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Renungan

“…Seorang Anak tlah lahir untuk kita, seorang 
Putera dib’rikan, lambang pem’rintahan di atas bahu-

Nya, dan nama-Nya disebut orang…” 

Sepenggal lirik lagu ciptaan Robert dan Lea 
Sutanto di atas akan mengantar kita menikmati 
indah dan damainya mengakhiri tahun ini. Lagu 

sendu dan teduh yang membawa setiap umat Kristiani 
mengalami kembali nubuatan Allah dalam Yesaya 
9:6, bahwa Allah benar dan nyata berinkarnasi dalam 
rupa manusia. Nubuatan ini digenapi sekitar dua ribu 
tahun yang lalu, menunjukkan kesetiaan Allah kepada 
manusia yang telah berdosa dan terhilang (lih. Roma 
3:23). Setiap gerak dan keseluruhan keberadaan 
manusia sejak Kejadian pasal 3 telah tercemar oleh 
dosa, dan tak ada satupun dari diri manusia yang 
dapat membawanya hidup di dalam kekekalan.

Natal: Inisiatif Allah
Peristiwa Natal merupakan sejarah yang diukir 

Allah untuk dikenang sebagai peristiwa besar atas 
keselamatan manusia. Lukas mencatat bahwa dalam 
persiapan kelahiran-Nya, tempat yang layak seperti 

rumah ataupun penginapan benar-
benar tidak ada, sehingga tempat 
ternak lah yang menjadi satu-
satunya pilihan untuk persalinan 
Maria.

Misi Allah melalui Yesus 
adalah keselamatan umat 

manusia, dan nubuatan serta 
penggenapan kelahiran-Nya 
tidak dalam keadaan yang 
mewah seperti pandangan 
dunia. Kedatangan Allah 
yang berinkarnasi dalam 
Yesus tidak diketahui oleh 
siapapun selain kaum 
kecil, yakni para gembala 
(Lukas 2:8-20). Mereka 
memuji Allah karena telah 
melihat kesukaan besar 
lahirnya Kristus. Mereka 

tidak lagi mempedulikan bagaimana dan di mana 
Kristus itu lahir, sebab mereka menyaksikan, bahwa 
keselamatan umat manusia sudah dimulai, berawal 
dari tempat yang kecil dan hina untuk membawa 
mereka yang percaya kepada Dia ke tempat yang 
kekal dan mulia (1 Yoh 5:13).

Keteladanan dalam kesederhanaan
Kelahiran Sang Juruselamat yang seperti 

demikian seharusnya menyadarkan kita, betapa masih 
seringnya kita mengukur orang lain dan diri sendiri 
dengan ukuran dunia, antara lain: prestasi, materi, 
dan “jam terbang” pekerjaan serta pelayanan yang 
dimiliki. Kita mengejar itu semua dan mengabaikan 
apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak-
Nya. Fokus kedatangan Mesias adalah mencari yang 
terhilang, sehingga Dia tidak menekankan kehadiran-
Nya dalam kemewahan dan status-Nya sebagai Raja 
yang disanjung. Apa yang kemudian dikerjakanNya, 
yaitu menceritakan tentang kerajaan Allah dan 
keselamatan di dalam Dia, itulah yang utama. 

Pelayanan siswa, mahasiswa, dan alumni yang 
sedang kita kerjakan bersama adalah salah satu 
wadah bagi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. 
Dikenal ataupun tidak bukanlah masalah. Sekalipun 
karena panggilan ini kita menekan kerinduan dan 
hasrat pribadi, sehingga “terabaikan” di dunia, 
dikucilkan oleh keluarga, lingkungan sekolah, kampus, 
ataupun pekerjaan dan teman-teman, bahkan dari 
segi kepemilikan materi kita termasuk orang yang 
“tidak berada”, biarlah pandangan kita tertuju dan 
memandang kepada Kristus. Dia telah menunjukkan 
keteladanan kesederhanaan: terabaikan dan tidak 
dipandang dalam kelahiran-Nya. Namun, karena Dia 
lah, dunia yang terhilang dibawa kembali kepada 
Allah. Sekali lagi Yesus mengajarkan, bahwa yang 
terutama bukanlah siapa atau apa yang kita miliki 
dan bagaimana kita dikenal, melainkan bagaimana 
kehadiran kita menyentuh hati banyak orang, 
membawa banyak orang berpaling dari kegelapan 
kepada terang-Nya yang kekal.

*Penulis adalah Staf Siswa Perkantas Poso

Kesederhanaan Yesus, Teladan Kita
Oleh: Doni Golo Tauno* 
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Puji syukur kepada Allah atas penyertaan-Nya dalam 
pelayanan Perkantas se-Indonesia hingga menjelang akhir 
tahun 2016. Dalam anugerah-Nya, telah terselenggara 

Retret PC-PP dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 
tanggal 7-11 November 2016 di Villa El-Shaddai, Lembang, 
Bandung. 

Kegiatan ini diilhami oleh kisah Samuel (1 Samuel 7:12) 
yang mengambil waktu berhenti untuk mengevaluasi dan 
mengoordinasi tujuan bangsa Israel serta mengingat kembali 
kasih dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang sudah 

mereka tempuh. Hal ini pulalah yang dilakukan dalam Retret 
PC-PP, dimulai pada tanggal 7-8 November dan dipimpin oleh 
Pdt. Hendra G. Mulia, M.Div., M.Th. Para Pimpinan Cabang (PC), 
Pimpinan Perwakilan (PP), dan Pengurus Harian Nasional (PHN) 
ditolong untuk menikmati waktu Alone With God (AWG). PC, PP, 
dan PHN dipandu untuk “menjadi bodoh” di hadapan Tuhan, 
kembali mengevaluasi diri juga pelayanan selama ini, serta diajak 
mengambil waktu pribadi secara sederhana menikmati rasa 
“kangen” bersama Tuhan. 

Selain momen empat sesi AWG, diberikan juga wawasan 
tentang hubungan antaragama di Nusantara. Dalam sesi ini 
dibukakan beberapa pendekatan yang salah, yang akhirnya justru 
menimbulkan radikalisme baru. Pembaharuan Kristen, yaitu 
adanya “theological vision” yang jelas, harus berjalan beriringan 
dalam mendukung pembaharuan kaum kedar.

