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Renungan

Injil yang secara harafiah berarti “kabar baik” 
memang benar-benar berisi kabar baik. Kita 
sepenuhnya percaya bahwa Allah mengasihi kita, 

kita terpisah dengan Allah karena dosa, dan hanya 
pengorbanan Yesus saja yang dapat memulihkan 
hubungan ini. Aspek-aspek Injil (dikasihi, diampuni, 
Kristus di dalam kita) sebenarnya sudah cukup bagi 
seseorang untuk menjadi pengikut Kristus yang baik. 

Namun, kabar mengenai surga setelah kematian 
telah menutupi kabar, bahwa sebenarnya kita 
sudah berada di “surga” pada saat ini juga. Dengan 
kata lain, kita menantikan surga yang akan datang, 
tetapi mengabaikan kehadiran kerajaan Allah 
pada saat ini. Pemahaman ini menghambat kita 
untuk hidup bernegara di tengah kemajemukan 
bangsa. Kehadiran warga kerajaan Allah seharusnya 
mewarnai kehidupan bernegara. Inilah misi kita 
dalam berbangsa dan bernegara, yaitu menghadirkan 
kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa ini.

Iman dalam NKRI
Dalam berbangsa dan bernegara sebagai orang 

percaya, terdapat dua ekstrem yang harus dihindari: 1. 
Semangat beragama yang mengakibatkan kehidupan 
bernegara tidak menjadi prioritas, dan 2. Semangat 
toleransi yang mengarah kepada kompromi akan 
iman Kristen. Kedua ekstrem ini dapat menyebabkan 
pemahaman radikal dan kompromi mengakar kuat, 
sehingga iman yang seharusnya dirasakan oleh 
bangsa ini menjadi hambar dan tidak bisa dinikmati 

oleh orang lain. Atau, di 
ekstrem lain, nilai-nilai 
kerajaan Allah tergerus dan 
kita tidak menjadi semakin 
serupa dengan Kristus.

Negara Indonesia 
seharusnya berkembang 
dengan adanya peran 
aktif dari orang percaya. 

Kehidupan bernegara 
harus dipersembahkan 
sebagai sebuah ibadah 
bagi kemuliaan Bapa 

dan dimanfaatkan 

dalam rangka saling melayani oleh kasih (Gal. 5:13). 
Upaya membangun Indonesia harus dilakukan 
dengan segenap hati sebagai karya dari orang percaya, 
sebagai kawan sekerja Allah, yang mengupayakan 
dengan sungguh-sungguh kemajuan bangsa karena 
digerakkan oleh iman yang hidup. Iman yang 
hidup itulah yang menyebabkan kesaksian akan 
sangat berarti dan dinikmati oleh segenap bangsa, 
menghadirkan keadilan sosial dan mengusahakan 
kesejahteraan orang banyak. 

Iman yang sejalan dengan “Bhinneka Tunggal Ika”
Ada ungkapan bahwa kita tidak sama dengan 

orang yang belum/tidak percaya, tetapi kita bisa 
bersama-sama ada dalam membangun bangsa. 
Apakah hal ini bertentangan dengan iman Kristen? 
Tentu saja tidak, karena dengan kebersamaan itu 
bisa terjadi kerja sama. Kerja sama akan mengurangi 
pemahaman yang keliru tentang iman orang percaya. 
Kerja sama akan mendorong terjadinya dialog dari 
berbagai sudut pandang. Di sinilah iman Kristen 
bisa dinyatakan, bisa dikecap oleh orang lain, bisa 
dinikmati dan mungkin bisa diterima oleh orang lain 
oleh pekerjaan Roh Kudus. 

Membangun kebinekaan juga merupakan 
panggilan umum bagi orang percaya, peran nyata 
membangun kota dimana Tuhan tempatkan harus 
diwujudkan karena kesejahteraan suatu kota 
merupakan kesejahteraan orang percaya juga. 
Amanat Tuhan Yesus untuk pergi dan memberitakan 
bahwa kerajaan sorga sudah dekat sejalan dengan 
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang 
mati, menahirkan orang kusta, dan mengusir setan-
setan. Menghadirkan kerajaan Allah sangat identik 
dengan kesejahteraan banyak orang.

Bhinneka Tunggal Ika membuka ruang kepada 
orang percaya untuk menyalurkan berkat Tuhan 
kepada saudara sebangsanya. Alangkah malangnya 
nasib bangsa ini, jika orang percaya tidak mengambil 
bagian dalam negara yang memiliki semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika. Dan, itu berarti kemalangan 
pula bagi orang percaya.

*Penulis adalah PC Perkantas Ambon

Iman Kristen dan Kebinekaan
Oleh: Rido Kelmaskossu* 
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Pada tanggal 19-26 April 2017 yang lalu, Yudit Lam dan 
Triawan Wicaksono melakukan kunjungan pelayanan ke 
Timika. Di kota ini, terdapat berbagai perusahaan berskala 

nasional dikarenakan keberadaan PT Freeport Indonesia, 
sehingga banyak penduduknya merupakan pendatang, baik dari 
dalam maupun luar negeri. Dalam penyertaan Tuhan, saat ini 
terdapat lebih dari 50 AKK siswa (SMP dan SMA) yang dirintis 
oleh para alumni di sana. 

Yudit menyampaikan materi selama empat hari kepada PKK 
dan satu hari kepada AKK. Materi yang disampaikan, antara lain: 
doktrin manusia dan dosa, keselamatan, visi dan misi pelayanan 
Perkantas, persiapan bahan ajar, multiplikasi, dan skema proses 
pemuridan. Triawan juga menyampaikan materi bagi PKK dan 
AKK, yakni mengenai kehidupan yang berbuah dan tentang 
pekerjaan sebagai pelayanan atau berhala.

Ucapan syukur
Para PKK dan AKK di Timika merasa diberkati dan bersyukur 

atas pelayanan Yudit dan Triawan di sana. Reny, salah satu 
yang mengikuti rangkaian materi yang mereka bawakan, 
menyampaikan ucapan syukurnya:

“Syukur kepada Allah dan terima kasih kepada kak 
Yudit dan kak Triawan yang telah memberi diri menjadi 
pekerja-Nya dalam ladang ini. Terlebih telah bersedia 
mengunjungi kami di Timika dan mengajari kami dengan 
kesabaran. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kakak 
berdua untuk semakin menjadi berkat.”

