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Kita melangkah dengan penuh syukur 
atas penyertaan dan kasih Tuhan 
selama 2019 dan menyongsong tahun 

2020, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan 
menyertai kita dalam pelayanan selama tahun 
yang baru.

Tak terhitung berkat Tuhan yang telah 
kita nikmati selama tahun 2019. Kita syukuri 
berbagai berkat Tuhan yang telah dinyatakan 
dalam pelayanan Perkantas selama tahun 2019. 
Puluhan ribu, mungkin ratusan ribu pribadi 
yang terjamah oleh pelayanan Perkantas selama 
2020, dengan ragam pelayanan mulai dari 
siswa, mahasiswa, alumni, para staf, gereja, dan 
masyarakat luas. Semua itu hanya terjadi karena 
kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Kiranya 
pelayanan Perkantas hanya untuk kemuliaan 
Tuhan.

Kita syukuri pula, bahwa dalam tahun 
2019, beberapa rekan menyelesaikan pelayanan 
formal sebagai Pembina, Pengawas Perkantas 
dan digantikan oleh rekan-rekan baru yang 
terpanggil untuk menjadi Pembina, Pengawas 
Perkantas. Kita syukuri teman teman yang 
terpanggil untuk melayani di BPN, dan terima 
kasih bagi rekan yang sudah menyelesaikan 

tugas formal. Semuanya 
karena anugerah 
Tuhan. Terima 
kasih untuk 
semua pelayanan 
bagi kemuliaan 
Tuhan. Sungguh 
menakjubkan kasih 

setia Tuhan.
Selama tahun 

2019, berbagai bentuk 
pelayanan telah 

dilaksanakan, 
hanya oleh 
karena 

kasih setia Tuhan. Berbagai kamp, retret, 
pelatihan, seminar, ibadah, PA kelompok 
dll, kita persembahkan kepada Tuhan Yang 
Empunya pelayanan.

Kini pada permulaan tahun 2020, kita 
katakan “Eben Haezer”. Sampai di sini Tuhan 
telah menolong kita, dan menyongsong tahun 
pelayanan 2020 dengan penuh harapan dan 
keyakinan, bahwa Tuhan akan menolong, 
menuntun dan memberkati kita. Puji syukur, dan 
terima kasih kepada semua rekan sepelayanan 
yang terus menerima panggilan Tuhan melayani 
di Perkantas. Berbagai program telah dirancang 
baik pada tataran nasional, internasional, 
daerah, kampus, bahkan kelompok persekutuan. 
Mari kita saling mendokan, agar kita semua 
dengan penuh sukacita melayani Tuhan melalui 
Perkantas.

Saya selalu terharu dan bersyukur, 
mengalami kasih karunia Tuhan bagi Perkantas. 
Selama 48 tahun, karya Tuhan luar biasa. Tak 
terselami kasih Tuhan dan penyertaan-Nya yang 
mengherankan, sehingga Perkantas telah hadir 
di ratusan lokasi pelayanan dan persekutuan. 
Terpujilah Allah. Saya mengajak kita semua, 
sesuai panggilan Tuhan melayani sebaiknya 
untuk kemuliaan Tuhan, dan menjadi berkat 
bagi bangsa dan negara kita.

Selamat melayani untuk kemuliaan Tuhan. 
Terpujilah Kristus.

Salam,

DR. (Hon.) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.
Sc.

SAMBUTAN KETUA BADAN PEMBINA

Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
(Mzm.136:1)
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Segala puji, hormat, dan syukur kepada 
Allah Tritunggal atas karya pelayanan 
yang Allah kerjakan melalui Perkantas. 

Tahun 2019 menjadi tahun yang penting 
bagi pelayanan Perkantas. Untuk meresponi 
perubahan zaman dan karakteristik siswa 
dan mahasiswa yang kita layani, Master Plan 
Pelayanan Perkantas (MP3) 2020-2030 disahkan 
menjadi arah dan garis besar pelayanan 
Perkantas ke depan. Visi 2030 MP3 Perkantas, 
yaitu: Kehadiran alumni yang Berdiri teguh dan 
Relevan untuk Mentransformasi Indonesia dan 
Dunia, Bagi Kemuliaan Allah (KABAR BAIK 
untuk Indonesia dan Dunia) menjadi doa dan 
arah kegerakan pelayanan ke depan.

Kita bersyukur untuk Konferensi 
Pemuridan, Kamp Nasional Mahasiswa ke XIX, 
Kamp Medis Alumni ke XII, Rapat Paripurna 
Perkantas, dan berbagai kegiatan pelayanan 
Perkantas tahun 2019, baik secara nasional 
atau daerah, yang telah memberkati siswa, 
mahasiswa dan alumni di seluruh Indonesia. 

Tahun 2019 juga ditandai dengan pergantian 
Badan Pengurus Nasional (BPN) Perkantas. 
Terima kasih untuk pelayanan BPN periode 
2014-2019 Peter Jacobs, Noertjahja Nugraha, 
Boedi Tjusila, Linawati Kristomuljono, Yulu, 
dan Nikolaus Dakhi. Dua anggota BPN 2014-
2019 yaitu Tomi Randan, Lukman Tjahaja 
melanjutkan pelayanan BPN 2019-2024 bersama 
dengan Pelita Surbakti, Budianto Napoh, dan 
saya. 

Firman Tuhan dalam ibadah penutup Rapat 
Paripurna Perkantas mengingatkan kita bersama 
bahwa setiap angkatan harus memperbaharui 
perjanjian (Ulangan 30:19-20). Israel generasi 
baru diminta untuk mengikat perjanjian dengan 
Tuhan dengan saksi langit dan bumi. Hal ini 
menunjukkan betapa seriusnya komitmen 
perjanjian ini. Karena perjanjian ini adalah 
pilihan antara kehidupan dan kematian, berkat 
dan kutuk. 

Apakah isi perjanjian antara umat Israel 
dengan Tuhan? Pertama, mengasihi Tuhan 
Allah. Mengasihi Tuhan adalah perihal hati, 

pusat kehidupan kita. Hati kita menjadi milik 
Tuhan. Kedua, mendengarkan suara-Nya. 
Mendengarkan suara-Nya adalah percaya 
Firman Tuhan dan mentaatiNya. Ketiga, 
berpaut kepadaNya. Berpaut pada Tuhan 
adalah setia, komitmen kepada Tuhan. Kasih, 
iman, ketaatan, kesetiaan, komitmen kepada 
Tuhan inilah penyebab utama kelangsungan 
hidup umat Allah di tanah perjanjian. 

Setiap angkatan harus memperbaharui 
perjanjian. Ketika staf, pengurus, siswa, 
mahasiswa, alumni binaan Perkantas generasi 
sekarang ini bersungguh hati mengikat 
perjanjian dengan Tuhan, kita boleh beriman, 
menatap tahun-tahun ke depan, Perkantas 
dipakai Tuhan menjadi pembawa Kabar Baik 
bagi Indonesia.

Dalam pelayanannya, Perkantas tidak 
mampu bekerja sendiri. Untuk itu atas nama 
Perkantas kami menyampaikan apresiasi 
dan penghargaan yang tinggi kepada para 
stakeholders. Terima kasih kepada Pemerintah, 
Gereja, Lembaga Pelayanan Lain, Donatur, 
dan semua Sahabat Perkantas yang selama ini 
bergandeng tangan melayani Siswa, Mahasiswa 
dan Alumni dalam memenangkan jiwa bagi 
Tuhan serta memuridkan mereka menjadi 
serupa seperti Kristus. 
Selamat Natal 2019, 
dan Selamat Tahun 
Baru 2020.