Kilas
Triwulan

Shalom,

Dalam rangkaian kitab Ezra dan Hagai, 
kita akan melihat bagaimana secara 

unik Allah justru "membisikkan" visi 
pembangunan kembali bait suci dan 
Yerusalem kepada telinga orang "kafir," 
yakni Koresh, raja negeri Persia.

Kemudian, kita dapat menelusuri 
bagaimana sekalipun bangsa Israel 
mengerjakan visi Ilahi, bukan berarti 
pekerjaan itu berlangsung tanpa 
hambatan. Berbagai cara digunakan 
oleh musuh untuk menghalang-halangi 
proyek Ilahi itu, mulai dari kekerasan 
verbal hingga kekerasan fisik. Bangsa 
pilihan Allah itu pun kehilangan semangat 
dan motivasi untuk membangun, dan 
memilih untuk  "melanjutkan hidup." 
Lawan pun menang!

Namun, Dia adalah Allah yang 
"bersikeras" dengan keputusan-Nya. 
Setelah diperingatkan Tuhan lewat Hagai, 
bangsa yang telah kehilangan visi Ilahi 
itu pun melanjutkan proyek yang sempat 
terhenti hingga selesai. Bagaimana 
dengan para musuh? Lagi-lagi Allah 
menggunakan tangan orang "kafir", 
yakni raja Darius, untuk "mengamankan" 
proyek pembangunan kembali bait Allah.

Dalam masa pergantian tahun 
ini, mari mengingat kembali, "proyek" 
atau "proyek-proyek" Ilahi yang kita 
"drop" karena terlalu besar dan banyak 
hambatannya, sehingga kita lebih 
memilih mengerjakan hal lain yang 
tampak mendesak, termasuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan hidup pribadi.

Kiranya kita tidak berakhir sebagai 
orang-orang yang kehilangan visi dan 
memutuskan untuk berhenti membangun 
kerajaan-Nya, melainkan terus bertekun 
mengerjakan visi-Nya. Sampai Tuhan 
datang kembali. Maranatha!

Redaksi

Retret PC-PP & Rakornas 2016:
Menikmati AWG dan 
Koordinasi

Dari Redaksi

Bersambung ke hal. 3...
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Kilas
Triwulan

Hari Doa IFES:
“Love Your Neighbour”

Hari Doa IFES 
merupakan acara 
tahunan dalam 

pelayanan mahasiswa 
sedunia. Di Jakarta, Hari Doa 
IFES diadakan pada hari 
Selasa, 1 November 2016. 
Momentum doa ini sudah 
dimulai kurang lebih sebulan 
sebelum pelaksanaannya, 
yaitu lewat berbagi pokok 
doa bagi negara-negara di 
berbagai belahan dunia lewat media sosial, seperti 
Line dan Instagram, serta dalam doa-doa syafaat di 
ibadah rutin PMK Kota setiap wilayah dan juga PD 
Pengurus PMKJ. Untuk membuat pokok doa makin 
tersebar luas, pengurus PMK Kota Jakarta (PMKJ) 
memberikan apresiasi berupa album CD “Our 
Heritage” bagi mahasiswa yang banyak melakukan 
repost pokok doa di akun media sosialnya. 

Tantangan cukup berat muncul di hari-H. 
Hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi, 
yang mengakibatkan akses jalan menuju tempat 
pelaksanaan di Aula UKI Cawang terganggu. Alhasil, 
baik pelayan maupun jemaat terlambat hadir, 
sehingga acara baru bisa dimulai pukul 16.30 dari 
rencana pukul 4 sore. Untuk mendapatkan suasana 
global, mulai dari usher (penerima tamu) sampai 
dengan pelayan menggunakan baju khas berbagai 
negara dan juga penggunaan lagu-lagu berbahasa 
Inggris hingga Mandarin dalam puji-pujian. 

Renungan yang dibawakan oleh Alex Nanlohy, 
M.Div. diambil dari tema "Love Your Neighbour" (Mat 
22:39). Kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan 

dengan kasih kepada 
sesama. Dan, wujud paling 
sederhana untuk mengasihi 
sesama adalah berdoa bagi 
mereka, dalam momentum 
ini, khususnya berdoa 
bagi berbagai tantangan 
pergumulan yang dihadapi 
mahasiswa di berbagai 
negara. Selain perenungan 
Firman, pada acara ini juga 
ada sharing sejarah dan 

perkembangan pelayanan IFES, yang dibawakan oleh 
Ardi Purwoko, S.T. 

Di samping berdoa bagi pergumulan dan 
tantangan tersebut, hari doa ini juga menjadi 
kesempatan untuk merayakan, mensyukuri pekerjaan 
tangan Tuhan di dalam hidup dan pelayanan yang ada 
di berbagai negara. Selain doa pleno yang dipimpin 
oleh MC, doa juga dilakukan dalam kelompok-
kelompok. Setiap jemaat mendapatkan sebuah kartu 
berisi pokok doa dalam bentuk bendera negara yang 
akan didoakan. Pada hari doa kali ini, pengurus PMKJ 
juga membuat photo booth dan meminta setiap orang 
yang berfoto untuk mengunggahnya di akun media 
sosialnya dengan membagikan apa yang mereka 
nikmati dalam momen doa ini.

Di balik kekurangan persiapan yang ada, tangan 
Tuhan yang perkasa dan setia tampak nyata menopang 
persiapan dan pelaksanaan acara ini. Sekitar 200 
orang hadir dalam acara ini. Kiranya kasih kepada 
Tuhan makin ditambahkan, kasih kepada sesama 
juga makin besar, dan pada akhirnya menggairahkan 
mahasiswa untuk berdoa bagi sesama mereka.

Sambungan dari hal. 2

Setelah rangkaian kegiatan di atas, seluruh 
peserta retret PC-PP & Rakornas yang berjumlah 
30 orang menikmati kebersamaan sehari dengan 
mengunjungi Floating Market, Museum Asia-Afrika, 
Pasar Baru, dan Padepokan Angklung “Saung Udjo”.

Rakornas
Tanggal 10-11 November 2016, barulah seluruh 

PC, PP, dan PHN duduk bersama dalam Rapat 
Koordinasi Nasional. Hal-hal yang dibahas dalam 
Rakornas tahun ini, antara lain: prioritas pelayanan 
PHN periode 2016-2021, evaluasi kegiatan 2016, 
dan rencana kegiatan nasional 2017. Agenda 
Rakornas tahun ini sedikit berbeda dari tahun 
sebelumnya. Apabila tahun-tahun sebelumnya lebih 
menekankan kondisi dari daerah-daerah, maka 

tahun ini pembahasan lebih fokus pada presentasi 
program yang akan dikerjakan PHN dalam 5 tahun 
mendatang, dengan harapan agar ada masukan 
yang mempertajam arah prioritas pelayanan 5 
tahun mendatang.

