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Tahun ini, genap 72 tahun usia kemerdekaan 
RI. Usia yang sudah cukup panjang melewati 
berbagai tantangan dan ujian sejak Proklamasi. 

Bukanlah hal yang mudah kemerdekaan RI ini 
diperoleh. Tidak sedikit pengorbanan para pendahulu 
yang ikut memperjuangkan kemerdekaaan RI. Para 
pahlawan yang ikut berjuang tidak memikirkan apa 
suku atau agama mereka ketika memperjuangkan 
kemerdekaan bangsanya. Dr. Sam Ratulangi, J. 
E. Sahetapi, J. B. Sumarlin, dan Radius Prawiro, 
merupakan sedikit contoh pejuang dan pelopor 
kemerdekaan yang beragama Kristen. Hanya satu 
yang menjadi tujuan mereka, yaitu agar bangsa ini 
terbebas dari belenggu penjajahan. 

Namun seiring waktu, fakta-fakta yang ada di 
atas semakin kontradiktif dengan kondisi masa kini. 
Saat ini, semakin sering kita mendengar dan melihat 
kenyataan adanya diskriminasi terkait suku dan 
agama. Seolah-olah kepemilikan bangsa ini hanyalah 
milik golongan, suku, dan agama tertentu saja. Dalam 
posisi kepemimpinan politik pun tak jarang juga kita 
melihat bahwa faktor agama dijadikan alasan 

untuk menghambat keterlibatan 
orang Kristen. Mungkin 

ketidakadilan itu juga yang 
memicu menipisnya rasa 
nasionalisme, khususnya 
di kalangan Kristen.

Iman Kristen dalam 
krisis nasionalisme

Akan tetapi, 
apabila kita merunut 
kembali konsep dwi-

k e w a r g a n e g a r a a n 
Kristen di Indonesia 
yang terdapat dalam 
salah satu tulisan karya 
J. Leimena, dimana 
orang Kristen sebagai 
umat tebusan Allah 
telah dimateraikan 
oleh keselamatan 

melalui karya penebusan Yesus Kristus. Di satu sisi, 
kita memiliki tanggung jawab sebagai warga kerajaan 
sorga, karena kewarganegaraan kita adalah warga 
negara sorga seperti tercantum dalam Alkitab. 

Namun di sisi lain, kita juga diberikan tanggung 
jawab oleh Tuhan dengan identitas sebagai warga 
negara Indonesia (dual citizenship), sehingga kita 
juga memiliki tanggung jawab besar bagi bangsa 
ini. Dengan demikian, ketidakadilan yang sering 
kita alami, tidak lantas kita jadikan alasan untuk 
menipiskan nasionalisme kita sebagai orang Kristen, 
tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk 
memikirkan bagaimana kita dapat memajukan, 
memperbaiki, dan membenahi keadaan yang serba 
tidak adil tersebut. 

Panggilan kita sebagai terang dan garam tetaplah 
menjadi panggilan yang utama di tengah bangsa ini. 
Tugas untuk menghadirkan kerajaan-Nya di tengah 
bangsa ini sangat tepat diwujudkan dengan semangat 
nasionalisme sebagai bentuk tanggung jawab dan 
rasa syukur kita atas karunia Tuhan. Tidak mungkin 
kerajaan Allah dapat diwujudkan tanpa adanya 
keadilan dan kesejahteraan bersama, namun keadilan 
dan kesejahteraan itupun tidak dapat terwujud tanpa 
adanya semangat nasionalisme.

Nasionalisme bukanlah bagian terpisah dari iman 
Kristen. Dalam narasi Alkitab, nasionalisme jelas 
adalah bagian dari kehidupan tokoh-tokoh seperti 
Daniel, Yusuf , Ester, dan Daud. Maka kita sebagai umat 
Tuhan juga perlu mengambil peran di tengah bangsa 
ini dengan semangat nasionalisme. Inilah wujud 
nyata tanggung jawab iman kita terhadap kondisi 
bangsa dan negara dimana Tuhan menempatkan kita. 
Jangan biarkan ketidakadilan yang ada di sekitar kita 
mengikis semangat nasionalisme dan kecintaan kita 
terhadap bangsa ini, melainkan teruslah berkarya 
dan menjunjung tinggi semangat cinta bangsa itu, 
dan tetaplah menyatakan buah Roh (Galatia 5: 22-
23); bagi kebaikan bangsa kita, dan bagi kemuliaan 
nama-Nya.

Penulis adalah staf mahasiswa Perkantas Jambi

Iman Kristen  dan Nasionalisme
Oleh: Septa Ginting* 
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Puji syukur kepada Tuhan karena Konsultasi Nasional 
Pelayanan Medis (KNPM) 2017 sudah berlangsung dengan 
baik. Dalam KNPM ini, panitia penyelenggara merangkap 

fasilitator dan pembicara yang di-support oleh staf kantor PMdN 
(Jacqueline & Christy). Melalui KNPM ini, PMdN bisa melihat 
kondisi PMK dan PMdK di daerah, baik melalui kuesioner maupun 
sharing langsung dari perwakilan daerah. Terdapat lebih kurang 
51 peserta dibantu 15 fasilitator/pembicara dari PMdN maupun 
perwakilan daerah yang menghadiri kegiatan ini. Adapun daerah 
yang mengikuti KNPM ini ada 14 daerah (22 kampus medis), 
yakni: Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Semarang, 
Purwokerto, Bali, Makassar, Manado, Palu, Pontianak, Samarinda 
dan Palangkaraya. 

Acara KNPM ini merupakan konsultasi visi-misi dan kondisi 
P1-P4 yang ada di pelayanan medis daerah. Pembicara dan 
fasilitator yang memandu acara ini adalah dr. Lineus Hewis 
(PMdN), dr. Lydia Pratanu (PMdN), dr. Susana Erika (Bali), dr. 
Reka (Jogja), dr. Tita (Semarang), dr. Yere (PMdN), dr. Priska 
Gunadi (Jakarta), dr. Christine (Jakarta/alumni Medan), Riris 
Delima, dan Naomi Fortuna. Ada 6 orang staf daerah yang ikut 
mendampingi peserta KNPM dari daerahnya (Bandung, Makasar, 
Pontianak, Palu, Malang). 

Melalui sesi dan diskusi, para pengurus diingatkan kembali 
tentang hal-hal mendasar dalam visi dan misi, berdiskusi 
tentang bagaimana visi dan misi PMK/PMdK selama ini. Diskusi 
dilanjutkan pemaparan tentang P1-P4 (Penginjilan, Pembinaan, 
Pelipatgandaan dan Pengutusan), yang diakhiri dengan diskusi 
dalam grup untuk mengevaluasi dan mempertajam kondisi dan 
program P1-P4 yang ada di persekutuan medis kampus. Di akhir 
KNPM, peserta diminta untuk membuat action plan yang SMART 
(Specific, Measurable, Attainable, Realistic & Time Bound). 
Berdasarkan action plan ini, ada beberapa PR daerah yang akan 
di-follow up, di antaranya adaptasi kurikulum medis P1-P4, 
dan gerakan sister-brother persekutuan medis, dimana antara 
persekutuan medis memiliki rekan yang bisa membantu dalam 

Kilas
Triwulan

Shalom,

Upacara dalam rangka 
memperingati Hari 
Kemerdekaan di Istana 

Negara tahun ini dikatakan sangat 
berbeda dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya yang “formal”. Tahun 
ini, setiap hadirin termasuk Presiden 
dan ibu Iriana Jokowi mengenakan 
pakaian daerah. Bagi banyak orang, 
hal ini merupakan sesuatu yang 
istimewa. Istana tampak penuh warna. 
Istana tampak meng-Indonesia.