Soli Deo Gloria,

Ir. Daniel Adipranata, 
M. Div.

SAMBUTAN KETUA BADAN PENGURUS NASIONAL
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Sejarah pelayanan Perkantas di Indonesia 
mengakar hingga Universitas Cambridge, 
Inggris. Melalui pergumulan sekelompok 

mahasiswa Kristen di kampus ini, lahirlah 
Gerakan Pelayanan Mahasiswa Injili di seluruh 
dunia, yaitu International Fellowship of 
Evengelical Students (IFES) pada tahun 1947. 
Persekutuan mahasiswa ini menghasilkan 
misionaris-misionaris yang sangat terkenal di 
dunia dan memenangkan berjuta-juta orang 
bagi Kristus.

Pelayanan Mahasiswa Injili di Cambridge 
mulai berkembang pada zaman Charles Simeon 
(1759-1836). Hamba Tuhan 
yang setia dan sungguh-
sungguh mengasihi Tuhan 
ini dengan tekun melayani 
para mahasiswa dengan 
berdoa bersama, 
mempelajari 
alkitab bersama, 
menyaksikan Yesus 
kepada mereka yang 
belum percaya, dan 
mengambil bagian 
bahkan memotori 
gerakan misi dunia. Setelah melalui pergumulan 
berpuluh tahun, akhirnya pada bulan Maret 
1877, dimulailah Persekutuan Mahasiswa 
Kristen (PMK) di Universitas Cambridge secara 
resmi. Inilah persekutuan kampus pertama di 
dunia yang tercatat dalam sejarah IFES.

Perjalanan masih panjang, pelayanan ini 
semakin diberkati Tuhan di tengah-tengah 
pergulatan yang hebat, khususnya melawan 
ajaran-ajaran teologia liberal yang cukup kuat 
memengaruhi pikiran mahasiswa Kristen. 
Persekutuan ini kemudian memengaruhi 
kampus-kampus lain di Inggris. Bersama 
dengan persekutuan kampus Oxford dan 
beberapa persekutuan kampus lainnya, mereka 

mendirikan Inter-varsity Fellowship Inggris yang 
kemudian berubah nama menjadi “Universities 
and Colleges Christian Fellowship” (UCCF) 
atau Perkantas Inggris pada 1928.

UCCF kemudian mengutus seorang hamba 
Tuhan, Howard Guinness, untuk merintis 
pelayanan mahasiswa ke Kanada. Beberapa 
tahun sesudah itu, beliau pergi ke Australia 
dan Selandia Baru untuk merintis hal yang 
sama. Pada tahun 1936, Australia Fellowship 
of  Evangelical Student (Perkantas Australia) 
secara resmi berdiri.

Masa perintisan awal di 
Indonesia

Desember 1963, 
Jonathan Parapak yang 

saat itu masih di tingkat 
II Fakultas Teknik 
Elektro Universitas 
Hobart, bertemu 

dengan Ir. Soen Siregar, 
seorang sarjana teknik 
sipil dan mesin lulusan 
Universitas Adelaide, 

Melbourne Australia. 
Pertemuan ini merupakan titik permulaan 
pelayanan mereka di Indonesia. Kerinduan ini 
semakin besar karena mereka telah merasakan 
banyak berkat melalui kelompok-kelompok 
Pemahaman Alkitab (PA) dan Persekutuan Doa 
(PD) di kampus masing-masing.

Pada tahun 1964, Ir. Soen kembali ke 
Indonesia dan mulai merintis pelayanan melalui 
persekutuan yang dipimpinnya dan memberikan 
pembinaan di gerejanya. Kembalinya Ir.Soen 
ke Indonesia tidak berarti membuat hubungan 
persahabatan beliau dengan Jonathan Parapak 
berhenti. Korespondensi diantara keduanya 
terus berlangsung. Mereka saling menguatkan, 
saling mendoakan, dan saling menceritakan 

SEJARAH PELAYANAN PERKANTAS

“Satukan, lengkapi, dan pakailah kami jadi hamba-Mu Tuhan
P’nuhi hati kami dengan kasih-Mu, nyalakanlah roh kami

Satukan, lengkapi, dan pakailah kami, m’nangkan dunia bagiMu
Ini kami Tuhan, tunduk s’rahkan diri, pakailah selamanya”

(BLP 234 )

Jonathan Parapak, Soen Siregar, Jimmy Kuswadi
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SEJARAH PELAYANAN PERKANTAS

pengalaman masing-masing bersama Tuhan. 
DR. Jonathan terus aktif  di persekutuan 
kampusnya yang kemudian “menyedot” Jimmy 
Kuswadi yang ketika itu berada di Australia 
dalam rangka tugas belajar.

Pada tahun 1967, Chua Wee Hian, waktu 
itu menjabat sebagai General Secretary FES 
Singapore dan tahun 1985 sebagai General 
Secretary of  FES, datang mengunjungi 
Indonesia. Beliau bersama dengan Ir. Soen 
Siregar merintis pelayanan kepada mahasiswa 
teologia di Jakarta. Persekutuan ini melibatkan 
beberapa mahasiswa STT Jakarta, dan salah 
satu di antaranya adalah Charles Christano 
yang “memenangkan” Linda Gondowinata.

Mencari bentuk yang pas
Ketiga alumni ini mulai mencari mahasiswa 

yang mau dilibatkan dalam persekutuan mereka, 
terutama dari GMKI (Gerakan Mahasiswa 
Kristen Indonesia). Dalam usaha pencarian 
ini, mereka melayani melalui GMKI. Mereka 
memakai organisasi ini sebagai jalur pelayanan, 
sebab mereka tidak ingin membentuk organisasi 
lain di luar organisasi Kristen yang sudah ada. 
Tapi ternyata usaha ini tidak berjalan seperti 
yang diharapkan.

Di bulan November 1970, para alumni 
tersebut mengundang beberapa organisasi 
Kristen yang ada di Jakarta, seperti Navigator, 
GMKI, Campus Crusade, dan OMF untuk 
menjelaskan panggilan mereka. Pertemuan ini 
diadakan di gereja GKI Kwitang. 

Pada kesempatan itu, para wakil yang 
hadir memang merasakan masih ada bidang 
pelayanan yang belum terisi, yaitu pelayanan 
injili di kalangan mahasiswa. Setelah 
pertemuan tersebut, usaha terus dilakukan 
untuk mencari mahasiswa yang akan 
diajak membentuk 

kelompok doa dan PA.
Tetapi, organisasi “tanpa nama” yang 

direncanakan semula berpotensi tidak dapat 
bertahan lama oleh karena situasi politik pada 
masa itu. Pada 29 Juni 1971, keempat alumni 
ini (Ir. Soen Siregar, DR. Jonathan Parapak, Ir. 
David Wang, dan Ir. Jimmy Kuswandi) secara 
resmi membentuk dan mendaftarkan “Yayasan 
Persekutuan Kristen Antar Universitas” yang 
disingkat menjadi Perkantas. 

Di awal terbentuknya, Ir. Soen Siregar 
ditunjuk sebagai Ketua. Jimmy Kuswadi 
melayani di Perkantas sampai dengan Agustus 
1974, kemudian berangkat ke Australia dan 
menetap di sana.