Demikianlah rangkaian Retret PC-PP 
dan Rakornas yang telah terselenggara oleh 
pemeliharaan Tuhan. Kiranya berbagai hal yang 
telah didiskusikan dapat diteruskan ke daerah 
masing-masing. Doakan agar banyak hal yang 
dapat dilakukan dan ada perubahan yang baik yang 
dapat juga dibagikan dari daerah-daerah dalam 
pertemuan di Retret PC-PP dan Rakornas tahun 
berikutnya. Eben-Haezer, sampai di sini TUHAN 
menolong kita.
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Dalam anugerah Tuhan, Pelatihan 
Proses Saline diadakan oleh 
PMdN pada tanggal 29-30 

Oktober 2016 di Permata Sentul 
dan diikuti oleh 12 dokter dan 
dokter gigi. Pelatihan Proses 
Saline ini memperlengkapi tenaga 
medis untuk menjadi saksi bagi 
Kristus dalam tugas yang sedang 
berlangsung dari Allah dalam hidup 
pribadi dan kehidupan orang lain. 
Para peserta dilatih untuk terampil dan 
percaya diri menilai kondisi kerohanian 
pasien. Dengan menyediakan alat-alat 
praktis, Proses Saline memungkinkan 
peserta untuk mempersonalisasikan 
dan melakukan pendekatan 
untuk berbagi kasih Yesus sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing 
pasien, serta menghubungkan 
spiritualitas untuk hasil kesehatan 
pasien. 

Tenaga medis berperan dan 
berlatih sebagai tenaga medis kristen 
Kristen untuk berbagi kasih Kristus 
Yesus dengan pasien, dan juga belajar 
beberapa metode kasus studi yang 
digunakan, yaitu: prinsip dalam iman 
dan pengetahuan Alkitab, strategi 
untuk mengatasi hambatan 
perawatan spiritual, teknik 
membangun hubungan spiritual, 
metode untuk mendorong pasien 
berbicara tentang sejarah iman 
mereka, dan sarana berkomunikasi 
harapan untuk pasien. Lewat pelatihan 
ini, tenaga medis diperlengkapi untuk 

Pelayanan Medis 
Nasional Mensyukuri Anugerah Tuhan dan 

Mempersiapkan Pelayanan ke Depan

memberitakan Kabar Baik dalam tugasnya.

Raker PMdN
Raker PMdN dilaksanakan pada 

tanggal 11-13 November 2016 dan 
dihadiri oleh pengurus dan staf 
PMdN. Pembahasan dalam Raker 
kali ini adalah ulasan pencapaian 
Master Plan Pelayanan 2004-2016 

dan bersyukur untuk pekerjaan 
Tuhan melalui PMdN, dari mulainya 

kegerakan pelayanan di tahun 1977 
dan cikal bakal PMdN tahun 1989, hingga 
hasil Master Plan Pelayanan 2004-2016. 

Dari hasil evaluasi dipandang perlu 
adanya batasan operasional dalam 

pembuatan Master Plan ke depan. 
Dalam Raker ini juga sekaligus 
dibahas pengantar Master Plan 
Pelayanan 2017-2021 yang akan 
dimulai dibuat oleh tim kerja PMdN. 

Selain itu, dibicarakan juga program 
PMdN dari setiap divisi di tahun 

2017, termasuk menjadi tuan rumah 
SEAMMC 2017 (The South Asian Medical 
Mission Conference) pada tanggal 31 

Agustus hingga 3 September 2017. 
Puji Tuhan juga atas bergabungnya 

beberapa dokter dan dokter muda 
menjadi pengurus PMdN, serta 
kehadiran empat pengurus PMdKJ 
yang diundang untuk berbagi 
mengenai seluk-beluk pelayanan 

medis di Jakarta.
Kiranya kasih setia Allah 

senantiasa menyertai pelayanan medis 
di seluruh Indonesia dan dunia. (Jacq)
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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)

Suara Anda dibutuhkan di segala lini 
kehidupan--Sosial, Budaya, Ekonomi, 
dan Politik.

Tentang Penulis:
Victor P.H. Nikijuluw, Ph.D., 

lulus Fakultas Perikanan, IPB pada 
tahun 1983, Master of Science in 
Fisheries Economics pada 1989 dari 
University Pertanian Malaysia (UPM) 
dan Doctor of Philosophy (Ph.D) in 
Economics dari University of the 
Philippines at Los Banos (UPLB) pada 
1994, mendirikan Komisi Diaspora 
sebagai wadah pelayanan mahasiswa 
di pedesaan Jawa Barat. Sejak 1985, 
melayani sebagai presbiter di GPIB 

Zebaoth Bogor, salah seorang pendiri Sekolah Tinggi 
Teologi SAAPI Cianjur, Country Coordinator Langham 
Indonesia periode 2013-2016, kini anggota Penasihat. 
Direktur Conservation International. Telah menulis 
11 buku dan ratusan artikel ilmiah yang menyangkut 
kehaliannya dalam bidang ekonomi sumber daya. 
Buku ini adalah buku ketiganya dalam bidang teologi. 
Buku pertamanya, ditulis bersama Dr. Aristarchus 
Sukarto, berjudul “Kepemimpinan di Bumi Baru,” 
sedangkan buku keduanya berjudul “Kitab Kolose.” 
(ezm)

Buku baru di penghujung tahun
Di penghujung tahun ini, Literatur 

Perkantas kembali menerbitkan buku 
baru yang termasuk ke dalam Seri 
Pustaka Homiletika, yang berjudul 
"Kitab Amos: Tanggung Jawab Orang 
Kristen dalam Mengatasi Masalah 
Sosial, Budaya, Ekonomi, dan 
Politik." Buku ini bisa didapatkan 
seharga Rp 85 ribu dan pembelian 
sepanjang bulan Desember akan 
diberikan diskon sebesar 20 
persen. Deskripsi singkat buku ini:

"Singa telah mengaum, siapakah 
yang tidak takut? Tuhan ALLAH 
telah berfirman, siapakah yang 

tidak bernubuat?"
(Amos 3:8)

Amos sadar itulah saatnya dia harus bernubuat. 
Demi keberlanjutan hidup Israel, firman Allah harus 
disampaikan. Praktik hidup yang tidak menyenangkan 
Allah harus dihentikan. Kebenaran harus diberitakan. 
Lingkungan atau suasana yang tidak diperkenan 
Allah harus diperbaiki. Suara kebenaran harus 
dikumandangkan.

