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Renungan

Beredarnya berita palsu atau yang disebut hoax 
telah menjadi salah satu persoalan serius akhir-
akhir ini. Presiden Joko Widodo juga sudah 

menyatakan keresahannya di depan publik pada 
akhir tahun kemarin, khususnya tentang perlunya 
evaluasi media sosial. Maraknya peredaran berbagai 
berita palsu ini ditunjang oleh perkembangan 
teknologi lewat media sosial yang populer seperti 
Facebook, Whatsapp, Twitter, dll. Berita menyebar 
tanpa keterbatasan jarak dan waktu lagi. Gambar dan 
video pun bisa disunting seperti asli. 

Hoax bukan hal baru
Berita palsu, cerita yang diada-adakan, bukanlah 

hal baru. Fenomena ini telah terjadi setua jatuhnya 
manusia ke dalam dosa. Dalam Alkitab, kita dapat 
menemukan catatan tentang nabi-nabi palsu, nubuat 
palsu, ajaran-ajaran palsu. Di masa Perjanjian 
Lama, di antaranya ada kisah nabi Hananya yang 
menentang nabi Yeremia yang menyampaikan nubuat 
pembuangan ke Babel. Nubuatan palsu nabi Hananya 
tentunya memberi harapan palsu, membuat umat 
gagal memahami kehendak Allah (lih. Yer. 28:1-17). 

Di masa Perjanjian Baru, segera sesudah 
kebangkitan Yesus, para Imam-imam kepala 

berunding dengan tua-tua 
memutuskan memberi 
sejumlah besar uang 
kepada serdadu-serdadu 
untuk menyebarkan 
berita bohong bahwa 
mayat Yesus dicuri 
untuk meredam berita 
kebangkitan Yesus. 
Matius mencatat: 
“mereka menerima uang 
itu dan berbuat seperti 
yang dipesankan kepada 
mereka. Dan cerita ini 
tersiar di antara orang 
Yahudi sampai sekarang” 
(Mat. 28:15). Namun 
meskipun kebohongan 
itu tersebar, berita 
kebangkitan Yesus tetap 

tersiar melalui perantaraan para murid. Markus 
mencatat berita itu sebagai berita yang kudus dan tak 
terbinasakan yang diberitakan dari timur ke barat 
(lih. Mrk. 16:8). 

Bahaya hoax
Berita palsu atau hoax bisa sangat membahayakan 

korbannya. Mengenai penderitaan karena dibuat dan 
disebarkannya tuduhan palsu, Gereja Tuhan sudah 
pernah mengalaminya. Penganiayaan fisik, seperti 
dikejar, disalibkan, dicabik-cabik singa, atau dibakar 
karena tuduhan sebagai dalang kebakaran kota Roma 
pada tahun 64 M.

Namun demikian, ancaman yang berbahaya 
bukan hanya sebatas penganiayaan dan penderitaan 
fisik. Hoax berupa ajaran palsu bisa menjalar 
dan meruntuhkan iman serta memecah-belah 
jemaat. Sejarah gereja mencatat beberapa kali 
diadakannya Konsili atau pertemuan pemimpin 
gereja yang terutama membahas soal ajaran dan 
penyimpangannya. Di masa para rasul pun sudah 
ada pertemuan di Yerusalem untuk membahas apa 
yang sudah diajarkan rasul Paulus kepada orang 
Kristen nonYahudi untuk menghindari berlanjutnya 
kesalahpahaman yang memecah belah orang percaya 
(Kis. 15:1-21). 

      
Hikmat mengatasi hoax

Bunda Teresa pernah berpesan, “Perkataan 
yang tidak diterangi oleh firman Tuhan hanya akan 
menambah kegelapan dunia.” Sebuah peringatan 
tentang pentingnya hidup dipimpin oleh firman 
Tuhan sebagai hikmat hidup untuk dapat mengenali 
ajaran sesat ataupun apa yang disebut rasul Paulus 
sebagai “omongan tak suci yang hanya menambah 
kefasikan.” Kita perlu menyadari, bahwa kata-kata 
dapat menyebar bahkan dalam kesunyian, dan 
sekalipun dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk 
membangun, kata-kata juga dapat menjadi alat yang 
berbahaya. Karena itu, kita perlu bijaksana untuk 
menyimak dan menyikapi berbagai kabar, khususnya 
di gadget kita masing-masing, supaya setidaknya, kita 
tidak berkontribusi pada menyebarnya berita palsu.

*Penulis adalah PC Perkantas SU

“Kata-kata untuk Kebenaran”
*Oize A Kundiman 
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PPuji syukur hanya bagi Allah yang menyertai persiapan 
hingga pelaksanaan Kamp KTB Kalimantan Timur pada 
tanggal 26-29 Januari 2017 di Tenggarong. Kamp ini 

merupakan respon terhadap merosotnya disiplin rohani dan 
spiritualitas di antara mahasiswa/i Kristen. Dengan mengangkat 
tema “Dipanggil Berkorban Bagi Injil-Nya”, Kamp KTB mengajak 
setiap peserta untuk mau terus berjuang dalam memerjuangkan 
pemuridan agar tetap di dalam visi-Nya.

Peserta dibukakan akan betapa mulia dan agungnya 
pemeliharaan dan kesetiaan Allah yang tidak berubah, meskipun 

umat-Nya berpaling dari-Nya, melalui eksposisi kitab Hosea. 
Kondisi bangsa Israel yang jauh dari Allah dengan menyembah 
berhala digambarkan melalui keadaan rumah tangga nabi Hosea 
dan istrinya, Gomer, yang tidak setia kepada Hosea. Sekalipun 
umat Israel mendapatkan hukuman karena ketidaksetiaannya, 
kasih Tuhan kepada umat-Nya tidak akan hilang. Tuhan tetap 
menerima umat-Nya yang kembali datang kepadaNya.

Peserta juga belajar bagaimana memahami dan menghidupi 
visi pemuridan serta dibukakan tentang signifikansi pemuridan 
bagi perubahan hidup mereka yang terlibat di dalamnya, dalam 
rangka membangun bangsa di semua segi kehidupan. Dengan 
slogan “Student today leader tomorrow”, mahasiswa diproses di 

Kilas
Triwulan

Shalom,

Akhir-akhir ini, fenomena maraknya 
peredaran hoax yang ditunjang 

oleh perkembangan media sosial 
telah menimbulkan keprihatinan 
tersendiri. Perenungan mengenai 
hoax dan kebenaran di halaman 1 
kiranya dapat menolong kita untuk 
menjadi "netizen" yang lebih bijak 
dalam menyikapi hoax.

Kebenaran merupakan pondasi 
pelayanan kita, dan oleh karenanya, 
maju-tidaknya pelayanan bergantung 
juga pada berpaut-tidaknya hati para 
pelayan kepada kebenaran firman 
Tuhan. Kita patut mengucap syukur 
kepada Allah Sumber Kebenaran 
yang senantiasa menuntun dan 
memimpin kita di dalam kebenaran. 