Perkantas kini
Perkantas telah 48 tahun melayani siswa, 

mahasiswa, dan alumni. Kini tidak hanya ada 
satu kelompok kecil, tetapi ribuan. Tidak hanya 
satu persekutuan kampus, melainkan sudah 
ratusan kampus yang dijangkau oleh pelayanan 
Perkantas di seluruh Indonesia. Perkantas pun 
tidak hanya ada di Jakarta tetapi telah tersebar 
hampir di seluruh provinsi di Indonesia. 

Para alumni yang tersebar di penjuru 
nusantara menjadi rekan pelayanan yang strategis 
bagi perintisan dan pengembangan pelayanan di 
daerah-daerah perintisan. Pelayanan Perkantas 
juga menjangkau siswa, mahasiswa, dan alumni 
di dunia maya, khususnya melalui media sosial, 
baik yang dikelola oleh kantor nasional, maupun 
masing-masing daerah.

Perkantas hadir bagi negeri mengerjakan 
mandat Allah, yaitu menjadikan semua bangsa 
murid-Nya. Kiranya Dia yang memanggil 

dan mengutus juga terus memimpin dan 
memperlengkapi pelayanan yang besar ini. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan!
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VISI DAN MISI PERKANTAS

Secara umum, visi pelayanan Perkantas 
adalah, “Alumni yang menjadi berkat bagi 
keluarga, gereja, bangsa, masyarakat, 

dan dunia.” Visi tersebut diraih dengan melalui 
misi, “Memuridkan siswa dan mahasiswa 
dengan prinsip 4P untuk menghasilkan alumni 
yang menjadi saluran berkat bagi keluarga, 
gereja, bangsa, masyarakat, dan dunia.”

Adapun karakteristik pelayanan Perkantas 
adalah: firman, doa, pembentukan karakter, 
inisiatif  dan tanggung jawab, interdenominasi, 
kepemimpinan setempat dan melayani, serta 
integrasi iman dan ilmu. Sedangkan dalam 
menjalankan pelayanannya, Perkantas memiliki 
value atau nilai, yakni sacrifice, self-supporting, 
organism-organization, dan indigenous.

Selain visi umum, Perkantas juga memiliki 
visi pelayanan yang akan dicapai dalam sepuluh 
tahun mendatang, yakni:

VISI 2030:

Kehadiran alumni yang Berdiri teguh dan
Relevan untuk Mentransformasi

Indonesia dan Dunia, Bagi Kemuliaan 
Allah

KABAR BAIK untuk Indonesia dan 
Dunia

yang dijelaskan dalam tiga kata kunci sebagai 
berikut:

1. Hadir: Alumni yang dewasa masuk ke dalam 
keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia 

untuk memberi dampak yang transformatif.
a. Kehadiran Pelayanan Perkantas bagi 

kelompok Intelektual
b. Kehadiran Pelayanan (bukan organisasi) 

Perkantas di: Sekolah dan Kampus
c. Kehadiran Pelayanan Perkantas di kota-

kota seluruh Indonesia
d. Kehadiran buah pelayanan Perkantas 

untuk mentransformasi dunia profesi, 
pemerintahan, masyarakat, dan gereja.

2. Berdiri Teguh di dalam pengajaran dan 
nilai. Perkantas memiliki keyakinan yang 
kokoh dalam:
a. Visi, Misi, Karakteristik, dan Values.
b. Statement of  faith.
c. Motivasi utama untuk mewujudkan 

Misi Allah di Indonesia dan dunia.
d. Christian Worldview.

3. Relevan: Sejalan dengan realita orang muda 
dan menjawab kebutuhan bangsa Perkantas 
Relevan dalam konteks:
a. Peluang kepemimpinan generasi 

Milenial, Z dan Alpha.
b. Challenges High order Thinking Skills 

meresponi Revolusi Industri 4.0 dan 
Era Disruptif.

c. Peluang generasi muda Kristen yang 
mencari kedalaman makna dan cerita.

d. Ancaman tentang wawasan kebangsaan 
dan Pancasila.

e. Kondisi korupsi, kolusi, nepotisme, 
kemiskinan, kesenjangan.

f. Peluang dan tantangan Indonesia 
karena Era Perubahan.

PILAR VISI 2030 VISI
Pengokohan 
Pemuridan

Alumni hadir, 
teguh, dan relevan 
mentransformasi 

Indonesia dan dunia 
bagi kemuliaan Allah

Alumni yang 
menjadi berkat bagi 

keluarga, gereja, 
bangsa, masyarakat, 

dan dunia

Pengembangan 
tata kelola 

organisasi (good 
governance)

Pemaksimalan 
pelayanan

Pembangunan 
ekosistem 
pelayanan 
Perkantas
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STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PEMBINA

BADAN PENGAWAS

BPN

PHN/SEKJEN

GC/PMDN

P
S
K

P
M
K

P
A
K

P
S
K

P
M
K

P
A
K

P
S
K

P
M
K

P
A
K

BPC

PHN/PC

BPC

PHN/PC

BPP

PHP/PP

BPR

PHR/PR

“Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.”
(1 Korintus 14:40)

Sesuai dengan prinsip good governance dalam sebuah organisasi, pelayanan Perkantas dijalankan 
secara bertahap atau berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah sebagaimana dipersyaratkan 
oleh undang-undang, tanpa mengurangi sifat indigenous daerah yang sejak awal menjadi ciri khas 

pelayanan Perkantas.
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Dalam anugerah Tuhan, Perkantas 
telah dipercayakan untuk melayani di 
berbagai kota di Indonesia, yakni:

SUMATERA
Medan, Pematang Siantar, Stabat-Binjai, 
Sidikalang, Tebing Tinggi, Labuan Batu, 
Balige, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, 
Palembang, 
Lampung, 
Pringsewu
Perintisan
Bangko, Sikakap 
(Kep. Pagai-
Mentawai), Tua 
Pejat (Pulau 
Sipora-Mentawai), 
Pangkalan Kerinci, 
Tanah Karo 
Simalem, Ginung 
Sitoli-Nias, Teluk 
Dalam-Nias, 
Sibolga, Batam, 
Tanjung Pinang, 
Aceh, Kisaran, Aek 
Kanopan, Metro, 
Pesawaran dan 
Hanura

JAWA
Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, 
D.I. Yogyakarta, Banten, Bogor, Malang, 
Kediri, Jember, Banyuwangi, Salatiga, Solo, 
Purwekerto, Magelang, Karanganyar
Perintisan :
Jatinangor, Cirebon, Tasikmalaya, Tangerang, 
Bekasi, Temanggung, Klaten, Wonogiri, Sragen, 
Sukoharjo, Purbalingga, Wonosari

BALI
Denpasar, Singaraja

KALIMANTAN
Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, 
Samarinda
Perintisan:
Nanga Pinoh, Sintang, Singkawang, Kuala 
Kurun Kabupaten, Gunung Mas, Balikpapan, 
Bulungan dan Tarakan, Bontang

SULAWESI
Makassar, Manado, 
Palu, Kendari, Toraja, 
Gorontalo, Poso
Perintisan:
Tobelo, Kotamobagu, 
Tondano, Tahuna, 
Pare-Pare, Burau, 
Bone-Bone, Malili, 
Wako, Palopo, Kolaka 
dan Pomala