Tuhan tidak berhenti bersuara. Inilah juga alasan 
bagi setiap orang percaya untuk tetap bersuara. 
Sebagai pemimpin, pelayan Allah, profesional kristiani 
yang ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia 
sekuler, suara Anda dibutuhkan untuk memberikan 
peringatan kepada yang salah, kekuatan kepada 
yang lemah, penghiburan kepada yang berduka, jalan 
keluar bagi yang putus asa dan tidak berpengharapan. 

Shalom,

Puji syukur kepada Allah yang terus memampukan Literatur Perkantas (PT Suluh Cendikia) untuk 
menerbitkan buku bacaan maupun buku penuntun PA sepanjang tahun 2016 ini. Terima kasih kepada 
siswa, mahasiswa, alumni, maupun staf yang telah mendukung pelayanan Literatur Perkantas selama ini. 

Kiranya Allah Sang Penulis sejarah senantiasa menolong kita untuk bertumbuh dalam tahun-tahun mendatang.  

Literatur
PerkantasSeri Pustaka Homiletika: Kitab Amos

Segenap staf Literatur Perkantas menyampaikan:

Selamat Natal 2016 dan Tahun Baru 2017

Tuhan Yesus memberkati kita semua
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Gerak Pelayanan 
Daerah

Pelayanan mahasiswa hadir di Ranah Minang 
pertama kali sekitar tahun 1990. Tuhan 
menggerakkan Perkantas Jakarta dan Medan 

untuk merintis pelayanan dengan staf traveling. 
Pembinaan kepada mahasiswa mulai dilakukan. Ada 
7 KTB terbentuk pada waktu itu, namun karena tidak 
terbina dengan baik dan kendala lainnya, akhirnya 
pelayanan ini terhenti dan harus dirintis ulang.

Pada tanggal 1 Juni 2000, beberapa orang 
mahasiswa membentuk Persekutuan Mahasiswa 
Kristen yang diketuai oleh Winner Silalahi, mahasiswa 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang (UNP). 
Mereka dibina oleh hamba Tuhan dari salah satu 
gereja di kota Padang. Kemudian untuk menyambut 
kerinduan beberapa mahasiswa dan alumni akan 
adanya pelayanan mahasiswa di Padang, maka 
pada bulan September tahun itu juga, Perkantas 
mengutus dua orang alumni untuk melakukan 
pelayanan traveling ke 
Padang. Mereka adalah 
Rendi (UMA-Medan) 
dan Meilisna (FP-USU). 
Keduanya merintis 
pelayanan bersama 
beberapa orang 
mahasiswa dan alumni. 
Enam bulan berikutnya, 
tepatnya di akhir 
bulan Februari 2001, 
perintisan dilanjutkan 
oleh Rendi dan Herbert. 
Diawali dari 5 orang mahasiswa UNP yang bertekun 
dalam Kelompok Kecil (KK), pelayanan bagi kaum 
intelektual ini terus berkembang hingga saat ini.

Pelayanan pembinaan bagi siswa sebenarnya 
telah dimulai pada tahun 2001, dimana pada waktu 
itu terbentuk 2 KK dari siswa SMA Pertiwi dan SMK 
Taruna. Kebaktian siswa pun telah berjalan beberapa 
kali. Namun, karena waktu itu tim traveling belum 
menetap di Padang, pelayanan sempat ditinggalkan 
beberapa bulan ketika tim kembali untuk sementara 
ke Medan dan para pengurus PMK belum siap untuk 
menindaklanjutinya. Alhasil, pelayanan siswa ini 
berhenti. Namun, pada tahun 2004, pelayanan siswa 
kembali dibangun melalui pembinaan Kelompok-
kelompok Kecil dan Kebaktian Siswa Kota Padang, 
khususnya di kalangan siswa Kalam Kudus dan 
remaja gereja HKBP. Pada tahun 2008, dibentuklah 
Tim Pembimbing siswa (TPS).

Mengingat pentingnya pelayanan ini diwadahi 
secara resmi dan terdaftar di Depag Sumbar, serta 
pengembangan pelayanan menjadi lebih luas 

menjangkau siswa, mahasiswa dan alumni, maka 
pada tanggal 2 Juni 2006 dibentuklah Badan Pengurus 
Perwakilan Perkantas Padang yang diketuai oleh 
Pahala Simanjuntak (alumnus UNIBRAW). Sejak saat 
itu, BPP Perkantas Padang diregenerasikan setiap 2 
tahun untuk terus mengembangkan pelayanan.

Pada bulan Januari 2007, dibentuk komponen 
Persekutuan Alumni Kristen untuk mewadahi 
kegerakan pelayanan alumni. Sekalipun 
kepengurusan tidak berjalan stabil karena kondisi 
pekerjaan alumni di Padang yang tidak menetap, 
namun kegerakan pelayanan itu terus dirasakan 
sebagai wadah persekutuan, jejaring, pembinaan, dan 
bermisi bagi para alumni yang berdomisili di Padang.

Merintis pelayanan ke daerah lain 
Pelayanan perintisan Perkantas Padang ke daerah 

lain diawali dengan perintisan pelayanan siswa 
di Kepulauan Mentawai 
pada tahun 2002 oleh Eva 
Simamora, alumnus Unimed 
yang menjadi guru di SMPN 
1 Pagai Utara. Perintisan 
pelayanan ini terus 
berlanjut hingga sekarang. 
Saat ini, pelayanan siswa di 
Mentawai dikerjakan oleh 
Novita Silalahi dan alumni 
yang berdomisili di sana.

Kampus negeri pun 
mengalami perkembangan 

di Sumatera Barat. Kampus Universitas Andalas 
(UNAND) yang tadinya hanya ada di kota Padang, 
sejak tahun 2013 dikembangkan ke daerah Kabupaten 
Dharmasraya. Ada pula Politeknik Pertanian di Kota 
Payakumbuh. Ini membuka peluang bagi Perkantas 
Padang untuk mengembangkan pelayanan kaum 
intelektual ke daerah-daerah lain di Sumatera Barat.

