan koordinasi BPC, staf, dan 
panitia pembangunan.

• Doakan perintisan pelayanan 
siswa di SMA N 5, SMA N 3, 
dan SMA N 12. Doakan supaya 
perintisan oleh alumni, TPS, 
dan pengurus PASKA ini 
dikerjakan sungguh-sungguh 
dan menemukan siswa-siswi 
yang mau dilayani. 

• Doakan perintisan pelayanan 

• Bersyukur untuk 1 gereja yang 
terbuka untuk pemuridan.

• Doakan untuk pelayanan 
wonosari yang minim pekerja.

• Doakan untuk pelayan 
Wonosari supaya bisa 
melakukan pemuridan di 
gereja.

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

mahasiswa di POLTEK Negeri 
Ambon, FAK Pertanian Unpatti, 
FAK Kedokteran Unpatti, dan 
STAKPN Ambon, agar setiap 
orang kunci yang diharapkan 
bekerja sama bisa maksimal 
melakukan penjangkauan dan 
perintisan.

• Doakan perintisan daerah. 
Saat, ini ada 3 kabupaten 
(terpisah lautan) yang 
memiliki KTB alumni, yaitu 
Kabupaten Seram bagian 
Barat (Kota Piru), Kabupaten 
Maluku Tengah (Kota Masohi), 
dan Kabupaten Pulau Aru 
(Kota Dobo). Pelayanan siswa 
sudah ada di Kota Piru. Doakan 
supaya alumni di kabupaten-
kota lainnya terus bertumbuh 
dan bisa memberikan diri 
untuk melayani siswa dan 
mahasiswa. 

"... kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." 
(1 Pet. 4:7)
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Training For Trainer Educational Care (TFT EC)
TFT EC adalah pelatihan yang dilakukan oleh Tim 

Perkantas bekerja sama dengan Christian Reformed World 
Missions dari Amerika yang membahas beberapa modul 
dengan topik-topik yang praktis dan aplikatif melalui 
pendekatan penggalian Alkitab, yang diakhiri dengan 
setiap peserta menuliskan “action plan” yang menjabarkan 
langkah penerapan dari setiap topik yang dipelajari dalam 
hidup dan di sekolah, di dalam dan di luar kelas. Setiap 
peserta juga diharapkan dapat menjadi trainer sehingga 
terjadi pelipatgandaan. 

Puji syukur kepada Allah untuk TFT EC di 4 daerah yang 
sudah berlangsung, yaitu pada tanggal 16-19 Juni 2016 
di Toraja, 20-23 Juni 2016 di Palu, 4-9 Juli 2016 di Papua, 
dan 23-26 Juli di Kupang. Kiranya setiap hal yang dipelajari 
dapat diterapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini 
sedang dipersiapkan TFT EC di Soe tanggal 27-29 Oktober 
2016. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan 
hubungi staf setempat atau Sekretariat GC di 081350355713 
(Selda).

Buku PA Pendidik
Puji syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan atas 

buku PA Pendidik “Pengajar Yang Belajar (Called to Teach)” 
yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan 
sudah dibagikan di EAGC 2016. Kiranya buku PA ini dapat 
menjadi berkat, dan bagi rekan-rekan pendidik yang ingin 
membeli buku ini, silakan menghubungi Literatur Perkantas 
(http://literatur.perkantas.net).

Pertemuan Forum Dosen Kristen Indonesia (FDKI)
Puji Tuhan, Forum Dosen Kristen Indonesia 

(FDKI) di bawah naungan Graduate Center 
Perkantas sudah mengadakan pertemuan/
persekutuan FDKI pada hari Minggu, tanggal 
19 Juni 2016, pukul 17.00-19.00 WIB di gedung 
Perkantas lantai 2 dengan tema “Membuat Proposal 
Penelitian.” Narasumber acara ini adalah Bpk. Alan 
Koropitan, Ph.D. Rekan-rekan dosen Kristen yang 
ingin bergabung dalam FDKI dapat menghubungi 
Sekretariat GC di 081350355713 (Selda).