Yang juga patut disyukuri dari kunjungan pelayanan ini adalah 
terbentuknya tim perintisan Perkantas Timika pada tanggal 20 
April 2017. Kiranya tim ini mengerjakan tanggung jawab yang 
ada dengan giat dan sehati di dalam Kristus. Kiranya pelayanan 
Yudit dan Triawan juga memperlengkapi para alumni dan AKK 
di Timika, sehingga mereka makin menjadi berkat bagi sesama 
dan khususnya kota Timika, makin banyak jiwa yang bertobat dan 
bertumbuh di dalam Kristus. Amin. (rn)

Kilas
Triwulan

Traveling Triawan & Yudit:
“Melayani Kota Emas”

Shalom,

Salah satu "blessing in disguise" setelah 
politisasi SARA yang menggila dalam 

Pilkada DKI Jakarta yang lalu adalah 
meningkatnya kesadaran akan pentingnya 
prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Tulisan Rido, staf Perkantas Ambon, 
menolong kita sebagai umat Tuhan di bumi 
Indonesia untuk memahami bagaimana 
iman Kristen memandang kebinekaan. 

Di sisi lain, kita tentu meyakini, bahwa 
hanya oleh karena anugerah Allah saja maka 
kita masih bisa berdiri dan bersatu sebagai 
bangsa yang majemuk. Dan, sebagaimana 
Roh Kudus menolong para murid pada 
waktu Pentakosta untuk menyatakan Injil ke 
dalam berbagai bahasa sesuai dengan asal 
para pendengar, kita juga turut meyakini, 
bahwa Roh yang sama akan senantiasa 
memperlengkapi kita untuk melayani sesuai 
dengan konteks ladang pelayanan kita. 

Selama 46 tahun ini, Tuhan senantiasa 
menyertai pelayanan Perkantas di Indonesia. 
Perkantas News merupakan salah satu 
upaya Perkantas untuk merekam berbagai 
karya Roh Kudus melalui hamba-hamba-
Nya yang setia melayani Allah, di mana 
pun Tuhan menempatkan mereka. Kiranya 
setiap kisah yang disajikan dalam edisi kali 
ini makin meneguhkan dan menguatkan 
iman serta tekad kita untuk bertekun dalam 
hidup dan pelayanan kita. Amin.

Redaksi

Dari Redaksi
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Kilas
Triwulan

Retret Kelompok Kecil PMK Ambon:
“The Story of Me”

Traveling Triawan ke Banda Aceh:
“Menjalin Persahabatan”

Puji syukur kepada Tuhan atas terlaksananya 
Retret Kelompok Kecil (RKK) PMK Kota Ambon 
pada tanggal 21-23 April 2017 di Wisma 

Samadi Gonzalo Velozo, Kopertis, Ambon. Retret 
yang diadakan selama 3 hari 2 malam ini diikuti oleh 
sekitar 70 orang mahasiswa dari berbagai kampus, 
di antaranya Universitas 
Pattimura (MIPA, Kimia, 
FKIP, FT, FK), Politeknik 
Negeri Ambon, dan 
beberapa kampus 
perintisan lainnya. 

RKK PMK Kota Ambon 
ini mengangkat tema “The 
Story of Me” sebagai fokus 
perenungan. Mahasiswa 
diajak untuk melihat 
panggilan pemuridan yang dikerjakan, baik secara 
pribadi, maupun komunitas/PMK mereka, di dalam 
Alkitab. Allah menghadirkan dan menyatakan 
kerajaan-Nya di dunia melalui pemuridan yang 
berpusatkan pada Injil-Nya. Dengan demikian, 
setiap cerita pribadi (keselamatan, pelayanan, 
pergumulan, tantangan) dan komunitas/PMK 
(persekutuan, program pelayanan, kesehatian) harus 

Dalam kasih setia-Nya, pada tanggal 13-16 
April 2017, Triawan berkesempatan melayani 
di gereja Methodist Banda Aceh. Tanggal 13 

malam, Triawan melayani sebagai pembicara di 
Pembinaan PKK dan Pengurus di Persekutuan Pemuda 
dan Remaja. Triawan juga melayani di Kebaktian 
Jumat Agung, kemudian di Ibadah Pemuda pada hari 
Sabtu, Persekutuan Remaja 
di hari Minggu pagi, dan di 
Ibadah Minggu.

Triawan juga sempat 
bertemu dengan beberapa 
alumni binaan Perkantas 
dan berbagi tentang 
kebutuhan akan kehadiran 
pelayanan mahasiswa di 
kota ini. Sabtu (15/4) sore, 
Triawan beroleh kesempatan untuk membagikan 
renungan firman Tuhan dalam Kebaktian Padang 
mahasiswa Universitas Syahkuala. Kebaktian padang 
di tepi pantai yang juga kuliah Agama Kristen ini 
dihadiri oleh 28 mahasiswa dan juga para alumni.

dimaknai di dalam rangka menghadirkan Kerajaan 
Allah melalui panggilan menjadi murid Kristus dan 
mengajak orang lain juga menjadi murid-Nya. Hal ini 
memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memaknai 
dan menghayati kembali setiap hal yang sedang atau 
akan mereka alami dan kerjakan ke depannya. 

Para mahasiswa 
memiliki berbagai 
kesempatan untuk 
merenungkan hal tersebut 
dan saling mengenal satu 
sama lain melalui sesi-sesi 
eksposisi, PA kelompok, 
kapita selekta (bidang 
pelayanan), diskusi seminar, 
maupun kebersamaan 
melalui kelompok kecil dan 

sharing kamar. Sebagaimana lagu tema di dalam 
RKK 2017, “Ku Suka Menuturkan”, atau di dalam 
bahasa Inggrisnya, “I Love to Tell The Story”, kiranya 
setiap mahasiswa yang telah mengikuti acara ini 
bisa terus merenungkan dan mencintai kisah Allah 
yang menghisap cerita-cerita kecil mereka, dan setia 
menuturkannya kepada diri mereka sendiri dan 
orang-orang di sekitar mereka. (ray)

Terpujilah Allah yang mengaruniakan kesehatan 
dan kekuatan kepada Triawan selama pelayanan di 
Banda Aceh, dan juga persahabatan dengan teman-
teman pemuda-remaja gereja Methodist. Kesan 
dari salah seorang pemuda gereja, “Khotbahnya 
sangat tajam menusuk hati, memaksa bertobat 
dari kesenangan diri kepada kesenangan Kristus. 

Terimakasih banyak atas 
persahabatan dan kehadiran 
yang menguatkan supaya 
setia kepada Kristus."

Puji syukur kepada 
Allah atas pelayanan di 
Banda Aceh, khususnya 
atas pertemuan dan sharing 
Triawan dengan para alumni. 
Kiranya Bapa yang Empunya 

pekerja memberikan hikmat dalam menajamkan 
kembali rencana perintisan pelayanan mahasiswa di 
Banda Aceh dan mempertemukan para alumni yang 
memiliki beban yang sama terhadap pelayanan di 
kota ini. [tw]
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Konsultasi Nasional Pelayanan Medis (KNPM)
Selama ini, PMdN/CMDFI telah berusaha 

untuk memfasilitasi perintisan dan pengembangan 
persekutuan-persekutuan kampus dan alumni medis 
yang ada, baik melalui konsultasi pelayanan medis 
yang diadakan pada saat KMdN setiap 2 tahun,  
maupun visitasi ke daerah serta komunikasi dengan 
staf Perkantas di daerah. Namun, hal ini dirasakan 
masih sangat kurang, mengingat luasnya Indonesia 
dan banyaknya persekutuan kampus yang ada. 

Oleh karenanya, PMdN/CMDFI memandang 
perlu untuk mengadakan sebuah pertemuan bersifat 
nasional, yang mulai tahun 2017 akan diadakan 
setiap tahun dan akan dihadiri oleh orang-orang 
kunci dari persekutuan medis dan staf Perkantas 
daerah. Pertemuan ini diadakan untuk bersama-
sama membahas secara intensif pergumulan yang 
dihadapi PMK,  PMdK/Persekutuan Medis daerah,  
dan mendiskusikan peluang yang dapat dikerjakan,  
serta menyusun rencana-rencana kegiatan konkret 
untuk pengembangan di masing-masing daerah 
dan karya yang semakin signifikan bagi bangsa dan 
negara. 

Sedangkan yang diharapkan dari KNPM ini 
adalah adanya kesatuan visi pelayanan medis,  yang 
menghasilkan langkah-langkah strategis dan praktis 
(proyek bersama) yang bisa diterapkan di daerah 
masing-masing. 

Selain itu, diharapkan pula adanya forum 
komunikasi/konsultasi nasional dan regional yang 
berkala antar PMK-PMdK untuk saling membagikan 
kemajuan P1-P4 di daerah masing-masing. Juga 
diharapkan adanya orang-orang yang memberi diri 
dalam pelayanan medis, baik sebagai orang kunci 
daerah,  associate staff,  ataupun staf yang bersedia 

Pelayanan Medis 
Nasional

"Membangun Jejaring Pelayanan Medis"

ikut membantu pelayanan medis di daerahnya. 

South East Asia Medical Mission Conference 
(SEAMMC)

Kegiatan berikutnya yang sedang dipersiapkan 
PMdN adalah SEAMMC yang akan dilaksanakan 
pada tanggal 31 Agustus 2017–03 September 2017 
di Quest San Hotel,  Denpasar. Mengingat bahwa 
masih begitu banyak jiwa yang membutuhkan Injil,  
dan bahwa profesi medis dipanggil Allah untuk 
meneladani misi holistik Tuhan Yesus Kristus, maka 
PMdN bekerjasama dengan International Christian 
Medical and Dental Association Asia Tenggara 
terpanggil untuk mengadakan sebuah konferensi 
misi medis yang mencakup regional Asia Tenggara, 
yakni SEAMMC. 

Dengan mengusung tema “Healing for the 
Nations”, SEAMMC yang pertama ini akan lebih 
banyak mengerjakan peran mobilisasi,  sehingga 
akan lebih banyak dihadiri oleh mahasiswa dan 
alumni baru. Diharapkan konferensi ini akan terus 
menambah porsi kolaborasi lembaga misi medis 
untuk saling memperkuat satu dengan yang lain. 
 
ToT Saline Process

PMdN pada tanggal 11- 14 Mei 2017 
menyelenggarakan ToT Saline Process bekerja sama 
dengan Healthcare Christian Fellowship Indonesia 
yang dipimpin oleh dr. Edi Tehuteru di Wisma PGI 
Jakarta Pusat. Terdapat 20 orang yang menjadi 
peserta. Mereka akan diajar langsung oleh trainer 
dari kantor Pusat (Belanda). Ke depannya, diharapkan 
PMdN memiliki tenaga-tenaga medis sebagai Official 
Trainers of Saline Process untuk mengintensifkan 
pembinaan PMK/PMdK medis di Indonesia. [jfr]

Pelayanan Medis Nasional (PMdN) Perkantas/Christian Medical and Dental Fellowship of Indonesia 
(CMDFI) di bulan Maret hingga Mei 2017 mempersiapkan beberapa program yang akan dikerjakan 
tahun ini, yaitu KNPM, SEAMMC, dan ToT Saline Process. 
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Informasi & Pemesanan:
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8	www.literatur.perkantas.net
 Literatur Perkantas (Facebook/Instagram), 

literatur.perkantas (Line), literaturptas (Twitter)

Pada awalnya, tujuan penulisan 
Pasal-pasal Ajaran Dordrecht adalah 
untuk membela tiga prinsip Reformasi, 
yaitu sola fide (hanya oleh iman), sola 
gratia (hanya oleh anugerah), dan sola 
scriptura (hanya oleh kitab suci). Dua 
prinsip terakhir terancam karena salah 
tafsir golongan Arminian mengenai 
prinsip sola fide.

Pasal-pasal Ajaran Dordrecht 
menegaskan, bahwa iman kepada 
Yesus Kristus dan keselamatan oleh-
Nya adalah pemberian Allah yang 
cuma-cuma, seperti tertulis, ”Sebab 
karena anugerah kamu diselamatkan 
oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah” (Ef. 2:8). Juga, ”Sebab kepada kamu 
dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus” (Flp. 
1:29).

Pemilihan adalah rencana Allah sejak semula 
yang tidak berubah-ubah. Dia memilih sejumlah 
orang dari segenap umat manusia yang telah jatuh ke 
dalam dosa, agar mereka memperoleh keselamatan 
di dalam Kristus. Orang yang dipilih itu tidak lebih 
baik atau lebih layak daripada orang lain. Semuanya 
adalah anugerah Allah belaka! 

Jangan Ada Orang yang Memegahkan Diri karya Arthur van Delden merupakan buku ketiga dari “Seri 500 
tahun Reformasi” yang mencoba memberikan penjelasan ringkas mengenai Pasal-pasal Ajaran Dordrecht. 
Pasal-pasal Ajaran Dordrecht merupakan dokumen pengajaran reformatoris yang telah teruji waktu. Meski 

hampir berusia 400 tahun, dokumen ini tetap mampu menginspirasi banyak orang hingga hari ini.

Literatur
Perkantas

“Jangan Ada Orang yang Memegahkan Diri”

Selayaknyalah kita bersyukur atas 
anugerah Allah yang menyelamatkan 
manusia berdosa oleh iman, seraya 
berkata, “S’gala pujian bagi Tuhan, hanya 
Tuhan patut disembah. Tak seorang pun 
layak megahkan diri. Kemuliaan hanya 
bagi Tuhan.” Kalimat tersebut merupakan 
penggalan dari lagu berjudul “S’gala 
Pujian Bagi Tuhan” yang dinyanyikan 
dalam acara sepanjang peluncuran buku 
ini di lantai 2 gedung Perkantas, Pintu Air, 
pada hari Rabu, 9 Mei 2017.

Kiranya melalui buku ini dan buku-
buku lain yang diterbitkan oleh Literatur 
Perkantas, para pembaca dari kalangan 

siswa, mahasiswa, maupun alumni, dapat ditopang 
dalam pertumbuhan iman, pengetahuan, dan 
karakter. Soli Deo Gloria! (cds)
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Gerak Pelayanan 
Daerah

Kehadiran Perkantas di Palu dimulai dengan 
adanya pelayanan mahasiswa oleh beberapa 
mahasiswa dan dosen pada tahun 1982 di 

Fakultas Pertanian UNTAD. Tujuh tahun setelah 
dirintis dengan segala pergumulannya, Perkantas 
Cabang Palu resmi berdiri dengan SK BPU pada bulan 
Juli 1989. Pelayanan PMK di Kota Palu mengalami 
banyak kemajuan, khususnya dari segi kehadiran 
mahasiswa di Persekutuan Besar dan terbentuknya 
Kelompok Kecil. Dalam perkembangan pelayanan, 
Perkantas Palu juga melayani siswa melalui Tim 
Pembimbing Siswa dan melayani alumni melalui 
Persekutuan Alumni Kristen (PAK) Palu.

Perkembangan pelayanan terkini
Dalam pelayanan siswa, ada satu sekolah yang 

sepenuhnya dilayani dalam pemuridan, yakni SMA 
GKST. Puji Tuhan, pihak sekolah mempercayakan 
pembinaan adik-adik sepenuhnya kepada Perkantas. 
Sementara itu, 
terdapat tiga 
sekolah yang 
dilayani melalui 
KTB (SMAN 1, SMAN 
2, SMA madani). 
Ada pula sekolah 
perintisan, seperti 
SMAN 5 yang masih 
sebatas kelompok 
PA meskipun guru 
pembina telah 
m e m p e r c a y a k a n 
pembinaan siswa 
kepada Perkantas. 

Demikian pula dengan SMA Lab School yang 
masih sebatas kelompok PA. Sedangkan pelayanan 
di SMA Karunadipa baru sebatas pendampingan 
insindentil dan masih merintis pemuridan. Adapun 
jumlah KK siswa saat ini adalah 13 kelompok dengan 
8 PKK. Pelayanan siswa juga dilayani melalui student 
fellowship setiap hari Sabtu minggu ke-3.

Untuk pelayanan mahasiswa, sampai saat ini 
terdapat 15 kampus/fakultas yang dilayani oleh 
Perkantas, yakni beberapa PMK di Universitas 
Tadulako dan beberapa kampus Swasta. Per Juni 
2016, ada 61 KK yang terdata dengan jumlah PKK 43 
orang. Persekutuan Besar PMK Palu rutin dilakukan 
setiap hari Sabtu minggu ke-2. Hingga sekarang, 
kebutuhan PKK di beberapa PMK terus menjadi 
pergumulan. Kiranya Bapa mengutus para pekerja-
Nya untuk memenuhi kebutuhan ladang ini.

Dua staf lapangan aktif yaitu Roedy (Staf 

Mahasiswa) dan Agus (Staf Siswa), satu staf kantor 
(Wilda), dan empat associate staff. Beberapa staf dan 
associate staff akan mengakhiri komitmen di tahun 
2018, dan hingga saat ini BPC beserta staf terus 
bergumul untuk staf penuh waktu jangka panjang 
di Perkantas Palu. Associate staff siswa (Putra) 
berencana menikah bulan Juli 2017, doakan agar 
kiranya Tuhan mempersiapkan dan meneguhkan 
hati untuk menikah dan berkeluarga, juga agar 
calon pasangan dapat menjadi penolong yang 
sepadan. Saat ini, Seny (staf alumni) sedang dalam 
rencana studi 2017 di SAAT Malang dengan jurusan 
konseling. Kiranya Tuhan menuntun selama studi 
dan mencukupkan segala keperluan.

Pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan 
mahasiswa saat ini, beberapa kampus multiplikasi 
pemuridan bermasalah (Fisip, PMKO, Fak. Ekonomi, 
Hukum UNTAD, STIFA). Kualitas PKK dan CPKK yang 
menurun di beberapa kampus berpotensi mengganggu 

k e s i n a m b u n g a n 
pemuridan (FMIPA 
UNTAD, FATEK UNTAD, 
Fak. Kehutanan UNTAD, 
FKIK UNTAD, STIE PB, 
STIKES WN, STMIK 
AG). Sementara itu 
di pelayanan siswa, 
yang sedang menjadi 
pergumulan adalah 
kurangnya PKK Siswa 
dan TPS, karena 
kebanyakan siswa yang 
telah dibimbing tidak 

lagi ke pelayanan siswa setelah lulus.

Bersyukur di tengah pergumulan
Di tengah pergumulan pelayanan, yang patut 

disyukuri adalah bahwa Perkantas Palu masih 
dipercaya untuk pemuridan, baik sebagai pembicara 
tentang pemuridan di berbagai kampus, hingga 
sebagai penyedia buku-buku pemuridan.

Puji syukur kepada Tuhan yang telah 
mengaruniakan visi dan komitmen kepada BPC 
untuk memulai pembangunan rumah persekutuan. 
Saat ini, rumah persekutuan masih dalam tahap 
finishing, meski ruangan-ruangan sudah bisa dipakai 
untuk aktivitas kantor dan pelayanan. Kiranya Tuhan 
senantiasa menyertai pelayanan Perkantas Palu, 
sehingga menghasilkan siswa, mahasiswa, maupun 
alumni yang mengasihi Tuhan dan sesama, menjadi 
berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan juga 
bangsa. Haleluya! [wl]

Perkantas Palu:
Bertekun Mengerjakan Pemuridan
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"Takut akan TUHAN memperpanjang umur..." 
(Ams. 10:27a)

Ulang
Tahun

2  Ferdinandus Saragih (Staf BPR 
Pematang Siantar)

3 Herald Siagian  (Pengurus GC)
3 Fani Natasya Lerebulan (Staf BPC 

Maluku)
4  Jodelin Muninggar (Pengurus BPR 

Salatiga)
4 Nova Damanik (Staf BPC Sumut)
5 Henny ES Ompusunggu (Pengurus 

BPC Sumatera Utara)
6 Yoanita Indrawati (Pengurus BPR 

Banyuwangi)
7 Theopilus Tumole (Staf BPC Sulawesi 

Utara)
8 Yunialce Pasapari (Pengurus BPR 

Poso)
9 Wahyu Respati  Wulandari (Staf BPR 

Jember)
14 Laksana Umanda Sitanggang 

(Pengurus BPC Sumut)
14 Diki Zulkarnain Lawolio (Pengurus 

BPP Kendari)
16  Samuel Salaka (Staf BPC Maluku) 
16 Evan Aristol Lature (Staf BPC Jawa 

Barat)
16 Nelta Ratana (Pengurus BPP 

Palangkaraya)
17  Yuni (Pengurus BPR Magelang)
17 Tirsa Sulleng (Pengurus BPP 

Jayapura)
17 Christie Tiarmalia (Staf Kantor 

PMdN)
18  Benjamin Suhartono (Pengurus BPR 

Malang) 
18 Kornelius Upa Rodo(Staf BPR 

Salatiga)
21  Junus K.P Tipka (Pengurus BPC 

Maluku) 
21  Tuan Juniar Situmorang (Pengurus 

BPC Yogyakarta) 
24 Yudy Sushanto (Staf BPC Jatim)
25 Erni Junita Hutasoit (Pengurus BPP 

Palembang)
25 Wahyu Rahardjo (Pengurus BPR 

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

BPN Perwakilan Daerah)
27  Okta Evelina Pasaribu (Staf BPP 

Palembang)
27 Lidia Nyoman (Staf BPP Bengkulu)
28  Erdayani Sabeng (Staf BPC Sulsel)
28 Adiana Yunita Prastuti (Pengurus 

BPC Yogyakarta)
29 Abraham Ronald (Pengurus BPC 

NTT)
29 Juppa Haloho (Staf BPC Sumatera 

Utara)

Juni Juli Agustus

1 Julianto (Staf BPC Kalbar)
1 Endang Lestari (Pengurus BPC Sulteng)
2 Robert Julian Saragi (Pengurus BPP 

Bengkulu)
3 Theodorus Hedwin Kadrianto 

(Pengurus PMDN)
4 I Nyoman Mertayasa (Pengurus BPC 

Sulawesi Tengah)
5 Joko Yulianto (Pengurus BPR 

Salatiga)
5 Lukman Tjahaja (BPN)
6 Djoko Mulyono (Pengurus BPC 

Jatim)
6  Yulianti (Staf BPC Bali)
7  Irvi Yanti Dewi (Staf BPC Kalbar) 
8 Hance Kabak (Staf BPP Jayapura)
11 Julio Kristano A. (Staf BPC Jatim)
11 Resti Ekaningtyas (Staf BPR Salatiga)
11 Yusak B. Ibrahim (Pengurus PMdN)
12 Jonathan L. Parapak (Badan 

Pembina)
12 Harry Limanto (Staf BPC Jatim)
12 Joko Wiyono S. (Pengurus BPC DIY)
12 Nurma Katarina (Staf BPP Padang)
12 Yulianti Andiriany (Staf BPC NTT)
12 Lidya Lali Wurru (Staf BPP 

Mataram)
15  Didik (Pengurus BPR Magelang)
15 Venny Damanik (Pengurus GC)
16 Julianita Sembiring (Pengurus BPP 

Palembang)
17 Julia K. Kadang (Pengurus PMdN)
17 Erika J. Girsang (Staf BPC Riau)
17 Ernawati Tampubolon (Pengurus 

BPC Riau)
18 Iwan Petrus Ruben (Pengurus BPC 

Sumut)
20 Herry Santoso (Pengurus BPC Jabar)
20 Taruno Gunawan (Pengurus BPR 

Banyuwangi)
21 Panusunan Siregar (Badan Pembina)
21 Victor Kurniawan (Staf BPR Malang)
22 Filmon Lingga (Pengurus BPP Jambi)
22 Iwan Tri W. (Pengurus BPC DIY)
24  Riris D. Pardede (Staf BPC Jabar)
24 Adri Astono (Pengurus BPP 

Banjarmasin)
26  Ricardo F. Sijaila (Staf BPC Jakarta)
26 Duelitat Seny S. (Staf BPC Sulteng)
26 Abdiel Widya Nurhananta (Pengurus 

BPC Lampung)
27 Budiman Simanulang (Pengurus 

BPC Lampung)
27 Lenni Monda (Staf BPR Toraja)
30 Tiara Martogi (Staf BPP Padang)
30 Molenta Naibaho (Staf BPC Sumut)
30 Nur Aji W. (Pengurus BPR Salatiga)
30 Inggrit Virginia Veerman (Pengurus 

BPC Bali)
31 Susanna Erika S. (Asc. Staf BPC 

Bali)

2 Tohap Iwan E.N Pardosi (Staf BPC 
Sumatera Utara)

2  Agusthina (Staf BPC Sulsel)
3 Amelia E. Rotulung (Staf BPC  Sulut)
3 Agustinus Sinampu (Ass. Staf BPC 

Sulawesi Tengah)
4  Lineus Hewis (Pengurus PMdN)
5 David Sitorus (Staf BPR 

Rantauprapat)
6  Jackie Pelupessy (Staf BPC Sulsel)
6 Arianto Pakaang (Staf BPC Sulsel)
7 Indri N. Gala (Pengurus BPR Poso) 
8  Forest Jieprang (Pengurus BPC Jabar) 
8 Agustina N. Napitupulu (Staf KN)
8 Trinita A. Dwisana (Pengurus BPP Riau)
8 Merlina Bonde (Pengurus BPC 