Potensi pelayanan di Sumatera Barat khususnya 
Kota Padang sangat besar. Sayangnya, masih sangat 
luas daerah dan bagian pelayanan yang belum 
terjangkau dan terlayani karena keterbatasan dalam 
berbagai hal, antara lain sedikitnya jumlah alumni 
yang menetap atau datang dari daerah lain, sehingga 
sumber daya untuk mengembangkan pelayanan 
sangat terbatas. Selain itu, tantangan dari lingkungan 
juga besar dan banyak. 

Namun demikian, sangat nyata bahwa Hikmat 
dan Kuasa Tuhan tidak terbatas. Itulah yang membuat 
pelayanan di Ranah Minang bisa terus berjalan dan 
bertumbuh hingga saat ini. Segala puji dan hormat 
hanya bagi Tuhan!

Perkantas Padang:
Yang Dirintis dan Merintis
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"Takut akan TUHAN memperpanjang umur..." 
(Ams. 10:27a)

Ulang
Tahun

2  Danny Rudi Rumahorbo (Staf 
BPR Pematang Siantar)

3 Srimenda Ginting (Pengurus 
BPC Sumut)

4  Yusuf Deswanto (Staf BPR 
Jember)

4 Satya Pandu Pradana 
(Pengurus BPR Karanganyar)

6 Dorkas Natalina (Pengurus 
BPR Solo)

6 Iventura Tamba (Staf BPC 
Sumut)

7  Dessy Natalia (Pengurus BPP 
Jambi)

12 Danni Bukidz (Staf BPC Sumut)
13 Eunike Pramudyastuti (Staf 

BPR Solo)
13 Dewi Rahayu (Pengurus BPR 

Purwokerto)
14 Nurani Sitanggang (Staf BPP 

Bengkulu)
15 Sumarni (Staf BPC DIY)
16 Milhan Kahandik Santoso (Staf 

BPC Jatim) 
17 Eveline Marceliana (Pengurus 

PMdN)
17 Lukas Daniel Leatemia  

(Pengurus BPP Samarinda) 
18 Ari Sarahani (Staf BPP 

Banjarmasin)
19 Tejo Prayitno (Pengurus BPR 

Salatiga)
20 Edwar Simatupang (Pengurus 

BPC Pekanbaru) 
23 Eva Natalia (Pengurus BPR 

Kediri)
28 Senny Pellokila (Staf BPC NTT)
29 Indrawaty Sitepu (Staf BPC 

Sumut)
30 Poeriawan (Pengurus BPR 

Kediri)
30 Didik Harijanto (Staf BPC 

Jatim)
31 Heppy Tambunan (Pengurus 

GC)
31 Vardianata Yoedistira 

Virdawan (Pengurus BPR 
Jember)

1 Boedi Tjusila (BPN) 
1 Markus Kwartono Adi  

(Associate Staf GC)
2 Ajeng Astrini (Staf BPR Solo)
5  Santhy Chamdra (Pengurus 

BPC NTT) 
6  Tridjaka  (Pengurus BPC DIY) 
7 Januar Budiharto (Staf BPC 

Bali)
10 Linawati Kristomuljono (Staf 

BPC Jakarta)
10 Jeniaty Salurapa (Staf BPR 

Toraja)
14 Yudi Dille (Pengurus BPC 

Sulteng)
15 Mala Rejeki Manurung 

(Pengurus BPR Bogor)
16 Alex A.E. Nanlohy (Staf BPC 

Jakarta)
16 Firstsan Siom (Staf BPP Banten)
17 Enton Chandra (Pengurus BPP 

Kendari) 
17 Dinda Siwi Prasetyanti (Staf 

Kantor Nasional)
17 Herlina Silitonga (Staf BPC 

Sumut)
18 Sanggam P.H Simbolon 

(Pengurus BPC Kalbar)
19 Debora Adriani Telnoni (Staf 

BPR Salatiga)
21 Jerry (Pengurus BPR Bogor) 
21 Natalie Beverly Linda Soriton 

(Pengurus PMdN)
22 Dony Purwanto (Pengurus BPR 

Jember)
22 Candra Nuhraha (Pengurus 

BPR Salatiga) 
23 Kartika D.Antono (BPN)
24 Daniel Ginting (Pengurus BPC 

Jakarta)
24 Santi Trisnadi (Pengurus 

PMdN)
24 Anggriadi Ricky (Staf BPC 

Jatim)
24 Fransisca Debby Pandegirot 

(Staf Perkantas Jakarta)
24 Ramayanti Sinaga (Staf 

Perkantas Jakarta)

3 Robert Tobing (Organ 
Pengawas)

4  Elisabeth Font Pandya (Staf 
BPC Jakarta)

5 Inda A. Jacob (Staf BPC 
NTT)

7 Rigop Darmiko Sitorus (Staf 
BPR Rantauprapat) 

8  Anton. Adriaan.  Lailossa 
(Pengurus BPC Maluku)

13 Linda Nieck (Pengurus PMdN)
15 Teki Prasedyanti (Pengurus 

BPP Palangkaraya)
17 Donal Sitompul (Pengurus BPC 

Pekanbaru)
17 Fisnu Yudha (Pengurus BPC 

Jateng)
19 Freddy Situmorang (Pengurus 

BPR Rantauprapat)
19 Sisca Marindra (Pengurus BPR 

Salatiga)
23 Stephanie Nora Tan (Staf BPC 

Bali)
26 Ivo Wenur Krisdandiri 

(Pengurus BPR Banyuwangi)
27 Nikolaus Dachi (Pengurus BPC 

Jakarta)
28 Esni Ferrida Naibaho (Staf BPC 

Sumut)
28 Fernando Purba (Pengurus 

BPP Jambi)
28 Myra Dewi (Staf BPR 

Purwokerto)

Desember Januari

Februari

24 Philip Ayus (Staf Kantor 
Nasional)

25 Fanni Lucia Langitan (Staf BPC 
Kalbar)

28 Oize Kundiman(Staf BPC Sulut)
29 Yanti Roseli Snae (Staf BPC NTT)
30 Febyan M. Molle (Staf BPC 

Jakarta)
31 Fransisca Riswandani (Staf BPR 

Malang)
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Pokok
Doa

BALI

SIDIKALANG

• Bersyukur atas Raker BPC 
Bali pada tanggal 19-20 
November dengan tema "Hand 
In Hand Reaching Bersyukur 
atas KTB-KTB baru siswa 
dan mahasiswa yang sudah 
terbentuk tahun ini. Doakan 
konsistensi, kualitas, dan 
komitmen mereka.