Perkantas News berupaya untuk 
"merekam" kasih setia Allah yang tak 
berhenti menaungi pelayanan ini di 
dalam kebenaran-Nya, meski gerak 
pelayanan pelayanan yang dinamis 
di berbagai kota di negeri seluas 
Indonesia ini tentu tak bisa terekam 
secara utuh di dalam 12 halaman. 

Akan tetapi, di dalam segala 
keterbatasan yang ada, kiranya setiap 
renungan, kisah, maupun berita, 
menjadi penanda dan pengingat 
akan betapa tinggi, lebar, dan 
dalamnya kasih karunia Allah, Bapa 
kita. Terpujilah Nama-Nya!

Redaksi

Kamp KTB Perkantas Kaltim
“Dipanggil Berkorban Bagi 
Injil-Nya"

Dari Redaksi

perkuliahan, PMK, dan KK untuk kembali ke gereja dan masyarakat.
Peserta juga dapat melihat langsung bagaimana kehidupan orang-orang mengerjakan pemuridan hingga 

saat ini. Narasumber yang ada menjadi penyemangat yang Tuhan pakai untuk mendorong setiap peserta 
untuk tidak ragu-ragu dan tidak bermain-main dalam mempergunakan waktu selama mengerjakan proses 
pemuridan, baik sebagai mahasiswa, maupun ketika menjadi alumni.

Sebagai aktivitas penutup di malam hari, peserta dibagi dalam padepokan yang dipimpin oleh guru, yang 
adalah pemateri sepanjang kamp. Dalam sesi ini, setiap peserta didorong untuk sama-sama mau berbagi 
pergumulan yang dihadapi dalam mengerjakan pemuridan dan saling memberikan solusi.

Kebersamaan sangat terasa dalam kepanitiaan maupun dalam kamp. Tuhan mempertemukan orang-orang 
dari berbagai latar belakang karakter, suku, dan ras namun memiliki visi yang sama untuk mengerjakan 
Amanat Agung-Nya. Terdapat 76 peserta, yang bersama-sama dengan panitia dan pembicara serta narasumber, 
mengikrarkan manifesto pemuridan, yakni komitmen untuk terus memperjuangkan pemuridan sepanjang 
zaman.

Kiranya kamp KTB 2017 ini sungguh-sungguh menginspirasi, memotivasi, dan mengubahkan setiap orang 
yang hadir, serta menjadi tunas kegerakan pemuridan, khususnya di Kalimantan Timur. Tuhan memberkati 
kita semua. (Parada Pangaribuan)
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Kilas
Triwulan

Natal Perkantas:
“Christ Dwelt Among Us”

Explore Trip Serukam:
“Mengenal Pergumulan Misi Medis”

Syukur kepada Allah yang senantiasa memelihara 
pelayanan Perkantas dari hari ke hari. Atas 
kasih karunia-Nya, pada tanggal 3 Desember 

2016 telah terselenggara acara Natal Perkantas di 
Gereja Kristus Yesus Mangga 
Besar yang dihadiri oleh 
siswa, mahasiswa, dan alumni 
sebanyak kurang lebih 900 
orang. Tema dari Natal ini 
adalah “Christ Dwelt Among 
Us, See and Savor His Glory!” 
Firman Tuhan disampaikan 
oleh Pdt. Tommy Elim, yang 
mendasarkah khotbahnya 
dari perikop Yohanes 1: 14-
18 tentang Firman yang telah 
menjadi manusia dan diam di 
antara manusia. 

Pdt. Tommy Elim menyampaikan, bahwa live 
experience bersama Allah menjadi salah satu cara 
yang dapat menolong untuk mengalami “Christ dwelt 
among us.” Tanpa adanya live experience, kekristenan 
kita menjadi kekristenan yang mati. Kelahiran Kristus 
ke dunia (Firman yang telah menjadi manusia dan 
berdiam di antara manusia) merupakan peristiwa 
yang besar dan seharusnya menjadi peristiwa yang 

mengubahkan hidup manusia. 
Selain itu, cara mengalami “Christ dwelt among 

us” adalah menyadari anugerah demi anugerah dalam 
hidup kita setiap harinya. Di acara Natal Perkantas 

ini juga dibagikan sebuah 
buku jurnal kepada setiap 
orang yang hadir sebagai 
kenang-kenangan yang 
berguna untuk mencatat 
perjalanan pengalaman 
yang nyata bersama 
Allah setiap harinya. 
Dengan demikian, peserta 
ditolong untuk dapat 
terus mengalami Allah 
yang berdiam di tengah-
tengah kehidupannya dan 

dapat terus memandang dan mengecap kemuliaan-
Nya.

Kiranya Natal Perkantas menjadi momen yang 
berharga bagi tiap peserta untuk memulai perjalanan 
mereka setiap hari bersama Allah, sehingga 
sebagaimana sabda Tuhan dalam khotbah di bukit, 
terang mereka bercahaya, orang-orang melihat 
perbuatan baik mereka, dan memuliakan Bapa yang 
di sorga. (Junita Sirait)

Explore Trip bermula dari keinginan beberapa 
adik untuk mengunjungi Serukam setelah 
mendengar sharing dari dua kakak kelas mereka 

tentang kunjungan ke RS Bethesda Serukam di tahun 
2015. Setelah berkomunikasi dengan tim yang ada 
di Serukam (dr. Irene Hintanputung, dkk), akhirnya 
pihak RS menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk 
“menjelajahi” RS Bethesda Serukam selama dua 
minggu, dan kegiatan ini diberi nama "Explore Trip".

Setelah dipublikasikan, ada 6 orang yang 
bersedia untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu: Aldwin 
Edbert Demas (FK UGM 2014), Dwina Lakabela (FK 
UGM 2014), Monika Gisela (FK UGM 2013), Devina 
Amanta (FK UGM 2013), dr. Priscilla Intan (FK UPH 
2009), dan dr. Friska F Agan (FK UPH 2009). Tim ini 
didampingi oleh Naomi Fortuna, staf Perkantas Jogja 
yang sekaligus PHN bagian medis. Explore Trip ini 
didukung juga oleh beberapa alumni UGM dan juga 
dari MHIG (Mission Hospital Interest Group) yang 
dikoordinir oleh dr. Kristiono Gunadi.

Explore Trip yang diadakan oleh RS Bethesda 

Serukam bertujuan untuk mengeksplorasi RS 
Bethesda dan aktivitasnya, mengenal perjalanan 
dan pergumulan RS, baik tenaga medis Indonesia, 
maupun tenaga medis dari luar negeri yang ada di 
sana. Explore Trip juga mengajak peserta mengenali 
Serukam dengan tantangan budaya dan orang-
orang lokalnya. Melalui life sharing dengan tenaga 
medis yang ada di RS ini, peserta bisa melihat secara 
langsung pergumulan hidup dan panggilan mereka 
di tengah segala tantangan yang ada. Mereka juga  
berkesempatan untuk mengenal lebih dekat anak-
anak dan keluarga karyawan RS, sharing dalam 
bentuk KTB remaja, dan juga explore dan mengadakan 
penyuluhan ke PAUD, TK, dan SD terdekat.

