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Sapa

Hari Antikorupsi Internasional (9/12) dan Hari 
HAM Internasional (10/12) hanya berselang 
satu hari. Keduanya berkaitan. Segala bentuk 

penyelewengan kuasa niscaya bermuara pada 
pelanggaran HAM.

Berkenaan dengan korupsi dan HAM, Yohanes 
Pembaptis, pada Minggu-minggu Adven, punya pesan 
yang layak didengar: ”Bertobatlah, sebab Kerajaan 
Surga sudah dekat!” (Mat. 3:2). Mendekatnya 
Kerajaan Surga menjadi alasan kuat bagi manusia 
untuk bertobat.

Allahlah Raja
Dalam  Alkitab BIMK tertera: ”Bertobatlah dari 

dosa-dosamu karena Allah akan segera memerintah 
sebagai Raja!” Kerajaan Allah bukan sekadar tempat, 
tetapi situasi dan kondisi di mana Allahlah Raja. 

Jika Allah, Sang Khalik, memerintah sebagai 
Raja, maka hal terlogis bagi manusia, ciptaan-Nya, 
adalah bertobat. Bertobat berarti berpaling dari dosa. 
Bertobat berarti kembali bersekutu dengan Allah. 

Dosa merupakan keadaan putusnya hubungan 
antara manusia dan Allah. Dalam kehendak 
bebasnya—yang merupakan anugerah Allah—
manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Manusia 
ingin menggantikan posisi Allah sebagai Raja. 

Baik tindakan korupsi maupun pelanggaran HAM 
sejatinya merupakan wujud nyata pemberontakan 
manusia terhadap Allah. Dosa telah membuat 
manusia merasa berhak memberlakukan manusia 
lain sesuka hatinya demi keuntungan diri sendiri.

Namun, jika Allah memerintah sebagai Raja, 
raja-raja kecil yang tidak 

mengakui kedaulatan-Nya 
akan tumpas. Kala Allah 
memerintah sebagai raja, 
tiada lagi tempat bagi 
raja-raja kecil di dalam 
kerajaan-Nya. 

Pesan Sederhana 
Yohanes Pembaptis

M e n j a d i 
hamba Allah 

merupakan 
inti berita 

pertobatan Yohanes Pembaptis. Hamba Allah bukan 
status, tetapi juga gaya hidup. Pertobatan saja belum 
cukup. Pertobatan harus tampak dalam perbuatan. 
Dan untuk itu, Yohanes Pembaptis memiliki beberapa 
pesan.

Pertama, ”Siapa saja yang mempunyai dua helai 
baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak 
punya, dan siapa saja yang mempunyai makanan, 
hendaklah ia berbuat juga demikian” (Luk. 3:11). 

Yohanes Pembaptis berbicara mengenai apa 
yang dimakan dan dipakai. Pada Garuda Pancasila, 
lambangnya padi dan kapas. Jelaslah, anak Zakharia 
itu sedang membicarakan kebutuhan primer—yang 
dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia. 
Dia menegaskan pentingnya berbagi. 

Itu tidak berarti kita nggak boleh punya baju 
cadangan. Bukan itu maksudnya. Tetapi, jangan 
sampai kita bingung mau pakai baju apa, sementara 
tetangga kita enggak punya baju pantas pakai. 

Berkait soal makanan, manusia hanya perlu 
sepiring nasi sekali makan. Kalaupun nambah, paling 
banter hanya sepiring nasi. Ketimbang dibuang 
atau terbuang, ya lebih baik dibagikan kepada yang 
membutuhkan! 

Kedua, ”Jangan menagih lebih banyak daripada 
yang telah ditentukan bagimu” (Luk. 3:13). Tegasnya: 
jangan menyalahgunakan jabatan. Jangan korup! 

Jabatan itu amanat, bukan alat untuk 
mengumpulkan kekuasaan dan menggunakannya 
demi kepentingan sendiri. 

Ketiga, ”Jangan merampas dan jangan memeras 
dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu” (Luk. 3:14). 
Jelas maknanya: jangan menyalahgunakan wewenang 
dan cukupkan diri dengan gaji yang ada!

Yohanes Pembaptis menegaskan pentingnya rasa 
cukup. Manusia tentu boleh mempunyai keinginan, 
tetapi jangan ngoyo! Jangan sampai keinginan itu 
mendorong kita menjadi preman-preman baru, yang 
hobinya merampas dan memeras.

Pesan Yohanes Pembaptis sederhana. Saking 
sederhananya, mungkin kita malah mengabaikannya. 
Padahal, segala hal besar dibangun oleh tindakan-
tindakan sederhana. Dan itulah wujud nyata 
pertobatan sejati!

*Direktur PT. Suluh Cendikia (Literatur Perkantas)

Pertobatan Sejati Menghasilkan Penegakan HAM dan Antikorupsi
Oleh: Joel M. Indrasmoro* 
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Puji Tuhan atas terselenggaranya Ibadah Natal Perkantas 
Palu pada tanggal 2 Desember 2017. Kegiatan bertemakan 
“Christmas Vision” yang dihadiri oleh sekitar 400 siswa, 

mahasiswa, alumni, dan berbagai undangan dari kalangan gereja ini 
diharapkan dapat membangkitkan semangat untuk mengerjakan 
visi Allah. Perwakilan Bimas Kristen Kota Palu yang berkenan 
memberikan sambutan mengajak hadirin untuk mengingat kasih 
yang sudah Allah berikan melalui kelahiran Putra-Nya yang 
Tunggal, Yesus Kristus, dan untuk juga mengerjakan visi Allah 
selama di dunia. 

Dalam Natal kali ini, panitia mengharapkan terjadi kebangunan 
rohani di kalangan siswa, mahasiswa, dan alumni, sehingga mereka 
tidak melupakan dan mencontoh teladan yang sudah dilakukan oleh 
Tuhan Yesus selama berada di dunia, yakni senantiasa mengerjakan 
visi Allah di dalam setiap kesempatan.

Menghadirkan terang Kristus
Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, hadirin 

juga diingatkan untuk melihat bahwa Yesus hadir sebagai terang 
yang menerangi kegelapan dunia dan memberi pengharapan baru 
bagi mereka yang tanpa pengharapan. Fakta bahwa Yesus datang 
ke dunia untuk mengerjakan misi penebusan yang Allah janjikan 

kepada manusia seharusnya menjadi pendorong bagi mereka yang 
sudah mengalami penebusan untuk membawa terang itu kepada 
dunia. Terang itu dipancarkan melalui kehidupan yang berkenan di 
hadapan Tuhan serta berbuah menjadi berkat bagi bangsa melalui 
kesempatan dan setiap profesi yang ditekuni di manapun berada.