• Generation" dengan harapan 
bisa mengarahkan setiap 
pengurus BPC, komponen, 
dan staf bergandeng tangan 
menjangkau tiap generasi. 
Doakan agar setiap program 
yang dirancangkan berjalan 
dalam pimpinan Tuhan.

• Doakan proses perintisan 
pelayanan siswa di SMA 1 
Singaraja dan SMK 1 Singaraja. 
Doakan Aris yang mengerjakan 
agar bergerak sesuai pimpinan 
Tuhan.

WAINGAPU

ALOR

• Bersyukur atas pelayanan 
yang terus berjalan dengan 
baik sampai sekarang, untuk 
donatur yang setia mendukung 
pelayanan, untuk pengurus 
yang setia mengerjakan 
pelayanan. 

• Bersyukur juga atas pengurus 
mahasiswa yang sudah 
diregenerasi. 

• Doakan kesatuan dan 
kesetiaan pengurus dalam 
mengerjakan pelayanan.

• Doakan KTB-KTB yang ada 
agar tetap memiliki kerinduan 
untuk bertumbuh.

• Doakan tim pengadaan rumah 
persekutuan Perkantas 
agar diberikan kepekaan 
terhadap pimpinan Tuhan dan 
kecukupan dana.

• Doakan pendampingan dua 
kota perintisan di Sumba 
Tengah dan Sumba Barat Daya. 

• Doakan kebutuhan staf, 
dimana dibutuhkan 2-5 staf 
untuk Waingapu dan dua 
kota yang lain, kiranya Tuhan 
mengutus pekerja-pekerja-
Nya.

• Doakan persiapan dan rapat 
kerja 2016, agar tetap peka 
terhadap pimpinan Tuhan. 
Juga untuk persiapan Hari Doa 
IFES dan Natal.

• Bersyukur atas penyertaan 
dan pemeliharaan Tuhan bagi 
pelayanan Perkantas Alor 
hingga saat ini.

• Bersyukur atas ibadah 
penerimaan mahasiswa 
baru yang dilakukan di 
kampus, doakan ibadah PMK 
selanjutnya dan pihak kampus 
tetap mendukung pelayanan.

• Doakan KTB setiap komponen, 
baik siswa, mahasiswa, dan 
alumni agar AKTB dan PKTB 
agar terus memiliki kerinduan 
untuk bertumbuh dalam 
pengenalan yang benar akan 
Tuhan.

• Doakan pengurus BPR, 
alumni, TPPM, mahasiswa, 
TPS, dan Persisten agar tetap 
sehati dalam mengerjakan 
pelayanan, terus menikmati 
dan mengalami Tuhan dalam 
pelayanan yang dikerjakan 
dan tetap berintegritas.

• Doakan Raker awal bulan 
November agar terjalin 
kesehatian dan koordinasi 
dalam mengevaluasi 
pelayanan berjalan maupun 
merencanakan pelayanan ke 
depan.

• Doakan pendampingan Fero 
dalam pelayanan mahasiswa, 
kiranya terus dianugerahkan 
hikmat dari Tuhan.

• Doakan perintisan PMK 
kampus yang rencananya 
masuk melalui program studi 
pendidikan agama Kristen, 
doakan agar kerja sama 
dengan pihak kampus dapat 
berjalan dengan baik.

• Doakan Persisten di 6 SMP 
dan SMA agar tetap berjalan 
dengan baik dan doakan agar 
guru kontak di setiap sekolah 

• Bersyukur atas pemeliharaan 
Tuhan selama 12 tahun bagi 
Perkantas Sidikalang.

• Bersyukur atas perayaan HUT 
ke-12 Perkantas Sidikalang 
pada tanggal 25 September.

• Doakan agar Perkantas 
Sidikalang memiliki gerak 
pelayanan bersama seluruh 
komponen, khususnya 
pemuridan agar terus 
dikerjakan dengan baik.

• Doakan para siswa agar terus 
bertumbuh serupa Kristus.

• Doakan juga kerja sama/relasi 
yang baik terus terbina dengan 
sekolah dan gereja.

• Doakan para pengurus sehati 
dan terus mengandalkan 
Tuhan dalam mengerjakan 
pelayanan.

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

ini tetap mendukung.
• Doakan training EE yang 

dilakukan oleh Pengurus 
alumni dan diikuti oleh semua 
komponen dapat terlaksana 
dengan baik.

• Doakan Nona yang sedang 
studi lanjut agar terus diberi 
hikmat oleh Tuhan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir 
sehingga dapat diselesaikan 
dengan baik dan tepat waktu.

"... 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 program pelatihan yang dilakukan 

Graduate Center Perkantas bekerja sama dengan Christian 
Reformed World Missions (CRMW) dari Amerika. 
Pada tanggal 12 Oktober 2016, tim Educare Indonesia 
mengadakan pertemuan dengan tim CRMW dan Majelis 
Pendidikan Kristen (MPK) di Pintu Air. Dalam pertemuan 
tersebut, dibahas strategi, pembaruan modul, dan laporan 
berkala pelaksanaan TFT di berbagai wilayah di Indonesia. 
Dari pemaparan masing-masing pihak, banyak gagasan yang 
membangun dan strategi bersinergi untuk mengembangkan misi di dalam pendidikan. 

TFT EC kembali diadakan di Soe, NTT, pada tanggal 27-29 Oktober 2016 yang lalu dengan tiga orang 
trainer: Prapti Sekarmadidjaja, Kristina, dan Frida Hutagalung. Pelatihan ini diikuti 36 orang peserta yang 
mayoritas berstatus sebagai kepala sekolah. Peserta sangat menikmati dan diberkati oleh modul-modul yang 
membahas bagaimana meningkatkan kualitas mengajar dengan beberapa topik yang praktis dan aplikatif, 
dengan pendekatan penggalian Alkitab, serta diakhiri dengan “action plan” sebagai tindak lanjut dari TFT 

EC. Peserta diharapkan dapat menjadi trainer, baik secara 
pribadi atau kelompok, di kota asal masing-masing, sehingga 
terjadi pelipatgandaan. Dengan demikian, diharapkan lebih 
banyak lagi pendidik yang dapat dijangkau dan mendapatkan 
manfaat dari materi-materi training. Kiranya setiap hal yang 
dipelajari dapat diterapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. 