Peserta belajar tentang dunia misi, mulai dari 
devosi pagi tentang perjalanan iman Abraham, 
belajar tentang misi dari buku PA “Go Mobilize,” 
belajar dan praktek tentang PI dan konseling di RS, 
sharing tentang pergumulan pelayanan gereja di 
daerah Serukam dan bagaimana dokter-dokter juga 
ikut melayani, belajar tentang pondasi alkitabiah 
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Memasuki tahun 2017, PMdN/CMDFI 
mengawali dengan rapat bulanan 
bersama pada tanggal 15 Januari 

2017 untuk mengkoordinasikan program 
yang akan dikerjakan di tahun 2017, 
khususnya persiapan beberapa program di 
bulan Januari-Februari.

Gathering pelayanan medis
Pada tanggal 22 Januari 2017, PMdN 

mengadakan gathering Pengurus dan Staf 
PMdKJ, PMKMJ, MHIG dan DGM. Tujuan 
kegiatan ini adalah presentasi dan diskusi bersama 
mengenai apa akan dicapai di tahun 2017 dalam 
rangka kebersamaan mengerjakan pelayanan medis. 
Visi PMdN adalah alumni medis tumbuh menjadi 
alumni yang takut akan Tuhan dan berdampak 
di profesi, serta terlibat dalam pelayanan untuk 
bangsa dan negara, mencetak tenaga medis yang 
bertumbuh serupa dengan Kristus di manapun 

mereka ditempatkan. Visi ini akan lebih mudah 
dicapai apabila terdapat sinergi antara PMK-PMK 
medis dengan PMdN. Kiranya gathering untuk 
saling menajamkan visi dan menjalin sinergi dapat 
mendorong tercapainya visi medis. 

Training Saline Process
PMdN juga mengadakan Training 

Saline Process Batch 2 pada tanggal 10-
12 Januari 2017 di Sentul, Bogor. Dalam 
training kali ini, terdapat 15 peserta dari 
beberapa daerah, yaitu dari Manado (2 
peserta), Yogya (3), Papua (1), Solo (1), 
Makassar (3), Halmahera (1), Surabaya 
(1), dan Jakarta (3). Pelatihan Proses 
Saline ini memperlengkapi tenaga medis 
untuk menjadi saksi bagi Kristus dalam 
tugas yang sedang berlangsung dari Allah 
dalam hidup kita dan kehidupan orang lain. 

Pelayanan Medis 
Nasional

"Membangun Sinergi Demi Mencapai Visi"

Dengan menyediakan alat-alat praktis, Proses Saline 
memungkinkan peserta untuk mempersonalisasikan 
dan pendekatan untuk berbagi kasih Yesus sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing pasien, dan 
menghubungkan spiritualitas untuk hasil kesehatan 
pasien. 

Tenaga medis berperan dan berlatih sebagai 
tenaga medis Kristen untuk berbagi kasih 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 
untuk membangun hubungan spiritual, 
metode untuk mendorong pasien berbicara 
tentang sejarah iman mereka, dan sarana 
berkomunikasi harapan untuk pasien. 
Lewat pelatihan ini, tenaga medis belajar 
memberitakan kabar baik dalam tugasnya, 
di manapun ditempatkan.

Dari Training Saline Process Batch 1 
(29-30 Oktober 2016) dan Batch 2 (10-12 Februari 
2017), ada 8 peserta yang akan mengikuti Training 
of Trainers Saline pada tanggal 11-14 Mei 2017 
di Sentul, dengan pengajar langsung dari kantor 
pusat di Belanda. Diharapkan ke depannya PMdN 
Perkantas memiliki 8 orang Official Trainers of Saline 
Process di Indonesia untuk semakin mengintensifkan 
pembinaan PMK/PMdK medis di Indonesia. (Jacq)
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Renungan Batin Orang Tua - Anak: 
Anakku Karunia Tuhan

Buku ini merupakan 
buku terakhir dari 

rangkaian trilogi Renungan 
Batin yang diterbitkan oleh 
Literatur Perkantas. 

Buku pertama, 
"Renungan Batin Muda-
Mudi: Gejolak Kawula 
Muda," diterbitkan di 
tahun 2014 dan dicetak 
kembali pada bulan Juni 
2016. Sementara buku 
kedua, "Renungan Batin 
Suami–Istri: Dalam Untung 
& Malang," diterbitkan di tahun 2015. 

Bukan hanya ditujukan kepada orang tua, buku 
ini juga relevan dibaca oleh para remaja. Lewat 
kisah-kisah yang menyentuh, buku ini mengajak para 
pembacanya untuk lebih memahami dan menyelami 
bagaimana memaksimalkan peran masing-masing, 
entah sebagai orang tua maupun anak. Semua kisah 
dalam dituliskan dalam tutur menarik, ringan, yang 
mendeskripsikan relasi penuh kasih antara orang tua 
dan anak. 

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, 
silakan hubungi Literatur Perkantas di: Telp/SMS/
WA: 0812.9150.8616, e-mail: literatur.perkantas@
gmail.com, website: www.literatur.perkantas.net, 
Facebook/Instagram: Literatur Perkantas, Line: 
literatur.perkantas, Twitter: @literaturptas. (ezm)

12 Bahan PA Growing Together: Membangun 
dan Memperkaya Keluarga dalam Tuhan 

(Lanjutan dari bahan PA Growing Together: Seni 
Memperkaya dan Memperindah Pernikahan)

Keluarga adalah 
institusi pertama yang 

diciptakan Allah. Peran 
Allah dalam membentuk 
keluarga pertama—yang 
begitu dekat denganNya 
dan berada dalam 
kedamaian lindungan-
Nya—sungguh luar biasa. 
Namun, dosa membuat 
keindahan dan kedamaian, 
serta kesejahteraan 
keluarga hancur.

Tetapi, kasih Tuhan 
luar biasa. Kristus datang menyelamatkan dan 
menebus manusia berdosa. Allah memberikan 
firman-Nya untuk kita pahami, dalami, dan amalkan 
dalam kehidupan keluarga, untuk membangun dan 
memperkaya kehidupan keluarga dalam Tuhan.

Buku ini disusun berdasarkan hasil perenungan, 
refleksi kehidupan keluarga, dan pendalaman firman 
Allah dengan keyakinan, bahwa pendalaman dan 
pemahaman firman Allah akan memperlengkapi 
kita dalam membangun dan memperkaya kehidupan 
keluarga.

Dengan studi kasus berdasarkan kisah-kisah 
nyata, buku ini menolong kita menerapkan firman 
Allah dalam kehidupan keluarga.