Ya, sesungguhnya keberagaman 
merupakan identitas bangsa kita. 
Tidak seperti banyak bangsa lain di 
dunia, Indonesia terdiri atas berbagai 
suku, ras, agama, dan bahasa. 
Inilah juga yang menjadi keunikan 
pelayanan Perkantas dibandingkan 
dengan pelayanan serupa di negara 
lain. Para siswa, mahasiswa, dan 
alumni dari berbagai latar belakang 
dibina agar menjadi pribadi-pribadi 
yang mendedikasikan hidupnya bagi 
kesejahteraan negeri ini.

Sama seperti perayaan Hari 
Kemerdekaan di Istana Negara, 
pelayanan Perkantas sesungguhnya 
juga penuh warna. Tak hanya 
melayani berbagai suku dan 
bahasa, Perkantas juga melayani 
berbagai generasi. Mulai dari siswa, 
mahasiswa, hingga alumni. Perkantas 
News hanyalah salah satu upaya 
untuk merekam berbagai warna 
tersebut dan menyajikannya kepada 
para pembaca. 

Selamat menikmati sajian edisi 
kali ini, dan kiranya kita semua 
menjadi pribadi-pribadi yang 
turut memberikan sumbangsih 
bagi kemajuan dan kesejahteraan 
Indonesia. Maranatha!

Redaksi

KNPM 2017
“Berbagi Visi Medis” Dari Redaksi

Bersambung ke hal. 5...
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 Hari Doa dan Puasa Nasional
"Quo Vadis, Indonesia?"

Hostile times, prophetic pilgrim. Demikianlah 
tema yang diangkat dalam perhelatan IFES 
(International Fellowship of Evangelical 

Students) se-Asia Tenggara, East Asia Regional 
Conference (EARC). Dalam EARC kali ini, Korea Selatan 

didapuk sebagai tuan rumah. Acara diselenggarakan 
di Yonsei University International, Songdo-Incheon, 
Korea Selatan. Acara yang dilaksanakan dari tanggal 
3 Agustus hingga 9 Agustus 2017 ini dikemas dengan 
gaya anak muda, penuh dengan berbagai acara 
interaktif antarnegara, sehingga semua peserta sangat 
menikmatinya. Perbedaan budaya dan bahasa tidak 
menyurutkan para peserta untuk berkomunikasi.

Sekitar 700 peserta yang hadir dari berbagai negara 
di Asia Tenggara diajak untuk menggumulkan bersama 
persoalan-persoalan yang terjadi di tiap negara, siapa 
kita, dan apa yang harus kita perbuat. Melalui eksposisi 
tiap pagi dari Kitab Yeremia yang dibawakan oleh Rev. 
Munther Ishak dari Palestina, peserta diajak untuk 
melihat panggilan Tuhan dalam hidup mereka sebagai 
umat yang ditempatkan di sebuah negara untuk 
menghadirkan kebenaran Allah yang relevan dengan 
keadaan zaman yang kelam. Bukan sekadar menjadi 
pengkhotbah hebat, tetapi menjadi pengkhotbah yang 
relevan. 

Dalam sesi pleno, peserta diajak untuk 
merefleksikan persoalan dunia, kehancuran yang 
terjadi, penderitaan yang dialami, dan semua persoalan 
bangsa yang hampir terjadi di semua negara se-Asia 
Tenggara. Di dalam zaman kekelaman ini, peserta 
dipanggil untuk memiliki komunitas yang menyuarakan 
suara kenabian dan menikmati persekutuan Roh yang 
mempersatukan dari seluruh dunia, walaupun dari 
berbagai budaya yang berbeda, untuk memberitakan 
injil. Selain itu, peserta juga diperlihatkan bagaimana 
Kristus menjadi jawaban dari ratapan yang dialami 
oleh manusia. 

EARC 2017 mengobarkan komitmen para peserta 
untuk terlibat menyuarakan suara kenabian di tengah 
zaman yang kelam ini. Peserta tertantang untuk tidak 
tinggal diam, termasuk juga 29 peserta dari Indonesia.
“Hostile Times, Prophetic Pilgrim” bukan hanya untuk 

Seminar dan Hari Doa Puasa Nasional 2017 
“Berdoa Kepada Allah yang Berdaulat dan 
Mahakuasa”

Syukur kepada Allah yang senantiasa memelihara 
pelayanan Perkantas dari hari ke hari. Pada tanggal 
12 Agustus 2017, telah terselenggara acara Seminar 
dan Hari Doa Puasa Nasional di Aula Gedung D 
UNIKA Atmajaya Jakarta yang dihadiri oleh siswa, 
mahasiswa, dan alumni sebanyak lebih kurang 200 
orang. Acara ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 
adalah seminar kebangsaan dengan tema “Intoleransi: 
Quo Vadis Indonesia”, sedangkan sesi kedua adalah 
ibadah doa dengan tema “Indonesia: Atas Rahmat 
Tuhan yang Maha Kuasa”. 

Peserta Seminar dan Doa Puasa Nasional 
mendoakan pergumulan berbagai bidang di Indonesia 
(penegakan hukum, kemiskinan, penginjilan, 
pemerintahan, Pemilu). Acara ditutup dengan 
doa kelompok yang terdiri dari satu alumni yang 
membagikan pergumulan dan perjuangan mereka di 
dalam usaha membangun bangsa dan didoakan oleh 
seluruh anggota kelompok.

Seminar Kebangsaan dibawakan oleh 3 
narasumber, yaitu Abdul Moqsith Ghazali (Wahid 
Foundation), Jayadi Damanik (Komnas HAM), dan 
Angsoka Paundralingga (Ekonom Bank Indonesia). 
Firman Tuhan pada ibadah doa dibawakan oleh Peter 
Jacobs, berdasarkan pembacaan dari Nehemia 1 yang 

Bersambung ke hal. 11...

EARC 2017
“Ratapan di Masa Kekelaman”

peserta yang mengikuti EARC ini, melainkan setiap 
kita seharusnya terpanggil untuk menyuarakan 
suara kenabian, menghadirkan suara kebenaran di 
dalam zaman yang kelam. Kita tidak boleh berpangku 
tangan dan diam. Kita perlu meratap kepada Tuhan 
dan memohon Dia untuk menggerakkan dan 
mengutus setiap kita menjadi suara kenabian yang 
menghadirkan kebenaran yang relevan dalam tiap 
zaman. (ar)
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Rapat-rapat persiapan pelaksanaan Konsultasi 
Nasional Pelayanan Medis (KNPM 2017), 
selain membahas materi, juga membahas hasil 

kuesioner demografi dan P1-P4 PMK Medis yang 
telah disebar sejak bulan Juni. Kuesioner ini diisi 
oleh PMK/PMdK Medis se-Indonesia. Berdasarkan 
kuesioner tersebut, tim litbang PMdN menemukan 
fakta-fakta sebagai berikut: jumlah mahasiswa 
Kristen di Pascasarjana dr/drg adalah 50% dari 
total mahasiswa; jumlah AKK sebanyak 26-50% 
mahasiswa Kristen; 100% petobat baru di-follow up 
ke dalam KK; sementara persentase KK yang aktif 
sebanyak 26-50%.