Saat ini, sedang dipersiapkan TFT EC se-Jabodetabek 
pada tanggal 27-29 Januari 2017. Untuk pendaftaran dan 
informasi lebih lanjut, hubungi staf Perkantas setempat atau 
Sekretariat GC di 081350355713 (Selda).

Pertemuan Forum Dosen Kristen Indonesia (FDKI)
Dosen Kristen Indonesia (FDKI) di bawah naungan Graduate Center Perkantas telah mengadakan 

pertemuan dosen pada tanggal 16 Oktober 2016 di Hotel Bunga Bunga dalam bentuk sharing dan diskusi 
dengan topik “Studi Lanjut” yang dipimpin oleh J. W. Saputro, Ph.D. Pemahaman terhadap studi S3 dapat 

ditingkatkan kualitasnya melalui sikap kritis 
terhadap informasi-informasi yang diperoleh. 
Kekritisan inilah yang memicu pertanyaan-
pertanyaan berikutnya, dan akhirnya jawaban 
yang diperoleh memberikan gambaran yang lebih 
baik tentang studi S3. Diskusi berlangsung hangat 
dan ditambah dengan sharing narasumber yang 
memberikan masukan, bagaimana seorang dosen 
mengintegrasikan kualitas keterampilan profesi 
dengan kualitas iman yang tercermin dalam 
integritas hidup pribadi. 

Graduate
Center

Terpujilah Tuhan yang terus menyertai dan memberkati pelayanan ini dengan melimpah. 
Jumlah alumni yang terus bertambah dari berbagai disiplin ilmu harus diikuti dengan kualitas 
alumni yang semakin bertumbuh. Inilah yang menjadi tantangan pelayanan alumni, yakni 

untuk memperlengkapi alumni agar berdampak bagi bangsa dan negara, lingkungan, gereja, tempat 
kerja, keluarga, maupun pelayanan siswa dan mahasiswa. Kiranya pelayanan alumni di Graduate 
Center menjadi estafet pelayanan yang dapat dilanjutkan oleh generasi penerus seturut dengan 
maksud dan rencana-Nya.

Divisi Pendidikan
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Graduate
Center

Divisi PAK & Jejaring

Raker Pengurus GC

Alone With God in Christmas  
“A Season Of Deepening and Renewing” adalah tema AWG in Christmas yang dilaksanakan pada tanggal 3 

Desember 2016 di APL Tower Lt.15, Central Park. Dalam acara ini, alumni diajak untuk “pause and pondering” 
dan diberikan waktu menyendiri dengan Allah. Tujuan dari mengambil waktu teduh untuk merenungkan arti 
kelahiran Kristus, menghayati dan meneladani kesederhanaan Kristus dalam Natal, serta menaikkan doa dan 
syukur pada-Nya. Sebanyak 60 peserta yang merupakan “alumni” Retret AWG mengikuti acara ini. Segala 
kemuliaan hanya bagi Allah.

Sekolah Kebangsaan Indonesia (SKI)
Dunia politik kita saat ini begitu rumit kondisinya, 

sehingga seolah-olah ada dorongan untuk menjauhi 
politik, karena dipandang sebagai “dunia yang kotor.” Hal 
itu juga dilakukan oleh Gereja dan orang Kristen yang 
tidak melihat dunia politik sebagai ladang untuk bermisi. 
Padahal, dunia politik adalah salah satu bidang strategis 
dan penting, dimana seluruh perencanaan-pelaksanaan-
pengevaluasian membangun dan membentuk negara-
bangsa ini dilakukan. Oleh karenanya, kehadiran alumni 
(yang tentunya telah dipersiapkan sejak dini) dalam 
dunia politik akhirnya juga menjadi hal yang strategis dan 
penting.

Sekolah Kebangsaan Indonesia (SKI) merupakan suatu program yang terencana-sistematis-masif sebagai 
bagian pembinaan menyeluruh untuk terwujudnya panggilan dan bagian misi membangun kerajaan Allah 
di dunia (khususnya Indonesia) dan salah satu program perdana yang dikerjakan oleh komunitas politik, 
Forkastra, pada tanggal 1-4 Oktober 2016 di Jakarta. SKI diikuti oleh 10 peserta yang adalah alumni dan 
mahasiswa tingkat akhir dari beberapa kota di Indonesia. 

Kelanjutan dari SKI adalah Sekolah Parlemen Indonesia (SPI). Kegiatan SKI-SPI direncanakan berlangsung 
setiap tahun untuk mempersiapkan mahasiswa-alumni yang terpanggil bermisi dalam dunia politik.

Divisi Politik dan Hukum

Pada tanggal 5-6 November 2016 lalu, kembali dilaksanakan raker GC di rumah salah satu 
pengurus, Yakub Hendrawan, yakni di Grand Depok City. Raker GC tahun ini dihadiri 

oleh 38 orang pengurus dan komunitas GC, staf alumni daerah, serta 
perwakilan pengurus PAK yang menjadi 
pengurus ex-officio GC untuk bersama-
sama berkoordinasi dan mensinergikan 
pelayanan alumni secara nasional dari 
3 key success factors dan 3 pergumulan 
PAK berbagai daerah dan program tahun 
2017 yang telah di-sharing-kan. Pada 
raker ini juga dibentuk tim digitalize 
untuk menginventarisasi program 
dan tim formatur yang memfinalisasi 
struktur dan regenerasi pengurus 
GC. Kiranya Tuhan terus memelihara 
pelayanan alumni melalui Graduate 
Center Perkantas hingga Dia datang 
kembali. (ks)
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Sekilas
Info

Info Pelayanan

Turut berduka cita atas kepergian:

Bapak Mudin Simanjuntak, ayah dari Maria Simanjuntak (Staf Banten) 
pada hari Senin, 21 November 2016

Bapak Anggrianto Julius Hadiwiranata, ayah dari Anggriadi Ricky (Staf Perkantas Surabaya) 
pada tanggal hari Jumat, 14 Oktober 2016

Ibu Ruliyah/Ny. Soetrisno, ibu dari Agus Budiharja (Staf Perkantas Bali)
 

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

Januari 2017
Retreat Alumni dan Pengurus 

Perkantas Toraja
5-7 Januari

Upgrading Staf Jakarta
5-8 Januari

TFT EC Jabodetabek
27-29 Januari

Kamp KTB Samarinda
26-29 Januari

Februari 2017
Kamp KTB Mahasiswa Jatim

4-6 Februari
Sydenham International 

Conference (CMF London)
5-13 Februari

Upgrading Staf Jabar
7-8 Februari

Retreat Koordinator Jakarta
16-19 Februari

Konsultasi PI Jatim
24-26 Februari

Maret 2017
RKK Kalimantan Barat

10-12 Maret
Pembinaan BPC & Staf 

Kalimantan Barat
13-14 Maret

Gathering Alumni dan 
Pembinaan Samarinda

10-12 Maret
Rapat PHN

17-20 Maret
KKR Siswa Jakarta

25 Maret

Info Keluarga

Info Kegiatan Mendatang

BPC Perkantas Bali

Ketua
Alfred Hasiholan, S.Si.