Kiranya melalui Natal ini, setiap orang digairahkan untuk 
mengisi kehidupannya dengan penuh makna dan membawa 
suka cita Natal kepada dunia. Acara Natal boleh berakhir, tetapi 
visi Allah harus terus dikerjakan selama kita masih hidup, yaitu 
visi yang berorientasi pada kemuliaan Allah dengan tidak lagi 
mementingkan kepentingan dan urusan diri sendiri, melainkan 
selalu ingin menghadirkan terang Kristus demi sirnanya kegelapan 
dalam hidup manusia.

Soli Deo Gloria! [ar]

Kilas Triwulan

Shalom,

Sang Pengkhotbah menuliskan 
kesimpulan dari pengamatannya 
akan kehidupan dengan nada 

getir, bahwa segala upaya manusia di 
bawah matahari adalah kesia-siaan, 
bagaikan menjaring angin (1:14). 

Jika demikian “takdir” segala 
jerih-payah manusia, lantas 
bagaimana dengan pelayanan kita? 
Bagaimana pula halnya dengan 
pekerjaan dan atau studi kita? 
Apakah tidak lebih baik kita berhenti 
bersusah-susah saja, karena toh, 
hasilnya akan sama saja?

Tentu saja jawabannya tidak. 
Setiap detik, “joule”, dan rupiah 
yang dikeluarkan selama menjalani 
pelayanan, pekerjaan, maupun 
studi kita tidaklah sia-sia, selama 
kita mengejar apa yang ada di atas 
matahari—apa yang biasa disebut 
sebagai “nilai kekal”.

Di masa-masa pergantian tahun 
ini, marilah kita menyisihkan waktu 
secara pribadi untuk berdiam diri 
dan merenungkan, apakah kita 
benar-benar telah mengejar nilai 
kekal, ataukah kita sekadar menjalani 
rutinitas, tuntutan, dan ambisi pribadi.

Kiranya kita menutup tahun 2017 
dengan penuh ucapan syukur dan 
menyongsong tahun 2018 dengan 
penuh asa, bahwa segala sesuatu yang 
telah, sedang, dan akan kita lakukan 
tidak berakhir sia-sia, melainkan kita 
akan mendengar Sang Tuan berkata, 
“Baik sekali perbuatanmu itu, hai 
hambaku yang baik dan setia, engkau 
telah setia memikul tanggung jawab 
dalam perkara yang kecil, aku akan 
memberikan kepadamu tanggung 
jawab dalam perkara yang besar. 
Masuklah dan turutlah dalam 
kebahagiaan tuanmu.”

Redaksi

Natal Perkantas Palu
“Senantiasa Mengerjakan Visi Allah” Dari Redaksi

Palu, Natal Perkantas Palu, 2 Desember 2017
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Kilas Triwulan

Puji syukur kepada Tuhan, Retret Pimpinan 
Cabang dan Pimpinan Perwakilan yang 
dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) dapat 
diselenggarakan di Jakarta, 
7-11 November 2017. Acara 
yang dilangsungkan di Rumah 
Doa Santa Maria Guadalupe ini 
dihadiri oleh 30 peserta, yang 
terdiri dari Pengurus Harian 
Nasional, Koordinator Divisi 
Litbang, dan perwakilan PC & 
PP Perkantas di Indonesia. 

Materi dalam retret kali 
ini adalah tentang “Gospel 
In Life”. Materi dibagi ke 
dalam tiga sesi. Sesi pertama 
dibawakan oleh Alex Nanlohy 
tentang injil yang mengubah 
hati, yang membukakan kembali kepada peserta 
arti injil yang sesungguhnya dan mengajak peserta 
mengoreksi pelayanan yang dikerjakan selama ini, 
apakah masih berpusatkan pada injil atau justru 
sudah berpusat pada program dan rutinitas. 

Sesi kedua dibawakan oleh Peter Jacobs (Ketua 
BPN) dan Angsoka Bundralingga (alumni/ekonom) 
tentang injil dalam membangun bangsa, yaitu 
bagaimana pelayanan yang berpusatkan injil yang 

Bersambung ke hal. 10...

Retret PP -PC & Rakornas 2017
“Gospel In Life”

Peserta menikmati kebersamaan di TMII (7/11)

Pertemuan Tahunan Perkantas  Tahun 2017 
"Memikirkan Arah Pelayanan Perkantas ke Depan"

Puji syukur kepada Allah yang menganugerahkan 
pelayanan kaum intelektual kepada Perkantas. 
Dimulai dari kerinduan 3 orang alumni 

46 tahun yang lalu, 
Perkantas kini hadir di 
hampir semua provinsi, 
di berbagai kampus dan 
sekolah. Perkantas bahkan 
memberkati negara lain 
dengan mengirimkan 
penginjil.

Pertanyaan yang 
menarik kemudian, adalah: 
Bagaimana arah Perkantas 
ke depan? Di tengah arus 
globalisasi yang deras, teknologi informasi yang terus 
berinovasi, dan dunia yang terus berubah, apakah 
pelayanan Perkantas semakin urgent dan signifikan 
untuk terus menghasilkan murid sejati yang hadir 

Sebagian peserta Pertemuan Tahunan (11/11)

Perkantas tanamkan kepada adik-adik binaan 
menghasilkan alumni yang berkualitas dalam 
kerohanian dan dalam profesi, sehingga memberi 

dampak bagi bangsa 
melalui kehadirannya. 
Sedangkan sesi ketiga 
dibawakan oleh Triawan 
Wicaksono  (Sekjen) 
yang membukakan 
tentang komunitas yang 
berpusatkan pada Injil dan 
menghadirkan syalom. 

Rapat koordinasi PC-
PP tahun ini mengajak 
semua peserta untuk 
aktif memikirkan hal 
yang perlu dikembangkan 
dalam 4 aspek ini, yaitu 
pengembangan staf, 

pemuridan, mencetak kader, dan organisasi. Selain 
diskusi 4 hal tersebut, dalam rapat kordinasi ini juga 
dibahas tentang evaluasi kegiatan 2017, kegiatan 
2018 dan highlight kegiatan 2019, serta warnasari.

Syukur kepada Allah rangkaian retret dan 
rakornas berjalan dengan baik dan kondusif. Kiranya 
setiap hal yang didiskusikan dapat direalisasikan 
dalam pengembangan pelayanan Perkantas yang 
sesuai dengan konteks zaman.

bagi Ibu Pertiwi? Untuk menjawabnya, diadakanlah 
Pertemuan Tahunan Perkantas untuk membukakan 
kondisi dan arah pelayanan Perkantas ke depan.

