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      Sistem ini pada masa awal terbentuknya digunakan di Athena pada zaman
kuno, dimana ketika terdapat suatu permasalahan, seluruh rakyat akan berkumpul
membahas, dan masing-masing dari mereka akan memberikan pendapat terhadap
persoalan tersebut. Sementara, di dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat
memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat,
memimpin,  dan mengambil keputusan bagi mereka. Demokrasi inilah yang paling
banyak diikuti oleh banyak negara pada masa ini. 
      Salah satu isu paling penting di dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah
pemilihan umum. Pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih para
pemimpin yang akan mewakili suara mereka, pemimpin yang akan mereka pilih
untuk memimpin mereka. Siapa pemimpin yang mereka pilih akan menentukan
bagaimana negara tersebut akan berjalan. Apakah negara tersebut semakin
sejahtera? Atau justru semakin merosot? Semua itu tergantung apakah pemimpin
tersebut adalah pemimpin yang cakap, berbijaksana dan peduli dengan rakyat dan
daerah yang dipimpinnya. Adalah hak dan tanggung jawab rakyat untuk
menentukan pemimpin seperti yang mereka harapkan akan memimpin bangsa dan
membawa perubahan bagi bangsa tersebut. 

     Mendengar kata “demokrasi”, apa yang
muncul dalam pikiran saudara? Bagi saya ini
mengingatkan pada sebuah sistem pemerintahan
pada suatu negara yang sistem
penyelenggaraannya dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat, atau dapat pula kita sebut
sebagai sistem pemerintahan dengan kedaulatan
rakyat. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan
tertinggi dalam suatu pemerintahan, dan masing-
masing dari mereka memiliki kesempatan dan
hak bersuara yang sama dalam mengatur
kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini
keputusan diambil berdasarkan hasil suara
terbanyak. 

Demokrasi sendiri pada umumnya dapat dibagi
dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi
perwakilan. Di dalam demokrasi langsung, rakyat
mewakili dirinya sendiri memberikan suara atau
pendapat secara langsung dalam menentukan
atau memilih suatu kebijakan terhadap suatu
kondisi politik yang terjadi. 

S E K A P U R  S I R I H  
S y l v i a  S i n u h a j i ,  S H  ( D i v i s i  M i s i  P A  K M K  U S U )
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     “Usahakanlah kesejahteraan kota kemana
kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota
itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya

adalah kesejahteraanmu.” 

Ini adalah Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia
untuk mengusahakan kesejahteraan sebuah
bangsa yang pada kemudian hari akan Tuhan
izinkan untuk menindas dan menjajah mereka.
Juga Rasul Paulus pun menasihatkan kepada
jemaat di Roma agar takluk patuh kepada
pemerintah dimana mereka berdomisili. Menilik
kondisi mereka pada waktu itu, mereka sedang
dijajah, mereka sedang ditindas, juga
pemerintah yang memimpin mereka jahat dan
kejam. Tetapi justru Tuhan mengkehendaki
agar setiap umat Tuhan berpartisipasi untuk
kesejahteraan daerah dimana mereka tinggal,
dan turut berbagian untuk mengusahakan
kesejahteraan tempat tersebut sebaik-baiknya.
Bagaimana peranan kita orang Kristen untuk
“mengusahakan kesejahteraan kota” dimana
Tuhan telah tempatkan kita? Bagaimana sikap
kita tentang isu pemilihan pemimpin negara
kita ? Bagaimana kita menghayati kedaulatan
Allah dalam sejarah sebuah bangsa dengan
berbagai-bagai pemimpin? 
 
     Warta bulanan PA KMK USU hadir lagi
pada bulan Juni tahun 2021 ini. Ada tulisan-
tulisan menarik yang disajikan untuk
memperkaya pemahaman kita seputaran topik
Demokrasi dan Kekristenan. Topik-topik seperti
: Democracy and Christian Faith (Zubel
Sitorus), Kedaulatan Allah (Rame Melva),
Orang Kristen terlibat Politik? (Siska
Barimbing) disusun sedemikian untuk dapat
dinikmati oleh pembaca sekalian. Update
Program Pelayanan PA KMK USU juga dapat
kita baca bersama di dalam warta ini.
Secangkir kopi dan musik yang menarik
sepertinya dapat menjadi teman membaca
warta ini. Selamat membaca. 

Salam  Hangat,

Sylvia
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D E M O C R A C Y  A N D
C H R I S T I A N  F A I T H

Z U B E L  S I T O R U S ,  S T

     Membicarakan Demokrasi hampir sama tuanya
dengan ide demokrasi itu sendiri, karena demokrasi
secara intrinsik ada di dalam perjalanan teori dan
praktik di tengah masyarakat, berbangsa dan
bernegara. Tidak ada yang bisa secara gamblang-
tuntas dan sempurna mendefenisikan teori dan
praktik bagaimana demokrasi yang sesungguhnya,
karena demokrasi tetap berkembang (maju dan
mundur). Defenisi-defenisi yang diberikan tetap
memiliki keterbatasan ketika diperhadapkan
dengan pemikiran dan gugatan-gugatan tentang
praktik demokrasi dalam berbagai bidang.
     Berselisih, agregatif, asosiatif, kapitalis, Kristiani,
klasik, komunikatif, konsensual, konstitusional,
delegative, deliberative, developmental, perbedaan,
langsung, diskursif, ekologis, ekonomis, electoral,
elitis, global, akar rumput, yuridis, industrial, legal,
mayoritarian, parlementer, partisipatif, milik rakyat,
pluralis,presidensial, dll yang setidaknya ada 54
kata sifat yang dikatakan John S. Dryzek dalam
buku TEORI POLITIK Handbook karangan Gerald
F. Gaus dan Chandran Kukathas, yang mencoba
menguraikan dan menjajarkan makna dari kata-
kata sifat itu baik secara sendiri-sendiri ataupun
bersama-sama untuk menggambarkan teori
demokrasi dan ini tidaklah mudah.

DEMOKRASI PERJALANAN
TANPA HENTI

    Mengkaji apa arti dari
kekuasaan ditangan rakyat
saja sudah memiliki
penterjemahan yang luas dan
beragam secara teori dan
praktik. Apakah kekuasaan di
tangan rakyat berarti
dipergunakan untuk memilih
perwakilan atau dipergunakan
untuk memilih langsung
pemimpinnya? Dan apakah
pemimpin yang dipilih itu
akan tunduk kembali kepada
kekuasaan rakyat
sepenuhnya?.