Segala puji syukur bagi Allah yang terus menyertai pelayanan literatur Perkantas yang terus berjuang 
untuk menerbitkan buku-buku berkualitas sebagai sahabat pertumbuhan siswa, mahasiswa, maupun 
alumni. Di akhir Februari 2017 ini, Literatur Perkantas menerbitkan 2 buku baru, yakni: 

Literatur
Perkantas

Buku Untuk Pasutri dan Orang Tua Kristen

untuk Creation Care serta sharing dari dr. Monika Nirmala, direktur Lidanial (Rumah Benih Pengharapan), 
dan banyak lagi. Life sharing dari orang-orang yang Tuhan panggil melayani di RS ini--bagaimana mereka 
menghidupi panggilan dan iman mereka akan panggilan Tuhan--sangat berkesan dalam refleksi tentang 
perjalanan iman Abraham yang dipelajari setiap pagi.

PMdN berterima kasih kepada seluruh direksi, staf, dan karyawan RS Bethesda Serukam yang memfasilitasi 
kegiatan ini, kepada dr. Irene H. yang memandu acara ini, dari konsep hingga pelaksanaannya, bahkan 
merelakan waktu dengan keluarga selama 2 minggu, juga kepada dokter-dokter di RS Bethesda Serukam (dr. 
Edi, dr. Leo, dr. Christian, dr. Karin, dr. Mel, dr. Herman, dr. Edi T, dr. Mangontang, dr. Dewi, dr. Ruth, Lidanial, 
Donda, dll) yang berbagi hidup dan kesaksiannya melalui kuliah, life sharing, mentoring, dan partner doa. 
Terima kasih juga kepada adik-adik SCC (Serukam Children Choir) yang berbagi kebersamaan dan keceriaan 
tampil menyanyi dan bermain angklung bersama di HUT GPIBI. Explore Trip ini adalah uji coba perdana untuk 
program. Kiranya acara ini dapat diadakan lagi dan banyak mahasiswa dan alumni muda yang ikut, mengenali 
panggilan mereka di bidang misi medis, serta berkomitmen untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat di 
dunia medis, di manapun Tuhan menempatkan mereka. Soli Deo Gloria. (nfk)

Sambungan dari hal. 3
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Gerak Pelayanan 
Daerah

Sekitar tahun 1986, para alumni yang sudah 
mengecap kasih karunia melalui pelayanan 
mahasiswa sebelumnya ditaruhkan beban 

untuk memulai persekutuan di Manado. Para alumni 
ini pulang dari menyelesaikan studi dari luar kota 
Manado dan juga alumni yang datang ke Manado 
karena tugas, di antaranya bapak D.T. Sembel, 
Paula Manginsela, Fransine Manginsela, Busmin 
Simanjuntak, Herman Languju, dan Mike Pontoh, yang 
kemudian jumlahnya makin bertambah. Sebagian 
di antara mereka kemudian menjadi pengurus BPC 
pertama di Sulut yang diketuai oleh bapak Timbul 
Toruan. 

Para alumni yang sebagian besar berprofesi 
sebagai dosen ini membentuk persekutuan 
alumni dan mulai menjangkau mahasiswa melalui 
kelompok kecil (KK). Para mahasiswa yang dibina 
dalam KK berasal dari 
kampus Universitas 
Sam Ratulangi 
(UNSRAT) dan IKIP 
Negeri Manado 
(sekarang Universitas 
Negeri Manado/
UNIMA). Mereka 
diutus mengikuti 
Kamp Nasional 
Mahasiswa (KNM) 
pada tahun 1989. 
Sepulang dari KNM, 
mereka membentuk 
P e r s e k u t u a n 
Mahasiswa Kristen 
Manado yang diketuai 
oleh Marthen Tombeg. PMK Manado di awal gerak 
pelayanannya berfokus pada pembinaan (KK dan 
persekutuan besar) dan doa. Mahasiswa yang dibina 
kemudian diikutkan dalam Kamp Regional Indonesia 
Timur di Ambon pada tahun 1991. Tahun 1993, untuk 
pertama kalinya PMK Manado menyelenggarakan 
Kamp Mahasiswa Lokal. Relasi dengan persekutuan-
persekutuan kampus yang ada terus dibangun, 
sehingga pada tahun 2000, PMK Manado secara 
efektif menjadi PMK Kota.

Menjangkau daerah sekitar
Dengan banyaknya alumni yang dihasilkan dari 

pelayanan, pada tahun 1994 dibentuklah Persekutuan 
Alumni Kristen Manado (PAK Manado). Pelayanan 
PAK manado yang terbentuk ini memfasilitasi 
pembinaan melalui Persekutuan Besar Alumni. 
Pada tahun 1994 itu, terbentuk pula Persekutuan 

Mahasiswa Kristen Tondano (PMKT) yang diketuai 
oleh Octa Lapian. Cikal bakalnya PMKT dimulai dari 
dilanjutkannya pelayanan KK mahasiswa IKIP yang 
berpindah kampus di Tondano. Pelayanan mahasiswa 
yang dikerjakan terus berkembang hingga kemudian 
menjangkau Gorontalo. Pelayanan perintisan 
dan pendampingan ini digerakkan juga oleh Tim 
Pendamping Pelayanan Mahasiswa yang terbentuk 
pada tahun 1996. Selain pendampingan pelayanan 
di Manado dan Tondano, TPPM ini mengerjakan 
traveling pelayanan ke kota Gorontalo. 

Beberapa pengurus PMKM dan mahasiswa 
kemudian mulai menjangkau siswa melalui KK 
siswa. Visi menjangkau siswa ini diperkuat setelah 
mengikuti KNPS tahun 1997. Pelayanan siswa 
kemudian semakin terbuka untuk dikerjakan, hingga 
pada tanggal 30 Juli 1999, terbentuk Persekutuan 

Siswa Kristen Manado 
yang pergerakannya 
didampingi oleh Tim 
Pembimbing Siswa. 
Pada tahun 2000, 
diadakan Kamp Siswa 
pertama di Sulut.

Saat ini, pelayanan 
Perkantas Regional 
Sulawesi Utara 
sudah mencakup 
Manado, Tondano, 
perintisan Tomohon, 
Kotamobagu dan 
Tahuna (Kab Kep. 
Sangihe). Perintisan 

juga dilaksanakan 
di provinsi Maluku Utara di kota Tobelo (Kab. 
Halmahera Utara). Untuk perintisan Gorontalo, Tuhan 
menyatakan karya-Nya dengan terus dibukanya jalan 
dan bertumbuhnya pelayanan di sana. Perkantas Sulut 
saat ini bahkan sedang melakukan pendampingan 
untuk pemandirian BPP Gorontalo menjadi BPC 
Gorontalo. Pelayanan kota Gorontalo sendiri sudah 
menjangkau sampai Limboto (Kab. Gorontalo), 
Kwandang (Kab. Gorontalo Utara) dan juga Marisa 
(Kab. Pohuwato). 