Dalam anugerah 
Allah, acara tersebut dapat 
terlaksana pada tanggal 11 
November 2017 dengan 
tema, “Perkantas bagi 
Negeri Hasilkan Murid 
Sejati”. Puji Tuhan atas 226 
hadirin dari berbagai kota 
di Indonesia, yang terdiri 
dari Badan Pembina, 
Badan Pengawas, BPN, 
BPC, BPP, BPR, staf, alumni, 

gereja dan lembaga pendukung.
Pada pertemuan ini, dibukakan arahan atau 
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Pelayanan Medis Nasional (PMdN) Perkantas 
bekerjasama dengan ICMDA (International 
Christian Medical and Dental Association) Asia 

Tenggara, terpanggil untuk mengadakan sebuah 
konferensi misi medis yang mencakup regional Asia 
Tenggara. Dengan mengusung tema “Healing for the 
Nations”, South East Asia Medical Mission Conference 
(SEAMMC) perdana diselenggarakan di Hotel Quest 
San Denpasar, Bali, pada 
tanggal 31 Agustus hingga 
3 September 2017. 

Penyertaan Tuhan 
sungguh nyata dalam 
perhelatan ini, yang 
dihadiri oleh 276 orang 
peserta, pembicara, dan 
panitia, yang berasal dari 
11 negara-negara di Asia 
Tenggara dan sekitarnya, 
yaitu: Indonesia, Singapura, 
Brunei, Kamboja, Myanmar, 
Laos, Filipina, Thailand, Vietnam, 
Timor Leste, Malaysia, Australia, Hongkong, Swiss, 
dan Banglades.

Sesi Eksposisi berbicara tentang pentingnya 
pelayanan misi holistik, baik fisik maupun rohani, 
seperti dalam pelayanan Yesus. Di SEAMMC ini 
juga ada country sharing dari negara-negara Asia 
Tenggara tentang kondisi pelayanan medis di negara 
masing-masing dan kesaksian beberapa lembaga dan 
orang yang bermisi, yang dikerjakan dalam berbagai 
cara. Selain itu, terdapat juga sesi interest group yang 
terbagi dalam beberapa bagian. Yang turut memberi 
kesan di acara ini adalah adanya Vision Trip ke area 
pelayanan di sekitar Denpasar dan Tabanan. 

Kiranya dengan terlaksananya SEAMMC kali 
ini, para peserta dapat mengaplikasikan setiap 
hal yang mereka dapatkan di dalam ladang 
pelayanan di negara masing-masing, 
sehingga pelayanan 
medis di 

Pelayanan Medis 
Nasional

"Membangun Jejaring di Asia Tenggara"

Asia Tenggara makin berdampak bagi kemuliaan 
nama Tuhan. SEAMMC juga kiranya semakin 
memperkuat persahabatan di antara tenaga misi 
medis di Asia Tenggara, dan ke depannya dapat 
bergandengan tangan mengerjakan pelayanan.

Raker PMdN
Dalam rangka pelayanan yang lebih baik ke 

depan, PMdN mengadakan Rapat Kerja pada tanggal 
4 – 5 November 2017, 
bertempat di Sekretariat 
Indonesian Care di daerah 
Ancol, Jakarta Utara.

Selama 2 hari 1 
malam, para pengurus 
PMdN membicarakan 
beberapa hal, antara lain: 
Keluarga dalam perspektif 
Pelayanan, Bagaimana 
PMdN mengejar Visi 

dan Paparan RENSTRA 
“Ambisius” yang memberikan 

gairah dan kebergantungan kepada Allah yang 
empunya pelayanan ini, dan struktur PMdN dan 
Pelayanan Medis di daerah untuk memperbaiki akses 
PMdN ke daerah dalam menerjemahkan RENSTRA-
nya.

Dalam Raker ini juga dibicarakan mengenai 
Funding & Fundraising, Associate Staff, serta 
rencana program PMdN di tahun 2018 dari setiap 
Divisi (Pembinaan, Misi, Keuangan, Sekretariat, dan 
Kominfo). Kiranya apa yang telah dibicarakan dan 
disepakati dalam Raker PMdN ini dapat mendorong 

gerak pelayanan medis di Indonesia.  [jfr]

Raker PMDN, Ancol, 4 - 5 Nov 2017

Informasi PMdN:

Telp/SMS/WA: 087880607693
E-mail: pmdn_perkantas@yahoo.com

Website: www.cmdfi.or.id
Facebook/Twitter: @medisnasional



4 5

Informasi & Pemesanan:
) 0812.9150.8616 (CALL/SMS/WA)
+	literaturperkantas@gmail.com
8	www.literaturperkantas.net
 Literatur Perkantas (Facebook/Instagram), 

literaturperkantas (Line), literaturptas (Twitter)

Dengan memberikan 14 prinsip dasar pengasuhan 
yang berpusatkan Injil, Paul Tripp ingin menunjukkan 
bahwa setiap orang tua membutuhkan lebih daripada 
strategi atau teknik pengasuhan. Setiap orang tua 
membutuhkan anugerah Allah yang menyelamatkan, 
yang berkuasa membentuk cara pandang sebagai 
orang tua, dan membebaskan dari rasa terbeban 
berat yang timbul dari proses pengasuhan.

Sambutlah Perspektif Agung Pengasuhan yang 
melimpah dengan visi, tujuan, dan sukacita ini!

Kata & Karya: Refleksi-refleksi tentang 
Tuhan—Manusia, Gereja, dan Masyarakat

Buku ini merupakan 
kumpulan refleksi teologis Pdt. 
Yonky Karman yang pernah 
dimuat di Majalah Bahana, 
Majalah Dia, dan Inspirasi.

Beberapa refleksi yang 
terdapat dalam buku ini yang 
juga dapat kita renungkan:

• Yesus tidak butuh 
penggemar. Yesus tidak 
butuh simpatisan. Dia 
perlu murid-murid yang 
serius dan loyal. Murid-murid yang menjadikan 
pelayanan dan pengorbanan sebagai jalan hidupnya. 
Murid-murid yang bakal mengubah dunia.

• Memberi adalah jendela jiwa. Lewat jendela 
itu, orang melongok ke dalam jiwa kita, melihat 
kemurahatian. Tidak perlu menjadi kaya dahulu 
baru kita memberi. Hidup sebenarnya untuk 
berbagi. Mereka yang mengerti makna hidup 
akan suka berbagi dan di situlah nikmat hidup.

• Musuh bersama kita adalah sergapan 
kemiskinan yang dalam jangka panjang mematikan. 
Jika kita terus mengedepankan keumatan dan 
mengabaikan spirit kebangsaan, tiada cukup kekuatan 
kita menghadapi musuh yang mematikan itu.

Demikian sedikit ulasan dari tiga buku baru 
yang diterbitkan oleh Literatur Perkantas. Untuk 
informasi lebih lanjut mengenai judul dan atau 
topik yang lain, para pembaca dapat mengunjungi 
situs Literatur Perkantas di alamat https://
literaturperkantas.net. Selamat bertumbuh. [cd]

Salah satu penunjang dalam 
pertumbuhan rohani 
seorang murid Kristus 

adalah buku-buku rohani yang 
bermutu. Literatur Perkantas 
hadir untuk menjawab 
kebutuhan ini dengan 
penerbitan buku-buku bacaan 
maupun pendamping PA yang 
berkualitas. Dalam tiga bulan 
terakhir, Literatur Perkantas 
menerbitkan tiga judul buku 
baru, yakni: “Mangga atau 
Pisang”, “Bijak Menjadi Orang Tua”, dan “Kata & Karya”.

Mangga atau Pisang: Sebuah Upaya 
Pencarian Teologi Kristen Asia yang Autentik

Seberapa kontekstualkah “teologi kontekstual” 
yang dikembangkan di Asia selama ini? Berdasarkan 
premis bahwa teologi dan misi tidaklah terpisah, 
penulis menerapkan empat kriteria misiologis 
terhadap tulisan-tulisan teolog Protestan 
Asia untuk menilai ke-kontekstual-annya.

Penulis melihat, bahwa teologi-teologi kontekstual 
selama ini telah dijinakkan oleh dualisme Barat dan 
paham Pencerahan. Oleh sebab itu, penulis mengajukan 
proposal, bahwa teologi-teologi Asia yang autentik 
hanya akan muncul ketika terjadi pemulihan ganda 
keyakinan—baik terhadap Injil maupun budaya dan 
sejarahnya sendiri. Tanpa itu semua, Kekristenan tidak 
akan pernah bisa sepenuhnya berinkarnasi di bumi Asia.

Karya yang berdaya besar mestilah muncul 
dari pengalaman. Oleh karena itu, penulis menutup 
buku ini dengan sebuah bab yang berisi penziarahan 
pribadinya dalam mencari teologi Asia yang tidak 
seperti pisang—“Kuning di luar, putih di dalam”!

Bijak Menjadi Orang Tua: 14 Prinsip Injil 
yang Dapat Mengubah Keluarga Anda

Di tengah kegiatan harian 
yang padat, banyak orang tua 
merasakan tekanan untuk 
melakukan segalanya “dengan 
benar” sekaligus mengasuh 
anak “dengan baik”. Tekanan-
tekanan itu membuat mereka 
mudah kehilangan fokus akan 
tujuan utama sebagai orang tua.

Dalam buku yang 
menghidupkan ini, Paul Tripp 

menawarkan banyak hal kepada para orang tua. Ia juga 
mempresentasikan sebuah cara pandang mengenai 
gambaran besar rencana Allah kepada setiap orang tua.

Literatur
Perkantas“Tiga Buku Baru di Penghujung Tahun”



6 7

Gerak Pelayanan 
Daerah

Oleh anugerah Allah, Perkantas Medan sekaligus 
Sumbagut akan menuju usia ke 30 tahun di 
Juni 2018 yang akan datang. “Banyaklah yang 

telah Engkau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatan-
Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak 
ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau!” 
Demikianlah seruan yang dihaturkan kepada Tuhan 
yang telah menorehkan kisah-Nya lewat Perkantas 
Sumbagut demi menghasilkan alumni yang takut 
Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta dunia. 

Secara regional, pelayanan siswa, mahasiswa 
dan alumni sudah Tuhan kerjakan dari Aceh hingga 
Kepulauan Riau. Dua daerah pelayanan yang dirintis 
bahkan telah dan akan menjadi Badan Pengurus 
Cabang, yakni: Pekan Baru (2007) dan Padang 
(Januari 2018). Sementara itu, ada pula daerah-
daerah pelayanan yang telah dan akan berstatus 
Badan Pengurus Ranting, yaitu: Pematang Siantar, 
Tebing Tinggi, Labuhan 
Batu, Sidikalang, dan 
Balige (Desember 2017). 
Sedangkan daerah yang 
masih tercatat sebagai 
pelayanan kota, antara 
lain: PAK Sibolga, PAK 
Tanah Karo, PAK Gunung 
Sitoli, dan PAK Teluk 
Dalam. Perkantas Medan 
juga memiliki daerah-
daerah perintisan yaitu: 
Batam, PAK Tanjung 
Pinang, dan Banda Aceh.

Sungguh bersyukur untuk 
keberadaan para alumni yang tersebar di berbagai 
Provinsi dan Kabupaten di Sumbagut, sehingga 
pelayanan memuridkan siswa dan mahasiswa serta 
alumni dapat dikerjakan sampai ke daerah-daerah.

Pelayanan Medan
Di Medan, pelayanan sudah dimulai oleh 

kegerakan mahasiswa di beberapa kampus dan siswa 
di SMAN 1 Medan. Kedua kegerakan ini lalu bergabung 
dalam wadah Perkantas yang dibentuk dan dibimbing 
oleh tim dari Jakarta (BPN dan Perkantas Jakarta) 
pada tahun 1988. Kemudian, terbentuk komponen 
pelayanan alumni di Medan pada tahun 1993. 

Dalam perkembangannya saat ini, Pelayanan 
Mahasiswa sudah menyebar di 16 kampus dengan 40 
unit pelayanan, sedangkan Pelayanan Siswa tersebar 
hampir di seluruh sekolah negeri, namun yang dilayani 
langsung adalah 4 sekolah negeri (SMAN 1, 2, 4, 12), 

dan dalam bentuk sekolah kerjasama ada 4 sekolah 
negeri (SMPN 1, 3, SMAN 5, 8). Pelayanan Alumni 
bergerak dalam bentuk persekutuan profesi (Guru dan 
Medis), Interest Group (Dosen, Birokrat, Wirausaha, 
Politik), dimana masing-masing mempunyai program 
pembinaan, kegerakan misi dan kompetensi sesuai 
bidangnya.

Konsisten, komprehensif, kontekstual
Sebagaimana panggilan Allah bagi umat-Nya untuk 

memuridkan, demikianlah pemuridan terus-menerus 
menjadi strategi utama dan penekanan yang dikerjakan, 
baik di pelayanan siswa, mahasiswa dan alumni 
Perkantas Medan. Pemuridan yang sedang dibangun 
adalah: “Pemuridan yang Konsisten, Komprehensif, 
dan Kontekstual.” Konsisten artinya: pemuridan yang 
dikerjakan harus terus-menerus menjaga keotentikan 
dari esensi pemuridan tersebut, yaitu menghasilkan 

murid yang serupa dengan 
Kristus, serta berlangsung 
kontinyu dari siswa hingga 
alumni. Komperehensif 
artinya: pemuridan itu 
terjadi secara menyeluruh, 
mengena kepada 
seluruh aspek dari diri 
dan kehidupan murid 
tersebut. Kontekstual 
artinya: pemuridan yang 
berlangsung disesuaikan 
dengan konteks tanpa 

kehilangan esensinya.

Menanamkan dasar pemuridan
Namun demikian, meski memasuki tahun 

pelayanan yang ke-30, Perkantas di Sumbagut masih 
menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan 
strategi pemuridan tersebut di atas, khususnya di 
tengah perubahan zaman yang semakin cepat ini. Salah 
satu yang sedang dikerjakan adalah menanamkan hal-
hal dasar dari pemuridan itu sendiri, yakni kehidupan 
yang berfokus pada firman dan doa.

Kiranya Tuhan yang telah menorehkan kisah-Nya 
dalam pelayanan Perkantas bagi pengerjaan amanat 
agung-Nya, yaitu: “memuridkan semua bangsa” dapat 
dihisap oleh seluruh komponen pelayanan Perkantas 
Medan sehingga tahun demi tahun, sepanjang Tuhan 
masih membuat cerita, Perkantas Medan menghasilkan 
alumni yang mencintai Tuhan, serupa dengan Kristus, 
sehingga hidupnya menghadirkan Shalom bagi 
lingkungan dimana ia berada. [hs]

Perkantas Medan:
"Memuridkan Semua Bangsa"

Family Day, Perkantas Medan,  Mei  2017
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"Takut akan TUHAN memperpanjang umur..." 
(Ams. 10:27a)

Ulang
Tahun

3 Noertjahja Nugraha (Badan Pengurus 
Nasional)

3 Sri Menda Ginting (Pengurus BPC 
Sumatera Utara)

4  Yusuf Deswanto (Staf BPR Jember)
4 Satya Pandu Pradana (Pengurus BPR 

Karanganyar)
7  Dessy Natalia (Pengurus BPP Jambi)
7 Iman Herliman Sentana (BPN Perwakilan 

Komunitas)
9 Tony Antonio (Badan Pembina)
11 Rosidalia Marbun (Staf BPC Kalimantan 

Barat)
13 Dewi Rahayu (Pengurus BPR Purwokerto)
14 Nurani Sitanggang (Staf BPP Bengkulu)
15 Sumarni (Staf BPC Yogyakarta)
15 Wahyunita H. Girsang (Pengurus BPC 

Kalimantan Barat)
16 Milhan Kahandik Santoso (Staf BPC Jawa 

Timur) 
17 dr. Eveline Marceliana (Pengurus PMdN)
17  Lukas Daniel Leatemia  (Pengurus BPP 

Samarinda) 
18 Yosika Tandilolo (Pengurus BPC Sulawesi 

Utara)
18  Ari Sarahani (Staf BPP Banjarmasin)
19 Tejo Prayitno (Pengurus BPR Salatiga)
19 Rosidalia Marbun (Staf BPC Kalimantan 

Barat)
19 Dasmawati Balik (Staf BPP Kendari)
21 Dona Doni Golo (Staf BPR Poso) 
22 Pudji Sulaksono (Staf BPC Sulawesi Utara) 
23  Eva Natalia (Pengurus BPR Kediri)
27 Jose Bona Tua Hasibuan (Pengurus BPC 

Riau)
28  Senny Pellokila (Staf BPC Nusa Tenggara 

Timur)
28 Hasoloan Marpaung (Pengurus BPC 

Sumatera Utara)
29 Indrawaty Sitepu (Staf Litbang KN)
30  Poeriawan (Pengurus BPR Kediri)
30 Didik Harijanto (Staf BPC Jawa Timur)

Desember

2 Ajeng Astrini (Staf BPR Solo)
4 Odora margaretta Sipayung (Pengurus BPP 

Bengkulu)
5 Shanthy Chamdra  (Pengurus BPC Nusa 

Tenggara Timur)
6  Tridjaka Prasetia  (Pengurus BPC 

Yogyakarta) 
10  Linawati Kristomuljono (Badan Pengurus 

Nasional)
10 Jeniaty Salurapa (Staf BPR Toraja)
11 Elvi Yana Tikupasang (Pengurus BPC 

Maluku)
11 Polo Parada Situmorang (Badan Pengawas)
14 Yustina Manukallo (Staf BPP Kendari)
15 Mala Rejeki Manurung (Pengurus BPR 

Bogor)
16  Alex A.E. Nanlohy (Staf BPC Jakarta/PHN)
16  Firstsan Siom (Staf BPP Banten)
17  Enton Chandra (Pengurus BPP Kendari) 
17 Dinda Siwi Prasetyanti (Staf Kantor 

Nasional)
17 Herlina Silitonga (Staf BPC Sumatera 

Utara)
18 Sanggam P.H Simbolon (Pengurus BPC 

Kalimantan Barat)
19  Debora Adriani Telnoni (Staf BPR Salatiga)
21 Jerry (Pengurus BPR Bogor) 
21 dr. Natalie Beverly Linda Soriton (Pengurus 

PMdN)
22  Dony Purwanto (Pengurus BPR Jember)
23 Kartika D.Antono (Ex-Officio Mission 

Fund)
24 Daniel Ginting (Pengurus BPC Jakarta & 

BPN Wakil Daerah)
24 Susanti Trisnadi (Pengurus PMdN)
24 Anggriadi Ricky (Staf BPC Jawa Timur/

PHN)
24 Fransisca Debby Pandegirot (Staf Perkantas 

Jakarta)
24 Ramayanti Sinaga (Staf Perkantas Jakarta)
24 Philip Ayus (Staf Kantor Nasional)
25  Fanni Lucia Langitan (Staf BPC Kalimantan 

Barat)
26 Benjamin B. Salindeho (Badan Pengawas)
28 Oize Kundiman (Staf BPC Sulawesi Utara)
30  Febyan M. Molle (Staf BPC Jakarta)
31  Fransisca Riswandani (Staf BPR Malang

Februari

3 Romana Purba (Staf BPC Kalimantan 
Barat)

4  Elisabeth Font Pandya (Staf BPC Jakarta)
5 Inda A. Jacob  (Staf BPC Nusa Tenggara 

Timur)
5 Elisa Omega Maggang (Ass. Staf BPC Nusa 

Tenggara Timur)
5 Mika Parangin-angin (Pengurus BPC Riau)
7 Rigop Darmiko Sitorus (Staf BPR 

Rantauprapat)
7 Nora Verawati Saragih (Staf BPP Padang) 
8  Anton Adriaan Lailossa (Pengurus BPC 

Maluku)
9 Rachel Edwin Marimbunna (Pengurus 

BPC Sulawesi Selatan)
9 Febri Winando Purba (Staf BPC Sumatera 

Utara)
13 drg. Linda Nieck (Pengurus PMdN)
15  Teki Prasedyanti (Pengurus BPP 

Palangkaraya)
16 Frida (Pengurus GC)
16 Jacqueline R. (Staf Kantor PMdN)
17 Fisnu Yudha (Pengurus BPC Jawa Tengah)
18 Benyaris (Staf BPR Sidikalang)
18 Ferdi Toding Bunga (Staf BPC Jawa Barat)
19 Freddy Situmorang (Pengurus BPR 