Maka dalam melihat
Demokrasi, John Dunn
menyatakan bahwa ‘teori
demokratis adalah
Esperantomoral pada sistem
negara-bangsa sekarang,
bahasa yang mempersatukan
semua bangsa, lebih jelas
ditambahkan, “Bahwa
demokrasi itu lebih mirip
seperti pohon Natal, lambang
positif yang dapat dipasangi
semua benda bagus yang
disukai’.

P A G E  0 4
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DEMOKRASI DI INDONESIA
DAN PRAKTIKANYA
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dari, oleh,
untuk rakyat

    Demokrasi di Indonesia sudah dimulai
sejak zaman kemerdekaan yang dipraktikkan
dalam penyusunan mukadimah yang menjadi
pembukaan UUD 1945, dan mengalami
diskusi yang saling memahami tentang
ketidaksetujuan umat Protestan dan Katolik
dan wilayah timur Indonesia, akan
pencantuman kalimat “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemeluk-pemeluknya” yang sudah tercantum
dan ditandatangani Ir. Soekarno pada
Piagam Jakarta tanggal 22 juni 1945. Namun
dengan jiwa besar dan demokratis, Bung
Hatta memahami kegelisahan tersebut, dan
membuatnya menginisiasi pembahasan pada
sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dan
akhirnya secara bersama-sama menerima
penggantian kalimat tersebut dengan
kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang
dicantumkan dalam Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara
kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut
menghasilkan hukum publik yang bersifat
nasional dan berlaku untuk seluruh penduduk
dengan tidak memandang mayoritas dan
minoritas. 
    Perkembangan Demokrasi pada waktu
berikutnya adalah sejarah Panjang
pembuktian demokrasi itu sendiri. Negeri ini
Indonesia sendiri sudah menjalani jatuh
bangun dan pengujian akan demokrasi.
Tercatat beberapa kali penggantian
demokrasi seperti demokrasi liberal
parlementer, dimana peran presiden hanya
sebagai kepala negara, sedangkan tampuk
pemerintahan dijalankan oleh perdana
Menteri. Dan demokrasi liberal parlementer
ini berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli
1959,yang salah satu poinnya adalah bahwa
Indonesia kembali pada Undang-Undang
Dasar 1945. Demokrasi terpimpin juga
pernah berlaku di Indonesia, dimana cirinya
adalah kekuasaan Presiden tidak terbatas,
Presiden mempunyai hak untuk memilih
anggota MPRS, DPRS dan DPAS sesuai
keinginan Presiden.

Dan demokrasi terpimpin ini juga bubar
bersamaan dengan diterbitkannya
SUPER SEMAR 1966. Dan setelahnya
adalah demokrasi PANCASILA hingga
saat ini, demokrasi yang berdasar akan
PANCASILA dan UUD 1945.

     Demokrasi terus mendapat
tantangan penyempurnaan baik oleh
kemajuan zaman, keterbukaan,
tuntutan emansipasi yang semakin
kompleks karena Indonesia adalah
sebuah negara dengan struktur
masyarakat yang sangat heterogen
dan sangat multikultur. Tercatat Negeri
ini memiliki 1.340 suku, 718 bahasa
daerah dan 6 Agama, yang harus
diberikan akses dan kesempatan
menyampaikan pikiran dan aspirasinya,
untuk Indonesia.
    Demokrasi yang berasal dari Bahasa
Yunani dari kata demos (rakyat) dan
kratos (kekuatan), dapat diartikan
sebagai kekuatan rakyat, kedaulatan
rakyat, dimana rakyat memiliki kuasa
penuh atas negara. Definisi demokrasi
yang paling lazim kita dengar adalah
apa yang disampaikan Presiden
Amerika Serikat ke-16, Abraham
Lincoln, yang mengatakan demokrasi
adalah merupakan suatu sistem
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat
dan untuk rakyat. Yang diterjemahkan
melalui PEMILU untuk memilih
perwakilan dan juga pemimpin negara
dan atau pemimpin pemerintahan.

   Di Indonesia praktik demokrasi juga
ditunjukkan dengan kebebasan
berserikat, berkumpul dan menyatakan
pendapat, juga jaminan negaraatas
kebebasan beragamadalam pasal-
pasal pada UUD 1945.
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PELAYANAN ALUMNI
KMK USU
       Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Firman yang tiada jemu-jemu ditabur, maka
akan menghasilkan tuaian pada waktu-Nya. Orang percaya diyakinkan bahwa apa yang
mereka taburkan dengan rajin sekarang ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh
Allah di masa depan. Jadi, marilah kita menabur bagi Allah kesetiaan, kebenaran, dan
doa syafaat, kendatipun mengalami kepedihan karena mengetahui bahwa akan ada
tuaian berkat Allah yang besar.

Mazmur 126:5-6 TB “Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis
sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-
berkasnya.”

Misi Mentawai
       Pergumulan menjadi hal yang dapat terjadi dalam setiap pelayanan misi dan menjadi
salah satu proses yang akan dilalui oleh para pelayan-Nya. Adanya pergumulan pelayanan
tidak menjadikan Tim Mentawai lelah dengan panggilan-Nya dan Tim tetap percaya lawatan
Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Tim akhirnya mendapat izin melayani jemaat kembali
di gereja-gereja yang sebelumnya pernah tidak diizinkan. Tentu hal ini menjadi sukacita kita
bersama melihat karya Tuhan senantiasa nyata dalam pelayanan misi di Mentawai.
      Tim kembali memulai pelayanannya di 5 gereja seperti biasa dan kembali melayani
jemaat mulai dari ASM, muda-mudi gereja dan jemaat dewasa. Selain itu, Tim juga masih
mengajar les anak-anak dengan membuat gelombang mengajar, berikutnya Tim juga
membina anak-anak asrama melalui pembelajaran firman Tuhan pada sore hari dan
beberapa pelayanan lain.

