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Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan 
goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa 

dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
 

1 Korintus 15:58 TB
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Pelatihan
PEMURIDAN

Pada Rabu, 08 Juni 2022 peserta dibukakan tentang Pengkhotbah mengenai kesia-siaan dalam hidup. Peserta
dibukakan bahwa Salomo mencari kebahagiaan hidup/kepuasaan hidup dari berbagai kenikmatan, pengetahuan,
anggur, perempuan-perempuan,  dan banyaknya harta atau kemewahan yang dia miliki. Memang semua
memberi kebahagian/kepuasaan namun semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Lalu dimana kita bisa
menemukan kebahagiaaan dan kepuasan sejati? Jawabannya hanyalah satu-satunya di dalam Yesus. Pada
hakikatnya, dosa telah merusak relasi. Merusak relasi manusia dengan Allah, merusak relasi manusia dengan
manusia, dan merusak relasi manusia dengan ciptaan.

Apa yang membuat manusia pada akhirnya sengsara ataupun menderita? Jawabannya adalah keinginan
manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, hal yang dapat kita lakukan untuk mendatangkan kebahagaiaan adalah
dengan melepaskan keinginan tersebut. Melepaskan keinginan tersebut adalah hal yang baik untuk iman kita.
Kita menyadari bahwa Allah lah yang berdaulat. Kita tidak perlu takut melepaskan apa yang seharusnya tidak
perlu dipertahankan.
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Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita
harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah
diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita.

Karena iman kita mengerti, bahwa alam
semesta telah dijadikan oleh firman Allah,
sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari
apa yang tidak dapat kita lihat. Terpujilah
Tuhan untuk pelatihan yang berjalan dengan
lancar.

Kiranya peserta senantiasa mengaplikasikan
apa yang didapat melalui pelatihan ini.

Kehidupan yang 
Digerakkan oleh Iman

Bersama bang
Ferdinand Hutabarat



Pada pertemuan ini (Rabu, 22 Juni 2022) peserta belajar mengenai Profil Gembala. Kepemimpinan adalah sebuah
upaya dalam menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain secara sistematik, baik
mempengaruhi siapa mereka maupun pikiran dan tindakan mereka. Peserta juga belajar mengenai esensi
Gembala dari Yohanes 10:1-18 . Seorang Gembala akan selalu bersama dengan domba-dombanya, ia
menuntun dan selalu membimbing, menjadi teladan dan memberikan nyawanya bagi dombanya.

Sebagai pemimpin rohani, ia hendaklah sadar akan panggilan dan kehendak Tuhan, sadar akan ketidakmampuan
dan ketidaklayakan. Sebagai pemimpin rohani hendaklah belajar beriman kepada kuasa dan kedaulatan Allah
serta menyadari akan butuhnya hikmat. 

Sebuah kalimat bijak mengatakan: “Jika kita bergantung pada uang, kita hanya akan mendapatkan apa yang
dapat diberikan uang. Tapi jika kita bergantung pada Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan bisa
lakukan”.
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Sebuah perenungan bagi kita: apakah anda
sudah menjadi seorang Gembala yang baik? 
 Pengorbanan apa yang anda lakukan sebagai
gembala yang baik? Apakah anda mengalami
sukacita dan kegembiraan menjadi seorang
Gembala?

Terpujilah Tuhan untuk pelatihan yang berjalan
dengan lancar. Kita berdoa kiranya setiap
peserta senantiasa mengaplikasikan apa yang
didapat melalui pelatihan ini.

Profil
Gembala

Bersama bang
Evraim Hutagalung



Pada pertemuan ini, 06 Juni 2022 peserta terlebih
dahulu belajar dari kisal film William Wilberforce yang
berjudul Amazing Grace 2016. Peserta belajar dari
seseorang yang bernama William Wilberforce
bagaimana memperjuangkan karirnya di didunia
politik sebagai sebuah panggilan. Demikian halnya
ketika kita belajar dari kisah film tersebut. Bagaimana
kehendak Allah jadi dalam karir kita? Sebuah
pertanyaan untuk menjawab panggilan di dalam dunia
karir.
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Christian Worldview 
on career

Bersama bang
Ferdinand Hutabarat

K T B  I n t e r e s t  G r o u p

Peserta juga dibukakan bahwa uang bukanlah sasaran
utama, sebab 1 Timotius 6:10 mengajar kita untuk
tidak menjadi hamba uang. Dalam berkarir, kita juga
pasti menginginkan pencapaian. Namun haruslah
dilihat apakah orientasi pencapaian kita sesuai
dengan kehendak Allah atau bukan. Peserta juga
diingatkan bahwa jikalau suatu saat kita memiliki
jabatan pimpinan tertentu, peserta diingatkan agar
senantiasa menjaga relasi dengan Tuhan supaya
kuasa itu tidak disalahgunakan. Kita bisa meniru
gaya hidup Abraham Lincoln (Presiden AS) yang
bersaat teduh setiap harinya.

Peserta juga belajar dari tokoh Alkitab seperti Yusuf,
Daniel, dan Zakheus mengenai karakter mereka yang
bertanggugjawab, pekerja keras, berintegritas, dan
memiliki komitmen yang menjadi contoh bagi kita
agar senantiasa memiliki karakter seperti mereka
dalam berkarir. Puji Tuhan KTB berjalan dengan
lancar. Materi yang dipaparkan juga begitu baik dan
dapat untuk dimengerti. Semoga peserta selalu ingat
dan mengaplikasikan apa yang di dapat pada KTB ini.
Soli Deo Gloria!

KTB IG Karir Batch V



Pada Senin, 20 Juni 2022 adalah pertemuan terakhir
KTB Karir batch V. Pada pertemuan ini, terlebih dahulu
setiap peserta berbagi materi apa yang paling diingat
sampai saat ini selama KTB Karir dilaksanakan.

Setelah itu, peserta diajak untuk membayangkan
bagimana kita di sepuluh tahun ke depan. Jawaban pun
beragam, ada yang menyakini akan menikah, membuka
klinik di daerah, menjadi pemimpin perusahaan, dan
berharap sudah mengerjakan panggilan yang diberikan
Allah kepada tiap peserta.

Peserta belajar sedikit persamaan dari tokoh Alkitab,
yakni Josua dan Daniel yang mengajarkan tentang
proses, ketidaknyamanan (keluar dari zona nyaman),
dan memegang iman.

Edisi Juli 2022W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U

04

Bersama bang
Ferdinand Hutabarat

Kalau untuk hidup kekal, sesuatu yang sangat mahal
Yesus mau berkorban. Apa yang kau takutkan lagi
dengan hal material dan karir?

Panggilan berarti mencari kehendak Allah. Karir
adalah perjalanan menggapai kesuksesan, tetapi
kesuksesan dalam menjalankan panggilan Allah.

Puji Tuhan KTB berjalan dengan lancar. Diakhir
peserta berbagi topik doa untuk di doakan bersama
yang dipimpin oleh Bang Ferdiand Hutabarat. Soli Deo
Gloria!

Kita dalam misi 
masa kini

Allah di dalam Alkitab begitu memperhatikan proses!
Allah berdaulat yang memanggil kamu, panggilan itu
mendorongmu untuk tangguh bekerja di segala
sesuatu. Ada kedaulatan Allah yang di dalamnya
meminta tanggung jawabmu. Allah yang memberikan,
namun harus dipertanggungjawabkan. Artinya, kita
harus bekerja lebih keras lagi supaya panggilan itu
mencapai pemenuhannya. 