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
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Graduate
Center

Divisi Bisnis

Konferensi Nasional Wirausaha (KNW) 
Tidak dipungkiri lagi, entrepreneurship sudah 

menjadi kebutuhan 
mendesak untuk membawa 
Indonesia menjadi negara 
maju. Alumni yang dibina 
dan terpanggil untuk 
terjun menjadi garam dan 
terang di dunia bisnis harus 
bertindak nyata memenuhi 
panggilan-Nya. Perkantas 
melalui komunitas 
wirausahanya (SIBISCO) 
diharapkan dapat menjadi 
wadah untuk mempertemukan alumni yang berbisnis 
dari berbagai lintas angkatan, kemampuan dan 

Divisi PAK dan Jejaring
East Asia Graduate Conference (EAGC) 

Di tahun 2016 ini, East Asia Graduate Conference 
(EAGC) kembali diadakan. Kali ini, EAGC diselenggarakan 
di Golden Beach Cha-Am Hotel, Petchaburi, Thailand, 
pada tanggal 5-9 Agustus 2016. EAGC 2016 ini bertema 
“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.” 
Pembicara Utamanya adalah Rev. Dr Natee Tanchanpongs 
dan Rev. Chantchai Jaruwatee. Kontingen Indonesia 
mengirimkan 28 orang peserta dan pembicara. Kiranya 
EAGC menginspirasi dan memotivasi peserta untuk 
menumbuhkan jejaring yang makin kuat demi kemuliaan-Nya, khususnya di Asia Timur.

pengalaman. Salah satu program perdana SIBISCO 
adalah Konferensi Nasional Wirausaha (KNW) yang 

dilaksanakan pada tanggal 23-
25 September 2016 dengan 
tema "BIG Way (Bussines in 
God’s Way)". Acara dibagi 
ke dalam 6 kategori besar, 
yaitu pleno, kelompok minat 
(jasa, properti, agrobisnis, 
dan industri kreatif), game 
business, pameran, temu 
investor, dan mentoring. 
Kegiatan selanjutnya adalah 
follow up peserta utk saling 

bersinergi (kolaborasi usahanya) di SIBISCO.

Nonton Bareng dan Diskusi
Kegiatan selanjutnya setelah pelatihan penulisan 

“Bengkel Penulis” pada tanggal 18 Juni 2016 lalu 
adalah nonton bareng (nobar) dan diskusi dengan 
tema “Linimassa: Media Orang Biasa” pada tanggal 17 
September 2016 di gedung Perkantas lantai 2. Sekitar 20 
orang menghadiri kegiatan ini. Setelah pemutaran film, 
disampaikan pemaparan materi terkait dengan isu-isu 
terkini dan media sosial oleh 2 orang narasumber, yaitu: 
Yulius Tandyanto dan Philip Ayus, kemudian dilanjutkan 
dengan tanya-jawab dan diskusi.

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.
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Sekilas
Info

Info Pelayanan

Turut berduka cita atas kepergian:

Ny. (Alm.) Mayjen J. Samosir/ br. Panjaitan, ibu dari Bapak Partogi Samosir, pada 28 Agustus 2016
Ibu Flora Sitorus, kakak dari Rigop Darmiko Sitorus (Staf Rantau Prapat), pada 7 September 2016

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

Turut bersuka cita atas kelahiran:

Ingayom Rhema Pindarta, putri dari Sumarni (Staf BPC DIY) & Yoseph Tria N., 
pada 17 September 2016

 
Kiranya bertumbuh dalam kasih,iman, dan pengharapan yang kokoh akan Tuhan.

Rapat Kerja Kantor Nasional
22-24 November 2016
Natal Perkantas 
3 Desember 2016
Pertemuan Donatur 
24 Januari 2017

Pertemuan Sekjen
24-29 Oktober 2016 
Retret PC-PP & Rakornas
7-11 November 2016
Rapat Kerja PMdN
12-13 November 2016
Rapat Kerja GC
5-6 November 2016

Info Keluarga

Info Kegiatan Mendatang

Pengurus Harian Nasional 
Periode 2016-2021

Sekjen & Divisi Alumni
Triawan Wicaksono 

Wasekjen & Divisi Siswa 
Alex Nanlohy 

Divisi Pengembangan Staf
Flafiana Tagung 

Divisi Mahasiswa
Anggriadi Ricky 

Divisi Indonesia Timur
Budianto Tandirerung 

Divisi Medis
Naomi Fortuna Kaber

BPC Perkantas Jawa Tengah 
Periode 2016-2018

Ketua
Tjatur Wicaksono

Wakil Ketua
Gideon Sihotang

Sekretaris
Lusiana Batubara

Bendahara
Fisnu Yudha Pramono

Anggota
Bambang Sriyanto
Yani Aryani Agus
Agus Setyawan

Novi Laksitoningsih
Nie Ing Yong

BPC Perkantas Jakarta 
Periode 2016-2018 

Ketua
Daniel Ginting

Bendahara
Ratna S.D. Hutabarat

Anggota
Nikolaus Dachi

Strelitsia Tiurma Ida
Kawas Rolant Tarigan
Duma Lestari Siboro

"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 
kegiatan Perkantas 

lokal-regional-nasional-
internasional lainnya dapat 

dilihat di 
www.perkantas.net



Sapa

Why have You chosen me 
Out of millions Your child to be
You know all the wrongs that I have done
Oh how could You pardon me, 
Forgive my iniquities
To save me give Jesus Your son