NUSA TENGGARA
Kupang, Mataram, 
Alor, Waingapu, 
Waikabubak, Kefa, 
Soe, Rote, Atambua
Perintisan:
Waibakul, Waitabula, 
Ende, Sabu

MALUKU
Ambon
Perintisan:
Piru, Waisamu, Buru, Aru/Dobo, Saumlaki

PAPUA
Jayapura, Sorong
Perintisan : Wamena, Nabire, Yahukimo, Biak, 
Merauke, Sarmi, Serui

DAERAH PELAYANAN

+ 63 Perintisan

28 BPR

11 BPP

16 BPC

• 27 Provinsi dilayani
• 6 Provinsi dirintis
• 262 Staff Full Time
(Per 20 Januari 2020)

“... suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa 
dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai 

jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.”
(Wahyu 7:9)
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Retret, Rapat, dan Pelatihan Litbang (Tim 
dan PIC)

Dalam rangka pengembangan pelayanan 
berbasiskan data, diadakan untuk pertama 

kalinya Retret sekaligus rapat dan pelatihan 
litbang (RRP Litbang), yang dihadiri oleh Tim 
Litbang Nasional dan PIC litbang perwakilan 

daerah. Acara ini diadakan di Wisma Eben 
Haezer, Lembang, Bandung, pada tanggal 24-
27 Januari. RRP Litbang ini dihadiri juga oleh 
Ketua BPN pada waktu itu, Dr. Peter Jacobs, 
dan Sekjen Perkantas, Ir. Triawan Wicaksono, 
M.Div. Secara umum, acara ini menjadi wadah 
bagi tim dan PIC untuk saling mengenal dan 
membukakan pentingnya sinergi tim litbang 
nasional dan daerah.

Konferensi Pemuridan

Konferensi Pemuridan (KP) dirancang 
untuk menjadi wadah diskusi antar staf 

tentang kondisi pemuridan terkini di Perkantas, 
dan bagaimana pemuridan Perkantas dapat 
relevan dengan kondisi zaman. KP mengusung 

tema “#MURID”, yang merupakan singkatan 
dari Mimpi, Unik, Relevan, Identitas, Dinamis. 
Melalui acara ini, staf  diharapkan melihat 
pentingnya pemuridan dan harus mempunyai 
mimpi untuk menghasilkan murid-murid 
yang cinta Tuhan dan cinta sesama dengan 
keunikan generasi mereka, dan bagaimana 
pemuridan Perkantas dapat relevan dengan 
konteks zaman generasi yang dilayani, tetap 
menghasilkan murid-murid yang menemukan 
identitasnya dalam Kristus, dan bagaimana 
Pemuridan Perkantas bergerak dinamis. Acara 
ini berlangsung pada tanggal 8-11 Februari, 
bertempat di Wisma Samadi, Jakarta Timur, 
dengan jumlah peserta 59 staf.

Perkantas Nasional Expo

Acara ini merupakan ibadah awal tahun 
Kantor Nasional Perkantas yang 

dimodifikasi dengan menambahkan elemen 
baru, yaitu adanya expo pelayanan-pelayanan, 
baik pelayanan Perkantas sendiri, maupun 
pelayanan-pelayanan yang berkembang dari 

pelayanan Perkantas. Acara ini diadakan pada 
24 Februari 2019 di Aula STT Jakarta. Dalam 
acara ini juga dilantik pengurus-pembina 
periode pelayanan 2019-2024. Adapun pembina 
yang baru dilantik akan bekerja bersama dengan 
pembina lama, yang akan mengakhiri pelayanan 
pada tahun 2020.

PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2019

Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati.
(2 Korintus 4:1)
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Bulan PI Nasional

Bulan Penginjilan atau yang disingkat bulan 
PI nasional diadakan sepanjang bulan April 

2019. Bersyukur kegerakan bulan PI ini berjalan 
di beberapa daerah, di antaranya Jambi, Banten, 
Lampung, Surabaya, Malang, Denpasar, 
Manado, Makale (Toraja). Melalui bulan PI 
ini, diharapkan adik-adik binaan bersama staf 
berkerja bersama menciptakan cara baru yang 
sesuai dengan zaman masa kini menjangkau 
teman-temannya melalui penginjilan yang 
dapat diterima generasinya.

Hari Doa Siswa Nasional (HDSN)

Hari Doa Siswa Nasional adalah gerakan doa 
bersama seluruh siswa se-indonesia selama 

bulan Mei. Setiap siswa diberikan booklet yang 

berisi sharing daerah dan pokok doa. Tema 
HDSN 2019 adalah “ Siswa untuk Negeri”. 
Persembahan HDSN yang terkumpul dari 33 
kota sejumlah Rp5.104.300,00 telah disalurkan 
untuk mendukung pelayanan KOMINDO.

Orientasi Staf

Orientasi Staf  2019 diikuti oleh 12 peserta 
dari Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, 

Riau, Banten, Jambi, Gorontalo, Malang, dan 
Kediri. Peserta yang ikut dalam OS adalah staf 
siswa atau mahasiswa yang minimal telah 2 

tahun melayani dan berencana melayani jangka 
panjang di Perkantas. Pembinaan dalam OS 
berupa kegiatan belajar dengan para pemateri 
dari dalam maupun dari luar Perkantas. 
Selain kegiatan belajar, peserta juga dibekali 
kesempatan peer counceling, tes minat-bakat, 
dan retret alone with God. Puji Tuhan, Orientasi 
Staf  tahun ini berjalan dengan baik, dan seluruh 
peserta merasa diberkati melalui kesempatan 
belajar selama kira-kira 2 bulan.

World Assembly

Puji Tuhan atas kesempatan mengutus Alex 
Nanlohy sebagai panitia dan pembicara 

pleno untuk World Assembly 2019 pada 
tanggal 3-11 Juli di Bela Bela, Afrika Selatan. 
Selain Alex Nanlohy, ada juga 5 peserta dari 
Indonesia. Indonesia dipercaya menjadi tuan 
rumah untuk pelaksanaan World Assembly 
2023, dan diinagurasi penyerahan estafet tuan 
rumah pelaksana dari Afrika Selatan kepada 
Indonesia dilakukan pada sesi akhir acara.

PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2019

Saya bersyukur dalam OS ini disadarkan akan 
blind spot dalam diri. Saya menyadari bahwa kita 
dipanggil untuk menjadi pemimpin, dan bersyukur 
diingatkan betapa menyedihkan pemimpin rusak 
karena kelemahan diri. Saya juga bersyukur diajarkan 
komunikasi yang asertif, juga untuk kesempatan AWG 
yang menyegarkan dan menolong saya berefleksi 
tentang hidup dan pelayanan. Saya diingatkan untuk 
menjadi hamba Tuhan yang banyak berdoa.

(Stevi - Surabaya)

Dalam OS ini saya bersyukur dapat menyaksikan 
teladan hidup baik dari Kak Fifi dan teman-teman OS. 
Terkhusus teladan hidup yang daya nikmati bersama 
dengan Kak Fifi. OS ini menolong saya belajar 
memperbaiki diri.

(Rico - Riau)
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Kamp Nasional Mahasiswa

Kamp Nasional Mahasiswa (KNM) 2019 
dilaksanakan pada tanggal 13-18 Agustus 

di The Rich Jogja Hotel. KNM ke-19 sejak 
tahun 1971 ini diikuti oleh 629 peserta dan 91 
orang staf  pendamping dari 44 kota pelayanan 
Perkantas se-Indonesia. Ekspositor sepanjang 

KNM adalah Richard Pratt, Jr. dari Third 
Millenium. KNM juga diperkaya oleh para 
pembicara dan narasumber yang ahli dalam 
bidangnya. Puji Tuhan, keseluruhan acara 
berjalan dengan baik, membuktikan bahwa 
Tuhan adalah pemilik pelayanan ini, yang 
menyediakan pertolongan tepat pada waktu-
Nya. KNM berikutnya akan diadakan pada 
tahun 2022 di Bandung.

East Asia Graduate Conference (EAGC)

East Asia Graduate Conference merupakan 
wadah pembinaan alumni dalam lingkup 

IFES Asia Timur. EARC 2019 mengusung 
tema “Reconciliation” dan dilaksanakan pada 
tanggal 9-13 Agustus di Yoyohi Olympic Center, 
Jepang. Indonesia mengikutsertakan 25 alumni 
dalam acara ini, termasuk 3 di antaranya sebagai 

narasumber untuk sesi pleno dan kapsel, yakni 
Pahala Simanjuntak, Tomi Randan, dan Sigit 
Budi Darmawan.

Kamp Medis Nasional Alumni XII

Kamp Medis Nasional Alumni (KMdNA) 
diadakan pada tanggal 5-8 September 

di Parapat, Sumatera Utara. KMdNA ini 
mengusung tema “Following Jesus in The Real 

PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2019

Saya menikmati setiap 
sesi di KNM, 

khususnya acara 
kebersaman di 
malam budaya. 
Firman yang 
paling saya 
nikmati adalah 
tidak ada yang 
paling melekat. 
Semuanya 
penting. Kita diciptakan 
untuk menjadi rekan 

kerja Allah membangun 
kerajaan-
Nya di dunia 
ini dan tetap 
mengerjakan 
perintisan, 
mengerjakan 
profesi, dan 
siap menjadi 
berkat di 
tengah 

rintangan yang ada.
(Ella - Riau)

Puji dan syukur 
kepada Allah Yang 

Mahakuasa atas kasih-
Nya, dan untuk keluarga 
dan teman-teman terkasih 
yang telah mendukung 
saya untuk menghadiri 
EAGC 2019 di Jepang. 
Merupakan suatu 
keistimewaan bahwa 
saya bertemu teman-
teman dalam Kristus 
dari negara lain dengan 
budaya yang berbeda dan 
menikmati persekutuan. 
Pada konferensi tersebut 
kami berbagi pergumulan 
dari negeri, tempat kerja, 
keluarga, dan masyarakat 
masing-masing, serta 
saling memberi semangat. 
Rekonsiliasi adalah 
perjalanan dengan 
Tuhan dan Yesus adalah 

pusatnya. “Jika ada orang 
di dalam Kristus, ia adalah 
ciptaan baru. Allah yang 
mendamaikan kita dengan 
diri-Nya di dalam Kristus; 
oleh karena itu kita adalah 
duta-duta Kristus” (2 
Kor. 5: 16-20). Mari kita 
terus berdoa satu sama 
lain untuk melakukan 
perjalanan ini bersama 
dan menjadi duta-duta 
rekonsiliasi.

(Nalar - Makassar)
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World.” Ekspositor dalam retret ini adalah Dr. 
Patrick Fung. KMdNA tahun ini diikuti oleh 
163 alumni medis.

Hari Doa IFES

World Student Day atau Hari Doa IFES se-
Dunia ditetapkan jatuh pada tanggal 18 

Oktober, dengan tema “One New Humanity.” 
Namun di Indonesia, pelaksanaannya dilakukan 
berbeda-beda waktu sesuai kondisi masing-
masing daerah. Persembahan yang terkumpul 
dari Hari Doa IFES ini sebesar Rp11.022.600,00 
dan didedikasikan untuk mendukung perintisan 
pelayanan di Movement D.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
diadakan pada tanggal 5-7 November 2019 

di Wisma Kinasih Depok. Kegiatan Rakornas 

tahun ini dihadiri oleh 19 pimpinan cabang 
dan pimpinan perintisan, beserta seluruh PHN. 
Rapat koordinasi berupa evaluasi kegiatan 
sepanjang 2019, rencana kegiatan nasional 2020, 
pembahasan MP3, serta membahas keterlibatan 
Indonesia sebagai tuan rumah World Assembly 
2023.

Retret dan Rapat Paripurna Perkantas (RRPP)

Retret dan Rapat Paripurna Perkantas 
merupakan kegiatan 5 tahunan Perkantas, 

dimana di dalamnya ada langkah strategis yang 
akan disepakati bersama. RRPP 2014 Perkantas 
menyepakati perubahan Anggaran Rumah 
Tangga Perkantas, sedangkan dalam RRPP 
tahun ini, Perkantas menyepakati Master Plan 
Pelayanan Perkantas (MP3). 

Acara ini diadakan pada tanggal 7-10 
November di Hotel Mega Anggrek, Grogol, 
dan mengundang perwakilan pengurus juga staf 
Perkantas se-Indonesia. Tema yang dipilih untuk 
acara ini adalah “Kabar Baik Bagi Indonesia”, 
yang diambil dari Visi Perkantas 2030. Eksposisi 
Kitab Ulangan dalam retret disampaikan oleh 
Mr. Goh Kiat Peng (IFES Malaysia). Ibadah 
minggu hari terakhir pelaksanaan RRPP dipakai 
sebagai momen peneguhan Badan Pengurus 
Nasional periode 2019-2024.

PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2019
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Pelayanan Perkantas di Jambi dimulai dari 
adanya dua orang mahasiswa Universitas 
Jambi (UNJA) yang merindukan adanya 

persekutuan di kampus dan mulai mengadakan 
persekutuan doa yang diberi nama Kebaktian 
Mahasiswa Kristen (KMK) pada tahun 1988. 
Tuhan menjawab doa mereka dengan adanya 
respon positif  dari sejumlah mahasiswa Kristen 
di kampus tersebut, sehingga muncullah 
persekutuan mahasiswa di kampus UNJA.

Tahun 1989, tujuh mahasiswa dari KMK 
UNJA mengikuti KNM di Bandung, dan sejak 
itu nama KMK berubah menjadi Persekutuan 
Mahasiswa Kristen (PMK). Tahun 1990-1991, 
terjadi kevakuman PMK Jambi karena adanya 
salah paham akan visi-misi yang diberikan 
oleh pembina, sehingga PMK terbelah menjadi 
dua kelompok 
dan mendapat 
pandangan negatif 
dari dosen di 
kampus UNJA.

PMK kembali 
mengutus dua 
orang ke KNM 
tahun 1992, dan 
sekembalinya 
mereka dari kamp 
tersebut, diadakan 
Kebaktian 
Awal Tahun 
Ajaran (KATA) perdana di bulan September. 
Selanjutnya, pelayanan di Jambi banyak 
ditolong oleh staf  traveling dari Perkantas 
Jakarta, hingga salah satu alumni binaan, 
Srikandi Realita, menyerahkan diri sebagai staf 
penuh waktu. Pelayanan di Jambi pun mulai 
membentuk BPR yang pada akhirnya menjadi 
BPP Perkantas Jambi pada Maret 1994. 