Masalah umum dari anak-anak Tuhan sering kali
ketidakcukupan iman sehingga banyak mengalami
kekhawatiran, anxiety, keluhan, dsb. Daniel tau
kalau Allah sanggup melepaskan dia dari perapian
yang menyala. Tetapi kalau pun Allah yang
sanggup itu tidak melepaskan dia dari perapian
yang menyala, maka Daniel tetap menyembah
Allah. Percaya kepada Yesus adalah satu tahapan
iman, namun dalam kehidupan iman itu harus
dipegang, dipelihara, dan dijaga terus.
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Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk bekerja.
Bekerja merupakan hal yang positif. Namun, sejak
manusia berdosa pekerjaan menjadi berat dan
membawa pada pengorbanan dan penderitaan.

Dalam Perjanjian Baru kita juga menemukan bahwa
Allah terus bekerja dalam segala sesuatu (Yoh 5:17,
Roma 8: 28). Dalam tokoh PB kita melihat bahwa Paulus
yang menulis 13 surat kepada Jemaat membuktikan
bahwa Paulus merupakan pribadi yang terus bekerja.

Bekerja adalah perintah Allah bagi kita umat-Nya,
maka haruslah dilakukan. Peserta juga diingatkan
untuk senantiasa bekerja untuk kekekalan dan
mempunyai dampak bagi sesama. Peserta juga
dipahamkan cara mengharmonisasikan hidup dan
pekerjaan (bekerja keras, tetapi tidak memberhalakan
pekerjaan), ada waktu beristirahat namun tidak
dibenarkan untuk menjadi malas).

Kolose 3:23
Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah
dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan
bukan untuk manusia.

Terpujilah Tuhan untuk KTB ini, kiranya setiap peserta
senantiasa terus ingat dan mengaplikasikan firman di
dalam kehidupan pribadi lepas pribadi.

KTB IG Karir Batch VI

Pada pertemuan ini (Kamis, 16 Juni 2022) peserta
membahas mengenai Teologi Kerja bersama Pdt.
Marito Silalahi, S.Th. 

Perspektif Alkitab mengenai bekerja terdapat di dalam
perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian
lama kita melihat bahwa bekerja merupakan karakter
Allah. Kita bisa melihat dari kisah penciptaan, kisah dua
loh batu, dan banyak lagi karya Allah sampai saat ini
yang membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang
terus bekerja.

Kerja dan Tujuannya dalam 
Alkitab (Teologi Kerja)

Bersama Kak
Marito Silalahi



Ini adalah pertemuan terakhir KTB IG Pendidik Batch IV. Pada pertemuan ini peserta berbagi mengenai
pandangan pribadi melihat pendidikan saat ini dan berbagi mengenai apa yang menjadi mimpi untuk
pendidikan kita saat ini. Pada nyatanya, pendidikan mempengaruhi SDM. Artinya, Pendidikan selalu berjalan
linear dengan kualitas SDM yang dihasilkan.

Peserta juga diingatkan; ketika siap menjadi seorang dosen, harus siap juga menjadi seorang peneliti dan aktif
mengabdi bagi masyarakat. Berbicara pendidikan bukanlah tentang sistem melainkan tentang jiwa,
Pendidik yang paling ideal satu-satunya adalah Yesus. Jangan melihat yang kamu didik sebagai orang,
tetapi lihatlah mereka sebagai jiwa.

Bersyukur karena KTB ini berjalan dengan lancar. Peserta dan kak Risanti juga berdoa bersama-sama untuk
setiap topik yang sudah dibahas di KTB ini, sama-sama berdoa agar kiranya setiap peserta senantiasa Tuhan beri
kemantapan hati untuk panggilan yang digumulkan di dunia pendidik. Kiranya setiap peserta semakin aktif
untuk mempersiapkan diri sebagai pendidik yang takut akan Tuhan. Soli Deo Gloria!
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KTB IG Pendidik Batch IV

Andil Kita dalam 
Pendidikan Masa Kini

Bersama kak
Risanti Situmorang

Shalom!

PA KMK USU mengucapkan terima kasih sudah mengikuti KTB Interest Group

Pendidik Batch IV. 

Kami terus mendoakan agar kiranya Tuhan semakin memantapkan hati saudara

dalam menggumulkan panggilan menjadi seorang pendidik. Kiranya bekal yang

diperoleh dalam KTB ini senantiasa dapat diaplikasikan di dalam kehidupan dan

visi pendidik yang akan dikerjakan nantinya. Berikut juga kami berikan sertifikat

atas kehadiran saudara dalam mengikuti KTB IG Pendidik Batch IV.

May God bless you on your journey.

With pray,

PA KMK USU
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Y U K  K T B !
Mari bertumbuh bersama melalui Kelompok 

Tumbuh Bersama (KTB)

K T B  I N T E R E S T  G R O U P ,  K T B  A L U M N I ,  &  K T B  P A S U T R I

Menjadi seorang tenaga pendidik di Indonesia bukanlah hal yang mudah, apalagi menjadi
seorang Dosen. Banyak kita temui dalam kehidupan perkuliahan kita berbagai karakter
dosen dengan konsep mengajar mereka yang unik. Hal ini mendorong kita
mempertanyakan, sebenarnya apa standar seorang dosen yang benar.

Tidak cukup memahami standar yang benar hanya melalui kacamata dunia, kita sebagai
murid Kristus dituntut untuk bisa melihat standar tersebut melalui kacamata kekristenan.
Jika menjadi dosen adalah sebuah panggilan, sudah seharusnya kita mendalami dan
memahami lebih dalam apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang dosen, sebelum
menggumuli lebih lanjut dan mengambil langkah pasti untuk mengerjakan panggilan
tersebut.

KTB pendidik menolong kita memahami dari hal paling dasar tentang dosen hingga
akhirnya kita diberikan pertanyaan retorik apakah kita sungguh-sungguh ingin
menjadi dosen setelah memahami bagaimana seharusnya seorang murid Kristus
menjadi seorang Dosen. Materi demi materi disampaikan dengan baik oleh kakak-kakak
rohani yang sudah memiliki banyak pengalaman bersama Tuhan dalam bidangnya, yang
merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mengeksplorasi segala rasa ingin tahu kita
akan dunia dosen. Menjadi dosen yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah
tidaklah cukup bagi kita untuk memenuhi panggilan hidup kita sebagai murid Kristus
dalam profesi dosen. Setelah mengenal dan memahami bagaimana seharusnya seorang
murid Kristus menjadi seorang dosen di tengah dunia ini, apakah Anda masih ingin
menjadi seorang dosen dan menyakini bahwa itu adalah panggilan hidup mu?

Mari temukan jawabannya dengan komitmen mengikuti KTB pendidik hingga selesai.

KTB Interest  
Group ASN

KTB Interest 
Group Pendidik

KTB Alumni & 
KTB Pasutri

Daftar KTB dengan klik link di bawah ini:

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU

Apa Kesan 
Pesan Hanes 

dalam 
mengikuti KTB 

Interest 
Group?