Tetap fokus pada pemuridan
Hingga saat ini, pelayanan Perkantas Sulut 

tetap berfokus pada pemuridan lewat KK, baik di 
siswa, mahasiswa, maupun alumni. Pembinaan juga 
dilaksanakan melalui persekutuan besar dan retret/

Perkantas Sulawesi Utara:
Tetap Fokus Pada Pemuridan

Bersambung ke halaman 10..
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"Takut akan TUHAN memperpanjang umur..." 
(Ams. 10:27a)

Ulang Tahun

1 Budianto P. Tandirerung (Staf BPR 
Toraja)

1 Martha Fioh (Staf BPC NTT)
2 Mariam Magdalena (Staf BPC NTT)
2 Marlia Ernawati (Staf BPC Jatim)
2 Margaretta Siregar (Pengurus BPC 

Kalbar)
2 Jinoko (Pengurus GC)
3 Akhung Berithel Ina (Staf BPC Jatim)
3 Indra Prawira (Staf BPC Jakarta)
3 Nurani V. C. Mesah-Karmany 

(Pengurus BPC NTT)
3 Benny (Staf BPP Lampung)
3 Sandi Tangkin (Pengurus BPP Kendari)
3 Marsya M. Idi (Pengurus BPP Kendari)
3 Marliana Marelas Lilingan (Staf BPP 

Kendari)
3 Heru Santoso (Staf Litanas)
4  Herbert K. Samosir (Staf BPP Padang)
5 dr. Grace Lumempouw (Pengurus 

PMdN)
5 Erni K. Harianja (Staf BPR Siantar)
5 Rambu Yana Anggung Praing 

(Pengurus BPR Waingapu)
7 Estie Wahyuningtyas 
8 Magdalena Kristantri (Pengurus BPR 

Karanganyar)
8  Abraham Tonapa (Staf BPC Jakarta)
8 Nikita Dangen (Assc. Staf Kantor & 

Siswa BPR Toraja)
10 Rully Simanjuntak
10  Naomi Fortuna (Staf BPC DIY)
10 Anthony Syaloom (Pengurus BPP 

Palangkaraya)
12 Hendriek Rudolf Mergart (Staf BPC 

Kalbar)
12 Lusiana Batubara (Pengurus BPC 

Jateng)
13 Elfrida Siregar (Pengurus BPR 

Rantauprapat)
14 Milana Widyasari 
14 dr. Novian Wibowo (Pengurus BPR 

Kediri)
15 Juslina Pandiangan
15 Yoel M. Indrasmoro (Direktur Suluh 

Cendikia) 
16 Rabea Merry (Staf BPC NTT)
16 Syarni Eka Rani (Staf KN)
16 Fristiyanti Lumbantoruan (Staf BPP 

Padang)
19 Maureen Langie (Pengurus BPC 

Sulawesi Utara)
20 Intha Alice M. (Staf BPC Jatim)
21 Veronika Ida Tampubolon (Staf BPC 

Pekanbaru)
23 Denni Situmorang (Staf BPP Jambi)
24 Arief Boy Setiawan (Badan Pengawas)
26 Tommy Indarto (Staf BPR Banyuwangi)
26 Otto Mart (Staf BPC Sumut)

1  Jusup Lewi (Pengurus BPC Jabar) 
2 dr. Saut Silitonga (Pengurus BPP 

Samarinda)
2  Dian Wulandari (Pengurus BPR 

Malang)
2 Fajar (Pengurus BPP Magelang)
2 Lady Afridaawaty (Pengurus BPP 

Padang)
3 Eka Y. Lantang (Pengurus PMdN)
3 Ellys Z. Manalu (Staf Litanas)
4 Mathias Sarwa (Pengurus BPP Jayapura)
4  Wildatri (Staf BPC Sulawesi Tengah)
5 Mahdalena Ruru Tondok (Staf BPC 

Sulsel)
6  Eliyunus Gulo (Staf BPC Jakarta)
6  Danik Widiastutik (Staf BPR Kediri)
7 Arny Rawa (Pengurus BPR Waingapu)
7 Arjeni (Staf BPC NTT)
7 Emy Kurniawati (Pengurus BPR 

Purwokerto)
7  Erny Datu Lumuran (Assc. Staf Toraja)
8 Evraim Hutagalung (BPN Perwakilan 

Daerah)
9 Tadius Gunadi (Badan Pengawas)
10 Anthon Katobba Mapandin (Staf BPC 

Jatim)
11 Yakobus Budi Prasaja (Staf BPC DIY)
11  Tutut Subianti (Staf BPR Kediri)
12 Asriani Rampola (Staf Perintisan 

Mamasa)
13  Yudit Lam (Staf BPC Jateng) 
15 Manikam Damarjati (Staf Perkantas 

Jakarta)
15 Tia Rianingsih (Staf BPR Solo)
16 Yance Manusiwa (Staf BPP Mataram)
16 Rieka Intansari (Staf BPC Jatim)
17  Johan Deretah (Staf BPR Jember)
18 Claudya Noya (Staf BPC Maluku) 
22 Ishak I. Sukamto (BPN Perwakilan 

Komunitas)
23  Gunawan Sri Haryono (Staf BPR Solo)
23 Zacheus Indrawan (Badan Pembina)
24 Yohanes Purnomo (Pengurus BPR 

Purwokerto)
24 Marlen Siahaan (Pengurus BPR 

Rantauprapat)

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

1  Berman Silalahi (Staf BPR Malang)
3 Gregorius Silimbulang (Staf BPC 

Sulut)
4  Atta I. Allorante (Pengurus BPC Sulsel)
4  Riana Rahmi Purnama (Pengurus BPR 

Malang)
4 Rina Ayu Krisnani (Staf BPC Jateng) 
5 Nie Ing Yong (Pengurus BPC Jateng)
6 Budi Harianto (Staf BPC Jateng)
6 Heber Sembiring (Pengurus BPC Jabar)
7  Flafiana T. Tagung (Staf BPC Jakarta)
9 Yonky Karman (Badan Pengawas) 
9  Sokhinafao Daely (Staf BPP Palembang)
9 Tjatur Wicaksono (Pengurus BPC 

Jateng)
10 Reny Triwardani (Pengurus BPC DIY)
10  Bayu Wibi (Ast. Staf Malang)
11 Rendy A. Reynold (Staf BPC Sulsel)
11 Yosafat Adrian Wiguna (BPN 

Perwakilan Komunitas)
13 Linus (Pengurus BPP Jayapura)
13 Meiliana Mulyani (Staf BPC Jakarta)
13 Losia Maureen (Pengurus BPC 

Kalimantan Barat)
15 Elisabeth Pentakostiana (Staf BPC 

Kalbar)
17 Ratny Martha (Badan Pengawas)
18 Harry Zakaria (Badan Pembina)
18 Soesilo Santosa (Pengurus GC)
19  Mangapul Sagala (Staf BPC Jakarta)
19 Yenita (Pengurus BPR Kediri)
20 Christiany Juditha (Pengurus BPC 

Sulsel)
20  Budianto Napoh (Pengurus BPC 

Sulsel) 
21 Yosef Patandung (Pengurus BPR 

Toraja)
23 Anton Budianto (Badan Pembina)
23  Alfianus Yoan Samara (Staf BPP 

Samarinda)
23 Rino GM Lamau (Staf BPC Sulteng)
24 Catur Suryandari (Staf BPC Jateng)
26 Lidia Kristina Siahaan (Staf Perkantas 