Sekretaris
Inggrit Virginia Veerman, Amd.

Bendahara 1
drg. Hilda Suherman

Bendahara 2
Sefriana Getrix Latumahina, S.E.

Anggota
Binsar Tampubolon, S.Sos.

Ricky Christian David Welem, S.T.

BPC Perkantas Sulteng

Ketua
Yeffri Urianto, S.E.

Wakil Ketua
I Nyoman Mertayasa, S.T.

Sekretaris
Richo Nanditho Sitinjak, S.Tr.Par.

Bendahara
Merlina Bonde, S.E.

Anggota
Windy Aritirta, S.E.

Eva Lucia, S.Pd.
Endang Lestari, S.Pd.

BPC Perkantas Jatim 

Ketua
Dr. Ivana Sajogo, Sp.KJ.

Wakil Ketua
Jahja Setiawan Tandadjaja, S.E.

Sekretaris
Ir. Djoko Mulyono

Bendahara
Dra. Mei Herawati

Dra. Supit Bahlava Wakti

"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~



Sapa

Melihat Indonesia yang besar dengan 
keindahan alam dan keberagaman budaya 
menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan bagi 

orang Indonesia. Tetapi, selain kekayaan Indonesia 
yang begitu menawan, tidak bisa dimungkiri adanya 
daerah-daerah terbelakang yang masih dimiliki oleh 
negeri ini. Generasi muda bangsa kelak akan menjadi 
para pimpinan di Indonesia, akan tetapi apa yang 
akan terjadi apabila masih banyak anak bangsa ini 
yang tertinggal, khususnya dalam hal pendidikan?

Erni Pakpahan, S.Si. yang pernah bergabung di 
GPCI (Green Product Council Indonesia) memberikan 
dirinya untuk terlibat dalam Yayasan Cipta Fondasi 
Komunitas yang melakukan pengembangan 
masyarakat di daerah-daerah terbelakang. Salah 
satu daerah yang dikembangkan adalah Mentawai 

mulai awal tahun 2013 hingga 
pertengahan tahun 2014. 

Berawal dari 
mengajar anak-anak 
korban bencana 
Mentawai 2010 di 
Padang, alumnus 

Universitas Andalas 
Padang ini mulai 

terbeban dan melihat 
Indonesia yang 
masih mempunyai 
begitu banyak 
daerah terbelakang. 

Inilah yang akhirnya 
m e m b u a t n y a 
memutuskan untuk 
bergabung dengan 

Yayasan Cipta Fondasi Komunitas ke Mentawai pada 
tahun 2015. Mendampingi dan memfasilitasi ibu-ibu 
setempat dalam hal ruang ramah anak menjadi bagian 
yang dikerjakan  oleh mantan aktivis pelayanan 
mahasiswa di Perkantas Padang ini sekitar satu 
setengah tahun selama melakukan pengembangan 
di Mentawai. Aktivitas ini membuatnya melihat dan 
mengerti bahwa anak-anak adalah pribadi yang begitu 
rentan dan harus dilindungi. Itu yang menjadi salah 
satu alasannya untuk tetap semangat mendampingi.

Khotbah yang menguatkan
Hal yang menguatkan pecinta warna biru ini 

selama mendampingi dan memfasilitasi masyarakat 
di Mentawai ini adalah ketika ada seorang 
misionaris memberikan renungan di Yayasan 
ini dan membagikan tentang relasi manusia dan 
Sang Pencipta yang sudah rusak. Lalu bagaimana 
memperbaikinya? Kita sebagai orang-orang yang 
sudah mengenal firman dan berhutang kepada 
Tuhan inilah yang seharusnya menjadi perpanjangan 
tangan-Nya untuk memperbaiki relasi yang rusak itu. 
Salah satu caranya adalah dengan mau membantu, 
menolong, dan membina kaum yang membutuhkan 
pertolongan.

Tuhan sudah mengasihi kita dan kita pun 
seharusnya memberikan kasih itu juga kepada sesama 
kita, agar kasih itu tidak hanya berhenti kepada kita, 
melainkan bisa disebarkan dan dirasakan oleh banyak 
orang yang membutuhkan, salah satunya, anak-anak 
di daerah pedalaman. Mereka adalah pribadi yang 
rentan dan butuh dilindungi dan dikasihi. Itulah 
pesan anak ke-dua dari lima bersaudara ini bagi para 
pembaca Perkantas News. (Nov)

Erni Pakpahan, S.Si.:
Menyebarkan Kasih Kristus di Daerah Terbelakang

Penanggung Jawab Triawan Wicaksono, S.T., M. Div. (Sekjen 
Perkantas) | Redaktur Philip Ayus | Sekretaris Redaksi 
Novita A. Napitupulu | Kontributor Jacqueline Rorimpandey 
(PMdN), Kry Selda (Graduate Center), Ellys Z Manalu (Literatur 
Perkantas) | Penata Letak Philip Ayus | Alamat Redaksi 
Kompleks Mitra Pintu Air Blok C-5, Jalan Pintu Air Raya No. 7, 
Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710 | Telepon 021-
3519644 ext. 400 | Fax 021-3522170 | E-mail info@perkantas.
net | Website perkantas.net | Facebook, Twitter, Instagram 
@Perkantas | YouTube Media Perkantas | Rekening (a.n. 
Yayasan Perkantas) BCA Cab. Pintu Air, No. Rek. 1063003542; 
Bank Mandiri Cab. Gambir, No. Rek. 1190005040371.

Segenap pengurus, staf, dan karyawan Yayasan Perkantas menyampaikan:

Selamat Natal 2016 & Tahun Baru 2017
Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian