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU
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Daftar KTB dengan klik link di bawah ini:

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU

Kesan dan 
Pesanku mengikuti 
KTB Karir Batch V

Aku sangat senang bisa menjadi salah satu penerima manfaat program KTB Karier

Batch V ini. Dengan rendah hati dan tidak ada maksud untuk menyombongkan diri,

sebelum mengikuti KTB ini aku sudah cukup banyak mengikuti program persiapan

karier, namun aku merasa selalu ada yang kurang. Belum ada persiapan karier yang

kuikuti yang menjelaskan mengapa harus berkarier dan bagaimana harus berkarier dari

perspektif Alkitab. Pada akhirnya, Tuhan memberikanku kesempatan untuk belajar
melalui KTB Karier ini dan aku telah menemukan persiapan yang paling dasar.

Terpujilah Tuhan yang memberikanku kesempatan berharga ini. Aku menemukan
banyak manfaat berupa wawasan, pengetahuan, dan pandangan yang baru dan
sesuai dengan Alkitab mengenai dunia karier. Abang-abang dan kakak pemateri
sangat bersungguh-sungguh mempersiapkan materinya, setidaknya begitulah
yang bisa aku simpulkan. Seluruh materi yang aku dapatkan sangat esensial atau
“daging” semua serta disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh
pendengar. Aku belajar mulai dari materi pandangan Alkitab terhadap dunia karier dan

hal teknis lain seperti membangun persona (personal branding). Bukan hanya
pemateri, panitia melalui kakak-kakak yang menjadi moderator pada tiap sesi juga
sudah mengatur berjalannya KTB dengan baik. Aku juga bertemu dengan banyak
teman-teman, saudara-saudari dari latar belakang bidang keahlian atau jurusan
yang berbeda sehingga ketika diskusi muncul perspektif baru yang memperkaya
pemahaman.

Aku berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak lagi mahasiswa/alumni yang

tengah mempersiapkan diri mereka menuju dunia karier. Semoga dengan KTB Karier

ini, semakin banyak orang yang memahami tujuan utama mereka untuk berkarier dan

bagaimana seharusnya bersikap di dalamnya, tentunya dari perspektif Alkitab. Tuhan

memberkati.  - Ryan Fernandes Panggabean (FEB 18)

https://bit.ly/KTBPAKMKUSU
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Ibadah Ucapan Syukur 
Alumni Baru

Sebagai alumni baru (freshgraduate) kita pasti memikirkan
dan merencanakan apa yang harus dikerjakan untuk
menantikan masa depan yang baik. Kita menggumulkan
pekerjaan seperti apa dan menggumulkan dimana harus
berkerja. Sebagai seorang alumni baru, seberapa siapkah
kamu memasuki dunia kerja dan menjadi murid yang
berdampak? Apa yang menjadi kekuatan sekaligus
tantangan orang muda Kristen saat ini?

Bersyukur pada Ibadah Syukur Alumni Baru (18 Juni 2022)
berjalan dengan lancar. Peserta dibukakan pentingnya
spiritualitas/kemandirian rohani dalam membuat keputusan.
Dibukakan tentang tujuan manusia bekerja dari aspek
finansial, mental, sosial, spiritualitas dan  bagaimana memilih
pekerjaan berdasarkan bakat/talenta yang Tuhan berikan,
Peserta dibukakan pentingnya memiliki integritas di dalam
dunia pekerjaan, memiliki etos kerja yang baik (kerja keras,
pengabdian, kredibilitas) dan Peserta juga dibukakan bahwa
pekerjaan sebagai ladang pelayanan dalam mengerjakan misi
Allah.

S e r i  P e m b i n a a n  I I I
Eksposisi Keluaran:

Panggilan Alumni bagi Gereja
Alumni KMK USU tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ada
yang bekerja berkaitan dengan profesi tertentu dan ada pula
sebagai pemberita Injil baik melalui hamba Allah di gereja
ataupun missionaris ke daerah tertentu. Sebagian besar Alumni
KMK USU mendapati visi untuk melayani Gereja. Lalu, bagaimana
agar kita setia menjalankan panggilan dan misi Allah bagi
Gereja? Dalam kitab Keluaran, kita melihat bahwa Allah
mengutus Musa untuk menghadap Firaun dan membawa umat
Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kitab Keluaran juga
mendefinisikan jati diri bangsa Israel sebagai umat pilihan
Allah. Mereka hidup bersama dalam masa-masa yang sulit,
mengalami pembebasan dan berkat yang dasyat, tetapi yang
paling penting adalah mereka melihat pekerjaan Tuhan dalam
kehidupan mereka terus-menerus.

Alumni KMK USU belajar bahwa Gereja dipanggil untuk menjadi
saksi Kristus dan hidup sebagai tubuh Kristus di bumi, disini juga
Alumni KMK USU belajar mengenai implikasi kepemimpinan
Musa dalam mengerjakan panggilan dan misi Allah bagi Gereja,
dan pada ibadah ini Alumni juga didorong untuk setia dalam
menjalankan panggilan dan misi Allah bagi Gereja.
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KTB (Kelompok Tumbuh Bersama) adalah tentang relasi dan mengajarkan pribadi demi pribadi, saling
mengasah dalam bertumbuh mengenal Allah dalam hidup kita. Amsal 27:17 "Besi menajamkan besi,
orang menajamkan sesamanya." Ada proses pembentukan yang terus menerus agar seseorang
bertumbuh mencapai kualitas seorang murid Kristus.

Kita bersyukur untuk alumni-alumni yang tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu. Kabar baiknya, PA
KMK USU menyediakan wadah bagi alumni-alumni yang rindu bertubumbuh dalam persekutuan orang
percaya untuk tergabung dalam KTB Alumni. Bersyukur untuk KTB yang terus memberi hati untuk
belajar firman dan bersekutu bersama.

Keluarga adalah entitas pertama yang menjadi tempat dimulainya pemuridan. Pemuridan harus
dilakukan di dalam keluarga sebab sejak semula Allah merancang keluarga untuk menjadi mitra-
Nya. Di dalam Alkitab, Allah secara konsisten memakai keluarga untuk menggenapi rencana-Nya, mulai
dari Perjanjian Lama hingga Kristus hadir di dunia melalui satu keluarga. Jika Allah telah merancang
keluarga untuk menjadi mitra-Nya dalam menggenapi rencana-Nya maka bagian atau tugas kita adalah
berjuang mewujudkan kehendak Tuhan melalui keluarga.

KTB pasutri (pasangan suami isteri) merupakan sarana untuk pertumbuhan bagi suami isteri. Suami isteri
dibekali untuk senantiasa semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, membina anak dan
bermisi lewat keluarga. Puji Tuhan untuk KTB Pasutri yang tetap berjalan. Soli Deo Gloria!

Growing TogetherKTB Pasutri:

K T B  A l u m n i
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Mission Trip Samosir
03-05 Juni 2022

Pelayanan KKR Sekolah



Edisi Juli 2022W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U

12

Pelayanan Kelas Motivasi

Terpujilah Tuhan yang terus senantiasa memelihara dan
memberkati pelayanan ini. Oleh karena kekuatan dan
pertolonganNya lah kami dapat mengerjakan pelayanan
Mission Trip di Samosir. Kami sungguh menyadari
bahwa pelayanan yang dikerjakan dalam Mission Trip
kali ini tentulah ada banyak kekurangan dan
ketidaksempurnaan, tetapi kepada Allah saja lah kami
sampaikan ucapan syukur yang dalam anugerahNya
yang akan terus menyempurnakan segala sesuatunya.

Mission Trip Samosir merupakan Mission Trip ketiga
yang dilaksanakan secara onsite dan telah selesai
dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juni 2022. Adapun
tempat yang dilayani adalah sekolah dan gereja.
Pelayanan sekolah dibagi menjadi 9 lokasi, yaitu
SMPN 2 Pangururan, SMA/K HKBP Pangururan,
SMA/K Karya Jaya Pangururan, SMPN 1 Pangururan,
SMAN 2 Pangururan, SMAN 1 Pangururan, SMPN
Satu Atap Pangururan, SMPN 1 Palipi, SMPN 2 Sitio-
tio. Selanjutnya, pelayanan gereja dilaksanakan di
gereja GKPI Resort Khusus Pangururan dan GKPI
Onan Runggu.

Kami berterimakasih kepada setiap Pembicara,
Volunteer, Driver dan Tim (25 Orang termasuk driver
dan pembicara) yang telah memberi diri untuk Tuhan
pakai dalam pelayanan Mission Trip ini. Kami
mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta
Paian selaku pendeta Resort di GKPI Resort khusus
Pangururan, juga kepada Ev. Rosalina Tampubolon
selaku evangelis GKPI Onan Runggu, KTB Agave dan
beserta para volunteer setempat yang memberikan
kesempatan bagi kami untuk boleh melakukan
beberapa pelayanan di Samosir. Juga, kami
berterimakasih kepada Kepala Sekolah dan para guru
SMPN 2 Pangururan, SMA/K HKBP Pangururan,
SMA/K Karya Jaya Pangururan, SMPN 1 Pangururan,
SMAN 2 Pangururan, SMAN 1 Pangururan, SMPN
Satu Atap Pangururan, SMPN 1 Palipi, SMPN 2 Sitio-
tio yang memberi kesempatan kepada kami untuk
melakukan Ibadah dan Pembinaan Siswa. Tidak lupa
juga kami mengucapkan terima kasih untuk Bang
Roliat, Bang Ningar dan kak Duma beserta keluarga
yang telah menjadi tempat bagi Tim untuk tinggal
selama kurang lebih 2 hari.



Pelayanan Mimbar
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GKPI Ressort Khusus Pangururan: Ibadah Pertama (Pembicara: dr Ranto B. Sinaga)
GKPI Ressort Khusus Pangururan: Ibadah Kedua (Pembicara: Samuel Situmorang, S.S, M. Div)
GKPI Onan Runggu (Pembicara: Pdt. Bangun Sihombing, M.Th)

Pelayanan Mimbar dilaksanakan pada hari Minggu, 05 Juni 2022 di 2 gereja. Adapun jadwal pelayanan mimbar di
2 gereja tersebut terbagi menjadi 3 waktu, yaitu GKPI Ressort Khusus Pangururan: Ibadah Pertama masuk pukul
09.00 WIB, GKPI Ressort Khusus Pangururan: Ibadah Kedua masuk pukul 11.00 dan GKPI Onan Runggu masuk
pukul 10.30 WIB. Berikut pembicara-pembicara yang dilibatkan dalam pelayanan mimbar:

1.
2.
3.

Secara umum, pelayanan Mimbar berjalan dengan baik dan jemaat yang mendengar juga dapat meresponi firman
Tuhan yang diberitakan.

Kesanku melayani di Mission Trip Samosir
Tomi Tambun

Saya sangat bersyukur sekali boleh ikut dalam pelayanan
mission trip ini. Boleh dikatakan ini adalah pelayanan
pertama saya bermisi ke daerah-daerah yang mungkin
dikatakan butuh dan rindu Injil boleh diberitakan. Jujur,
pelayanan sebagai pemusik dan pemateri sangat
memotivasi saya untuk meng upgrade diri lagi untuk
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih dalam
pemberitaan Injil kepada siswa-siswa disana, ketika saya
melayani di SMP N 2 Sitio-tio, Samosir. Guru dan siswa
yang sangat-sangat menyambut hangat dan menerima
pemberitaan Injil membuat saya sangat terbuka
kembali, tertampar serta tersadar bahwa banyak orang
diluar sana yang sangat rindu dan membutuhkan
Kristus, meyakini keselamatan mereka dan mau
bertobat. Melihat tawa dan senyum mereka ketika saya
berbagi materi membuat saya bersyukur bahwa nantinya
mereka boleh mengaplikasikan kedalam diri sebagai
penerus bangsa yang takut akan Tuhan.

Kesan yang lain, bersyukur dengan pengalaman
bersama dengan tim-tim lain yang sangat semangat
dan militan untuk membertikan Injil. Mulai dari awal
keberangkatan sampai pulang, persekutuan yang erat
terjalin dan banyak boleh mendapat pengalaman-
pengalaman baru untuk setiap sharingnya. 

Berbagi sedikit, kita tahu bahwa pemberitaan Injil
adalah tugas mulia yang menggambarkan secara nyata
kerjasama Allah dengan kita. Maka dari itu, kita orang
percaya sebagai rekan sekerja Allah yang telah
merasakan kasih-Nya harus memiliki kesadaran
dalam menyaksikan karya keselamatan Allah.
Jangan penjarakan kasih itu dalam diri kita, sadari
bagian kita sebagai orang percaya, jangan tunda
waktu lagi dan mari pergi serta beritakan. ☺ 
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M i s i  M e n t a w a i

Tim juga tetap melaksanakan pelayanan rutin mingguan
dan tetap melakukan pelayanan ke daerah Betaet dan
sekitarnya. Pelayanan rutin yang masih dilaksanakan
oleh Tim adalah melayani anak asrama dalam ibadah
dan belajar firman Tuhan, mengajar les anak yang
dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar.

Tim bergumul, terutama bagi anak-anak yang sulit
membaca meskipun telah diajarin dalam waktu yang
cukup lama. Namun, Tim terus berjuang bagi anak-anak
kecil di sana agar mendapat pendidikan informal yang
layak dan dapat mengikuti pembelajaran di sekolah.

Tim juga melaksanakan kunjungan keluarga, melakukan
ibadah kaum ibu dan di bulan ini sedang melakukan
seminar untuk kaum ibu. Tim juga melakukan ibadah dan
kelompok kecil kepada kaum muda, membawakan
firman Tuhan dalam perkumpulan ibadah dan Tim
memfollow up pemahaman jemaat dan membimbing
mereka dengan sukacita. Tim juga sedang berjuang saat
ini menjangkau daerah sekeliling Betaet yang rawan
akan penghijauan dan kondisi moral siswa yang buruk di
sana. Kiranya Tuhan menolong tim dan setiap jemaat
yang dilayani untuk terus bertumbuh dan mengasihi
Kristus.

Pandemi masih berlangsung namun dalam jumlah yang lebih sedikit, puji Tuhan!
Hal ini mendorong berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan semakin aktif di
berbagai tempat. Salah satunya misi pendidikan PAUD-TK yang masih berproses
dan dirintis oleh PA KMK USU di Nias.