Memperjuangkan pelayanan pemuridan
Saat ini, beberapa kampus yang terus 

dilayani, antara lain UNJA, UNBARI, 
STIKOM, STIKES, dan STEMIK. Ada juga 
PMK Kota yang menjadi wadah pembinaan 
bagi pengurus kampus dan juga PKK, serta 
pelayanan yang ada di kampus yang diadakan 2 
kali dalam sebulan. Sedangkan untuk pelayanan 

siswa, selain ada PSKKJ (Persekutuan Siswa 
Kota Jambi) yang diadakan 2 kali sebulan, ada 
juga persekutuan mingguan di SMAN 1, 3, 5, 6, 
8, 11, dan menjalin relasi dengan SMA 2, juga 
beberapa sekolah lainnya. 

Pelayanan alumni hadir sebagai wadah bagi 
alumni agar tetap terpelihara kerohaniannya, 
bahkan juga ada pelayanan pasutri bagi alumni 
yang telah berkeluarga. Ibadah alumni diadakan 
setiap awal bulan, sedangkan persekutuan 
pasutri diadakan tiap minggu ke-2.

Tuhan menjawab pergumulan
Sekalipun saat ini pelayanan dirasakan tidak 

mudah, namun ada banyak hal juga yang patut 
disyukuri. Pada tahun 2018 yang lalu, Tuhan 
menjawab pergumulan akan adanya rumah 

persekutuan 
(ruper). Kini, 
ruper telah dapat 
digunakan, walau 
harus dibatasi 
frekuensinya 
mengingat kondisi 
lingkungan.

Saat ini, 
ada empat staf 
lapangan dan 
satu staf  kantor, 
juga empat orang 
yang memberi diri 

untuk melayani sebagai BPP dalam periode 
pelayanan 2018-2020. 

Selain pelayanan di Kota Jambi, saat ini 
sedang dilakukan pelayanan perintisan ke Muara 
Bungo oleh staf  dan alumni peserta KNM. 
Kunjungan-kunjungan yang telah dilakukan 
mendapatkan respon positif  dari alumni yang 
ada di sana, dan telah 2 kali diadakan ibadah 
gabungan. 

Kiranya Tuhan Sang Empunya pelayanan 
senantiasa menyertai pelayanan Perkantas 
Jambi, sehingga menghasilkan siswa, 
mahasiswa, maupun alumni yang mengasihi 
Tuhan dan sesama, serta memberi dampak 
positif  di sekolah, kampus, tempat kerja, 
dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, 
masyarakat, dan juga bangsa. Soli Deo Gloria.

PROFIL PERKANTAS JAMBI
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Halmahera adalah pulau terbesar di 
Kepulauan Maluku yang menjadi 
salah satu bagian dari Provinsi Maluku 

Utara. Pulau yang berbentuk mirip huruf 
“k” ini mungkin tidak banyak yang pernah 
mengunjunginya karena transportasi yang sulit 
dan mahal. Meski demikian, bukan berarti tidak 
ada potensi yang dapat dikembangkan. Di sana 
pun terdapat jiwa-jiwa yang membutuhkan 
Kristus.

Memasuki akhir tahun kedua masa 
pelayanan perintisan di Kota Tobelo, Provinsi 
Maluku Utara, yang terletak di sisi Utara Pulau 
Halmahera, saya sungguh mensyukuri segala 
pertolongan Tuhan yang sudah menyertai. Di 
dalam proses perjalanan pelayanan di sana 
hingga saat ini, ada sekitar 30 anggota kelompok 
kecil. Pelayanan 
ini bukanlah hal 
yang mudah, 
namun puji syukur 
kepada Tuhan, 
karena selama dua 
tahun pelayanan 
perintisan ini, 
pertolongan dan 
penyertaan-Nya 
nyata.

Mulai 
memperlihatkan 
buah

Bekerja sama dengan rekan-rekan dari 
Perkantas Manado, pelayanan ke Tobelo mulai 
dirintis akhir tahun 2017 dengan langkah awal 
membangun pondasi kerohanian yang kokoh 
melalui penginjilan dan pemuridan di dua 
tahun pertama. 

Dalam anugerah-Nya, secara perlahan tapi 
pasti pelayanan di Tobelo memperlihatkan 
buahnya. Pondasi rohani sudah mulai 
dibangun, dua sekolah dan satu kampus sudah 
bekerja sama untuk membangun kerohanian 
siswa dan mahasiswa, terbentuknya kelompok 
yang dipimpin oleh siswa, jejaring alumni mulai 
berjalan, kerja sama dengan gereja di salah satu 
kabupaten juga sudah terjadi, dan semua ini 

hanya karena pertolongan Tuhan. 
Ada kesulitan-kesulitan yang dialami, 

seperti transportasi yang tidak mudah untuk 
menuju kota Tobelo karena harus naik pesawat 
dari Manado menuju kabupaten KAO (1.5 
jam berkendara menuju Tobelo), fasilitas yang 
terbatas (meminjam sepeda motor alumni yang 
juga dipergunakan untuk alumni itu bekerja), 
adik binaan yang rumahnya jauh, kendaraan 
terbatas, dan lain-lain. Namun sekali lagi, 
pertolongan Tuhan nyata.

Rencana pelayanan ke depan
Memasuki tahap kedua di dua tahun 

yang akan datang, pelayanan ini akan terus 
membangun pondasi rohani siswa, mahasiswa, 
dan alumni untuk dipersiapkan menjadi 

calon-calon 
pemimpin, juga 
sekaligus mencoba 
melihat potensi-
potensi sumber 
daya setempat 
untuk mulai 
dilibatkan dalam 
mengerjakan 
visi sekaligus 
membukakan 
wawasan misi 
perintisan ke 
daerah (pulau-

pulau) sekitarnya. 
Doakan untuk kesiapan rekan-rekan 

Perkantas Manado dalam mendampingi 
pelayanan di Maluku Utara ini. Doakan segala 
kebutuhan, baik dana dan moda transportasi, 
juga kerinduan ke depan akan adanya rumah 
persekutuan. 

Terima kasih untuk segala dukungan 
dari semua pihak yang ikut ambil bagian 
memperlancar pelayanan perintisan di Provinsi 
Maluku Utara ini. Tuhan memberkati kita 
semua. Soli Deo Gloria.

PROFIL DAERAH PERINTISAN: TOBELO
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Aku bersyukur 
sekali bisa 

masuk dalam tim 
pelayanan siswa di 
Makassar, karena jadi 
bisa tahu isu-isu yang 
terjadi di adik-adik 
siswa. Aku sudah 
10 tahun merasakan 
hidup berdamai 
dengan Tuhan, dan 
belajar hidup serupa 
seperti Kristus—yang tidak mudah kulalui. 
Namun sangat indah melihat bagaimana 
Tuhan menuntun dan membentukku. Belajar 
mendengarkan Tuhan dan menikmatiNya 
adalah anugerah semata yang bisa aku kecap 
dalam pelayanan ini. Harapanku Perkantas 
semakin diberkati Tuhan, tetap fokus pada 
visi, dan bisa hadir, teguh, serta relevan bagi 
Indonesia.

(Mesias, TPS Makassar)

Aku Putri Sari 
Simanullang, 

berkuliah di Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa, Banten. 
Kampus yang tidak 
pernah terbesit sedikit 
pun di pikiranku. Tapi, 
aku percaya bahwa 
bukan suatu kebetulan 
aku kuliah di kampus 
ini. Di sini, aku 
mendapatkan rekan-rekan yang mendukung 
diriku, yang—menurut mereka, “menerimamu 

apa adanya, tapi tidak membiarkanmu 
seadanya.”