Terdapat tiga kendala terbesar di bidang 
pemuridan, yakni: (1) 
Waktu, kesibukan 
studi mahasiswa, 
dan prioritas studi 
yang ketat; (2) 
L i n g k u n g a n / g a y a 
hidup mahasiswa yang 
semakin berubah dan 
semakin egoistik; dan 
(3) Kualitas AKK dan 
PKK yang menurun, 
seperti kurang 
disiplin, kurang bayar 
harga, kurang komitmen, dll. Hal ini tampak dalam 
upaya peningkatan kualitas melalui persekutuan 
besar/kebaktian, dimana tingkat kehadiran AKK 
maupun PKK yang hanya sebesar 26-50%.

Saran dari tim litbang selanjutnya adalah adanya 
penelitian lanjutan tentang waktu pembinaan yang 
dibutuhkan mempersiapkan PKK dan penelitian 
lanjutan tentang waktu yang efektif untuk 
mengerjakan P1–P4. 

KNPM 2017
KNPM dilaksanakan di Santorini Sentul City 

pada tanggal 4-6 Agustus 2017. Enam puluh 
sembilan peserta dan fasilitator mengikuti acara 
ini. Para peserta yang hadir berasal dari DIY, 
Semarang, Malang, Bandung, Bali, Samarinda, Medan, 
Purwokerto, Jakarta, Ambon, Palangkaraya, Manado, 
dan Pontianak.

Dalam sesi Pembukaan, dibahas keunikan yang 
melekat pada profesi medis, antara lain: tenaga 
medis dapat diterima secara luas, tanpa memandang 
suku, agama, dan ras; pelayanan medis dibutuhkan, 
baik dalam situasi damai, maupun perang, suasana 
tenang maupun bencana; dalam kondisi sakit, orang 
akan lebih terbuka kepada perkara-perkara rohani; 
fasilitas kesehatan hampir selalu menjadi terminal 

Pelayanan Medis 
Nasional

"Memperlengkapi dan Membangun Jejaring Pelayanan Medis"

terakhir orang sebelum hidupnya berakhir; fasilitas 
kesehatan dan tenaga medis jauh lebih banyak 
dikunjungi daripada gereja dan rohaniawan; dan 
profesi medis di berbagai daerah masih sangat 
dihormati dan dijadikan panutan dalam berbagai 
aspek hidup.

KNPM 2017 memaparkan visi-misi pelayanan 
medis, menyamakan pola pikir tentang visi dan misi 
pelayanan medis, mengevaluasi visi-misi pelayanan 
medis di daerah masing-masing, dan merenungkan/
mengevaluasi visi dan misi PMK masing-masing. 
Peserta sangat menikmati setiap sesi dan sharing 
kondisi masing-masing daerah. 

Visi PMdN adalah dokter/dokter gigi Kristen yang 
memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, 

sehingga menjadi 
tenaga medis yang: 
m e n g i n t e g ra s i k a n 
iman ke dalam profesi, 
melayani manusia 
ciptaan-Nya secara 
utuh, menyuarakan 
kebenaran Firman 
Tuhan dalam etika 
medis dan profesi, dan 
berkontribusi secara 
aktif bagi gereja, 

bangsa, serta dunia.
Sedangkan misi PMdN hadir di Indonesia 

adalah untuk: menguatkan pemuridan di kalangan 
mahasiswa dan alumni medis (Discipleship), 
memperlengkapi mahasiswa dan alumni medis untuk 
meneladani Kristus dalam mengerjakan profesinya 
(Equipping), dan memfasilitasi serta membangun 
jejaring untuk berkontribusi bagi gereja, bangsa, dan 
dunia (Facilitating and Networking).

Acara ini menghasilkan langkah-langkah 
strategis dan praktis (proyek bersama) yang 
bisa diterapkan di daerah masing-masing, yakni 
adanya forum komunikasi/konsultasi nasional dan 
regional yang berkala antar PMK-PMdK untuk saling 
membagikan kemajuan P1-P4 di daerah masing-
masing, dan adanya orang-orang yang memberi diri 
dalam pelayanan medis, baik sebagai orang kunci 
daerah, associate staf, ataupun staf yang bersedia 
ikut membantu pelayanan medis di daerahnya. (jec)

Informasi PMdN:
) 087880607693 (CALL/SMS/WA)
+	pmdn_perkantas@yahoo.com
8	www.cmdfi.or.id
 medisnasional (Facebook/Twitter)
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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)

Kehidupan manusia tampak berakar dan bercabang, 
yang melibatkan gerakan yang naik, dan turun. 
Melalui lensa perawatan, kita melihat kehidupan kita 
yang mengambil tempat di “taman Allah”.

Alkitab menawarkan perawatan rohani, dan 
konsep perawatan jiwa menemukan landasan 
alkitabiah dalam kata-kata para nabi dan pemazmur. 
Di kebun, Pemilik Anggur—yang kepadaNya kita 
melekat—mengatakan bahwa setiap ”ranting yang 
berbuah, dibersihkanNya, supaya ia lebih banyak 
berbuah” (Yoh. 15:2). 

Dalam buku ini kita diajarkan tentang disiplin-
disiplin rohani yang memungkinkan kita berbuah dan 
memperkaya tanah di mana kita hidup. Disiplin rohani 
yang dibahas dalam buku ini adalah mendengarkan 

secara kontemplatif, 
memelihara hari 
sabat, lectio divina, 
bimbingan rohani, 
dan persahabatan 
jiwa.

K i r a n y a 
melalui disiplin-
disiplin rohani 
yang ditawarkan 
buku ini, kita dapat 
b e r p a r t i s i p a s i 
d a l a m 
pertumbuhan kita. 

Disiplin saat kita 
mengikuti hasrat kita berbalik dan kembali kepada 
Allah. (cd)

Buku “Merawat 
Kehidupan” karya Susan 
S. Phillips diluncurkan 

Literatur Perkantas dalam 
Retret “The Cultivated Life” 
yang diselenggarakan di 
Jakarta selama dua hari pada 
tanggal 21-22 Juni 2017. 

Dalam buku ini, Susan 
mengajak pembaca untuk 
merefleksikan beberapa 
pertanyaan, seperti bagaimana 
kita dapat membentuk kehidupan yang indah dari 
waktu yang superpadat, hari yang dijejali berbagai 
tugas? Bagaimana kita dapat mengikut Yesus, yang 
adalah Jalan dan Hidup, 
dan menerima sukacita 
Allah? Bagaimana kita 
dapat berpartisipasi 
dalam mengembangkan 
jiwa kita dalam 
perjuangan yang tiada 
henti, budaya sirkus 
yang mendorong kita 
untuk menjadi pemain 
dan penonton?

Dalam budaya 
kita yang menyerupai 
sirkus, kedisiplinan 
rohani dapat dengan 
mudah ditinggalkan sebagaimana hari-hari kita 
terbagi antara pekerjaan yang penuh tekanan dan 
hiburan kosong, yang tidak menawarkan nutrisi yang 
dibutuhkan oleh “pohon yang berjalan.” Cara hidup 
seperti itu menyisakan pada kita kelalaian, bahkan 
keterpisahan dari diri kita sendiri, orang lain, dan 
Sang Mahakudus.

Buku ini mengacu pada gambaran alkitabiah 
tentang perawatan dan narasi yang menjiwainya. 

Literatur
Perkantas"The Cultivated Life Retreat”

pengelolaan pelayanan. Juga, pengembangan litbang 
medis yang akan ditangani secara khusus ke depan.

Dalam khotbah Minggu, Ir. Tadius Gunadi, MCS 
mengingatkan tentang kesatuan dan meneladani 
karakter kerendahan hati Kristus (Filipi 2). Dalam 
renungan pagi, dr. Reka mengingatkan kepada 
peserta bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan, 
dan tugas kita adalah menanam dan menyiram. 
Sedangkan Sekjen Perkantas, Triawan Wicaksono, 
dalam ibadah pengutusan membawakan khotbah 
dengan tema “Be Strong In Him” yang terambil dari 

sambungan hal. 2...

Yosua 1. Triawan mengingatkan peserta untuk tetap 
kuat dan berpegang pada firman di tengah berbagai 
tantangan dan kesulitan yang ada. 

KNPM telah selesai. Tugas di daerah menanti: 
untuk mengerjakan pemuridan di tempat masing-
masing dalam rangka memperjuangkan visi tenaga 
medis yang menjadi berkat di mana saja mereka 
berada. Doakan follow up di daerah-daerah, agar 
pertumbuhan yang ada menghasilkan buah yang 
matang dan manis bagi kemuliaan Allah Bapa di 
Sorga. Amin. (fn)
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Gerak Pelayanan 
Daerah

Lahirnya pelayanan Perkantas di Lampung 
dimulai dari kerinduan bersekutu beberapa 
mahasiswa dengan latar belakang gereja yang 

berbeda-beda. Kerinduan ini kemudian diwujudkan 
dalam bentuk kelompok-kelompok doa dan 
kelompok PA. Perintisan pelayanan hanya difokuskan 
bagi mahasiswa saja pada tahun 1980, kemudian ada 
visitasi dari staf Perkantas Jakarta pada tahun 1981-
1991. Mereka yang pernah mengunjungi Lampung, 
antara lain: Andry Pakan, Mangapul Sagala, Toni 
Antonio, Polo Situmorang, Ria Pasaribu, dan Donda 
Panggabean. 

Seiring dengan berjalannya waktu, dibentuklah 
wadah PMK Bandar Lampung pos Unila pada tahun 
1985 yang diketuai oleh Mangasi Simangunsong. Pada 
tahun 1987, kepemimpinan beralih Ke Purwanto, dan 
pada tahun 1989 ke Tri Yosua Taruna. Di tahun 1991-
1993, pelayanan Lampung mendapat pembinaan 
secara rutin dua minggu sekali oleh Alex Mirza 
Hukom dan Eliyunus Gulo, 
di kediaman Ir. Jonathan 
Parapasan.

Arah pelayanan 
PMK Bandar Lampung 
pos Unila semakin jelas 
setelah bergabung 
dengan Perkantas Jakarta 
dan berubah nama 
menjadi PMK Lampung, 
dan pada tahun 1995 dilayani oleh A.T. Hariyanto 
sebagai staf pertama di Lampung. Sejak adanya 
staf, pelayanan berkembang dengan pesat. Andry 
Pakan juga berperan besar dalam keberlangsungan 
pelayanan ini. Secara rutin ia membagikan visi dan 
misi pelayanan Perkantas kepada beberapa alumni 
di Lampung, sehingga pada tanggal 26 Maret 1996, 
terbentuklah Tim Perintisan Pelayanan Perkantas 
Lampung (TPPL) yang diketuai oleh Drs. Tri Yosua 
Taruna. 

Pada bulan Juni 1996, Ria Pasaribu (saat itu PC 
Perkantas Jakarta) diundang untuk membicarakan 
langkah-langkah lebih lanjut yang harus dikerjakan 
oleh TPPL dan juga melakukan pelantikan. Pada 
tanggal 24 April 1998, Ria Pasaribu melantik BPP I 
Perkantas Lampung periode 1998-2000, yaitu: Drs. 
Tri Yosua Taruna (Ketua), Ir. Darwin Pangaribuan 
(Sekretaris), Santobi S.E (Bendahara), dan Liong Mie 
Khie, M.Div; Poltak Silaban, S.Th, serta Drs. Tri Yosua 
Taruna (Anggota).

Perintisan Pringsewu
Bulan Agustus 2006, terbentuk tim misi yang 

terdiri dari peserta KNM 2006 untuk melakukan 
perintisan ke Pringsewu. Pelayanan dimulai dengan 
mengadakan KKR siswa pada bulan Agustus 2007 di 
GKMI Ekaristi Pringsewu dan follow up dari KKR ini 
adalah diadakannya persekutuan siswa 2 kali sebulan.

Setelah beberapa waktu pelayanan berjalan 
tersendat karena ketiadaan staf, akhirnya Susi Purwati, 
S.Th yang dihubungi untuk bergumul menjadi staf 
siswa Pringsewu mulai melayani pada tanggal 15 
Mei 2010. Frank Sopacuaperu, salah satu alumnus 
pelayanan siswa, berkomitmen menjadi staf penuh 
waktu pada bulan September 2014. 

Pelayanan Pringsewu pun terus berkembang 
dengan baik, dan bahkan di bulan April lalu sudah 
didewasakan menjadi BPR dan saat ini sedang merintis 
pelayanan ke kabupaten Pesawaran dan Tanggamus.

Perintisan Metro
Pelayanan di Metro dimulai dengan meet and greet 

pada tanggal 24 April 2016 
di rumah keluarga Pdt. A.T 
Hariyanto (mantan staf 
Perkantas Lampung) yang 
dihadiri oleh 10 pasutri 
dan 1 alumnus lajang. 
Mereka bersepakat untuk 
mengadakan persekutuan 
rutin, tetapi pada 
kenyataannya hanya 3-5 

keluarga saja yang hadir, sehingga pola persekutuan 
besar diganti menjadi KTB tiap 2 bulan. 

Perintisan pelayanan pasutri ini kemudian 
menolong staf untuk merintis pelayanan siswa. Alumni 
punya peran besar dalam hal menjalin relasi. Sekolah 
yang dilayani pertama adalah SMAN I Kota Gajah. 
Tetapi, karena konsep dan komitmen yang kurang, 
maka pelayanan di Kota Gajah terpaksa terhenti. 

Sekolah sasaran berikutnya adalah SMAK Metro. 
Relasi baru dijalin dengan melakukan kunjungan 
pada tanggal 21 Juli, dan mendapatkan tanggapan 
baik dari kepala sekolah, guru agama, dan guru BK 
sekaligus pembina kegiatan kerohanian. Puji Tuhan, 
Kepala Sekolah (ibu Heni) pernah dibina di Perkantas, 
sehingga memudahkan dalam memulai pelayanan.

Demikianlah sekilas sejarah pelayanan Perkantas 
Lampung. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai 
pelayanan di “Kota Gajah” ini dan makin banyak jiwa 
ditolong untuk bertumbuh di dalam Kristus, sehingga 
pelayanan Perkantas menjadi berkat, bukan hanya 
di Lampung, melainkan juga di Indonesia maupun di 
dunia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia! (hr)

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

Ulang
Tahun

1 Ester Oshin Aritonang (Staf BPC Jawa 
Timur)

2  Septarina Ginting (Staf BPP Jambi)
3 Sigit Suryono (Pengurus BPC Yogyakarta) 
3 Margareta Jackeline.  A (Staf Kantor 

Nasional)
3 Yusnita Marice Sianipar (Pengurus BPR 

Rantauprapat)
3 Herodias Frank Lare S. (Staf BPC 

Lampung)
4 Sarka (Staf Litanas)
6 Tornado Gregorius Silitonga (Staf BPC 

Jakarta)
6 Iis Achsa (Staf BPC Jawa Timur)
7  Imanuel F. Meok (Staf BPC Nusa Tenggara 

Timur)
7 Altur Palentinus Lubis (Pengurus BPP 

Padang)
7 Alfred Hasiholan (Pengurus BPC Bali)
8 Adelina Sitepu (Pengurus BPC Sumatera 

Utara) 
9 Seprin Yustenty (Staf BPC Nusa Tenggara 

Timur)
10 Simon Dertha Tarigan (Pengurus BPC 

Sumatera Utara)
10  Sapto Trilaksana Putra (Staf BPR Bogor)
12  Sutrisna  (Staf BPC Jawa Barat)
12 Farida Sitorus (Pengurus BPR Pematang 

Siantar)
14 Teguh Santosa (Badan Pembina) 
14 Bubun Bangalino (Pengurus BPC Nusa 

Tenggara Timur)
15 Elisa Magdalena Panjaitan (Staf BPC Riau)
16  Danang Ardiyanto (Pengurus BPR Malang)
18 Sefriana Getrix (Pengurus BPC Bali)
19 Candra Putra Ardi Ananta (Staf BPR 

Kediri)
19 Alfrida Marsinta (Pengurus BPP Jambi)
19 Eva Sriwiyanti Sinaga (Pengurus BPR 

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

Riau)
24  Ratna S.D. Hutabarat (Pengurus BPC 

Jakarta)
24 Samuel Lassa (Staf BPR Waingapu)
25 John Lukman Purba (Pengurus BPC 

Sumatera Utara)
27  Lucerina Sitorus(Staf BPC Jakarta)
27 Maria Irawati Simanjuntak (Pengurus 

PMdN)
28  Goldo Lumbantoruan (Pengurus BPC 

Kalimantan Barat)
28  Yulius Ebenhaezer (Staf BPC Nusa 

Tenggara Timur)
28 Vina Kardiana (Ass. Staf BPC Kalimantan 

Barat)
29 Irene Hintan Putung (Pengurus PMDN)
30 Bayu Eko Broto (Pengurus BPR 

Rantauprapat)
30 Stevina Marlinawati (Staf BPC Jakarta)

September

1 Pelita Hati Surbakti (Pengurus  BPP 
Palembang) 

2  Eny Setijaningsih (Staf BPR Malang)
4 Daner Sagala (Pengurus BPP Bengkulu)
5  Ardhi Purwoko (Staf BPC Jakarta)
5 Adri Helver Roniarta Marpaung (Pengurus 

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

Yogyakarta)
5 Prima Vista (Staf Kantor Nasional)
8 Yustia Tanari (Pengurus BPR Poso)
9  Krisna Yogi Pramono  (Staf BPR Malang)
9 Anastasia Nancy Waas (Staf BPC Bali)
11 Peter Jacobs (BPN – Ketua 1)
11 Alfa Edison (Staf BPC  Jawa Barat)
12 Meryani Nainggolan (Pengurus BPP Jambi)
12 Lusiana R. Masakeri (Staf BPP Jayapura) 
13 Kry Selda (Staf Kantor GC)
13 Ricky Christian David Welem (Pengurus 

BPC Bali)
14  Robert William Musung (Staf BPP 

Mataram)
14 Sigit Budi Darmawan (Pengurus GC/ Ex-

Officio GC)
16 Daniel Marbun (Pengurus BPC Jawa Barat)
16 Salem Limbong (Pengurus BPC Sumatera 

Utara)
16 Rasnanita Ginting (Pengurus GC)
18 Benny Harijanto (Badan Pembina)
18 Reza Tehusalawany (Pengurus GC)
19 Alwin Berkat (Pengurus BPP Banjarmasin)
20 Wahyu Dwijayati (Staf BPC Jawa Timur)
20 Rekson Sibarani (Pengurus BPR 

Rantauprapat)
20  Johan Andreas Santoso (Staf BPC 

Yogyakarta)
20 Metta Bertina (Staf BPC Jawa Barat)
21 Ivana Sajogo (Pengurus BPC Jawa Timur)
21 Isana Arisa Muskananfola (Staf BPC Jawa 

Timur)
21 Helena Ullyartha (Pengurus PMdN)
21 Handayani Pardede (Pengurus BPR 

Sidikalang)
22  Ester Manapa S. (Pengurus BPC Sulawesi 

Selatan & BPN Perwakilan Daerah)
23 Kartika Shanti (Pengurus BPC Jawa Barat)
26  Ivan Oktafianto (Staf BPC Jawa Tengah) 
26 Sahat Sonang Sitanggang (Pengurus BPR 

Pematang Siantar)
28 Owin Mariana Pangaribuan (Staf BPC 

Jakarta)
29 Yanti Romauli Simanjuntak (Pengurus BPC 

Lampung)
30 Naftalia Parhunion (Staf Kantor Nasional)

November

1 Roika Heprida Sitio (Staf BPR Pematang 
Siantar)

2 Ridolof Kelmaskossu (Staf BPC Maluku)
3 Yuluarjo (BPN – Bendahara 2)
4 Eunike Apostelina (Staf BPC Jakarta)
4 Debby Johanis (Staf BPC Jawa Barat)
5 Karnia Melda Baturandan (Staf BPR 

Toraja)
5 Robin Ignatius (Staf BPC Jawa Timur)
5 Nofri Noenoehitoe-Manafe (Pengurus BPC 

Nusa Tenggara Timur)
6 Raynaldi Philipus (Staf BPC Jakarta)
6 Diana Walandouw (Staf BPC Jawa Barat)
6 Yani Aryani (Pengurus BPC Jawa Tengah)
7  Yussy Kusumaheny (Staf BPR Solo)
9 Yusnani Esther Panggoa (Pengurus BPC 

Maluku)
11 Reizky Immanuel Nussy (Staf BPP 

Mataram)
11 Daniel Puspowardojo (Staf BPR 

Purwokerto)
11 Hilda Suherman (Pengurus BPC Bali)
13 Susi Purwati (Staf BPC Lampung)
14 Agung Kurniawan (Staf BPC Jawa Timur)
14 Margareta Novitasari (Staf BPC 

Yogyakarta)
15 Gamaliel N. Buifena (Pengurus BPC Nusa 

Tenggara Timur)
15 Tomi Jakob Randan (BPN – Ketua 3)
16 Novlin Palinggi (Assc. Staf BPC Sulawesi 

Utara)
16 Partogi Samosir (Badan Pengawas)
18  Asnah Suryati Saragih(Staf BPC Riau)
18 Eddy Kristanto (Pengurus PMdN)
18 Aris Joko Susilo (Staf BPC Bali)
19  Yohanes Agung  (Staf BPR Karanganyar)
19 Priscilla Rosty Sukmono (Ass. Staf BPC 

Yogyakarta)
20 Novi Astuti Y. L. (Pengurus BPC Jawa 

Tengah)
21 Inta P. N. Damanik (Pengurus BPC 

Maluku)
21 Arianto Batara (Pengurus BPC Sulawesi 

Utara)
25  Bambang Sriyanto (Pengurus BPC Jawa 

Tengah/BPN Wakil Daerah)  
26 Eri Iwantoko (Staf BPC Jawa Timur) 
27  Metty Kusumastuti (Staf BPC Jawa Barat)
28 Tatik (Pengurus BPR Magelang)
28 Advent Simbolon (Pengurus BPR 

Rantauprapat)
30 Muara T. Siagian (Pengurus BPC 

Lampung)

Oktober
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Pokok
Doa

LAMPUNG

• Bersyukur atas terlaksananya 
proses regenerasi di semua 
komponen. 

• Bersyukur atas evaluasi 
tahunan dan perencanaan 
program 1 tahun ke depan 
yang sudah dikerjakan 
oleh semua komponen.

• Bersyukur atas Raker 
Perkantas Lampung pada 
tanggal 22-23 Juli di Jehian 
Garden, dimana sebagian besar 
pengurus komponen bisa 
mengikuti. Bersyukur atas mas 
Sapto (staf traveling Jakarta) 
yang telah mengambil bagian, 
memotivasi, dan membagikan 
banyak hal tentang pelayanan.

• Bersyukur atas perintisan 
pelayanan di Pesawaran 
dan Tanggamus dan juga 
perintisan di Kota Metro. 
Bersyukur atas relasi yang 
terus dibangun oleh orang 
kunci di sana. Dan, bersyukur 
atas relasi yang mulai dijalin 
dengan guru-guru di SMAK 
Metro dan mendapatkan 
sambutan yang baik.

• Doakan setiap evaluasi yang 
sudah dilakukan mendorong 
kualitas pelayanan. Doakan 
pengurus periode baru agar 
dapat sehati-sepikir dalam 
mengerjakan pelayanan. 

• Doakan setiap pengurus 
dapat benar-benar mengerti 
arti pelayanan dan melayani 
sehingga dapat menghidupi 
komitmen yang sudah diambil, 
sehingga pelayanan yang 
dikerjakan bukan sekedar 
memenuhi tuntutan program.

• Doakan mantan pengurus 
agar tetap punya kontribusi 
terhadap pelayanan Perkantas.

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)

JAMBI

• Bersyukur atas pelayanan 
sepanjang bulan Juni-Juli, juga 
di tengah masa liburan panjang 
siswa dan mahasiswa, komponen 
Perkantas Jambi dapat 
melakukan evaluasi tahunan 
pelayanan dan penyusunan 
program tahunan pelayanan 
ke depan bersama pengurus 
baru di setiap komponen.

• Bersyukur atas pelaksanaan 
HUT Perkantas Jambi yang ke-
23 pada tanggal 16 Juli lalu.

• Bersyukur atas Evaluasi 
Tahunan dan Penyusunan 
Program Tahunan pelayanan 
Perkantas Jambi pada 
tanggal 17 dan 18 Juni lalu. 

• Doakan saat ini telah terbentuk 
panitia KKR Siswa dan 
Mahasiswa yang akan diadakan 
pada tanggal 12-13 Oktober 
mendatang. Doakan panitia 
yang telah terbentuk agar dapat 
mengerjakan tanggung jawab 
mereka dan kiranya Tuhan 
mencukupkan setiap kebutuhan.

• Doakan kebutuhan dana 
untuk pembangunan rumah 
persekutuan agar Tuhan 
cukupkan.

• Bersyukur atas Bible Study 
PMKB setiap Kamis (masih 
membahas kitab Nehemia); 
PAK 1 Juli yang dilayani 
Herald Siagian dengan tema 
“Respectable Sins (2).”

• Bersyukur atas rumah 
sekretariat yang baru dan mulai 
ditempati. Doakan agar dapat 
segera digunakan sebagai 
sekretariat Perkantas Bogor 
sehingga dapat mendukung 
pengembangan pelayanan 
siswa,mahasiswa, dan alumni 
di Bogor, serta dapat diterima 
oleh lingkungan sekitar.

• Bersyukur atas evaluasi 
semester Perkantas Bogor 
yang telah diadakan 8 Juli lalu.

• Bersyukur atas pelantikan 
BPR baru 26 Agustus 2017, 
untuk penyertaan Tuhan 
bagi pelayanan 4 pengurus 
baru, yaitu: Yanti Ginting, 
Janner Mahulae, Stewart 
Nababan, dan Albert Lim. 

• Bersyukur acara HDPN 
dalam bentuk Seminar dan 
Doa pada tanggal 26 Agustus 
2017, dengan narasumber 
Pdt. Darwin Dharmawan 
dan Bp. Sigit Dharmawan.

• Doakan setiap kegiatan PMK 
Bogor dan TPPM, PPAK dan 
TPS agar dapat mendewasakan 
siswa, mahasiswa, dan 
alumni, baik melalui 
persekutuan, pembinaan, 
maupun KK atau KTB.

BOGOR

• Doakan proses perintisan 
di kabupaten Pesawaran, 
Tanggamus, hingga ke Metro. 
Doakan setiap proses dan relasi 
yang sudah dan akan dibangun 
dengan orang-orang kunci di sana. 

• Doakan pendekatan yang akan 
dijalin ke salah seorang alumni 
di Metro, yang diharapkan 
dapat mem-back up pelayanan 
di Metro untuk jangka panjang.

• Doakan kondisi keuangan 
Perkantas Lampung yang sedang 
defisit. Doakan relasi yang 
dibangun dengan alumni yang 
terdiri dari berbagai tipe, agar BPC 
dan staf peka, tanggap, dan bijak 
dalam mengerjakan bagian ini.



8 9

Training for Trainer Educational Care (TFT EC)

Perkembangan pendidikan di Indonesia pada kenyataanya tetap diikuti oleh berbagai masalah yang 
kompleks dan tidak mudah untuk ditangani. Guru, salah satu elemen penting dalam pendidikan, tidak 
bebas dari masalah tersebut. Guru menjadi sosok utama yang bukan hanya saja harus mampu untuk 

mengajarkan keahlian dan materi yang akan dikuasai oleh siswa, 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 terdiri dari beberapa modul berisikan topik-topik yang praktis dan aplikatif dengan pendekatan penggalian 
Alkitab, yang diakhiri dengan setiap peserta menuliskan action plan. Pada tanggal 17-20 Agustus 2017, telah 
diadakan TFT EC modul 3-6 di Toraja dengan trainer Prapti Sekarmadidjaja (perwakilan dari tim educare 
nasional) dan Arianto Pakaang (Toraja). Bersyukur unk 11 peserta yang mengikuti training ini. Kiranya setiap 
hal yang dipelajari dapat diterapkan untuk kemuliaan nama Tuhan.