Sulteng)
9  Agus Nowo W. (Pengurus BPR Malang)
10  Agus Setyawan (Pengurus BPC Jateng)  
10 Rizal Madjid S. (Pengurus BPP 

Kendari)
10 Pahala Simanjuntak (Pengurus GC)
11 Ria Agustina (Staf BPC Jawa Timur)
11 Hariana (Staf BPC Lampung)
11 Heidy Rumajar (Pengurus BPC Sulut)
13 Kawas R. Tarigan (Pengurus BPC 

Jakarta)
13 Gideon Sihotang (Pengurus BPC 

Jateng)
13 Wandi Tambunan (Pengurus BPR 

Sidikalang)
14  Triawan Wicaksono (Sekjen)
14 Priska Bachtiar (Staf BPC Jatim)
14 Budiyanto (Staf BPC Jakarta)
15 Esteria F. A. Situmorang (Staf BPC 

Lampung) 
15 Verygusti Putosi (Pengurus BPR Poso)
15 Wike H. Nababan (Staf BPC Kalbar)
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)
20 Dewi Haryanti P. (Pengurus PMdN)
20 Rudy C. Pongenda (Ass. Staf BPC 

Sulawesi Tengah)
20 Vionatha Lengkong (Staf BPC Jatim)
21  Trisni Sudarti (Staf BPC Jatim) 
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)
24 Ida Hasian Sinaga (Ass. Staf BPC 

Jawa Barat)
26 Benny Sinaga (Staf BPR Bogor)
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)
31 David Siagian (Pengurus BPC Sumut)
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Pokok
Doa

PARE

• Bersyukur atas Hari Doa 
Siswa, 1 Mei 2017, pembicara 
Yosep Sayori.

• Bersyukur atas relasi yang 
baik dengan tetangga rumah 
persekutuan dan ikut menjaga 
rumah persekutuan.

• Bersyukur atas TPS yang 
sangat menolong pelayanan 
siswa di Pare.

• Bersyukur atas anak-anak 
yang setia mengikuti les gratis 
sejumlah 15-20 anak.

• Bersyukur atas mahasiswa 
yang memberikan waktu 
untuk mengajar.

• Bersyukur atas raker dan 
pemetaan pelayanan Kampung 
Inggris, 23 April 2017.

• Bersyukur atas fellowship dan 
persekutuan Kampung Inggris 
bersama PMK Kota di GKT 
Pare, 13 Mei 2017.

• Bersyukur atas rekreasi 
bersama anak-anak les, 15 Mei 
2017.

• Doakan kuliah dan pekerjaan 
TPS

• Doakan kesetiaan AKK untuk 
ber-KTB di tengah kesibukan 
kegiatan di sekolah

• Doakan semangat dan 
kerinduan anak-anak setia 
belajar dalam les gratis yang 
diadakan.

• Doakan kebutuhan guru 
pengajar dan penyusunan 
materi les gratis.

• Doakan pelayanan misi 
kampung Inggris.

• Doakan pembinaan anak-anak 
Papua yang kuliah dan sekolah 
di Kediri.

KARANGANYAR

• Doakan munculnya PKTB-
PKTB baru dari kalangan 
siswa pascakelulusan kelas 
12 (karena sebagian PKTB 
berencana melanjutkan kuliah 
keluar kota).

• Doakan proyek penjangkauan 
siswa yang lebih luas melalui 
sarana media sosial dan olah 
raga yang akan dilakukan.

• Doakan persiapan Seminar 
Keluarga yang akan diadakan 
bulan Juli. Ini merupakan 
strategi untuk menjalin dan 
menjaga relasi baik dengan 
gereja-gereja.

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)

WAIKABUBAK

• Doakan kebutuhan staf baru 
mengingat Eben sedang studi.

• Doakan rencana pembelian 
tanah untuk pembangunan 
rumah persekutuan agar 
segera terealisasi.

• Doakan KTB siswa dan 
mahasiswa agar terus berjalan 
dengan baik.

PURWOKERTO
• Bersyukur atas pelayanan yang 

berjalan baik dalam kelompok 
kecil, persekutuan besar dan 
training.

• Bersyukur atas persekutuan 
alumni yang sudah berjalan 2 
kali ini dan banyak alumni yang 
hadir.

• Doakan rencana PI ke siswa dan 
mahasiswa baru nanti supaya 
didapatkan siswa mahasiswa 
yang mau diselamatkan dan 
dimuridkan.

• Doakan calon pemimpin KTB 
yang akan memimpin siswa 
mahasiswa baru nanti supaya 
siap diperlengkapi untuk 
melayani.

• Doakan supaya ada staf siswa 
dan mahasiswa.

• Doakan siswa mahasiswa 
yang sekarang masih dilayani 
supaya memiliki hidup murid.

• Doakan supaya ada orang-
orang yang makin banyak 
tinggal di Purwokerto ini untuk 
melayani.

• Bersyukur atas Hari Doa 
Siswa, 8 Mei 2017, pembicara 
Sdri. Setiyani.

• Bersyukur atas drg. Herlina 
yang menyediakan rumahnya 
untuk tempat persekutuan.

• Bersyukur atas kerjasama 
dengan MGMP dan gereja.

• Doakan pengurus Persisten 
Tulungagung agar semakin 
tekun melayani di tengah 
kesibukan belajar.

• Doakan TPS yang ada agar 
tetap setia melayani di tengah 
kesibukan kuliah dan bekerja

• Doakan ketaatan AKK di tengah 
maraknya isu radikalisme.

• Doakan semangat AKK dalam 
memberitakan Injil.

• Doakan supaya pelayanan SMP 
makin solid dan efektif.

At the close of the day, 
When you kneel to pray 
Will you remember me?
I need help ev'ry day, 
This is why I pray 
Will you remember me?

When you pray, will you pray for me? 
For I need His love and His care
When you pray, will you pray for me? 
Will you whisper my name 
in your prayer?