Bersyukur untuk perintisan dan doa yang masih berjalan bagi misi pendidikan ini
dan saat ini sedang dalam tahap untuk mempertimbangkan kepastian lokasi.
Tim telah melakukan survei di lima lokasi namun saat ini semua lokasi belum
memadai untuk didirikan PAUD. Mari terus berdoa kiranya Tuhan menyatakan
kehendak-Nya untuk misi Pendidikan ini.

Misi
Pendidikan
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Teras Kita 2020
Eps. 19

Keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang baik
adalah kerinduan tiap manusia. Kita ingin memiliki
kendaraan kelas atas, PC dan handphone brand apple,
rumah sebesar istana di lokasi yang nyaman, makan
makanan lezat dan khas luar negeri, dan cita-cita ingin
memiliki barang-barang branded dari ujung rambut
sampai ujung kaki. Untuk mencapai ha-hal di atas
banyak dari kita rela berutang untuk mendapatkannya.

Hal lain yang dapat kita lihat adalah banyak orang muda
yang rela sampai dini hari tidur hanya untuk checkout di
tanggal dan bulan kembar. Semua dilakukan bukan
karena butuh tetapi karena ledakan konsumerisme
dalam diri yang besar dan keinginan memiliki banyak
barang yang tinggi. Gaya hidup ini membuat kita
mengangkat topik talkshow bagaimana mengakali
konsumerisme dan materialisme di episode 19 dengan
tema “Checkout Terosss…”

Pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 17.00 WIB yang
dilakukan secara hybrid: onsite di café dan virtual
melalui platform zoom dan youtube. Bersyukur untuk 27
orang yang mengikuti secara onsite dan 13 orang via
zoom dan 5 orang via youtube. Secara keseluruhan,
kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respon
yang cukup baik dari peserta talkshow. Ada juga diskusi
dan tanya jawab yang hidup antara partisipan dan
narasumber. 

Kegiatan ini menolong mereka untuk memahami apa
itu konsumerisme dan materialisme, apa kata alkitab
mengenai hal itu, dampak negatif dari konsumerisme
dan materialisme, dan bagaimana mengakalinya serta
langkah konkrit apa yang perlu dilakukan. Kiranya
Tuhan menolong setiap kaum muda yang mengikuti
talkshow untuk semakin me-Rajakan Kristus dan
menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup
memuaskan mereka, sehingga mereka terus bertumbuh
dalam pengenalan akan Kristus.

Teras Kita juga memiliki website yang dapat diakses
kapanpun untuk mencari tahu kegiatan apa saja yang
dilakukan. Silakan kunjungi website Teras Kita pada
https://teraskita2020.com/ dan bergabung serta
salurkan talentamu dalam komunitas muda mudi Kristen
guna membangun generasi muda yang takut akan
Tuhan.

https://teraskita2020.com/
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Misi Jermal III

Pelayanan ASM di GKPI Jermal berjalan dengan baik dan
ASM terus-menerus bersemangat untuk beribadah
kepada Tuhan minggu lepas minggu. Pemahaman ASM
terhadap firman Tuhan memang belum terlalu baik,
namun ASM masih bersedia untuk belajar dengan
gembira baik melalui firman Tuhan pada ibadah
Sekolah Minggu maupun pada Minggu Ceria.
Pelayanan ibadah Sekolah Minggu tetap dilaksanakan
setiap hari Minggu pukul 09.30 WIB di GKPI Jermal III.
ASM diajak menyanyikan pujian, berdoa, menghapal
ayat hapalan dan bermain peran melalui renungan
mingguan. Jumlah ASM yang hadir setiap minggunya
biasanya sekitar 23 orang dan akan dibagi ke dalam 2
kelompok saat renungan ibadah berlangsung yaitu kelas
kecil dan kelas besar. Kiranya firman Tuhan terus
bertumbuh dan mendorong setiap ASM Jermal untuk
mengenal dan mengasihi Tuhan.

Selain ibadah Minggu, ASM diajak untuk mengikuti
Minggu Ceria setiap Minggu pukul 13.30 WIB di GKPI
Jermal III juga. ASM dibagi ke dalam 2 kelompok sesuai
dengan kelas firman Tuhan. Adapun topik yang telah
dibawakan pada kelas kecil selama bulan Juni lalu
adalah belajar menulis, membuat kata, angka dan
mewarnai. Selanjutnya, topik minggu ceria kelas
besar adalah belajar dan menghafal seasons,
transportation and profession, dan evaluasi terhadap
apa yang telah dipelajari. Secara keseluruhan, ASM
masih kesulitan untuk memahami pelajaran dengan baik,
namun ASM tetap mau belajar perlahan-lahan dan
mengikuti pelajaran yang diberikan.

Pelayanan mimbar masih tetap dilaksanakan rutin setiap
minggu ke-2 dan minggu ke-5. Pelayanan mimbar
dibulan Juni ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022
dan dibawakan oleh Bang Benyaris Pardosi. Bersyukur
untuk firman yang telah diberitakan dan kiranya Tuhan
memberikan pertumbuhan bagi setiap jemaat yang
mendengarkan.



Pemersatu setiap orang percaya adalah Yesus Kristus yang ditemui dalam doa atau persekutuan
yang benar dan hidup. Bersyukur bahwa IG ini masih terus memiliki persekutuan doa yang hidup
dan berkelanjutan setiap minggu. Persekutuan ini dilaksanakan dalam bentuk jam doa dan sharing
firman, selain itu dilakukan dalam bentuk jam doa praise and worship setiap hari Selasa pukul 19.00
WIB melalui zoom. Topik doa dikumpulkan dari beberapa alumni yang bermisi di lapangan dan
terkadang melalui sharing terbuka di ruang online.

Anggota IG ini terus bertahan dalam jam doa karena menyadari kemurahan hati Allah bagi setiap
pendoa untuk mengambil bagian sebagai pendoa bagi para full timer dsb. Kiranya setiap anggota
semakin diteguhkan melalui doa dan terdorong untuk melayani Allah melalui doa.

Selain jam doa, IG ini telah melakukan Mission Trip di Samosir pada bulan Juni yaitu tanggal 3-5
Juni 2022. Adapun pelayanan yang telah dilakukan adalah: KKR Siswa dan Kelas Motivasi di 9
sekolah baik SMP, SMA dan SMK, dan Pelayanan Mimbar di GKPI. Kita sungguh bersyukur
pelayanan ini berjalan lancar. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap umat yang telah mendengarkan
Firman Tuhan dan setiap orang yang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus akhirnya
bertumbuh dalam iman.

Kita juga akan melakukan pelayanan Mission Trip kembali di bulan Juli yaitu pada tanggal 25-26.
Adapun pelayanan yang akan dilakukan adalah seminar regional di gereja HKBP Distrik Samosir
secara onsite dan online, pembinaan penatua, GSM, dan pemuda di GKPI Buhit, KKR malam di
GKPI, pengobatan gigi gratis, dan workshop guru. Kiranya pelayanan ini berjalan lancar dan nama
Tuhan semakin dipermuliakan. Kita juga rindu banyak alumni yang akan berpartisipasi dalam kegiatan
ini.
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M i t t o  E k k l e s i a
I n t e r e s t  G r o u p



Sangat bersyukur ketika TUHAN pun masih tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk
melayani DIA melalui orang-orang sekitar kita. TUHAN sangat besar dan sangat berkuasa atas segala
sesuatu dalam hidup kita. Namun, TUHAN tidaklah memberikan kesengsaraan bahkan kesukaran
kepada kita dalam melayani DIA. Justru kitalah yang memberikan pagar/benteng kepada TUHAN
untuk memanggil kita melayani DIA.