Jakarta)
26 Tiopan Manihuruk (Staf BPC Sumut)
26 Edis Nababan (Pengurus BPR 

Sidikalang)
31 Mei Herawati (Pengurus BPC Jatim)

MARET

APRIL

MEI

26 Strelitsia Tampubolon (Pengurus BPC 
Jakarta)

27 Sahat Parulian Silalahi (Staf Perkantas 
Jakarta)

28 Srinawati Purba (Pengurus GC)
28 Lusiana Morina Panjaitan (Staf BPP 

Bengkulu)
30 Duma Lestari (Pengurus BPC Jakarta)
30 dr. Prapti Utami (Pengurus PMDN)

27 Mikaron Antonius Purba (Pengurus 
BPC Pekanbaru)

27 Krisbiantoro (Asc. Staf BPC Bali)
29 Christy Agung Wijayadi  
29 Heppi Sirait (Staf BPC Sumut)
29 Martina Heppy Hutapea (Pengurus 

BPP Padang)
29 Jany (Pengurus GC)
30 Lukas (Pengurus GC)
30 dr. Benyamin Sihombing (Pengurus 

PMDN)
31 Katherina Bely Riwoe (Staf BPR Alor)
31 Easter H. Djara (Staf BPR Kefa)
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Pokok
Doa

PADANG

SIDIKALANG

• Mengucap syukur untuk 
kunjungan tahun baru ke 
rumah hamba-hamba Tuhan 
dan dosen pendidikan agama 
kristen di kota Padang

• Mengucap syukur juga untuk 
acara tahun baru alumni pada 
tanggal 15 Januari.

• Doakan agar semakin banyak 
alumni yang datang ke Padang 
dan mau terlibat dalam 
pelayanan di Perkantas.

• Doakan follow up retret 
pengurus PMK dan TPS pada 
tanggal 27-29 Januari dan 
sosialisasi pemuridan di salah 
satu sekolah di kota Padang.

• Doakan Herbert dan Frist 
(staf) yang saat ini sedang 
menyelesaikan studinya di 
ATS Filipina, agar

• Tuhan cukupkan segala 
kebutuhan.

JAWA BARAT

• Mengucap syukur untuk 
penyertaan Tuhan bagi 
pelayanan selama tahun 
2016 dan setiap pribadi yang 
mendukung pelayanan dan 
yang dilayani.

• Doakan supaya kami dapat 
mengerjakan pelayanan 
sesuai dengan khendak Tuhan 
di tahun 2017.

• Doakan untuk staf dan 
pengurus supaya tetap sehati 
dan mengandalkan Tuhan.

• Doakan supaya 5 KK dan 4 
kelompok praPA terus setia 
bertumbuh, supaya PKK 
memiliki relasi yang dekat 
dengan AKK

• Doakan supaya ada tim kerja 
pelayanan mahasiswa di tahun 
ini.

• Doakan program kerja di 
bulan Februari dan Maret, 
yakni Weekend PA Surat (28-
29 Februari), Rakor

• (4 Maret), Eksposisi Kitab 
dan Pembinaan Doktrin oleh 
TPPM Bandung.

• Doakan KTB-KTB di komponen 
pelayanan siswa, mahasiswa, 
alumni, dan medis. Kiranya 
menjadi wadah bagi setiap 
anggotanya bertumbuh.

• Doakan pembentukan panitia 
Kamp Kelompok Kecil Mei 
2017 serta persiapan-
persiapannya.

• Doakan para staf beserta 
TPPM Bandung dan Jatinangor, 
khususnya dalam perintisan 
pelayanan ke kampus-kampus. 
Kiranya TUHAN berikan 
kesehatan dan kekuatan 
menjangkau kampus-kampus 
tersebut.

• Doakan staf siswa beserta TPS 
supaya setia membimbing 
adik-adik siswa di SMAN 8, 
SMAN 9, SMAN 10, dan SMPN 
4 Bandung.

• Doakan untuk persiapan PMT 
(PMK Membership Training) 
agar tanggal kegiatan dapat 
segera diputuskan, TPPM dan 
staff yang menyampaikan 
materi serta semua pengurus, 
magang dan volunteer dapat 
mempersiapkan diri dengan 
baik.

• Doakan untuk persiapan Retret 
Pekerja Perkantas Salatiga 
pada tanggal 24-26 Februari 
dan training kepengurusan 
agar dapat dipersiapkan 
dengan baik, agar pengurus, 
magang, volunteer, PKTB 
dapat mengikutinya, juga agar 
pembicara mempersiapkan 
dan menyampaikan materi 
sesuai dengan tujuan sasaran 
yang hendak dicapai.

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

"... kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." 
(1 Pet. 4:7)

KEFA

• Mengucap syukur memasuki 
tahun baru dengan rencana-
rencana pelayanan yang ada.

• Doakan pelayanan BPR 
Kefa dalam tanggung jawab 
pelayanan yang lebih besar 
agar diberi hikmat

• dan visi yang terus dibagikan 
kepada siswa, mahasiswa, 
dan alumni untuk dikerjakan 
bersama-sama.

• Doakan TPRP Kefa dalam 
merancang pembangunan 
ruper tahap 1 di sini agar 
mampu lebih fokus lagi dan 

bisa mencapai target yang 
dibuat dalam tiga bulan 
pertama.

• Doakan pelayanan mahasiswa 
dalam perintisan agar terus 
dilayani dengan baik dalam 
KTB-KTB dan

• PMK, serta ada TPPM yang 
bisa melayani mahasiswa Kefa.

• Doakan pelayanan siswa di 6 
Persekutuan siswa agar bisa 
terus dikerjakan oleh TPS dan 
staf serta alumni dengan fokus 
pada KTB dan PB Persisten.

• Doakan penambahan staf 
Kefa menjadi 2 staf agar bisa 
membantu perkembangan 
pelayanan serta bisa 
memperluas pelayanan secara 
strategis.

MANOKWARI
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Training for Trainer Educational Care (TFT EC)

Perkembangan pendidikan di Indonesia pada 
kenyataannya tetap diikuti oleh berbagai masalah yang 

kompleks dan tidak mudah untuk ditangani. Guru, salah 
satu elemen penting dalam pendidikan, tidak bebas dari 
masalah tersebut. Dari zaman ke zaman, guru dituntut 
untuk menjadi teladan bagi para siswanya dalam banyak 
bidang kehidupan. Guru menjadi sosok utama, yang bukan 
hanya saja harus mampu untuk mengajarkan keahlian dan 
materi yang akan dikuasainya oleh para siswanya, namun 
lebih daripada itu, guru sangat diharapkan dapat menjadi 
contoh dalam hal moral dan integritas hidup. 

Sebagai pengikut Kristus, para guru Kristen diharapkan selalu membekali dirinya dengan karakter dan 
nilai-nilai Kristen, sehingga dapat membimbing anak-anak didiknya dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap serta kebenaran Kristus dengan penuh tanggung jawab. Training for Trainer Educational Care (TFT 
EC) adalah program pelatihan yang dilakukan Graduate Center Perkantas di bidang pendidikan dan sebagai 

wadah pembinaan rohani dan profesi sebagai guru 
Kristen. TFT EC membahas topik-topik yang praktis dan 
aplikatif di dalam beberapa modul, dengan pendekatan 
penggalian Alkitab, yang diakhiri dengan setiap peserta 
menuliskan action plan. 