At the break of the day, 
When I kneel to pray, 
I will remember you
You need help ev'ry day, 
This is why I pray, 
I will remember you

When I pray, I will pray for you
For you need His love and His care
When I pray, I will pray for you, 
I will whisper your name in my prayer

- When You Pray- (Buku Lagu 
Perkantas no. 391)

TULUNGAGUNG
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Kamp Nasional Dosen Indonesia (KNDI) II
Forum Dosen Kristen Indonesia (FDKI) merupakan wadah yang 

dibentuk oleh Divisi Pendidikan Graduate Center Perkantas Nasional. 
FDKI diharapkan dapat menjadi wadah bagi para dosen Kristen 
Indonesia untuk saling mengasah dan menajamkan visi dan misi 
dalam mengerjakan panggilan Allah di dunia pendidikan, khususnya 
dunia pendidikan tinggi Indonesia. 

Dalam rangka memaksimalkan peran dosen sebagai salah satu 
komponen penting dan strategis dalam pembangunan pendidikan 
Indonesia, maka Kamp Nasional Dosen Indonesia II diadakan kembali 
pada tanggal 24-27 Agustus 2017 di Pondok Remaja PGI Bogor dengan 
tema “Dosen yang Misioner”.

Mari bergabung dan menjadi motor pembaharuan pendidikan 
bangsa dan negara serta bersatu mewujudkan visi demi kemuliaan-
Nya. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
staf Perkantas setempat atau sekretariat GC di 081350355713 (Kry 
Selda). 

Sekolah Kebangsaan Indonesia (SKI)
SKI merupakan suatu program tahunan sebagai 

bagian pembinaan menyeluruh untuk terwujudnya 
panggilan dan bagian misi membangun kerajaan 
Allah di dunia (khususnya Indonesia), juga salah satu 
program perdana yang dikerjakan oleh komunitas 
politik, Forkastra. SKI yang kedua telah dilaksanakan 
pada tanggal 18-20 Mei 2017 di Permata Sentul, Bogor, 
dengan jumlah peserta tujuh orang yaitu dari Ambon, 
Medan, Jakarta, Semarang, dan Makassar. 

Kelanjutan dari SKI ini adalah Sekolah Parlemen 
Indonesia (SPI). Kegiatan direncanakan SKI-SPI diadakan setiap tahun sebagai bagian pengkaderan sejak dini 
untuk mempersiapkan praalumni yang terpanggil berkarya di dunia politik.

Diskusi Hukum: "Penistaan dan Penodaan Agama"
Pada tanggal 4 Mei 2017, Komunitas Profesional Hukum Indonesia (KPHI) di bawah naungan Graduate 

Center mengadakan diskusi hukum tentang "Penistaan dan Penodaan Agama" di Hotel Bunga-bunga, Jakarta 
Pusat. Ada 15 peserta yang hadir mengikuti diskusi yang berlangsung dengan hangat ini.  

Dari diskusi tersebut, dapat disarikan beberapa hal, yakni: 1. Undang-Undang Penistaan Agama masih 
sangat dimungkinkan untuk dilakukan judicial review; 2. Namun demikian, judicial review Undang-Undang 
tentang Penistaan Agama harus dipersiapkan dengan baik agar tidak sia-sia nantinya; dan 3. Ada hal yang jauh 
lebih berbahaya dari Penistaan Agama, yaitu penentuan kriteria agama yang diakui. Ini jauh lebih berbahaya, 

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 juga semakin bertumbuh. Inilah yang menjadi tantangan pelayanan alumni, 

yakni bagaimana memperkuat 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 yang dapat dilanjutkan oleh generasi penerus seturut 
dengan maksud dan rencana-Nya.

Divisi Pendidikan

Divisi Politik dan Hukum
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Graduate
Center

Divisi PAK & Jejaring

Retreat Alone With God
Retret AWG mengajak para alumni untuk tetap dekat dengan Allah di tengah kesibukan sehari-hari, 

sehingga dapat terus bertumbuh dalam kehidupan rohani dan menjadi saksi di tempat kerja.
“Gratitude as a breakthrough Attitude” adalah tema Retret Alone With God XV yang telah dilaksanakan pada 

tanggal 19-21 Mei 2017 di SGB Learning Center, Cisarua, Bogor. Puji Tuhan untuk 54 orang peserta yang hadir. 
Lewat ibadah maupun sesi AWG, peserta memahami gratitude sebagai sebuah terobosan 
hidup (perspektif, sikap dan tingkah laku), mampu melihat 
hal-hal yang baik dalam kesukaran 
dan mensyukurinya, disegarkan 
serta diperbaharui oleh firman, dan 
menikmati bersekutu dengan Tuhan.

Kiranya Tuhan terus menjaga 
dan menolong peserta melakukan 
komitmen yang dibuat. Bagi Dialah 
kemuliaan  sampai selama-lamanya. 
(ks)

karena penentuan diakui-tidaknya suatu agama tidak mempunyai kriteria yang jelas. 
Rekan-rekan alumni yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Divisi Politik dan Hukum 

dapat menghubungi sekretariat Graduate Center di 081350355713 (Kry Selda).

Divisi Bisnis

Pelatihan Membuat Proposal Bisnis
Salah satu program dari SIBISCO (komunitas 

Divisi Bisnis) adalah pelatihan dan pengembangan 
bisnis, yaitu menyediakan pelayanan mentoring 
kepada alumni yang mau memulai 
bisnis dan mengembangkan 
jejaring yang saling membangun. 
Sebagai salah satu upaya 
mewujudkannya, SIBISCO 
menyelenggarakan kegiatan 
pelatihan dengan tema "How 
to make a good business plan" 
pada tanggal 29 April 2017 di 
Agrophoria Office, Jakarta. Bapak 
Kristanto Santosa sebagai narasumber mengajarkan 
peserta bagaimana cara membuat proposal 
business plan yang profesional, menciptakan satu 

ide bisnis yang dapat diterapkan di tengah-tengah 
perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Kegiatan ini diharapkan juga dapat mendorong 
dan menolong alumni 
yang berencana memulai 
usaha menjadi pengusaha/
wirausaha yang mampu 
mewujudkan panggilan 
Allah dan menerapkan 
prinsip-prinsip kekristenan 
serta menjadi berkat melalui 
bidang bisnis. 