Rantauprapat)
19 Sisca Marindra (Pengurus BPR Salatiga)
21 Charlota Julia Risamena (Pengurus BPC 

Maluku)
21 Yeffri Urianto (Pengurus BPC Sulawesi 

Tengah)
22 Frans Andilemba Tandaugi (Pengurus BPR 

Poso)
23 Stephanie Nora Tan (Staf BPC Bali)
23 Arnold Adoe (Pengurus BPC Nusa 

Tenggara Timur)
26 Ivo Wenur Krisdandiri (Pengurus BPR 

Banyuwangi)
26 Amelia Febrina Merry (Staf BPC Bali)
27  Nikolaus Dakhi (Badan Pengurus 

Nasional/Pengurus BPC Jakarta)
27 Rosefine Tresia (Staf BPC Jakarta)
28 Fernando Purba (Pengurus BPP Jambi)
28 Myra Dewi (Staf BPR Purwokerto)
28 Febryan Setiawan (Staf BPC Jawa Barat)
28 Eva Luchia Sampe (Pengurus BPC Sulawesi 

Tengah)

Januari

"TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; 

TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera."
(Bilangan 6:24-26)
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Pokok
Doa

KENDARI

• Bersyukur untuk ibadah 
persekutuan besar siswa 
dan mahasiswa yang telah 
berlaksana sampai saat ini.

• Bersyukur untuk evaluasi 
pelayanan triwulan 3 telah 
berlalu dan pelayanan traveling 
oleh staf Makasar Agustina 
dan Reynol bersama TPPM. 

• Bersyukur untuk regenerasi 
pengurus dan pra-raker setiap 
komponen yang telah selesai.

• Doakan persiapan dalam 
mengikuti Raker Regional di 
Makassar pada 23-25 Nov, 
doakan untuk kesediaan 
perwakilan peserta raker 
dari setiap komponen 
dan kebutuhan dana.

• Doakan persiapan Natal 
Perkantas 1 Desember, agar 
konsep acara dari sie acara dan 
pembicara dapat menjawab 
kebutuhan zaman masa kini. 
Doakan pula kecukupan dana.

• Doakan perpindahan ruper 
seusai Natal, berhubung 
rumah yang telah terjual. 
Doakan agar lokasi yang 
baru dapat mendukung 
pelayanan dan diberikan 
kecukupan dalam dana.

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)

BANYUWANGI

• Bersyukur dengan kehadiran 
Noni sebagai staf Perkantas baru 
yang mulai melayani terhitung 
sejak bulan Mei 2017.

• Bersyukur untuk terbentuknya 
7 pra-KTB, semoga AKK dapat 
setia untuk belajar menjadi 
murid Kristus.

• Bersyukur atas studi lanjut 
staf Tommy di STT SAAT 
Malang berjalan dengan lancar, 
kiranya Tuhan memberi hikmat 
dan kebijaksanaan untuk 

tetap memiliki waktu yang 
berkualitas dengan keluarga.

• Bersyukur pada tanggal 
27 Oktober yang lalu telah 
diadakan persekutuan doa 
siswa dalam rangka World 
Student Day IFES. Siswa yang 
hadir sebanyak 65 orang. 
Kiranya siswa memiliki hati 
untuk mendoakan pekerjaan 
pelayanan lainnya.

• Doakan kesehatian setiap 
komponen pelayanan .

• Doakan persiapan acara Natal 
PSKB (Persekutuan Siswa 
Kristen Banyuwangi) yang 
akan dilaksanakan pada bulan 
Januari 2018.

• Doakan persiapan acara Natal 
PPKBS (Persekutuan Pelajar 
Kristen Banyuwangi Selatan) 
yang akan dilaksanakan pada 
bulan Desember 2017.

• Bersyukur untuk kasih 
Tuhan sehingga pelayanan 
boleh dikerjakan dengan 
baik dan juga bersyukur 
untuk setiap pribadi yang 
mendukung dan yang dilayani.

• Bersyukur untuk setiap 
regenerasi di tiap komponen 
(BPR, PAK, PMK, TPS, dan 
PSKT) dan bersyukur untuk 
evaluasi tahunan dan raker 
yang telah terlaksana.

• Doakan untuk staf dan 
pengurus tiap komponen 
supaya tetap sehati dan terus 
mengandalakan Tuhan dalam 
mengerjakan pelayanan.

• Doakan untuk rencana 
pembentukan BPR di Makale 
(Tana Toraja) tahun depan.

• Doakan untuk setiap pra-
PA di kampus-kampus 
dan sekolah supaya tetap 
semangat mengikutinya.

TORAJA

• Doakan rencana Natal 
Perkantas Toraja pada tanggal 
8 Desember 2018, baik 
persiapan pembicara, MC, 
acara, maupun kecukupan dana.

RIAU
• Bersyukur atas pemeliharaan 

Tuhan bagi Perkantas 
Riau di tahun yang ke-
18 di bulan Oktober 2017 
dan pelantikan BPC-PC.

• Bersyukur untuk Staf baru, 
Fredrico Sitorus, yang 
bergabung sejak Agustus 2017.

• Doakan pembuatan MP3 
Perkantas Riau 10 tahun ke 
depan (2018-2028) yang 
sedang dikerjakan dan berjalan, 
kiranya Tuhan yang memimpin.

• Doakan pemuridan siswa, 
mahasiswa, dan alumni agar 
dapat menghasilkan murid 
Tuhan yang berkualitas.

SIDIKALANG

• Bersyukur untuk 13 tahun 
pelayanan Perkantas  
Sidikalang.

• Bersyukur untuk persekutuan 
besar yang telah dilaksanakan 
hingga saat ini.

 Karena itu Aku berkata
 kepadamu: apa saja yang
 kamu minta dan doakan,
 percayalah bahwa kamu telah
 menerimanya, maka hal itu
akan diberikan kepadamu
Markus 11:24
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Training for Trainer Educational Care (TFT EC)

Masih banyak guru di Indonesia yang belum mendapatkan 
kesempatan melanjutkan pendidikan atau mendapatkan 
pelatihan, termasuk pelatihan menerapkan prinsip-prinsip 

Alkitab dalam menjangkau dan mengajar anak-anak dengan kasih Allah. 
Oleh karena itu, Divisi Pendidikan terpanggil untuk mengambil bagian 
dalam memperlengkapi para guru dengan menyelenggarakan Training for 
Trainers—Educational Care Indonesia (TfT-ECI). 