TFT EC awal tahun ini diadakan pada tanggal 10-
12 Februari di Jl. Raya Serab no. 51, Depok. Terdapat 
15 peserta dan lima orang trainer, yaitu: Prapti 
Sekarmadidjaja, Realita Lubis, Indrawaty Sitepu, Helmy 
Purnama, dan Frida Hutagalung. Peserta diharapkan 
dapat menjadi trainer, baik secara pribadi atau kelompok, 

di kota asal mereka masing-masing, sehingga terjadi pelipatgandaan. Dengan demikian, diharapkan lebih 
banyak lagi guru yang dapat dijangkau dan mendapatkan manfaat dari materi-materi training. Kiranya setiap 
hal yang dipelajari dapat diterapkan untuk kemuliaan nama Tuhan.

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 harus semakin bertumbuh. Dan inilah yang menjadi tantangan pelayanan 

alumni bagaimana memperkuat pembinaan-pembinaan alumni agar berdampak bagi bangsa, negara, 
gereja, tempat kerja, keluarga, maupun pelayanan siswa dan mahasiswa. Kiranya rangkaian pelayanan 
alumni ini menjadi estafet perjalanan pelayanan alumni dari tahun ke tahun yang dapat dilanjutkan 
oleh generasi penerus seturut dengan maksud dan kehendak-Nya.

Divisi Pendidikan

Divisi PAK dan Jejaring

Indonesia sedang dihadapi oleh situasi yang ruwet dan akut. Isu sara dan kebhinekaan sering menjadi faktor 
pemicu konflik antar individu maupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung (mis: di tempat 

kerja, media sosial, dsb). Lalu bagaimana alumni harus bersikap? Mampukah kita sebagai alumni berhadapan 
dengan isu yang akan meningkat eskalasinya itu? Kita tidak punya pilihan selain memperkuat kebersamaan 
kita sebagai alumni. Kita sebagai alumni harus memiliki integritas, solidaritas, saling bergandengan tangan 
bekerjasama untuk memperkuat jejaring pelayanan alumni, agar alumni menjadi berkat bagi keluarga, gereja, 
negara dan dunia.
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Graduate
Center

Info Keluarga

Alumni Gathering se-Jabodetabek dengan tema “Connect to Impact Society” diadakan untuk menjawab 
tantangan ini. Gathering ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2017 di Ruang Seminar UKI 
Cawang. Graduate center bersama-sama PAK (Persekutuan Alumni Kristen) se Jabodetabek memanfaatkan 
momentum ini untuk menyatukan, meneguhkan, serta menguatkan panggilan yang kita kerjakan sebagai 
alumni di tengah kondisi bangsa yang sedang terpecah belah. Ada 107 alumni yang hadir dari berbagai PAK 
daerah di Jabodetabek.  Kegiatan acara meliputi: Fellowship, sharing info program PAK dan diskusi panel 
yang dimoderatori oleh Angsoka Yorintha Paundralingga dan dua narasumber yaitu Bpk. Matius Ho( Direktur 
Eksekutif Institut Leimena) yang membahas perspektif Alkitab serta peran alumni secara konkrit dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara dan Bpk. Hartoko Adi Oetomo (Direktur Institut Nawacita dan alumni 
Perkantas Solo) yang  membahas perspektif partisipasi alumni secara konkrit dalam kehidupan bernegara 
melalui perjuangan sosial politik. It's not about us, it's about our nation. Lets connect to impact society!

... sambungan dari halaman 6

kamp yang dilaksanakan secara berkala. Melayani 
di daerah mayoritas Kristen, Perkantas Sulut terus 
melakukan dan memelihara jejaring dengan sekolah, 
persekutuan kampus, lembaga pelayanan, dan gereja 
dalam perjuangan mewujudkan visi-Nya. 

Perkembangan pelayanan saat ini
Kondisi terkini, pelayanan siswa menjangkau 

dan menjaga relasi dengan 9 sekolah, sedangkan 
pelayanan mahasiswa telah dipercayakan Tuhan 
untuk melayani 27 PMK kampus di kota Manado, 
7 PMK kampus di Tondano, dan juga menjangkau 
lewat KK mahasiswa di kota Tomohon. Di Tondano 
juga sudah ada mahasiswa yang menjangkau siswa 
di gerejanya dan membimbing dalam KK. Arah 
pelayanan Perkantas Sulut sampai tahun 2026 
telah tersusun dalam Master Plan Perkantas Sulut 
yang terus mendorong dihasilkannya alumni yang 
berdampak. Itu sebabnya, pemahaman misi holistik 
terus digiatkan sejak siswa dan mahasiswa. 

Pelayanan alumni telah membentuk beberapa 

interest group sebagai komunitas yang mendorong 
alumni untuk berkarya di berbagai bidang. 
Persekutuan alumni wilayah di Manado, Tondano, 
Tomohon, dan Bitung terus digerakan, demikian juga 
PA alumni di daerah perintisan. Untuk memelihara 
semangat daerah perintisan, diadakan traveling 
staff dan dibantu mission trip dari alumni/PAK 
Manado. Perkantas Sulut juga sedang mengupayakan 
pengadaan rumah persekutuan Perkantas di Manado, 
diawali dengan pembelian lahan di tahun 2016. 
Pelayanan Tondano sedang bersiap menempati 
rumah persekutuan permanen di kompleks kampus 
UNIMA. Pelayanan Perkantas di regional Sulut saat 
ini dilayani oleh 4 staf dan 1 staf kantor di Manado, 1 
staf di Tondano, serta 1 staf di Gorontalo.

Demikianlah sekilas pergerakan pelayanan 
Perkantas di Sulawesi Utara. Semata karena 
berlimpahnya kasih karunia Tuhan, sehingga 
pelayanan ini berjalan dengan para pekerja yang 
diutus Bapa dari masa ke masa. Haleluya! (Amel R.)
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Sekilas
Info

Info Pelayanan

Turut berduka cita atas kepergian:
Ibu Maria Dallo, ibu dari Windi Aritirta (Pengurus BPC Sulteng), pada tanggal 1 Januari 2017 di Toraja

Bapak A. Palinggi, ayah dan ayah mertua dari Novlin Palinggi dan Pudji Sulaksono (Staf Sulut), 
pada tanggal 5 Januari 2017

Bapak A. B. Sianipar, ayah dari Benny Tulustio (Staf BPC Lampung), pada tanggal 29 Januari 2017
Bapak Tiku Sampe, ayah dari Ester Samparaya (BPN Wakil Daerah Bengkulu), 

pada tanggal 1 Maret 2017
Ibu Antonia Esty Arsih, ibu dari Herodias Frang (Staf Lampung), pada tanggal 8 Januari 2017