Bait syair di atas terambil dari lagu “Why Have 
You Chosen Me” yang berkesan bagi Wahyu 
Lastiyanto, A.mD. Par., S.Si., M.M., salah 

satu alumni dari pelayanan Perkantas Bali. Lagu 
tersebut dipilih oleh Pdt. Dr. Stephen Tong ketika ia 
dilantik sebagai pengurus di GRII Kota Kasablanka 
dan kebetulan dipilihnya juga beberapa waktu 
sebelumnya, ketika menjadi “liturgis dadakan” di sesi 
terakhir Kamp Alumni Perkantas Bali sebelum dia 
pindah ke Jakarta karena ditugaskan oleh kantornya 
terdahulu, Garam Productions. 

Lahir dan besar di Solo hingga lulus dari SMA 
Negeri 6 Surakarta, Wahyu langsung melanjutkan 
kuliah ke dua kampus sekaligus, yakni Sekolah Tinggi 
Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali dan Universitas 
Udayana. Di kampus STP, dia belajar mengenal 
dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui Kelompok 
Tumbuh Bersama (KTB) pengurus persekutuan 
kampus. Wahyu kemudian melayani di Persekutuan 
Mahasiswa Kristen (PMK) kota Denpasar pada tahun 
1998-2000, lalu bergabung ke dalam Tim Pembinaan 
Pelayanan Mahasiswa (TPPM) hingga 2006, dan 
menjadi pengurus Badan Pengurus Ranting (BPR) 
Perkantas Bali dari tahun 2006 hingga menjadi Badan 
Pengurus Cabang (BPC) di tahun 2009.

Di tahun yang sama, suami dari Rika Dian 
Anggraini, S.Psi., M.Psi. ini “hijrah” ke Jakarta untuk 
melayani di Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) 
Kota Kasablanka, Kuningan. Adalah Tony Antonio, 
pada waktu itu sebagai BPN, yang mendorongnya 
untuk melanjutkan studi magister di IPMI. 

Saat ini, ayah dari Rahmani Sarah Dewayanti (8 
tahun) dan Widhiatmojo Samuel Dewanto (7 tahun) 
ini melayani sebagai Koordinator Departemen Misi di 

GRII Kota Kasablanka, selain tergabung sebagai salah 
satu anggota tim Stephen Tong Evangelical Ministry 
Internasional (STEMI). 

Dari pengalamannya berkunjung ke berbagai 
daerah, penggemar kidung rohani Jawa ini 
merefleksikan, bahwa saat ini terdapat urgensi bagi 
umat Tuhan, khususnya yang “merantau” di kota-
kota besar, untuk kembali dan melayani di daerah 
asalnya. Sinergi antara gereja dan lembaga-lembaga 
pelayanan juga mendesak untuk dirajut.

Kepada Perkantas News, pendiri dan CEO PT 
Kamandalu Putra Kreasi yang bergerak di bidang 
event management ini memberikan kesaksian, bahwa 
ia memperoleh “militansi” dalam pelayanannya 
selama melayani dan dilayani di Perkantas Bali. 
Baginya, pelayanan merupakan anugerah yang 
harus dikerjakan dan dipersiapkan dengan sungguh-
sungguh. Oleh karenanya, penyuka warna hijau ini 
merasa prihatin ketika melihat pelayan yang tidak 
mempersiapkan diri dengan baik.

Efesus 2:10 merupakan ayat emas dalam hidup 
pria yang selama bertahun-tahun bersentuhan 
dengan dunia desain ini. Ayat tersebut menunjukkan 
bagaimana Allah telah merancangkan 
kebaikan yang semestinya 
dihidupi oleh mereka yang 
telah dipanggilNya. Itu 
sebabnya, ia berpesan kepada 
setiap pembaca Perkantas 
News agar tetap setia dan taat 
menekuni apapun profesi dan 
panggilannya. (ays)

Karena kita ini buatan Allah, 
diciptakan dalam Kristus Yesus 
untuk melakukan pekerjaan 

baik, yang dipersiapkan 
Allah sebelumnya. Ia mau, 

supaya kita hidup di 
dalamnya.

(Efesus 2:10)
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