Aku aktif  dan menikmati kepengurusan di 
PMK kota, namun aku terlebih dahulu sangat 
menikmati apa yang namanya pemuridan 
atau kelompok kecil. Aku didengar, didukung, 
bahkan didoakan, dan sering juga diberi teguran 
membangun. Dan ketika menikmati sebagai 
murid pun, aku ditantang untuk membagikan 
apa yang aku dapat itu sebagai PKK.

Jika melihat ke belakang, aku yang dulu 
berbeda dari diriku yang sekarang. Mungkin 
dulu aku aktif  di gereja sebagai guru sekolah 
minggu hanya karena senang melihat anak-
anak, namun sekarang kesenangan itu lebih 
daripada itu. Ya semua itu kulakukan hanya 
untukNya. Melihat mereka yang terasingkan 
yang berbeda dari yang lain aku mulai 
melihatnya sama. Ya, sama seperti hati Bapa 
melihat mereka. Sampai aku pun punya cita - 
cita ingin membuat panti asuhan atau panti 
jompo. Namun, proses melakukan hal itu tentu 
tak bebas dari halangan. Jatuh-bangun pun aku 
rasakan, stagnan, terkadang hambar. Namun 
komunitas di PMK kota menopang diriku.

Kata Pengkhotbah, “Semua ada waktunya.” 
Harapanku adalah Perkantas selalu menjadi 
salah satu tempat dimana orang-orang yang 
“membutuhkan kasih” ditampung, dikuatkan, 
dihibur, dan didoakan. Hingga akhirnya mereka 
boleh melihat hati Bapa. Sama sepertiku telah 
dihibur dan dikuatkan, sehingga bumi boleh 
penuh kemuliaan-Nya.

(Putri, binaan PMK Perkantas Banten)

SHARING DAN KESAKSIAN

Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-
orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.

(2 Timotius 2:2)
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Hai, nama saya Stifen. Sejak kecil saya sudah bergereja 
karena kedua orangtua saya adalah orang Kristen, 

tetapi saya sendiri belum yakin akan kepastian keselamatan. 
Lulus dari SMA di Sumba Barat, saya melanjutkan studi 
ke Mataram, tepatnya S1 Pendidikan Kimia di Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di situlah saya memulai 
hidup baru. Saya bertemu dengan 
orang-orang dengan lingkungan dan 
cara hidup yang baru bagi saya.

Sebagai mahasiswa baru, saya 
diundang untuk mengikuti Kebaktian 
Awal Tahun Ajaran (KATA) yang 
diadakan oleh Perkantas. Di acara 
itulah, saya bertemu dengan kak Eky, 
staf  Perkantas di Mataram. Kak Eky 
membimbing saya untuk mengenal 
Tuhan lebih dalam, sehingga saya 
memiliki kepastian akan keselamatan 
melalui Yesus Kristus sebagai satu-
satunya Tuhan dan Juruselamat.

Perjalanan hidup baru bersama 
Tuhan bukanlah jalan yang mudah 
bagi saya. Namun, janji penyertaan-
Nya selalu nyata. Kesulitan ekonomi 
keluarga sempat membuat kuliah saya berantakan, 
tetapi oleh pertolongan Tuhan, apa yang tadinya terasa 
mustahil ternyata menjadi mungkin. Saya pun dapat 
melanjutkan kuliah hingga lulus melalui orang-orang 

yang ditempatkanNya di sekeliling saya.
Setelah lulus kuliah, saya diperhadapkan pada 

keputusan yang berat. Saya bekerja sebagai guru honorer 
dengan gaji Rp200 ribu per bulan. Saya pun mulai 
bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi, saya mengingat 
kembali komitmen saya di depan pemimpin kelompok kecil 

semasa kuliah, bahwa saya mau menjadi 
guru yang tidak mementingkan uang, 
melainkan memberikan perubahan bagi 
dunia pendidikan.

 Sekalipun kebutuhan hidup 
meningkat dan tuntutan keluarga 
makin banyak, saya terus belajar untuk 
bergantung kepada Tuhan. Dan, Ia 
tidak pernah mengecewakan.

Saya kemudian bekerja pada sebuah 
sekolah negeri di daerah pedalaman dan 
mulai merintis pelayanan siswa. Banyak 
hal yang Tuhan tambahkan di dalam 
hidup saya, dan saya semakin terberkati 
lewat adik-adik KTB. Mereka membuat 
saya semakin melihat janji Tuhan bagi 
hidup saya, sehingga hingga saat ini, 

saya ingin mendedikasikan waktu saya 
untuk menolong lebih banyak lagi siswa menjadi murid-
murid-Nya.

(sumber: instagram.com/perkantas)

Terlibat dalam 
pelayanan di 

Perkantas Jambi 
bagiku sangatlah 
mengesankan. Banyak 
hal yang aku nikmati 
selama aktif  dalam 
pelayanan Perkantas, 
sedari aku siswa hingga 
saat ini sebagai alumni. 
Tentu ada banyak hal 
dialami, termasuk 
jatuh-bangun dalam 
pelayanan. Namun, aku bersyukur memiliki 
rekan sepelayanan yang saling mendukung dan 
mendoakan, sehingga setiap tantangan dalam 
pelayanan dapat dihadapi. Belajar firman 
Tuhan, membangun relasi, bertemu dengan 
orang-orang baru, dibentuk melalui tantangan 
yang ada, mengesampingkan kepentingan 
pribadi adalah sedikit dari banyak sekali hal 

yang aku nikmati.
Selama, bergabung aktif  dalam pembinaan 

Perkantas, aku mengalami hidup baru dalam arti 
yang sesungguhnya. Menikmati pembentukan 
dalam pelayanan dan pertumbuhan rohani, 
belajar berdoa, saat teduh, KTB, menggali 
firman Tuhan, mengenali bahkan mengasah 
talenta yang Tuhan beri, belajar menjadi 
pemimpin bagi org lain.

Harapanku Perkantas semakin banyak 
menjangkau siswa, mahasiswa, alumni, serta 
semakin banyak kampus dan sekolah yang 
menerima kehadiran pelayanan Perkantas. 
Semakin banyak alumni yang terlibat aktif 
menjadi mitra Perkantas, semakin banyak 
kabupaten-kabupaten yang dijangkau ke 
depannya oleh pelayan Perkantas.

(Desi, pengurus PAK Jambi)

SHARING DAN KESAKSIAN
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KEUANGAN KANTOR NASIONAL

Sebab TUHAN itu baik, 
kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, 

dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.
(Mazmur 100:5)

Tahun ini, pemasukan dan pengeluaran 
di KN dibedakan menjadi 2, yaitu: 
sumbangan (donasi) yang bisa dipakai 

untuk semua kegiatan, dan sumbangan terikat 
permanen, sehingga pengeluarannya pun 
dibedakan menjadi pengeluaran yang bisa 
didanai dari semua dana yang masuk, dan 
pengeluaran terikat yang dikeluarkan dari dana 
sumbangan terikat permanen. 