“Orang hebat dapat melahirkan beberapa karya yang berkualitas, 
tetapi guru yang berkualitas dapat melahirkan ribuan orang hebat.”

Konferensi Nasional Dosen Indonesia (KNDI) II

“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, 
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” 

(Amsal 22:6)
 

Pergerakan pemuridan di kampus merupakan hal yang strategis untuk kehidupan di dunia yang harus 
kita ketahui. Alumni  Kristen  dari setiap kampus merupakan individu yang akan  mengubah dunia ini 
menjadi lebih baik. Mereka berkarya, muda, dan 

tangkas. Alumni dapat mengubah dunia menjadi lebih 
baik dan memuliakan nama Tuhan. Dosen Kristen 
sangat dibutuhkan bukan hanya untuk mengajar, tetapi 
juga mendidik mahasiswa agar mau berkarya dalam 
pemuridan dan prestasi di kampus. Bersyukur untuk 
Konferensi   Nasional Dosen Indonesia (KNDI) II yang telah 
diadakan pada tanggal 24-27 Agustus 2017 di Pondok 
Remaja PGI, Bogor dengan tema “Dosen yang Misioner”. 
Ada 66 yang hadir termasuk peserta, narasumber, 
panitia dan volunteer.  Peserta yang hadir berasal dari 19 
kota yaitu: Gunung Sitoli, Medan, Samosir, Batam, Tanjung 
Pinang, Tangerang, Jakarta,  Bekasi, Bogor, Bandung,   Salatiga,   Malang,   Kediri,   Purwakarta,   Kupang,Toraja,   

Graduate
Center

Alumni adalah bagian dari masyarakat yang telah menerima banyak berkat Allah, sehingga 
sudah sepatutnya para alumni terpanggil untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Melakukan 
panggilan Tuhan memang bukanlah perkara mudah dan nyaman. Namun, justru hal-hal 

yang tidak nyaman dan tak mudah itulah yang akan terus memurnikan komitmen dan motivasi 
hidup kita, serta mendorong kita untuk makin dekat dan mengandalkan Allah. Berulangkali firman 
Tuhan menegaskan bahwa identitas orang percaya adalah sebagai terang dan garam dunia, sebagai 
carang pokok anggur yang memberi buah, dan sebagai teladan yang baik bagi semua orang.

Divisi Pendidikan

"Menjadi Berkat Bagi Masyarakat"
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Graduate
Center

Samarinda,   Jayapura,   dan   RajaAmpat. Acara dibagi ke dalam 4 kategori besar yaitu Eksposisi (dari kitab 
Mazmur dan Mikha),  kapita selekta  (pembuatan proposal penelitian, pembuatan proposal pengabdian, 
writing skill, memanfaatkan TIK, dan studi lanjut), Seminar Kebangsaan, call for papers (akan diterbitkan 
dalam bentuk prosiding ber-ISBN).  Doakan untuk follow up acara ini dan kiranya Tuhan yang terus memimpin 
peserta untuk menjadi dosen yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik mahasiswa. Siapakah  yang   
akan  mempersiapkan   pemimpin-pemimpin   untuk   masa  depan?   Hanya   orang-orang yang memberi diri 
dipakai Tuhan untuk membangkitkan generasi muda Indonesia yang lebih baik. (ks) 

Informasi GC:
) 081350355713(CALL/SMS/WA)
+	graduatecenterperkantas@gmail.com
 Graduate Center (Facebook/Instagram)

Divisi Bisnis

Salah satu peran SIBISCO adalah menjadi wadah 
untuk mempertemukan alumni yang berbisnis 
dari berbagai daerah, 

lintas angkatan, kemampuan, 
pengalaman, dari pengusaha 
yang sudah mapan dan besar, 
hingga pra-alumni yang baru 
akan memulai usaha, agar 
lahir pengusaha yang bisa 
menjadi berkat dan teladan bagi 
Indonesia. 

Pada tanggal 13 Agustus 2017, 
Ketua SIBISCO, Pahala Simanjuntak, mengadakan 
pertemuan di Palu dalam rangka mengaktivasi 

Komunitas Profesional Hukum Indonesia (KPHI) mengadakan KTB (Kelompok Tumbuh Bersama) rutin 
setiap bulan atau 2 bulan sekali dengan membahas firman Tuhan atau knowledge sharing mengenai 
isu yang berkaitan dengan dunia hukum. Pada tanggal 26 Juli 2017, KPHI di bawah naungan Graduate 

Center mengadakan Knowledge Sharing tentang "Hukum Ketenagakerjaan" di gedung Perkantas Pintu Air 
lantai 4. Ada delapan orang yang hadir dalam acara yang dipimpin oleh Edward Sinaga, praktisi hukum yang 

berpengalaman di bidang ketenagakerjaan. 
Dalam pertemuan ini, dibahas bahwa pembuatan 

perjanjian kerja haruslah memenuhi syarat sahnya suatu 
perjanjian dalam KUHPerdata, karena itu merupakan 
pokok utama dalam suatu perjanjian. Selain syarat sahnya 
suatu perjanjian kerja, unsur kerja juga harus dipenuhi 
supaya perjanjian kerja itu berjalan sesuai undang-undang 
yang mengatur. Hukum Ketenagakerjaan memberi manfaat 
terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat ekonomi 
bagi pekerja yang kurang beruntung, seperti tingkat 
kesejahteraan, standar pengupahan, serta syarat kerja. 

Bersyukur KPHI telah melaksanakan Knowledge Sharing kembali pada tanggal 30 Agustus 2017 di 
gedung Perkantas Pintu Air lantai 4 dengan topik “Teknologi dan Inovasi”, yang dipimpin oleh Nathaniel 
Simangunsong.

Rekan-rekan yang berprofesi hukum dapat bergabung 
dalam KTB ini untuk sama-sama bertumbuh dan menjadi 
berkat. Selain itu, KPHI juga memiliki program Klinik Hukum, 
yaitu membantu rekan-rekan alumni yang membutuhkan 
bantuan hukum atau konsultasi hukum. Untuk bergabung 
dalam KTB atau mendapatkan bantuan hukum atau konsultasi 
hukum. (ks)

Divisi Hukum

semangat kewirausahaan dengan melakukan 
mentoring terhadap alumni yang telah dan sedang 

merintis kewirausahaan, serta 
mengembangkan networking 
supaya saling bersinergi dan 
membangun dalam dunia bisnis. 
Kegiatan selanjutnya akan 
dilakukan di Makassar oleh 
Pahala Simanjuntak.
Kiranya Tuhan yang terus 
memimpin kegiatan ini untuk 
mewujudkan panggilan alumni 

dalam dunia bisnis, melahirkan entrepreneur-
entrepreneur yang takut akan Tuhan.
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Sekilas
Info

Turut berduka cita atas kepergian:
Dr. Jerry M.E. Lohy, SKM, 27 Juli 2017 (Ex-Pemilik Rumah Kramat VII awal Perkantas berdiri)

 Ibu Jane Maudy Dorothea, 26 Agustus 2017 (Ibu dari Febyan Mirag Molle – Staf BPC Jakarta) 

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

Turut bersukacita atas pernikahan:
Salas (Staf BPR Waingapu) & Farida (Pengurus BPR P. Siantar) pada 1 Juli 2017

Krisna Yogi (Staf BPR Malang) & Cista pada 15 Juli 2017
Dwi Putra (Asc. Staf BPC Palu) & Uun Marcelia pada 17 Juli 2017

Yehezkiel Hia (Staf BPC Jakarta) & Fransiska Utami Harefa pada 24 Juli 2017 
Robert Julian Saragi (Pengurus BPP Bengkulu) & Lusiana Morina Panjaitan (Staf BPP Bengkulu) pada 29 Juli 2017

Kris Yudo (Staf BPR Kediri) & Veronika pada 26 Agustus 2017

Turut bersukacita atas kelahiran:
Miracle Pellokila pada 10 Juni 2017, anak dari Senny Pellokila (Staf BPC NTT) & Norma Tiku Kambuno

Joy Edriella Sidabutar pada 7 Juli 2017, anak dari Rosidalia Marbun (Staf kantor BPC Kalimantan Barat) & 
Jatendra MT. Sidaburar, S.Pd.