      Tim juga mengadakan
evaluasi penginjilan terhadap 12
orang muda-mudi disana pada
7-8 Mei. Muda-mudi dimotivasi
dan diajari kembali untuk
menginjili oranglain dengan
membagi mereka ke dalam
beberapa kelompok penginjilan.
Bersyukur melihat mereka sudah
bisa langsung mempraktekan
penginjilan walaupun masih
belum terlalu lancar. Kiranya
Tuhan tambahkan keberanian
dan semangat dalam pelayanan
mereka senantiasa.
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MISI JERMAL

      Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas
pelayanan misi di Jermal sampai saat ini.
Semangat Tim pun terlihat dari pelayanan
rutin setiap minggunya untuk mengajar ASM
belajar firman Tuhan dan pelayanan mimbar
yang rutin dilakukan setiap minggu ke-2
dan ke-5 setiap bulannya. “…Betapa
indahnya kedatangan mereka yang
membawa kabar baik!” (Roma 10:15b).
Demikianlah sukacita tersebut diberikan
kembali kepada jemaat Jermal agar Kristus
dikenal dan dimuliakan.

      Pertumbuhan iman ASM dapat dilihat
dari semangat mereka untuk belajar berdoa
dan menolong orangtua di rumah. Selain
itu, ASM juga antusias mengikuti ibadah
minggu, menyampaikan ayat hapalan dan
menjawab beberapa pertanyaan dari GSM
seputar firman Tuhan yang sedang
dibawakan. Berikutnya, jemaat dewasa juga
terus belajar mengenal Tuhan melalui
ibadah dan doa. Kiranya Tuhan memberikan
pertumbuhan iman dan pengenalan kepada
jemaat yang dilayani.

PELAYANAN MIMBAR

MENGAJAR SEKOLAH MINGGU

P A G E  0 7



         engan apakah   
       seorang muda
mempertahankan
kelakuannya bersih?
Dengan menjaganya
sesuai dengan firman-Mu.
Cinta dan ketaatan
terhadap firman Tuhanlah
yang membawa muda/I
Kristen mengenal dan
melakukan kehendak-Nya
dan inilah yang menjadi
pergumulan Teras Kita
untuk menjangkau muda/I
Kristen dapat mengenal
Tuhan. Beberapa program
menjadi sarana yang
digunakan untuk
memperkenalkan Kristus
kepada muda/I,
diantaranya : talkshow,
proyek ketaatan pdkT dan
artikel website.
Talkshow dengan tema
“The Two Power of Social

Media” telah dilaksanakan
pada Jumat, 21 Mei lalu
dan diikuti oleh ± 35
muda/I dari berbagai
gereja, baik via zoom
maupun youtube. Tema ini
dibukakan oleh
narasumber agar muda/I
mengenal dan memahami
penggunaan media sosial
dengan benar sesuai
kehendak Tuhan. Kiranya
setiap partisipan yang
mengikuti terberkati.

D

TERAS KITA
2020

MUDA-MUDI

DETAIL >

Selain itu, artikel dengan topik bulan
Juni ‘Kesaksian Perkataan’ juga tetap
dibagikan kepada setiap anggota grup
Teras Kita rutin setiap minggu sekali.
Adapun tujuan topik ini dituliskan,
diantaranya : agar setiap muda/I
memperkatakan hal yang membangun,
bukan hal sembrono/kosong/kotor,
muda/i berani menyatakan kebenaran
secara verbal (walau pun diikuti
dengan tindakan) dan muda/i berani
bersaksi tentang Kristus dalam
hidupnya. Bersyukur untuk setiap respon
pembaca atas artikel yang diberikan
dan kiranya setiap pembaca semakin
berani dalam bersaksi melalui
perkatan.

Adapun artikel-artikel tersebut dapat diakses pada link di bawah ini.
Kesaksian Perkataan – Yenny Hutapea :
https://teraskita2020.com/2021/05/05/kesaksian-perkataan/
Kuasa Perkataan - Purwanto Siagian : 
https://teraskita2020.com/2021/05/19/kuasa-perkataan/
Kamu adalah Perkataanmu – Deasy Pardede :
https://teraskita2020.com/2021/05/11/kamu-adalah-
perkataanmu/

     Proyek bible reading Lukas telah selesai dan puji Tuhan ada 3
anggota Teras Kita yang bersedia dilibatkan membuat poin-poin
penting yang akan dibagikan dari setiap perikop yang dibaca.
Proyek ini dishare di Instagram Teras Kita (@teraskita2020) dan di
Whatsapp Group Teras Kita 2020. Kiranya proyek ini membantu
muda/i untuk mengerti isi firman Tuhan dan menerapkannya dalam
hidupnya masing-masing.
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DEMOKRASI DAN
KEKRISTENAN
Tentang Demokrasi walau tidak secara
langsung tertulis di dalam Alkitab, namun di
dalam ajaran kekristenan Alkitab banyak
menggambarkan nilai-nilai demokratis.
Dimulai dari bagaimana ALLAH
memperhatikan semua orang dan bukan
kalangan tertentu dan strata ekonomi tertentu
atau jabatan dan pangkat tertentu, tapi
ALLAH bahkan membela dan memperhatikan
nasib orang miskin, orang tertindas dan
memlihara mereka (band. Mazmur 146:5-9).

(Mzm 146:6) Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut
dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya,
 
(Mzm 146:7) yang menegakkan keadilan untuk orang-
orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-
orang yang lapar. TUHAN membebaskan orang-orang
yang terkurung,

(Mzm 146:8) TUHAN membuka mata orang-orang buta,
TUHAN menegakkan orang yang tertunduk, TUHAN
mengasihi orang-orang benar.

     Juga Yesus mengajarkan akan ketaatan
dan ketertiban dalam menggunakan hak
dan kewajiban termasuk membayar pajak
masing-masing sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah
(band. Mrk 12:13-17). Masih banyak hal-hal
positif atau nilai-nilai tentang demokrasi
yang termaktub dalam Alkitab, seperti
bagaimana dikisahkan dalam Nehemia 2 :
17 tentang perlunya kesatuan dan
bekerjasama dalam membangun untuk
mencapai tujuan dan kesejahteraan
bersama, seperti orang Israel yang
membangun kembali tembok-tembok
Yerusalem. Karena itu umat Kristen patut
mendukung sistem demokrasi, karena
prinsip utama demokrasi adalah
perlindungan terhadap hak azasi manusia
maupun terhadap keberagaman.

Kebanyakan orang
Kristen menghormati

kedaulatan Allah
tapi percaya dengan
kedaulatan manusia.

 
- K.C. Sproul
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Salam,

   Sikap yang harus ditunjukkan oleh
orang Kristen di Indonesia adalah
sikap Kritis Membangun. Salah satu
type demokrasi adalah pengakuan
terhadap Mayoritas, dan penerimaan
dan penghormatan terhadap
minoritas. Secara presentase kesukuan
maka suku Jawa di Indonesia bisa
mencapai 41% (empat puluh satu
persen) yang didominasi tinggal
dipulau Jawa, dan Secara Agama,
bahkan Indonesia adalah negara
dengan jumlah penduduk muslim
terbesar di Dunia dengan jumlah
penduduk sampai dengan 227 juta
jiwa setara dengan 87,2% dari jumlah
penduduk di Indonesia. Maka jika
hitung - hitungan politik konvensional
dengan memperhatikan Suku dan
Agama, kita dapat memprediksi apa
yang terjadi dengan demokrasi
mayoritas. Dalam hal ini orang Kristen
harus tetap menjaga sikap Kritis
bahwa tidak semuanya apa yang di
tentukan oleh mayoritas adalah yang
terbaik dan benar.

SIKAP ORANG KRISTEN
TERHADAP DEMOKRASI

Teori politik (handbook), Gerald F.
Gaus & Chandran Kukathas, 2012
Jalan Kemandirian Bangsa, Tim Ahli
Seknas Jokowi, 2014
Re-Indonesianisasi, Dr. Stevri Indra
Lumintang, 2009
Pergulatan kehadiran Kristen di
Indonesia, Martin L. Sinaga, 2001

   Hal kedua yang harus mendasari sikap
orang Kristen adalah pemahaman
bahwa orang Kristen hadir bukan hanya
untuk orang Kristen saja, sebagaimana
Yesus Kristus hadir adalah untuk semua
orang (bangsa, suku, agama dll), Yesus
juga mati adakah untuk semua orang.

Sikap ketiga adalah terlibat aktif (doa,
daya, dana dan waktu) dalam politik
umum atau praktis negeri dengan
memberikan berbagai konstribusi
konstruktif (ide, pikiran, karya dan kata)
yang membawa penajaman, koreksi dan
motivasi positif demi kemajuan Indonesia
dan demokrasi Indonesia, ikut serta
memperjuangkan kesejahteraan bangsa
dan memberikan keteladanan
bagaimana ber demokrasi yang dewasa
matang dan berguna.

Referensi :
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Tantangan yang riil
saat ini bagi
Gereja adalah

bagaimana agar
Gereja bisa menjadi

lembaga yang bisa
mempersiapkan

calon-calon
pemimpin-pemimpin
yang berkualitas

dan berintegritas.
Tugas gereja

membina warga
jemaat agar menjadi

garam dan terang
dunia.



       Pelayanan misi tidak terlepas dari
doa dan bersyukur untuk orang-orang
yang masih berbagian dalam doa bagi
pelayanan misi di dunia terutama
pelayanan misi alumni KMK USU. Melalui
Interest Group Mitto Ekklesia, alumni
diajak untuk berdoa bersama bagi
pelayanan misi suku, bangsa, kaum dan
bahasa. Sampai saat ini, partisipan masih
berdoa rutin setiap minggu setiap Selasa
pukul 19.00 WIB. Jam doa diikuti ibadah
singkat dengan bernyanyi dan berbagi
firman Tuhan, lalu berjam doa bersama
dari topik-topik doa yang telah
dikumpulkan dan akhirnya ditutup dengan
doa penutup. Puji Tuhan selalu ada hal
baru yang menjadi pergumulan bersama
dari jam doa ini dan kiranya setiap
anggota semakin bertumbuh dan
menghidupi doa-doanya serta para
pelayan misi tetap setia mengerjakan
bagiannya dimana pun berada.
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INTEREST GROUP
MITTO EKKLESIA

Selain jam doa, IG Mitto Ekklesia
merencanakan pelatihan penginjilan
praktis bagi alumni yang tertarik.
Pelatihan ini diadakan untuk mendorong
alumni berani memberitakan kabar baik
di lingkungannya. Saat ini, kegiatan ini
dalam tahap pembuatan dan pembagian
kuesioner kepada para alumni untuk
melihat kebutuhan alumni sehingga
didapatkan strategi yang tepat untuk
mendorong para alumni menginjili di
lingkungannya saat ini. Kiranya Tuhan
membuka hati para alumni untuk tergerak
mengisi kuesioner dan mengikuti kegiatan
ini.

MISI BALIGE
       Pelayanan Tim Misi Balige tidak
berjalan untuk sementara waktu. Hal ini
dikarenakan semakin banyaknya penderita
Covid-19 yang terkena di daerah Balige dan
termasuk anggota Tim Misi. Pelayanan ini
akan vakum untuk waktu yang beum bisa
ditentukan.
       Tim juga belum beralih ke pelayanan
digital karena dianggap kurang efektif
dalam membimbing adik-adik.
Ketidakefektifan yang terjadi adalah
adanya gangguan jaringan selama
pembelajaran online dilaksanakan sehingga
membuat Tim dan adik-adik kurang fokus
belajar dan mengajar, selain itu adik-adik
yang dilayani dominan anak SD dan tidak
semua memiliki gadget atau laptop untuk
belajar online. Hal ini menjadi perhatian
penting bagi Tim Misi dan akan tetap
memikirkan solusi dari kondisi yang terjadi.
Kiranya Tim dan adik-adik juga tetap
semangat dalam pelayanan dan proses
belajar mereka masing-masing.

PELAYANAN ALUMNI KMK USU BULAN MEI 2021



K T B
A L U M N I  &
P A S U T R I

Janganlah kita menjauhkan
diri dari pertemuan-
pertemuan ibadah kita, 

Ibrani 10 : 25a

P A G E  F O U R |  J O U R N E Y

Kita bersyukur untuk KTB – KTB Alumni
yang sudah terbentuk dan berjalan
dengan baik sampai saat ini. 
Kita juga bersyukut untuk KTB Alumni
Pasutri yang terbentuk dan berjalan
dengan baik 

Agar alumni-alumni KMK USU yang
belum KTB sampai saat ini memiliki
kerinduan untuk PA kembali di
tengah kesibukan pekerjaannya.
Berdoa untuk setiap KTB Alumni dan
Pasutri yang telah terbentuk tetap
taat dalam persekutuan. 