Bersyukur 1 (satu) bulan ini (Juni 2022), beberapa kegiatan dari mengkoordinir studio dapat berjalan
dengan baik. Serta tugas untuk Daily Content juga dikerjakan dalam bulan ini. Puji TUHAN tidak ada
kendala atau masalah yang menghambat kegiatan tersebut. Berikut kegiatan yang telah dilakukan
dalam bulan Juni 2022 dalam Mengkoordinir Studio PA KMK USU:
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P e l a y a n a n  D i g i t a l

Pengeditan video Podcast Seri#4 telah selesai pada
tanggal 08 Juni 2022 dengan durasi selama 35.42
menit. Video juga dilakukan revisi sebanyak 1x revisi
dan telah di upload di Platform YouTube PA KMK
USU. Selain hasil video juga dilakukan pengeditan
untuk video trailer dengan durasi selama 27 detik.
Video trailer juga telah di publish di media sosial
Instagram pada tanggal 22 Juni 2022.

Podcast Seri #4

Bersyukur masih ada orang-orang yang Tuhan
berikan beban untuk mau bergabung bersama PA
KMK USU untuk melayani Tuhan. Ada 5 orang yang
masih bersedia memberikan diri dan waktu sebagai
Tim Multimedia PA KMK USU. Pada tanggal 14 Juni
2022 telah dilakukan pertemuan pertama dalam
tahun ini. Serta telah didapati beberapa kegiatan
yang akan dikerjakan bersama. 

Pertemuan bersama Tim Multimedia PA KMK USU

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni
2022 di malam hari. Kegiatan ini sebenarnya
dikoordinir oleh Staff Pembinaan untuk seluruh
persiapannya. Namun, untuk pengerjaan secara
Live Streaming dikerjakan oleh Penanggungjawab
Studio PA KMK USU. Live Streaming berjalan
dengan baik. Kita menggunakan media Zoom
Meeting yang di streaming kan ke platform
YouTube PA KMK USU.

Mulai dari awal sampai akhir selesainya kegiatan ini
live streaming berjalan dengan baik. Hanya saja
terjadi miss dalam recording karena recording zoom
dimulai ketika sudah masuk sesi Sharing Firman.
Serta terjadi double audio yang keluar ketika
pemutaran video penyambutan alumni kmk baru.

Ibadah Syukur Alumni Baru
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Kegiatan ini dikerjakan pada tanggal 23 Juni 2022
dan pengerjaan Live Streaming dikerjakan oleh
Penanggungjawab Studio PA KMK USU. Live
streaming berjalan dengan baik mulai dari awal
hingga selesai. Persiapan untuk peralatan yang
digunakan juga dipersiapkan dengan baik dan
disusun sehari sebelum hari H. Jaringan, Audio,
Video berjalan dengan baik di Zoom Meeting dengan
disambungkan streaming ke platform YouTube PA
KMK USU. Namun untuk jaringan di YouTube saat
pemutaran video Perkenalan PA KMK USU jaringan
kurang baik sehingga hasil yang ditampilkan pun
kurang baik.

Kegiatan Seri Pembinaan

Pada tanggal 25 Juni 2022 telah dikerjakan Live
Streaming untuk kegiatan Talkshow Muda-Mudi -
Teras Kita. Kegiatan dikerjakan di Delicious Coffee
dan melalui Zoom Meeting kemudian disambungkan
ke platform YouTube Teras Kita. Persiapan peralatan
dilakukan di hari yang sama pada pagi hari dan
peralatan diangkut dengan menggunakan kendaraan
Grab Car. Peralatan disusun di lokasi dihari yang
sama 1 jam sebelum mulai. Penyusunan peralatan
Live Streaming dibantu oleh Tim dan Pelayan Acara
dan berjalan dengan baik. Namun, mengalami
keterlambatan untuk memulai kegiatan karena
operator masih melakukan setting streaming di
software/PC. Tetapi secara keseluruhan Live
Streaming berjalan dengan baik.

Masalah yang terjadi yaitu pada pelatakan Video
Camcorder dikarenakan kabel HDMI yang terbatas
panjangnya, hanya 5 meter. Sehingga posisi Video
Camcorder sedikit tertutup oleh peserta yang hadir.
Juga terjadi sedikit masalah pada Microphone yang
digunakan untuk alat musik kajon sehingga suara
kajon tidak masuk ke streaming serta suara keyboard
yang terlalu dominan. Secara tampilan semua
berjalan dengan baik.

Kegiatan Talkshow – Teras Kita

Puji Tuhan telah dikerjakan Training Operator untuk
Mahasiswa KMK USU selama 3 (tiga) hari berturut-
turut, yaitu pada tanggal 27-29 Juni 2022. Kegiatan
ini dikerjakan mulai dari jam 11.00-14.00 WIB dan
dihadiri; pada hari pertama oleh 13 orang Mahasiswa
KMK USU dan pada hari kedua & ketiga oleh 11
orang Mahasiswa KMK USU. Nama-nama yang
mengikuti Training Operator terlampir.

Bersyukur secara keseluruhan peserta menikmati
kegiatan tersebut. Terlihat antusias ketika mereka
melakukan langsung secara praktek. Setiap
pembahasan diikuti dengan baik. Namun, sangat
disayangkan Mahasiswa KMK USU yang mengikuti
hanya dari 5 Unit Pelayanan KMK USU (terlampir).
Sementara diskusi akan diadakannya kegiatan
Training Operator dalam group dengan perwakilan
setiap UP sudah dilakukan dari pertengahan bulan
Mei 2022. Juga sudah disampaikan kepada UKM dan
sudah didiskusikan pada konsolidasi UKM-KWK pada
tanggal 20 Juni 2022. Namun, hasil masih sama yang
pada akhirnya 1 hari sebelum hari H list fix yang
mengikuti hanya 13 orang dari 5 Unit Pelayanan (14
UP KMK USU.

Training Operator
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Peserta yang mengikuti Training Operator

Adanya video yang diedit berupa video singkat dengan durasi selama 55 detik dengan mode hanya audio
dengan menampilkan video dan tulisan. Video telah di upload di media sosial Instagram PA KMK USU
(@pakmkusu) pada tanggal 16 Juni 2022.

Daily Content

Sertifikat bagi Peserta



Terpujilah Tuhan yang menyertai pelayanan KMK USU dari generasi ke generasi. Kita bersyukur diberi anugerah
oleh-Nya untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kampus lewat visi yang Dia taruhkan di dalam
pelayanan UKM KMK USU. Bersyukur kepada Tuhan yang masih menggerakkan hati setiap pelayan untuk
mengerjakan visi yang Dia beri.

Pada Minggu, 26 Juni 2022  bersyukur UKM KMK USU mengadakan evaluasi  program Semester A (evaluasi 11
minggu efektif pelayanan). Dari evaluasi tersebut didapati kondisi pelayanan yang sudah dikerjakan di UKM KMK
USU. Dari evaluasi Penginjilan Pribadi terdapat dua AKK dari TB1 dan lima PKK yang taat mengerjakan
penginjilan sesuai parameter yang ditentukan sehingga didapati PIP setiap UP masih begitu rendah. Untuk
KPIPA masih banyak yang berjalan lambat (lewat dari 3 bulan) dan kendala yang paling banyak didapati
dikarenakan waktu yang sulit untuk bertemu.