Lovandra Kelmaskossu pada 22 Agustus 2017, anak dari Rido Kelmaskossu (Staf BPC Ambon) & Eke Mariolkosu
Itasca Harungguan Simbolon pada 2 September 2017, anak dari  Fanni Lucia (Staf BPC Kalimantan Barat) & 

Sabariman O. Simbolon

Oktober 2017

Hari Doa IFES 
21 Oktober

November 2017

Raker dan Konsultasi 
Nasional Pelayanan Alumni

3-5 Nov
Retret PC-PP dan Rakornas

7-11 Nov
Annual Meeting Perkantas

11 November

Desember 2017

Natal Jakarta - Nasional
2 Desember

Info Keluarga

Info Kegiatan Mendatang

Sambungan hal. 3...

menceritakan bagaimana Nehemia berdoa dan berpuasa ketika mendapat kabar dari Hanani tentang tembok 
dan pintu gerbang Yerusalem yang sedang hancur, dan bagaimana Nehemia mendapat panggilan Tuhan untuk 
kembali ke Yerusalem di dalam rangka membangun kembali tembok Yerusalem. 

Salah satu yang menjadi penekanan Peter Jacobs adalah isi doa Nehemia yang meyakini bahwa di tengah 
kondisi Yerusalem yang sedang hancur, Allah tetap Allah yang berdaulat dan Mahakuasa. Kondisi Indonesia yang 
mengalami degradasi moral dalam berbagai bidang, bahkan di antara kalangan pemimpin bangsa yang punya 
kuasa, sering kali membuat orang Kristen tawar hati di dalam usaha membangun bangsa. Namun demikian, 
kiranya lahir Nehemia-Nehemia di Indonesia yang meyakini bahwa Tuhan tetap berdaulat di Indonesia, di 
tengah segala macam dosa yang merajalela, dan mengambil bagian di dalam usaha membangun bangsa. (by) 

info kegiatan lainnya dapat dilihat di perkantas.net/event-perkantas
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Intense love does not measure, it just gives. Kata-
kata mutiara dari Bunda Teresa tersebut sangat 
berkesan bagi Melani Pakpahan, S.Si. Alumnus 

Fakultas MIPA dari Universitas Lampung ini mengaku 
sangat menikmati pelayanan di Perkantas, dimana ia 
ditolong untuk bertumbuh mengenal Kristus. Hingga 
saat ini, Melani masih terlibat di dalam pelayanan 
Perkantas sebagai pengurus Persekutuan Alumni 
Kristen (PAK) Perkantas Lampung dan PKTB. 

Kepada Perkantas News, ia mengisahkan bahwa 
ia telah menerima Kristus sebagai Juruselamat sejak 
kelas 2 SMA, sewaktu mengikuti pembinaan dan 
pengukuhan iman (sidi) dari gereja. Namun demikian, 
penyuka warna ungu ini merasa belum benar-benar 
mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Kira-
kira dua tahun kemudian, yakni pada semester dua 
di bangku kuliah, Melani diajak bergabung ke dalam 
kelompok kecil, dimana ia untuk pertama kalinya 
belajar PA, bersaat teduh, dan mengerjakan proyek 
ketaatan. Seiring berjalannya waktu dan atas kasih 
karunia Allah, ia mengalami pertumbuhan rohani 
dan pengenalan yang benar akan Kristus melalui PA, 
persekutuan, dan teladan dari para pembimbing.

Bertumbuh dalam KTB dan pelayanan
Seiring keterlibatannya di dalam kelompok 

kecil, penggemar musik bergenre dance-pop ini 
mulai mengikuti persekutuan 

fakultas dan dilibatkan dalam 
kepanitiaan yang diadakan 
oleh Persekutuan Oikumene 
Mahasiswa MIPA (POMMIPA). 
Seiring pertumbuhan dalam 
kelompok kecil, ia juga semakin 
menikmati persekutuan 

dan pelayanan yang 
dikerjakan. Setelah 
menjadi pengurus 
kampus di POMMIPA, 
Melani pun mulai 
mengikuti pembinaan 

yang diadakan PMK Perkantas dan mulai mengenal 
Perkantas. Itulah kisah awal mula perjumpaannya 
dengan Perkantas.

Pada tahun 2012, wanita yang gemar membaca 
dan menari ini mengikuti Kamp Mahasiswa 
Sumatera Bagian Selatan (KMSBS). Keikutsertaannya 
ini membuatnya semakin menikmati pelayan 
Perkantas, hingga akhirnya ia menyerahkan diri 
menjadi pengurus PMK Perkantas Lampung. Terlibat 
dalam pelayanan dan menjadi pengurus sangat 
memperlengkapi pertumbuhan rohani, karena itu ia 
sangat menikmati proses pelayanan hingga kini.

Teladan dan sahabat dalam menjaga integritas
Roma 12:12 merupakan ayat yang berkesan 

bagi penyuka jus buah ini. Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok menjadi sosok yang diteladaninya. 
Baginya, Ahok adalah orang yang jujur, berani, dan 
berintegritas. Penyuka masakan khas Batak ini 
melihat mantan orang nomor satu di DKI itu sebagai 
sosok yang berani melawan arus demi kebenaran. Di 
dalam profesi yang digelutinya, menjaga integritas 
bisa mengundang cemooh dari orang-orang yang 
tidak setuju dengan keputusannya. 

Namun demikian, staf di sebuah perusahaan 
asuransi ini bersyukur bahwa melalui pekerjaannya 
saat ini, Tuhan mengajarkannya untuk mengolah 
komunikasi dengan baik dan mengenal banyak 
karakter orang, serta cara menanganinya. 

Wanita kelahiran Medan yang sedang 
menggemari tari “Zumba Dance” ini mengaku sangat 
bersyukur dengan keberadaan teman-teman yang 
saling mendukung dan menguatkan dalam banyak 
hal. Di sisi lain, ia juga merasa sedih ketika ada rekan-
rekan alumni yang belum terbuka untuk mengikuti 
pembinaan sehingga tidak merespon undangan 
untuk mengikuti persekutuan.

“Kiranya kita bisa tetap semangat dan terus 
terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan,” 
demikian pesan Melani kepada para pembaca 
Perkantas News. (na)

Melani Pakpahan, S.Si:
Menikmati Pertumbuhan Melalui Pelayanan
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