Mari berdoa :
1.

2.

Bagi abang dan kakak yang sedang
mencari teman KTB dapat menghubungi
kita di 082276363241 (Of.PAKMKUSU)
atau 081260317029 (Fanidia
Tumanggor).
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KEDAULATAN  ALLAH
O L E H  :  R A M E  M E L V A  ( A L U M N I  F E B )

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI),
kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas negara,
daerah, dan sebagainya. Namun, kita jelas tahu
kedaulatan Allah tidak hanya berbatas pada suatu
wilayah dan masa yang artinya Allah berkuasa atas
seluruh dunia (sebab IA yang menciptakan) juga
berkuasa sepanjang segala masa (Allah yang Alfa
dan Omega). Kedaulatan Allah adalah kekuasaan
tertinggi atas semua makhluk ciptaan pada segala
masa termasuk didalamnya saya dan kamu juga
sepanjang perjalanan kehidupan kita. 

Manusia sebagai makhluk ciptaan sudah tentu harus
tunduk dan patuh pada Allah. Namun, kita akui
bahwa didalam mengakui kedaulatan Allah atas
setiap rencana hidup adalah sesuatu yang tidak
terjadi begitu saja. Ada banyak variabel lain yang
kita pandang lebih baik ketimbang keputusan Allah
dalam hidup ini. Misalnya saja alasan-alasan
mendasar yang kita pakai dalam berelasi dengan
sesama, melakukan pekerjaan yang saat ini
dipercayakan maupun didalam keluarga. Tidakkah
kita dapat melihat itu sebagai bagian dimana Allah
menginginkan kita menyadari kedaulatanNya dan
taat pada apa yang diinginkanNya? Yah, meski
harus diakui untuk menjadi "taat" adalah proses
seumur hidup dan setiap saat harus dilatih. Tidak ada
ketaatan tanpa latihan, tidak ada ketaatan tanpa
relasi yang intim dengan Tuhan. 

R E N U N G A N

Seorang teman baik pernah berkata kepada
saya, “Bahwa bila rencana Allah tidak dapat
dimengerti pada saat kita mengalaminya,
kemungkinan besar Allah meminta kita
menunggu dan berjalan dalam masa-masa
selanjutnya yang penuh dengan
pengharapan”. “Apakah saya akan mampu
menjalaninya?” tanya saya waktu itu.
Jawabannya saya yakini akan menolong
anda, karena saya juga demikian. "Iman,
itulah yang memampukan kamu berjalan
dalam pengharapan. Bukan diri kamu
sendiri". Bukankah sepanjang perjalanan
tokoh-tokoh Alkitab pun mereka selalu tidak
melihat sisi manapun kecuali kedaulatan
Allah dan pengharapan mereka untuk taat
pada kedaulatanNya? Maka jawaban
demikian juga berlaku pada masa kini, pada
situasi saat ini bahkan situasi yang akan
datang. 

Kiranya kita semua dimampukan untuk
memahami kedaulatan Allah dalam setiap
aspek kehidupan kita, juga dimampukan
untuk taat menjalaninya dan berharapan
melalui iman. 
Tuhan Memberkati.

Salam Hangat,
MelvaP A G E  1 4



" D I  D A L A M  K R I S T U S ,

K I T A  M E L I H A T  D U A

H A L :  C O N T O H  Y A N G

T I D A K  B E R C A C A T

C E L A  D A N  C A R A

P E N I L A I A N  Y A N G

B E R B E D A  S E K A L I

D A R I  D U N I A . ”  
S T E P H E N  T O N G
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- Sharing dan latihan soal 

Peserta saling berbagai, diskusi dan latihan
soal bersama untuk mempersiapkan diri
dalam seleksi CPNS kedepannya. Latihan
soal dikerjakan melalui buku softfile yang
ditawarkan oleh peserta KTB. Latihan soal
diawali dengan pemaparan dari abang PA
tentang pembagian topik soal di CPNS
secara umum kemudian dilanjutkan dengan
latihan soal bersama. 

KTB Interest Group ASN

- Christian Worldview dalam Pendidikan 

Diskusi case di dunia Pendidikan bagaimana
peran Christian worldview dalam menolong
seorang Kristen untuk tetap bertahan dalam
kebenaran Firman Allah dan menjadi
teladan dalam pekerjaannya. Diskusi
tentang pentingnya Christian Worldview
dalam dunia profesi dan bagaimana
Christian Worldview menjadi penting dalam
mengambil keputusan - keputusan di dalam
dunia Pendidikan/dosen.

KTB Interest Group Pendidik 

Alumni KMK USU setiap bulannya selalu
bertambah. Paling tidak ada 20 alumni baru
setiap bulannya dan siap mencari pekerjaan
di dunia alumni. Mari berdoa agar setiap
alumni baru benar-benar taat dan serius
menggumuli panggilan hidupnya secara
khusus dalam menentukan pencarian
pekerjaan. Kita berdoa alumni-alumni baru
menjadi agen-agen perubahan di bangsa ini,
memberitakan Injil keselamatan melalui
panggilannya.

Mari berdoa untuk rencana Ibadah
Penyambutan dan Webinar Persiapan
Memasuki Dunia Kerja yang akan kita
kerjakan pada bulan Juli 2021. Kiranya
kegiatan ini disambut baik oleh alumni-
alumni baru. 

Alumni Fresh Graduate

Warta/buletin Alumni KMK USU terbit
setiap awal bulan dengan tema yang
berbeda yang memuat artikel, kisah
inspirasi, kondisi pelayanan PA KMK USU
yang terkini. Melalui warta ini kita berharap
alumni KMK USU mengetahui dan
mendukung pelayanan PA KMK USU
dimanapun berada. Bulan ini kita
menerbitkan WARTA ALUMNI KMK USU
dengan Tema "Demokrasi Vs Pemilihan
Allah". Kiranya pengadaan WARTA ini
menjadi berkat bagi setiap pembaca. Mari
berdoa agar melalui buletin ini setiap
pembaca diberkati.

Warta Alumni KMK USU
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Webinar Pendidik

"The aim of all Christian education,
moreover, is to train the believer in an
adult faith that can make him a "new
creation", capable of bearing witness in his
surroundings to the Christian hope that
inspires him." 

~ Pope Benedict XVI

    Alumni KMK USU bekerja di berbagai bidang profesi salah satunya sebagai
Pendidik baik sebagai guru maupun dosen. Sebagai seorang Kristen Pendidik, kita
harus selalu belajar untuk memperbaiki diri melalui pembelajaran Firman Allah.
Sehingga kita menjadi Pendidik- Pendidik yang membawa perubahan transformatif
dalam pekerjaan kita, menjadi Pendidik teladan dan Kristus dimuliakan.
 

    Kita bersyukur untuk Webinar Pendidik yang telah kita kerjakan pada Sabtu, 15 Mei
2021 dengan topik Teaching for Transformation. Kegiatan ini disambut hangat oleh
peserta yang dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yang bergabung di zoom dan
youtube. Kiranya Firman yang didengar dan didiskusikan bersama dapat dikerjakan
dalam kehidupan peserta masing-masing. 
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     Bersyukur untuk kebaktian 14 Unit pelayanan berjalan dgn baik dan saat ini
14 Unit pelayanan akan mem follow up non anggota kelompok kecil yang join
ke kebaktian kampus. Berdoa supaya dalam Proses follow up ini dapat
dikerjakan di 14 unit pelayanan sehingga dapat mengetahui tindak lanjut dari
sasaran kualitas yang dibuat dan non anggota kelompok kecil rindu mengenal
Yesus dan dibina di KK. Doakanlah setiap 103 KPIPA yang lebih dari tiga
bulan dan belum permanen agar Pemimpin Kelompok PIPA dan Anggota
Kelompok PIPA tetap menikmati Tuhan, rindu memberikan diri nya untuk PIPA
dan setia dalam proses sehingga dapat menjadi Kelompok Kecil permanen.
Doakanlah penginjilan Pribadi setiap Kompel untuk tetap rindu memberitakan
Injil.
 

PELAYANAN
UKM KMK

USU

pENGINJILAN

P A G E  1 8

to relay

https://www.youtube.com/watch?v=tvQCJY0VMFM


POLITIK MERUPAKAN

SARANA DAN UPAYA

UNTUK MENATA

DINAMIKA KEHIDUPAN

MASYARAKAT DEMI

KESEJAHTERAAN

BERSAMA. POLITIK

MERUPAKAN SARANA

KESAKSIAN DAN ALAT

UNTUK MENGHADIRKAN

SYALOM DAN KERAJAAN

ALLAH DI TENGAH

MASYARAKAT.

L i p i y u s  B i n i l u k

Q U O T E S
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pembinaan 

     Mari berdoa untuk 461 Kelompok Kecil
untuk tetap rindu kelompok kecil dan semakin
bertumbuh dlm Kristus Yesus. Saat ini kondisi
3P kelompok kecil masih baik dan 1M
Kelompok Kecil masih banyak yang belum
mengerjakan sebagaimana di buat 1x dalam 1
semester ini. Misi Kelompok kecil tidak
dikerjakan karena manajemen waktu yang
tidak baik, hubungan pribadi dengan Tuhan 
 yang tidak baik dan tidak adanya jadwal PKK
dan AKK yang bersesuaian. Doakan supaya
Kelompok kecil rindu untuk mengerjakan Misi
Kelompok kecil. Doakan setiap PKK tetap
menikmati Tuhan dan lebih berjuang
mengerjakan bagian nya sebagai Pemimpin
Kelompok Kecil.
 pelipatgandaan

     Bersyukur ada 1.131 AKK potensial pada
semester A dan 107 orang rindu memberikan
dirinya untuk diproses menjadi Calon PKK.
Mari berdoa untuk proses Calon PKK se USU
supaya tetap mengisi diri dan setiap anggota
Kelompok Kecil Potensial tetap taat
mendoakan dan menggumulkan panggilannya
menjadi PKK. Kondisi pelipatgandaan 14 unit
pelayanan adalah sangat sedikit anggota KK
yang mau di proses menjadi calon PKK bahkan
ada unit pelayanan yang belum memiliki calon
PKK yaitu Fakultas Psikologi. Adapun
kendalanya adalah kelompok kecil tidak
kontiniu dan anggota KK potensial tidak rindu
untuk memimpin PA kembali. Mari berdoa
agar setiap AKK Potensial serius menggumuli
panggilannya dan rindu mengelompokkan
kembali. Mari berdoa untuk penjangkauan
mahasiswa baru tahun ini agar Pengurus dan
Pemimpin Kelompok Kecil serius
mempersiapkan diri dan calon - calon PKK
yang akan menjangkau. 
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pengutusan

     Bersyukur ada 756 pra
alumni yang masih dipersiapkan
dalam kelompok kecil sebelum
memasuki dunia
pekerjaan/alumni. Mari berdoa
untuk pra alumni agar tetap
setia dalam setiap prosesnya
sehingga kelak menjadi Alumni
yang berdampak menjadi garam
dan terang. Mari berdoa bagi
setiap komponen pelayanan
yang melayani di organisasi luar
agar tetap berdampak bagi
sekelilingnya. 
 

      Bersyukur untuk HUT UKM
KMK USU ke 41 yang boleh
dilaksanakan pada tanggal 22
Mei 2021 lalu dan bersyukur
setiap pelaksanaan di Hari H
berjalan dengan lancar.
Kiranya UKM KMK USU dapat
mengerjakan visinya di kampus
USU, menjangkau mahasiswa
USU sehingga semakin banyak
mahasiswa USU yang percaya
dan mengenal Kristus. Secara
khusus selama pelayanan
virtual, kiranya komponen
pelayanan UKM KMK USU
tetap memberitakan Injil
kepada Mahasiswa USU. 
 
      Mari berdoa untuk Tim
Penyambutan Alumni Baru
(PMB) dan Tim Kerja yang
baru diutus bersukacita
mengerjakan pelayanannya,
tidak berbantah - bantahan
namun tetap rendah hati,
lemah lembut dan
mengandalkan Tuhan dalam
semua prosesnya.
 

      Doakan untuk persiapan evaluasi program
di unit pelayanan yang akan dilaksanakam
minggu depan tgl 13 - 14 Juni 2021 dan Evaluasi
Program se USU pada tanggal 20 Juni 2020.
Mari berdoa melalui kegiatan ini pelayanan
UKM KMK USU menemukan strategi - strategi
yang tepat dan benar untuk dikerjakan di
kelompok kecil khususnya KTB daring saat ini. 

Berdoa agar pengurus juga benar - benar serius
mengerjakan bagiannya di setiap unit
pelayanan dan se USU 
 

GO 
& 

TELL
The good News
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Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kau kehendaki dan
dijadikan-Nya berhasil apa yang kau rancangkan.

 
- Mazmur 20:4 P A G E  2 2



POKOK DOA
Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa
kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya.

- Yohanes 5 : 14

Doakan untuk Ibadah Alumni yang dikerjakan
setiap 2 bulan sekali, dan juga PA bersama
alumni agar Tuhan berkati setiap hal yang
dipersiapkan, juga agar banyak alumni yang
dapat menikmati persekutuan dan semakin
diteguhkan.
Doakan untuk adik-adik Panti Asuhan Sinar
Indah Cahaya Bersama agar diberkati kesehatan
dan semangat belajar dimana keterbatasan
dalam melayani mereka dikarenakan
meningkatnya kasus covid-19 saat ini.
Doakan untuk Alumni Pertanian dimana pun
mereka berada, Tuhan menyertai Pelayanan,
Pekerjaan dan juga Keluarga.

PA KMK FP

 
Berdoa untuk alumni yang sudah mengikuti
UKMPPD pada tanggal 30 Mei 2021 kemarin.
Berdoa untuk setiap alumni yang sedang dalam
pelaksanaan koas. 
Berdoa bagi semua alumni yang sedang berjuang
melawan covid-19. 
Berdoa untuk semua alumni yang sedang
internship.
Berdoa untuk alumni yang sedang berjuang
sebagai front liners. 
Berdoa untuk Indonesia agar gerakan vaksin
dapat terlakasana dengan baik.
Berdoa untuk keadaan Indonesia agar kasus covid-
19 berkurang hingga habis.

ALUMNI FK
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Berdoa untuk kebaktian Alumni FKG bulan
Juni 2021 minggu ke-2, buat Komisi
Pembinaan yang mempersiapkan acara,
buat Hamba Tuhan dan buat semua
alumni agar dapat mengikuti kebaktian
tersebut.
Berdoa buat kelompok-kelompok PA/KTB
yang sudah berjalan, kiranya terus rindu
dan semangat belajar menggali Firman
Tuhan.
Berdoa buat alumni, kiranya Tuhan selalu
memberikan kekuatan dan kesehatandan
alumni boleh terus menjadi saksi dan
garam serta terang dalam pekerjaan dan
kehidupannya sehari-hari.
Berdoa supaya alumni tetap setia dalam
saat teduh dan tekun berdoa.
Berdoa untuk Jam doa Alumni KMK FKG
USU setiap hari Kamis jam 21.00
WIB/WITA/WIT.

PA KMK FKG

 

Ketaatan alumni dalam berelasi dgn
Tuhan dan mampu mendengar suara
Tuhan utk panggilan hidup dlm
pekerjaan dan pelayanan kedepan.
Kesehatan keluarga alumni spy mampu
konsisten utk hidup sehat
Usaha keluarga alumni agar Tuhan yg
tetap cukupkan dan tetap berserah
sepenuhnya kpd Tuhan.
Bagi alumni yang dlm penantian
pekerjaan, teman hidup dan
momongan spy ttp berpengharapan
pada Tuhan.
Anggota keluarga alumni yg terpapar
covid 19 dalam masa perawatan
supaya tetap berpengharapan dan
Tuhan yang sembuhkan.

PA KMK FEBD3

 

Berdoa untuk kegiatan
misi alumni untuk anak
asuh.
Berdoa untuk kegiatan
penggalangan dana untuk
alumni yang sedang sakit. 
Berdoa untuk pelayanan
mahasiswa di FISIP USU.

KOLUMNI FISIP

 

Bersyukur untuk pertemuan beberapa alumni FIB
pada hari selasa, 18 Mei 2021 yang lalu untuk
mendiskusikan kelanjutan persekutuan alumni
FIB. Mari berdoa agar persekutuan alumni FIB
kembali aktif, terbebannya alumni yang terlibat
mengkordinir pelayanan alumni. 
Mari berdoa untuk pembina alumni FIB yaitu
Bang Patar dan Bang Toman agar semakin
maksimal membimbing dan mengarahkan alumni
FIB dalam persekutuan dan pelayanan. 
Doakan juga untuk persiapan Persekutuan virtual
alumni FIB yang akan diadakan tanggal 25 Juli
2021 melalui zoom dan youtube. Kiranya melalui
persekutuan tersebut alumni FIB semakin
diingatkan akan kasih mula-mula dan didorong
untuk bersekutu dan melayani di keluarga, gereja,
pekerjaan dan lingkungan sekitarnya.

PA KMK FIB
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Mohon doakanlah setiap alumni dalam menjalankan setiap akvitas (pekerjaan,
pelayanan) supaya tetap stabil kesehatannya. 
Doakan juga bagi setiap alumni yang sedang rindu mencari pekerjaan agar
diberikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan. 
Doakan juga bagi setiap alumni yang bergumul dalam jodoh supaya dapat tetap
mendoakan dan menggumulkan dengan mengandalkan Tuhan. 
Doakanlah bagi setiap alumni yang tersebar diseluruh Indonesia dapat menemukan
komunitas yang dapat membangun pertumbuhan/pengembangan dirinya baik
secara spritual atau pun juga pengembangan diri yang berhubungan dengan
profesinya. 
Doakanlah persiapan kebaktian alumni yang akan dimulai kembali bulan Juni ini.

PA POMK FKM

 

Berdoa untuk beberapa alumni yang di diagnosa positif covid 19
agar dapat segera pulih.
Berdoa agar kita sebagai alumni dapat memahami apa kehendak
Allah bagi kita disaat saat ini, dan dapat mencari strategi untuk
mengerjakan nya sampai tujuannya berhasil.
Berdoa bagi alumni dan keluarganya yang terkena dampak agar
tetap menjaga pikiran dan hati yang positif tanpa khawatir yang
berlebihan sehingga menyebabkan turunnya imun.
Berdoa bagi alumni yang sedang dalam pergumulan pekerjaan
agar dapat mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dan selalu
menjaga etos kerja Kristen.
Berdoa bagi alumni yang sedang menantikan pekerjaan, teman
hidup, anak, agar tetap menikmati waktu waktu bersama Tuhan
sembari mempersiapkan diri.
Program pengurus untuk tahun ini dapat dikerjakan dengan baik.