Rencananya, TfT-ECI di awal tahun 2018 mendatang akan dilaksanakan 
pada tanggal 15-18 Februari 2018 di Silalahi, Sumatera Utara. Peserta yang 
akan mengikuti adalah alumni yang berprofesi sebagai guru dari sekolah di 
Silalahi dan sekitarnya, dengan target jumlah peserta sebanyak 30 orang. 

Program TfT-ECI terdiri dari 5 modul topikal yang disampaikan secara 
praktis dan interaktif, dalam bentuk Penggalian Alkitab, yang diakhiri 
dengan setiap peserta menuliskan action plan dari setiap topik yang 
dipelajari dalam hidup dan di sekolah, di dalam dan di luar kelas. Kelima 
modul yang akan diberikan, yaitu: Wawasan Kristiani dalam Pendidikan, 
Integrasi Iman dan Ilmu dan Kebangsaan dengan Empat Pilar (Pancasila, 
Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD '45), Manajemen Kelas, Menggali 
Potensi Anak (mengenali karunia, melatih berpikir kritis, mengajar secara kreatif), dan Melatih Karakter Anak 
(memuridkan siswa) dengan proyek lapangan yang mempraktikkan Sembilan Pilar Karakter.

Peserta juga diharapkan dapat menjadi trainer, baik secara pribadi atau kelompok di kota masing-masing. 
Dengan demikian, diharapkan lebih banyak lagi guru yang dapat dijangkau dan mendapatkan manfaat dari 
materi-materi training. [ks]

Graduate
Center

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

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

Divisi Pendidikan

“Memperkuat Pembinaan Alumni”

Dalam rangka mendorong para guru Kristen untuk 
menyadari arti dan tanggung jawab panggilan mereka 
sebagai guru serta menjadi sarana persekutuan dan 

saling belajar antar sesama guru, Asian Christian Teacher 
Conference (ACTC) akan dilaksanakan pada 15-18 Juni 
2018 di ACS Barker Road Sec School, Singapura. 

Para alumni, khususnya yang berprofesi sebagai 
guru, dapat ikut bergabung dalam acara ACTC ini, dimana 
Indonesia mendapatkan kuota peserta sebanyak 20-
25 orang. Peserta Indonesia dapat mendaftar melalui 
staf daerah atau ke Graduate Center melalui email 
graduatecenterperkantas@gmail.com atas rekomendasi 
staf, pengurus atau PAK setempat. Untuk pendaftaran dan 
informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf Graduate Center 
Perkantas: Kry Selda Purba (081350355713). [ks]

Asian Christian Teacher Conference (ACTC)
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Graduate
Center

PAK dan Jejaring

Thanksgiving Day (Hari Pengucapan Syukur) adalah 
hari libur nasional di Amerika untuk merayakan 
ucapan syukur atas panen dan berkat-berkat yang 

diperoleh sepanjang tahun. Orang Amerika melakukan 
tradisi mengucap syukur ini setiap hari Kamis terakhir di 
bulan November sejak tahun 1621. Biasanya, setiap anggota 
keluarga berkumpul untuk berdoa dan makan bersama 
sambil mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun.

Kita di Indonesia memang tidak punya tradisi 
Thanksgiving Day, tapi apakah kita punya sebuah kebiasaan 
untuk terus bersyukur setiap waktu, dari hari ke hari? Tuhan 
berkenan memberkati kita sebagai anak-anak-Nya. Namun, 
apakah kita, anak-anak-Nya, mau selalu mengingat Tuhan 
dalam doa-doa dan ucapan syukur?

Dalam rangka menjalin persekutuan para peserta Alone 
with God Retreat dan tindak lanjut The 15th Alone With God 
Retreat, Graduate Center Perkantas menyelenggarakan Alone with God in Thanksgiving | A Half Day Retreat, 

dengan tema “STAY GRATEFUL" pada hari Sabtu, 25 November 
2017, Pukul 08.30-12.30 di APL Tower Lantai 12, Jakarta Barat, 
dengan pembicara Ir. Tadius Gunadi, MCS.

Bersyukur untuk cuaca yang mendukung, untuk keamanan, 
untuk tempat yang cukup mendukung. Bersyukur pula untuk 
panitia dan pelayan acara yang telah bekerja keras dan sangat 
berdedikasi agar acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan, 
tak lupa pula bersyukur untuk Tuhan yang menyertai dan 
memberkati acara ini. 

Dalam acara ini, 47 peserta yang hadir melakukan 
Gratitude Vows, yakni berjanji untuk senantiasa mengucap 
syukur, sekalipun mungkin akan ada masa dimana mengucap 
syukur terasa sulit. Kiranya setelah kegiatan ini, Allah terus 
menjaga dan menolong peserta melakukan komitmen yang 
dibuat. (ks)

panggilan Tuhan bagi Perkantas, yaitu: menghasilkan murid sejati yang memimpin dan menjadi berkat bagi 
Indonesia dari kaum intelektual, berintegritas, dan mumpuni, agar memberi pengaruh yang lebih luas, serta 
menjaga moralitas masyarakat Indonesia. 

Dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini, Perkantas juga perlu waspada terhadap bahaya-bahaya 
potensial, yaitu: Complacency (puas diri) dan kemunduran pelayanan, Visi yang memudar, Movement becomes 
monument, dan terlalu banyak fokus. Pemaparan kondisi dan arah pelayanan Perkantas ini disampaikan oleh 
Nikolaus Dachi, S. Si., kemudian diikuti dengan endorsement dari Ev. Harry Limanto, M. Div, dan Triawan 
Wicaksono, S. T., M. Div.

Khotbah peneguhan dan pengutusan dibawakan oleh salah satu pendiri Perkantas, DR (Hon.), Ir. 
Jonathan Parapak, M.Eng. Dari Yohanes 15, hadirin diingatkan kembali untuk fokus kepada Tuhan, bukan 
kepada organisasi. Bila Perkantas mulai melihat organisasi bukan lagi visi yang dari Allah, maka semua 
perlu waspada, karena tujuan Perkantas adalah untuk menghasilkan murid yang menjadi berkat di manapun 
mereka ditempatkan. Kehadiran Perkantas harus kembali melekat pada firman, menjadi berkat dan berbuah 
banyak, sehingga pada akhirnya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. (pv)

Sambungan hal. 3...