Ibu Yanny Widayanti, ibu mertua dari Noertjahja Nugraha (BPN), pada tanggal 17 Desember 2016
Ibu Lasma Sihotang, istri dari Marlen Siahaan (ketua BPR rantau Parapat), 

pada tanggal 8 januari 2017

Selamat atas pernikahan:
Julianto (Staf Kalbar) dan Sumarni pada tanggal 26 Januari 2017)

Gideon Sihotang (Wakil Ketua BPC Jateng) dan Rina Ayu Krisnani (Staf BPC Jateng) pada 7 Januari 2017

Selamat atas kelahiran:
Frieda Bach Simangunsong, anak dari Heppi Sirait (Staf Kantor BPC Perkantas Sumbagut), 

pada tanggal 16 Februari 2017
Alethea Kirana Ayka, anak dari Philip Ayus (Staf KN), pada tanggal 16 Februari 2017

APRIL
Sekolah Kebangsaan

1-4 April 
 Rapat Tim Siswa

2-5 April
Sola Scriptura

6-8 April
Retreat Penulisan Staf

29 Apr - 1 Mei

MEI
Upgrading Staf Jakarta

1-4 Mei
KMSBS

11-14 Mei
Training Saline

11-14 Mei

Info kegiatan lainnya ada di: perkantas.net/event-perkantas

JUNI
Orientasi Staf 
1 Juni - 31 Juli

Retret BPC & Staf Jatim
2-4 Juni

Kamp Guru Sumut
19-21 Juni

KTA 
23-25 Juni
KAP - IT

24-27 Juni

Info Keluarga

Info Kegiatan Mendatang

Pelantikan BPC Kalbar 

Ketua
 Mickael Duet

Sekretaris
Goldo Canda M.L.

Bendahara
Margaretta Siregar

Anggota
Sanggam P.H. Simbolon

Wahyunita Girsang
Losia Maureen

Pelantikan BPP Banten

Ketua
Hubert Horatio Situmeang

Sekretaris
Fernandes Manihuruk

Bendahara 
Andi Sitompul

Frisca Simatupang
Anggota

Iranta Bona Sinaga
Kevin Kumendong

Pelantikan BPC NTT 

Ketua
Bubun Bangalino

Sekretaris
Abraham Ronald Talluta

Bendahara
Nurani Vita Christiani

Sie. Litbang
Novri Manafe
Amin Magang

Sie. Dana
Arnold Adoe

Shanti Chamra
Gamaliel Nikodemus Buifena

Rina Sula

Pelantikan BPC Jabar 

Ketua
Herry Santoso

Sekretaris
Jusup Lewi
Bendahara

Forest Jieprang
Anggota

Dra. Eny Setyawati
Kartika Shanti Sitorus



Sapa

Bersukacitalah dalam pengharapan, 
sabarlah dalam kesesakan, 

dan bertekunlah dalam doa.

Kutipan dari surat rasul Paulus kepada jemaat 
di Roma (12:12) di atas menjadi ayat pegangan 
dalam kehidupan Yemima Haluang, S.Si. Ketika 

kesesakan menghimpit, ayat ini mengingatkannya, 
bahwa akan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan 
ketika dia terus bertekun di dalam pengharapan dan 
tetap berdoa kepada Kristus.

Mengenal Kristus via kursus
Sarjana Kimia dari Universitas Negeri Manado 

yang berkerja sebagai staf laboratorium di RSJ Prof. 
Dr. V. L. Ratumbuysang Manado ini menceritakan 
terkadang ketika melayani ataupun berkomunikasi 
dengan pribadi yang mempunyai kesehatan dan 
kondisi tubuh yang prima menjadi sesuatu yang 
mudah. Tetapi akan berbeda jika kita berhubungan 
dengan mereka yang mempunyai kondisi tidak prima 
ataupun sakit. Mereka yang sakit terkadang datang 
dengan begitu banyak pesimisme dalam hidup 

mereka.
Bertumbuh dalam 

keluarga Kristen, sulung 
dari 3 bersaudara ini telah 
mengenal Kekristenan 
sedari kecil. Sewaktu 
duduk di bangku SMPN 1 

Toulimambot, Yemima 
mengikuti kursus 

Alkitab via pos yang 
d i p e r k e n a l k a n 
oleh temannya 
di sekolah. Dari 
m a t e r i - m a t e r i 
kursus itulah, 
dia mulai belajar 
mengenal dan 
m e n e r i m a 

Kristus sebagai 
J u r u s e l a m a t n y a 

secara pribadi.

Yemima baru mengenal pelayanan Perkantas 
setelah didorong pembimbing PA di kampus untuk 
mengikuti Kamp Nasional Mahasiswa tahun 2006, 
meskipun staf dan TPS telah melayani di sekolahnya 
di SMAN 1 Tondano. Sepulang dari KNM, dia mulai 
terlibat aktif dalam kepengurusan PMK Kota Tondano. 
Setelah lulus, Yemima “hanya” mengikuti acara-acara 
untuk alumni, hingga akhirnya bergabung dalam KTB 
alumni dan menjadi pengurus PAK Manado sejak 
tahun 2015. 

Di pekerjaan, penikmat roti ini rindu menyebarkan 
pengharapan yang ia dapat dari Kristus dengan 
memberikan senyum yang tulus kepada setiap pasien 
dan meyakinkan mereka bahwa masih ada Tuhan 
yang akan memberikan mereka pengharapan yang 
baru, bahkan di tengah kondisi mereka yang kurang 
baik. 

Menyadari pentingnya komunitas
Sulung dari 3 bersaudara yang suka membaca ini 

melihat bahwa alumni memerlukan komunitas untuk 
bertumbuh di dalam Kristus. Alumni biasanya hanya 
terlarut dengan masalah pribadi dan pekerjaan, yang 
akhirnya membuatnya kehilangan komunitas yang 
membangun kerohanian. Padahal, ketika hidup di 
dalam persekutuan, kita akan semakin dikuatkan di 
dalam pekerjaan kita.

Hal yang bisa terus membuatnya tetap kuat 
dan bertahan menghadapi mereka yang sakit fisik 
ataupun mental di rumah sakit adalah ketika dia 
bisa bersekutu dengan rekan-rekan sesama PAK. 
Itu juga yang menjadi alasannya mengambil bagian 
dalam kepengurusan pelayanan di PAK Manado. Di 
komunitas itulah dia dikuatkan, bukan hanya dia, 
melainkan juga para alumni yang ada di Manado. 
Melalui persekutuan dengan sesama ini, dia juga 
semakin bisa melihat bagaimana Kristus turut 
bekerja nyata dalam kehidupannya. 

Biarlah di manapun Tuhan menempatkan kita 
sebagai alumni, kita bisa tetap meresponi panggilan 
itu dengan benar dan ketika kita melayani biarlah 
semua orang bisa diberkati dengan apa yang kita 
lakukan. Demikian pesannya kepada para pembaca 
Perkantas News. (Nov)

Yemima Haluang, S.Si
Hidup di Dalam Komunitas
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