Sumbangan terikat permanen adalah sumber 
dana yang penggunaanya dibatasi untuk tujuan 
tertentu oleh penyumbang. Sumbangan terikat 
permanen di tahun 2019 ditujukan untuk:
   1.  Konferensi Pemuridan
   2.  Orientasi Staf
   3.  Beberapa keperluan Retreat Staf Senior
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PELAYANAN MEDIA NASIONAL

Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya?
(Roma 10:14)

Pelayanan media, khususnya media sosial, 
semakin terasa krusial. Lebih dari 4,5 
miliar orang sekarang menggunakan 

internet, sementara pengguna media sosial 
telah melampaui angka 3,8 miliar. Hampir 
60 persen dari populasi dunia sudah online, 
dan tren terbaru menunjukkan bahwa lebih 
dari setengah dari total populasi dunia akan 
menggunakan media sosial pada pertengahan 
tahun ini (wearesocial.com). 

Media sosial, mimbar di dunia maya
Internet sebagai media baru membawa 

perubahan yang drastis di segala bidang, 
khususnya dalam bagaimana seseorang mencari, 
menerima, dan menyebarluaskan gagasan. Oleh 
karenanya, cara dan pola penyebarluasan gagasan 
dan nilai-nilai Kekristenan pun seyogyanya 
menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. 
Media sosial ibarat “mimbar” di dunia maya, 
yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 
menyampaikan kebenaran firman Tuhan.

Memasuki tahun 2019, selain pelayanan 
media sosial melalui Instagram yang telah 
berjalan sepanjang tahun sebelumnya, 
pelayanan media nasional mulai menggarap 
YouTube, media sosial yang paling banyak 
diakses di Indonesia.

Perlu kolaborasi
Pelayanan media akan makin berdampak 

apabila terjalin kerja sama berbagai pihak, baik 
dengan daerah, maupun dengan pelayanan-
pelayanan lain di luar lingkup pelayanan 
Perkantas. 

Banyak pesan yang masuk melalui direct 
message di Instagram, baik bertanya tentang 
firman Tuhan, minta didoakan, hingga minta 
info pembicara di kampus. Ke depan, kolaborasi 
makin diperlukan untuk menjawab tantangan 
pelayanan. Terima kasih kepada semua pihak 
yang telah mendukung pelayanan media 
Perkantas selama ini. 

Segala kemuliaan hanya bagi Allah.

8.600+
Follower Instagram

(per 31 Desember 2019)

2.000+
Follower Twitter

(per 31 Desember 2019)

1.500+
Subscriber YouTube

(per 31 Desember 2019)

2.900+
Fans Facebook

(per 31 Desember 2019)

#TANYATANYASTAF

#SEMENITMENIKMATISABDA

#THEENCOUNTER

#QUOTEPERKANTAS

#315PM

#VLOGPERKANTAS

#POKOKDOAPERKANTAS

#KOMIKPERKANTAS
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Pertumbuhan rohani yang baik terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah bacaan yang 
baik. Inilah yang menjadi dasar PT Suluh Cendikia, atau lebih dikenal dengan Literatur Perkantas 
Nasional, hadir dengan menerbitkan buku-buku bacaan maupun penuntun Pemahaman Alkitab 

yang bermutu dan menunjang pertumbuhan rohani siswa, mahasiswa, dan alumni Kristen.
Puji syukur kepada Tuhan, sepanjang tahun 2019, PT Suluh Cendikia telah menerbitkan buku-

buku baru sebagai berikut:

PELAYANAN LITERATUR PERKANTAS

Selain buku-buku baru di atas, Literatur Perkantas juga kembali menerbitkan buku-buku yang telah 
habis stok, baik secara massal, maupun berdasarkan permintaan (print on demand), antara lain:

• Cinta Romantis Cinta 
Realistis 

• Dokter yang 
Memperkenankan Hati 
Tuhan

• Doctor After God’s Own 
Heart

• Problem of  Christian 
Leadership

• Meneladan Tokoh 
Perjanjian Lama

• Makin Bertumbuh Makin 
Menjadi Berkat

• Bagaimana Kristen 
Berpacaran

• Growing Together 1
• Gambar Besar dari Allah
• Peta Hidup Baru
• Memulai Hidup Baru
• Buah Roh (PA)
• Bijak Menjadi Orang Tua
• Kidung Cinta dari 

Heidelberg
• Teologi Anak: Sebuah 

Kajian 
• Bejana-bejana Retak

• Busyness
• This Changes Everything

Print on demand
• Menjadi Sahabat
• Growing Together 
• Rancangan Allah bagi 

Pernikahan
• Mengasihi Anak dengan 

Kasih Allah
• Bejana-bejana Retak
• Daniel
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KONTAK PELAYANAN NASIONAL

Kantor Nasional
Kompleks Mitra Pintu Air Blok C-5

Jalan Pintu Air Raya No. 7, 
Jakarta Pusat 10710
Telp: 021-3442463/4

Fax: 021-3522170
Email: perkantasnasional@gmail.com

FB/IG/Twitter: @perkantas
YouTube: Perkantas Indonesia

Website: perkantas.net

Literatur Perkantas
Jalan Kesejahteraan No. 35,

Jakarta Barat 11130
Telp/SMS/WA: +6281291508616
Email: info@literaturperkantas.net

Facebook: Literatur Perkantas
Twitter: literaturptas

Instagram: literaturperkantasnasional
Website: 

literaturperkantas.net
tokopedia.com/literatur

Graduate Center
Kompleks Mitra Pintu Air Blok C-5

Jalan Pintu Air Raya No. 7, 
Jakarta Pusat 10710
Telp: 021-3522145

Email: 
graduatecenterperkantas@gmail.com

Facebook: Perkantas Indonesia Gc
Instagram: @gcperkantas

Pelayanan Medis Nasional 
Kompleks Mitra Pintu Air Blok C-5

Jalan Pintu Air Raya No. 7, 
Jakarta Pusat 10710
Telp: 021-3452923

Email: pmdn_perkantas@yahoo.com
www.cmdfindonesia.or.id

Blogspot: pmdn.blogspot.co.id
Twitter: @medisperkantas

Facebook: @cdmfi
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HIGHLIGHT KEGIATAN TAHUN 2020

Retret dan Pelatihan 
Litbang

24-26 Mei
Jakarta

Retret Staf Masa 
Pelayanan 13-20 Tahun

31 Januari – 4 Februari
Bali

Senior Staff Training (IFES 
East Asia)

19-24 Maret
Singapura

Medical Mission Course
23 Februari – 26 April
Jakarta & Lampung

Bulan PI Nasional
April-Mei

Retret AWG 2020
1-3 Mei
Bogor

Hari Doa Siswa Nasional
Mei

Orientasi Staf
1 Juni – 31 Juli

Jakarta & Bandung

Kamp Medis Nasional 
Mahasiswa (KMdNM)
31 Juli – 4 Agustus

Semarang

Konsultasi Alumni 
Perkantas Indonesia 

Timur (KAPIT)
31 Juli – 2 Agustus

Makassar

Konsultasi Nasional 
Pelayanan Medis (KNPM)

30 Juli
Semarang

East Asia Regional 
Conference (EARC)

13-19 Juli
Thailand

Seminar Integrasi Iman 
dan Ilmu (bersama 
Faraday Institute)

7-8 Agustus
Bali

Hari Doa dan Puasa 
Nasional
Agustus

Hari Doa Mahasiswa 
se-Dunia
Oktober

Rakornas
10-14 November
(tempat dalam 

konfirmasi)



“Aku mengucap syukur kepada Allahku karena 
persekutuanmu dalam Berita Injil mulai dari hari 

pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin 
sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang 
baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai 

pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.”

(Filipi 1:5-6)
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