PA KMK FMIPA

 

Mari doakan untuk pergumulan keluarga alumni di
masa tahun kedua pandemi ini.
Berdoa untuk tempat kerja saat ini dapat bertahan
dan usahanya, juga alumni yang mencari
pekerjaan.
Berdoa untuk membuka pola pelayanan baru
sesuai kondisi pandemi.
Berdoa untuk alumni dan keluarganya yang
bergumul dengan kesehatan karena covid-19.

PA KMK FT
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Bersyukur untuk Webinar Pendidik sudah dilaksanakan pada 15 Mei 2021
kemarin secara on line, bersyukur acara dapat berjalan dengan baik. Bersyukur
untuk pembicara Bpk. Pdt. Sutjipto Subeno S.Th., M.Div. M.Th serta perangkat
acara yang sudah melayani dalam ibadah tersebut juga para alumni yang
dapat menghadiri ibadah tersebut baik melalui zoom maupun youtube. 
Berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan (persekutuan, misi, interest grup, dan
digital) baik yang sudah dijalani maupun yang akan dijalani, kiranya Tuhan
senantiasa memimpin dalam setiap kegiatan.
Doakan setiap program dan kegiatan yang sudah maupun masih akan
dirancangkan oleh pengurus di tiap Fakultas biarlah dapat dikerjakan dengan
baik dan alumni pun terbeban untuk mengikuti setiap kegiatannya.
Alumni KMK USU tetap berdampak di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan
dan masyarakat.
Kita dimanapun berada dan mengerjakan sesuatu tetap taat mengikuti ProKes.
Bersyukur untuk vaksinasi Covid-19 yang diberikan kepada sebagian masyarakat
Indonesia, berdoa supaya pemberian vaksin bisa merata kepada seluruh
masyarakat.
Berdoa untuk Pemerintah RI dalam mengerjakan tugasnya agar tetap sehat,
berhikmat dan bertanggung jawab ditengah banyaknya cobaan yang melanda
negeri ini.

PA KMK USU

 

Mari berdoa untuk Ijin Mendirikan Bangunan yang akan
segera keluar serta akan membutuhkan biaya yang cukup
banyak, biarlah Tuhan yang cukupkan dan berdoa supaya
proses kedepannya berjalan lancar.
Mari berdoa untuk proses pembangunan Rumah
Persekutuan dapat dilaksanakan dalam tahun ini, berdoa
untuk dana yang dibutuhkan supaya dicukupkan juga
untuk orang-orang yang akan membangun dan yang
bertanggung jawab nantinya.
Mari berdoa untuk Panitia dan Tim teknis agar semakin
bersatu hati dalam mengerjakan bagiannya masing-
masing, Pengurus PA KMK se-USU juga bersatu hati dalam
mengerjakan beban bersama ini dan semakin banyak
(semua) alumni rindu juga berbagian dalam
pembangunan Rumah Persekutuan ini.

Pembangunan Rumah
Persekutuan
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Mari berdoa agar masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif
untuk mematuhi protokol kesehatan. 
1 Juni 2021 kita memperingati lahirnya pancasila. Mari kita berdoa agar
masyarakat berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kiranya dengan persatuan dan gotong royong, kita akan kembali melewati
masa-masa sulit ini, dan keluar sebagai pemenangnya.
Indonesia sudah mempunyai 75,9 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi.
Jumlah itu cukup untuk 37,5 juta orang.
Mari berdoa untuk program vaksinasi berjalan sesuai ketetapannya.

INDONESIA
Melansir data Satgas Covid-19, hingga Senin (31/5) ada tambahan 5.662 kasus baru
yang terinfeksi corona di Indonesia. Sehingga total menjadi 1.821.703 kasus positif
corona.

Pertanian
Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional di tengah pandemi covid-19,
Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan neraca perdagangan. Mari
berdoa agar berbagai kebijakan dan program diluncurkan, salah satu prioriotasnya
adalah peningkatan volume ekspor.
Kita doakan juga agar generasi muda memiliki peran kunci dalam memajukan
pertanian Indonesia khususnya berbagai program dari Pemerintah untuk
menumbuhkan petani milenial.  Mari berdoa agar pangan lokal bisa diterima di
semua kalangan masyarakat. Sejalan dgn perkembangan teknologi pangan lokal
juga berkembang melalui berbagai olahan pangan, tidak hanya bergizi namun juga
bermanfaat bagi kesehatan.
 
Pendidikan
Berkat pandemi ini juga muncul peluang menarik yakni terjadinya
transformasi digital. Melihat hal ini, HP ingin berkontribusi dalam
memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Bersyukur adanya dua
Program Pendidikan di Indonesia yang diluncurkan HP yaitu Semangat
Guru Virtual Learning Series (program pembelajaran untuk melatih soft
skills para guru) dan HP LIFE yang menawarkan kelas-kelas gratis
seputar topik bisnis dan TI bagi wirausahawan, pemilik usaha, dan
semua orang yang ingin terus belajar. Kedua program tersebut
bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan pembelajaran dan digital di
Indonesia. 

Mari berdoa Untuk program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) untuk
S2 dan S3 bagi guru melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
(Puslapdik) dan/unit-unit utama di lingkungan Kemdikbud yang didanai
oleh LPDP.
Kiranya melalui program ini,  dapat meningkatkan kemampuan dan
kompetensi sumber daya manusia Indonesia untuk mendukung
percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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"Kita tidak akan pernah mengerti pentingnya doa kalau
kita tidak mengetahui bahwa hidup ini adalah

peperangan."
 

- John Piper
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Kolose 3:14
"Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat

yang mempersatukan dan menyempurnakan."
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"“I will take you as my own people,
and I will be your God. Then you

will know that I am the LORD
your God, who brought you out

from under the yoke of the
Egyptians.” 

 
(Exodus 6:7)

S E L A M A T  M E M B A C A  
T U H A N  M E M B E R K A T I  
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