Kita bersyukur untuk setiap kebaktian kampus yang dikerjakan oleh setiap UP. Bersyukur karena adanya
mahasiswa USU yang menerima Kristus melalui wadah kebaktian kampus yang dikerjakan di setiap UP. Kita juga
bersyukur untuk pembinaan yang terus dikerjakan di pelayanan KMK USU. Dari satu semester pelayanan yang
dievaluasi, terdapat 8/401 KK di KMK USU yang kontinuitas kelompok kecilnya baik. Proses pelipatgandaan
terus diusahakan di dalam pelayanan KMK USU agar kiranya pelayanan ini tidak mengalami stagnasi melainkan
adanya orang-orang yang terus mengerjakan visi yang Dia beri di kampus USU.

Kelompok kecil merupakan sarana yang efektif dalam pemuridan. Kelompok kecil yang baik mampu
mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk senantiasa menerangi dan menggarami di dunia alumni. Dari evaluasi
yang didapati, kelompok kecil di KMK USU dapat digambarkan kurang baik sehingga orang-orang yang diutus ke
dunia alumni masih perlu dibekali akan pemahaman christian world view, etos kerja kristen, konsep keluarga
kristen, dsb.

Puji Tuhan evaluasi program semester A berjalan dengan lancar. Mari terus mendoakan pelayanan UKM KMK
USU. Berdoa agar kiranya banyak mahasiswa USU yang senantiasa diberitakan injil dan dimuridkan.
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K T B  I N T E R E S T  G R O U P ,  K T B  A L U M N I ,  &  K T B  P A S U T R I

KONDISI PENGURUS

Dari hasil evaluasi semester A terdapat 5 pengurus yang 
tidak komitmen lagi (keluar). Untuk alasannya, terdapat 
mereka yang kurang menikmati pelayanan sebelumnya, 
didapati ada yang mengalami pergumulan pribadi, dan 
ada yang tidak merespon sampai saat ini.

KONDISI PKK

KONDISI AKK

Dari hasil evaluasi semester A, terdapat 24 PKK yang 
tidak memimpin kelompok kecil lagi. Untuk alasannya, 
terdapat mereka yang sudah sulit memanajemen
waktu, karena kondisi pribadi, dan karena sudah 
menyelesaikan komitmen memimpin kelompok kecil 
selama dua tahun.

Dari hasil evaluasi semester A, terdapat 90 AKK yang 
tidak dibina di KMK USU lagi. Untuk alasannya, terdapat 
mereka yang tidak komitmen memberi waktu, dibina di 
pelayanan lain (gereja, persekutuan lorong, dll), dan 
karena ada kesibukan studi seperti mengerjakan tugas 
akhir.

Dalam waktu dekat ini, mahasiswa 
KMK USU akan mengadakan 
Training Penginjilan bersama 

LPMI.
 

KMK USU juga akan bekerja sama 
dengan PA KMK USU untuk 

mengadakan pembekalan Pra- 
Alumni sebanyak 6 kali 

pembekalan yang akan diadakan 
sebulan sekali mulai dari Juli 

hingga Desember nanti. 
 

Mari berdoa untuk kegiatan ini, 
agar kiranya KMK USU boleh 

semakin bertumbuh dan menjadi 
alumni yang berkualitas serta 

menjadi garam dan terang.
 

Filipi 1:27 (TB), "Hanya, hendaklah 
hidupmu berpadanan dengan Injil 

Kristus, supaya, apabila aku 
datang aku melihat, dan apabila

aku tidak datang aku mendengar, 
bahwa kamu teguh berdiri dalam 

satu roh, dan sehati sejiwa 
berjuang untuk iman yang timbul 

dari Berita Injil." 
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Sola Gratia Revival Setiawati Zamili

KESANKU MELAYANI

DI PELAYANAN KMK USU

Perkenalkan aku Sola Gratia Revival Setiawati Zamili dari UKM KMK USU UP MIPA,
saat ini melayani sebagai ketua tim pelayanan periode 2022.

Aku bersyukur boleh dipakai Tuhan menjadi salah satu pelayanNya, bersyukur boleh dipanggil untuk
mengambil bagian dalam pengerjaan Amanat Agung-Nya di tengah kampus USU. Awal pelayanan
banyak yang menjadi kekhawatiran namun ketika awal memulai pelayanan terdapat satu ayat menguatkan
saya untuk tetap teguh dalam melayani dalam Yesaya 41:10.

Dalam melayani adanya jatuh bangun dalam pengerjaannya namun bersyukur di tengah kondisi tersebut
Tuhan terus menolong melalui orang-orang yang ada disekitar saya. Melalui pelayanan ini saya secara
pribadi banyak bertumbuh dalam setiap kondisi yang terjadi, adanya cara pandang baru yang saya
dapati, pengalaman baru dengan Tuhan dan bisa melihat bagaimana cara Allah bekerja untuk
menyertai pelayan-Nya dalam menjangkau anak-anak-Nya yang terhilang di kampus USU.

Di samping itu melalui pengerjaan pelayanan di KMK USU bersyukur boleh bertemu saudara/i seiman yang
teguh dan tidak meragukan tentang keselamatan yang dari Allah. Teman-teman di pelayanan menjadi
tempat dimana kami sama-sama boleh bertumbuh, memperhatikan, menegur dan mendoakan satu
sama lain. Bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang hidup dan Allah yang selalu
menyertai umat yang telah diutus Nya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Soli Deo Gloia!
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Rp. 75.898.243 Rp. 228.000.000 
(Untuk sebagian lantai satu)
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Tahap pembangunan GMH sekarang ini direncanakan selesai untuk 1 lantai dan siap ditempati
pada bulan Agustus ini. Tahap ini direncanakan selesai dalam 10 minggu kerja. Dan puji Tuhan
pada Minggu ke-5 kemarin di 18 Juni sudah selesai 41,9%.
Per 27 Juni kita sudah memasuki Minggu ke-7. Minggu ini kita akan masuk ditahap pengecoran
mall sebagian lantai 1 (karena pertimbangan biaya) dan plester dinding. Dan proses penyelesaian
lantai basement hingga ke tahap finishing (Elecrical, Cat dll).
Dana yang kita butuhkan hingga fisnishing sekitar Rp. 336.715.000 
Yang sudah terpakai di 5 Minggu kerja kemarin (per 18 Juni) sebesar Rp. 108.052.000 
Sehingga dana yang kita butuhkan untuk tahap ini sebesar Rp. 228.663.000
List keperluan finishing sudah ada sama bang Jusmar. Nanti akan dishare ke alumni. Dan apabila
ada alumni yang akan membantu dalam bentuk bahan/material, boleh asalkan sesuai list tersebut.
Nama-nama ruangan/kamar GMH sudah mulai didoakan dan dipertimbangkan. Penamaan
ruangan ini sesuai dengan visi/misi Global Mission House. (Nama ruangan dapat diusulkan melalui
panitia GMH).