Peserta AWG in Thanksgiving (25/11)

Alone with God in Thanksgiving | A Half Day Retreat

GRADUATE CENTER PERKANTAS

Sekretariat:
Kompleks Mitra Pintu Air Blok C-5 Lt.5
Jl. Pintu Air Raya No.7
Jakarta Pusat 10740
Telp: (021) 344.0304
Fax: (021)3522170
Email: graduatecenterperkantas@gmail.com
Facebook: @graduatecenterperkantas
Instagram: @graduatecenter
Rekening: BCA no. 106 301 3156 
    a.n. Yayasan Perkantas
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Sekilas
Info

Turut berduka cita atas kepergian:
Ny. Jd. Minarni (Kwie Kwie Siang), Ibunda dari Bapak Teguh Santosa (Pembina Perkantas), pada tanggal 6 September 2017 

Bpk. Ir. Panusunan Siregar, Pendiri dan Pembina Perkantas, pada tanggal 16 September 2017
 Ibu Lie Hoen Bing Nio, Ibunda dari Ibu Kartika D. Antono (Ex-Officio Mission Fund), pada tanggal 23 September 2017

Ibu Anthoneta Rihidara, Ibu Mertua dari Dance G. Dengak (Staf BPC NTT), pada tanggal 28 November 2017
Opung Lowri br. Simatupang, Ibunda dari Heppy Sirait (Staf BPC Sumatera Utara), pada tanggal 29 November 2017

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

Turut bersukacita atas pernikahan:
Easter H. Djara (Staf BPC NTT) & Arnold Seran, pada tanggal 14 Oktober 2017

Mutiara Etrani Situmorang  (Putri Bpk. Polo Situmorang/ Badan Pengawas) & Jonathan Hans Yoas Sihotang, pada tanggal 25 
November 2017

Daniel Wijaya Lukman (Putra Bpk. Lukman Tjahaja / Bendahara BPN) & Emanuella Clarissa, pada tanggal 25 November 2017
Manikam Damardjati (Staf BPC Jakarta) & Decy Situngkir, pada tanggal 2 Desember 2017 

Turut bersukacita atas kelahiran:
Gracia Sianipar, Putri dari Benni Sianipar (Staf BPC Lampung) & Flora Situmoang, pada tanggal 15 November 2017

Yochana Kristia Phanta, Putri dari Fransisca Riswandani (Staf BPR Malang) & Latita Phanta, pada tanggal 20 November 2017

Januari

4-7 Januari 2018
Training For Trainer (TFT) 

Toraja

20 Januari 2018
Gathering PMdN – PMdKJ

Jakarta

Februari 

4-12 Februari 2018
Sydenham Conference 

15-18 Februari 2018
Training For Trainer (TFT)

Silalahi

Info Keluarga

Info Kegiatan Mendatang

info kegiatan lainnya dapat dilihat di perkantas.net/event-perkantas

BPC Perkantas Riau 2017-2019 
Ketua

Jose Bonatua Hasibuan, S.Pd, 
M.Si.

Sekretaris
Mikaron Antonius Purba, S.Pd.

Bendahara
Sanny Lamtiur Silalahi, S.E.

Anggota
Milka Perangin-angin, S.E.

Dony Martua Panggabean, S.P.
Susilawati Sidabutar, S.IP.
Jon Prisno Riduan, S.T.

BPC Sulawesi Utara 2017-2019 
Ketua

Arianto Batara, S.P., M.Pd.
Sekretaris

Lilia N. Tawalujan, S.P.
Bendahara

Heldy V. Rumajar, S.E.
Bidang Sarana dan Prasarana
Windy A. J. Roeroe, S.Pt., Gr.
Bidang Pengembangan Staf

Drs. Marthen R. Tombeg, M.Th.
Bidang Relasi Internal
Yulivia Rindorindo, S.T.
Bidang Relasi Eksternal
 Halvy R. Kolondam, S.T.

BPP Gorontalo 2017-2019 
Ketua

Chitra Tandiawan, S.Si.Apt., 
M.M.M.Si.
Sekretaris

Arianon Sumbeang, S.P.
Bendahara

Ruth Debora Indriyani, S.T.
Anggota

Loesiana Maulina Hutabarat, S.E.

BPC Lampung 2017-2019 
Ketua

Yanti Romauli S., M. Pd.
Sekretaris & Bendahara
Wahyu Pamungkas, S.P.

Anggota
Budiman Simanullang, S.E.

Muara Togi Siagian, S.P.

Info Pelayanan
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Sapa

"Life is like piano, the white keys represent 
happiness, and the black show sadness. But as we go 
through the journey's life, remember that the black 
keys also makes music."

Demikianlah salah satu quote yang disukai oleh 
Fenika Soneta Sinaga, S.P., atau kerap disapa Feni 
ini. Alumnus binaan Perkantas Medan ini bersyukur 
mengenal pelayanan Perkantas saat mengikuti 
pembinaan di kampusnya, Universitas Riau.

Pengenalan pertama pada persekutuan 
kampusnya adalah pada saat melakukan daftar 
ulang, dimana seniornya sangat membantu dalam 
mencarikan tempat tinggal untuk mahasiswa yang 

berasal dari luar kota, 
tanpa memandang apa 
agama adik kelas yang 
mereka bantu. Hal itu 
menjadi bagian yang 
mengesankan bagi wanita 
pencinta warna biru 
ini, sampai akhirnya ia 
masuk dalam pembinaan 
di dunia kampus melalui 
kelompok kecil, dan 
mengalami pengenalan 
serta pemahaman akan 
Allah lebih dalam lagi. 

Seiring berjalannya waktu, wanita yang gemar 
traveling ini pun memberikan diri untuk menjadi 
pengurus kampus agar bisa memberkati banyak 
orang melalui pelayanannya. 

Saat selesai menjalani masa perkuliahan dan 
menjadi alumni, pencinta musik instrumental ini 
tetap mau melayani orang-orang di sekitarnya. Ia pun 
sempat menjadi pengurus untuk Persekutuan Alumni 
Kristen di Perkantas Medan. Saat ini, Feni lebih 
fokus untuk melayani sebagai sukarelawan di DBF, 
sebuah pelayanan anak pinggiran yang diprakarsai 
oleh alumni pelayanan Perkantas. Kecintaannya 
kepada dunia anak-anak dan keyakinannya bahwa 
firman Tuhan pun harus didengar oleh anak-anak, 
membawanya untuk mengambil bagian di dalam 
pelayanan DBF ini.

Enjoy your life, karena kita tidak pernah tahu 
sampai kapan waktu kita. Lakukan selalu yang 
terbaik hari ini bagi keluarga, pekerjaan, dan semua 
hal seolah-olah hari terakhir kita. Dan, do what you 
love and love what you do. Remember, that our part 
is only do our best and let God finish the rest. Itulah 
pesannya kepada para pembaca. 

Kesukaannya terhadap lagu "Keagungan Tuhan" 
membantunya selalu mengingat untuk taat, sehari 
lepas sehari. “Semoga pada akhirnya, Tuhan temukan 
saya tetap setia,” pungkasnya. [na]

Ferika Sonata Sinaga, S.P.:
     "Melayani Anak Pinggiran"
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