Alumni yang tertarik 
dengan dunia bisnis dan ingin bergabung dengan 
komunitas SIBISCO dapat menghubungi sekretariat 
Graduate Center di 081350355713 (Kry Selda). 
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Sekilas
Info

Info Pelayanan

Turut berduka cita atas kepergian:
Ibu Theresia Tan Piet See,  13 Maret 2017, Ibu mertua dari Ibu Ratny Martha 

(Badan Pengawas Perkantas)
Sdr. Aswindo ES Sitio, 16 Maret 2017, Staf Alumni BPC Sumatera Utara

Bpk. Danu Hardjadinata, 24 Maret 2017, ayah dari Ibu Ratny Martha (Badan Pengawas Perkantas)
Ibu Mesah Samuel Tanjung, 25 April 2017, ibu dari Bpk. Ronald C. Arang (Pengurus BPP Kal-Teng)

Bpk. L. Ginting, 1 Mei 2017, ayah dari Septarina Ginting - staf  BPP Jambi
Kiranya kekuatan dan penghiburan diberikan oleh Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Turut bersukacita atas kelahiran:
Sealtiel Ardhana Putra, lahir 31 Maret 2017, anak dari Sapto Trilaksana Putra (Staf BPR Bogor) & 

Yunita
Sean Jerry Tuasela, lahir 20 Mei 2017, anak dari Kenny Tuasela (Staf BPR Sorong) & Fero 

Kiranya bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama.

JUNI

Orientasi Staf
 1 Juni - 31 Juli 
“The Cultivated Life” Retreat 

21-22 Juni

JULI

Ibadah Syukur HUT ke-46 
Perkantas Nasional & Jakarta

1 Juli 

AGUSTUS

Vision Trip PMdN
1-8 Agustus

Kamp Nasional Dosen 
Indonesia

24 - 27 Agustus

Info Keluarga

Info Kegiatan Mendatang

Pelantikan BPP Samarinda

Ketua
 dr. Mauritz Silalahi, Sp.P

Sekretaris
 Reksi Sundu, Apt, M.Sc.

Bendahara
Jemmy, S.E.

Anggota
Joula Ria Abrianty-Rohy, S.T., M.T.
dr. Lukas Daniel Laetemia, M.Kes.

dr. Saut Monang Silitonga
dr. Loly Rotua Dharmanita Siagian, M.Kes., Sp.PK

Nanda Irvandy Malau, S.Psi., M.Si.
dr. Vera Madonna Lumbantoruan, M.Kes(DV), SpDV

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

"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

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang 
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan 
dengan ucapan syukur.” (Filipi 4:6)

Lahir dan besar di lingkungan keluarga Kristen, 
Rionas Baturante, S.T. sejak kecil terbiasa ke 
gereja tiap minggu dan berusaha untuk taat 

kepada orang tua serta tidak melakukan hal-hal yang 
dilarang di dalam Alkitab—sebagaimana dilakukan 
kebanyakan orang Kristen. Bulan September 2002, 
ketika mengikuti salah satu sesi dalam Kamp 
Pembinaan Mahasiswa Baru UKKOM (Unit Kegiatan 
Kerohanian Oikumene Mahasiswa) Jurusan Teknik 
Arsitektur Universitas Tadulako, Onas—demikian ia 
biasa dipanggil—menerima Kristus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat. Di sesi itulah untuk pertama kalinya 
ia mendengarkan dan memahami dengan sungguh-
sungguh tentang karya keselamatan Kristus dan lahir 
baru.

Meneladani totalitas Paulus
Artinya, perbuatan baik dan ketaataannya 

sekarang memiliki dasar yang kuat, yakni Kristus—
bukan karena kebiasaan atau budaya saja. Mungkin, 
itu yang membuat penyuka bubur Manado ini melihat 
rasul Paulus sebagai panutan. Di mata alumnus SMA 
Negeri 1 Palu ini, Paulus adalah contoh pribadi 
yang berubah 180 derajat setelah bertemu dengan 

Kristus. Seorang yang kejam dan 
tak berbelas kasihan, namun 
berubah menjadi pribadi 
yang memberikan seluruh 
hidup termasuk nyawanya 
bagi Kristus. Totalitas di 

dalam Kristus inilah yang ingin 
diteladaninya dari rasul Paulus. 

Setelah lulus kuliah 
arsitektur, penyuka musik 

pop, R&B, akustik, dan 
terkadang rock ini 

sempat berpindah-pindah tempat kerja. Saat ini, ia 
bekerja di sebuah perusahaan konsultan bangunan. 
Kepada Perkantas News, pemuda asli Palu ini 
berkisah mengenai keterlibatannya dalam pelayanan 
Perkantas. Ia pertama kali mengenal Perkantas Palu 
ketika bergabung dalam KTB di kampus. Pemimpin 
kelompoknya waktu itu terlibat dalam pelayanan 
Perkantas Palu, sehingga pertemuan kelompoknya 
selalu diadakan di rumah persekutuan. 

Tetap mendukung pelayanan mahasiswa
Hingga pada tahun 2004, penyuka warna apapun 

selain hitam ini mengikuti Kamp Kepemimpinan 
Indonesia Timur di Manado dan mulai diajak terlibat 
dalam kepanitiaan kegiatan yang ada di Perkantas 
Palu. Baginya, pelayanan mahasiswa adalah tempat 
untuk mengenal Kristus dan belajar melayani, dan 
ia meyakini, bahwa ada banyak siswa/mahasiswa 
yang seperti dirinya dulu dan perlu untuk dilayani. 
Itulah yang membuatnya tetap berusaha mendukung 
pelayanan mahasiswa di Perkantas maupun di 
kampusnya hingga saat ini.

Penyuka film Barat dan serial bergenre 
crime ini masih tercatat sebagai pemimpin 2 KTB 
alumni Teknik. Baginya, momen-momen ber-KTB 
merupakan saat yang menyegarkan. Kebersamaan 
di dalam kelompok menjadi semacam pelepas penat 
dari rutinitas pekerjaan—apalagi ketika sharing 
soal pasangan hidup. Dukanya, tentu saja, adalah 
ketika kelompoknya kesulitan menemukan waktu 
yang cocok karena kesibukan kerja masing-masing. 
Atau, ketika ada anggota kelompok yang studi lanjut 
maupun dipindah tugaskan ke kota lain.

Di tengah segala pergumulan hidup dan 
pelayanan, Onas menjadikan Filipi 4:6 sebagai ayat 
yang menguatkannya.  Kepada pembaca Perkantas 
News, baik mahasiswa maupun alumni, ia berpesan 
agar tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan 
di tengah kesibukan apapun, dan agar selalu menjaga 
diri dan kualitas pengajaran, sehingga dapat menjadi 
teladan yang baik. (rb)

Rionas Baturante, S.T.:
“Tetap Mendukung Pelayanan Mahasiswa”
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