Kondisi Keuangan per tanggal 30 Juni 2022

Dukungan dana Rumah 
Persekutuan Global Mission House 
dapat disalurkan melalui Rekening:

Acc. 2402197519
a.n Riani H. Malau & Ranto Bonar Sinaga 

G l o b a l  M i s s i o n  H o u s e
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T o p i k  D o a  P A  K M K  s e - U S U

Berdoa untuk pengurus supaya mempunyai
kesatuan hati untuk melayani sehingga semua
alumni bisa dijangkau. 
Berdoa untuk semua alumni didalam pekerjaan dan
pelayanannya supaya terus bekerja sesuai dengan
visi Allah sehingga Tuhan dipermuliakan. 
Berdoa untuk setiap alumni yang sedang mencari
pekerjaan dan teman hidup supaya boleh tetap setia
mendoakan.
Berdoa utk rencana pendirian LBH supaya Tuhan
yang memimpin. 
Berdoa untuk alumni yang akan atau sudah
memasuki masa Pensiun agar di masa tuanya Tuhan
memberikan kekuatan dan penghiburan kepada
alumni

PA KMK FH (INIKRIS JUSTITIA)
Sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk
setiap alumni dimanapun berada, biarlah Tuhan
senantiasa menjadi tempat bersandar. Berdoa untuk
pekerjaan, kehidupan keluarga, dan pelayanan para
alumni biarlah alumni senantiasa menjadi Terang
Kristus dimanapun berada. 
Berdoa untuk alumni FP yang sedang menantikan
pekerjaan, dan teman hidup, Tuhan yang
memberikan jalan terbaik dan tetap berharap hanya
kepadaNya. 

PA KMK FP

Doakan alumni untuk tetap taat dan setia
mengerjakan pelayanan di ladang pelayanan masing
masing.
Berdoa untuk rencana pengerjaan misi di rel kereta
api, biarlah rencana ini bisa terlaksana dengan baik
dan menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. 
Berdoa untuk pemulihan kesehatan Dahlia (Alumni
FMIPA12), agar diberi kekuatan untuk melawan
penyakit yang dideritanya serta kesembuhan dan
pemulihan dari Tuhan Yesus, sang Tabib Agung.
Berdoa untuk penantian alumni untuk pekerjaan,
teman hidup dan anak agar diberikan Tuhan jalan
yang terbaik.

PA FMIPA

Berdoa untuk pengurus PAK FIB dimana saat ini
sudah ada 1 orang pengurus aktif dan 3 orang
sedang mendoakan sebagai pengurus, biarlah
semakin banyak alumni FIB rindu untuk melayani
sebagai pengurus PAK FIB.
Beryukur ibadah PAK FIB di tangal 12 Juni 2022
kemarin dengan pembicara bpk Pdt. DR Sukanto
Limbong, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi
alumni dan biarlah banyak alumni FIB yang rindu
menghadiri ibadah Alumni FIB.
Berdoa untuk Ibadah PAK FIB yang rencananya akan
diadakan pada bulan Agustus ini supaya dapat
berjalan dengan baik dan semakin banyak alumni
yang mengadirinya.
Berdoa agar KTB alumni FIB dimaksimalkan dan
masih tetap menjadi kerinduan untuk bertumbuh.
Berdoa untuk persiapan projek live musik supaya
bisa segera terealisasi di tahun ini, biarlah kiranya
melalui kegiatan tersebut bisa menjadi berkat bagi
banyak orang.

PA KMK FIB
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Bersyukur untuk Teras Kita (pelayanan untuk muda-mudi gereja) episode-19 dengan tema Checkout Terosss…
yang diadakan pada Sabtu, 25 Juni 2022, Narasumber bpk Pdt. Bangun Sihombing, M.Th yang dilakukan secara
hybrid (online & offline) di Delicious Cafe Padang Bulan yang sudah berjalan dengan baik dihadiri oleh
perwakilan dari muda-mudi 4 gereja di kota Medan (HKBP Selambo, HKBP Indra Kasih, BNKP Hilimasio, dan
GKPPD Padang Bulan), bersyukur untuk para muda/i gereja yang yang tetap rindu untuk lebih mengenal
Kristus. 
Bersyukur untuk Ibadah Penyambutan Alumni baru yang diadakan via Zoom dengan tema Walk By Faith pada
Sabtu, 18 Juni 2022 dengan ibu Dra. Junicke Siahaan sebagai pembicara. Bersyukur untuk teman-teman alumni
khususnya alumni baru yang hadir mengikuti ibadah ini biarlah ibadah ini bisa menjadi salah satu bekal
memasuki dunia alumni.
Bersyukur untuk PA Bersama, Eksposisi Keluaran : Panggilan Alumni Bagi Gereja yang diadakan pada Jumat, 24
Juni 2022 yang dibawakan oleh ibu Kristina A M panggabean, S.H., M.Div., M.Th. sebagai pembicara, biarlah
firman dan eksposisi yang dipaparkan mengingatkan kembali alumni atas panggilan Kristus bagi gereja dan
semakin bersemangat untuk terus melayani di gereja.
Berdoa untuk kesehatan dan kesatuan hati pengurus yayasan, pengurus PA KMK USU, staff, pengurus fakultas,
Tim RP, dan tim lainnya yang terlibat di pesekutuan alumni KMK USU.
Berdoa agar semakin bertambah alumni yang ambil bagian di KTB alumni dan pasutri, interest group,
mulitimedia, tim misi dan tim menulis.
Berdoa untuk persiapan perintisan PAUD dan TK yang rencananya akan dibuka tahun ini di Mentawai. Biarlah
tim perencana dapat mengerjakan bagiannya dan Tuhan izinkan pelayanan ini dapat berdiri. Berdoa untuk dana
yang dibutuhkan agar dicukupkan dan untuk para alumni yang yang memberi dukungan baik dana, tenaga
maupun ide-ide yang sudah diberikan.
Berdoa untuk Pelayanan Digital baik itu website dan media sosial PA KMK USU maupun Teras Kita (pelayanan
untuk muda-mudi gereja) agar semakin banyak yang tergerak untuk hidup di dalam Kristus dan setia
kepadaNya. 

PA KMK USU

Berdoa untuk rencana baksos ke Samosir bulan Juli 2022 ini, bekerjasama dengan GMII KK Medan baru.
Berdoa buat pelayanan di desa binaan di Bamban agar bisa direalisasikan ketika liburan sekolah ini.
Berdoa buat seluruh  Alumni untuk tetap memiliki semangat dalam pelayananya menghasilkan buah untuk
kemuliaan Tuhan walaupun banyak tantangan yang dihadapi.
Berdoa buat kelompok PA, KTB Alumni yang ada kiranya tetap berlanjut dan tidak menjadi lesu.
Berdoa buat Alumni agar tetap memiliki disiplin untuk saat teduh dan jam doa.

PA KMK FKG

Tetaplah BerdoaTetaplah Berdoa
1 Tesalonika 5:71 Tesalonika 5:7
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Doakan alumni untuk tetap taat dan setia
mengerjakan pelayanan di ladang pelayanan
masing masing.
Berdoa untuk rencana pengerjaan misi di rel kereta
api, biarlah rencana ini bisa terlaksana dengan baik
dan menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. 
Berdoa untuk pemulihan kesehatan Dahlia (Alumni
FMIPA12), agar diberi kekuatan untuk melawan
penyakit yang dideritanya serta kesembuhan dan
pemulihan dari Tuhan Yesus, sang Tabib Agung.
Berdoa untuk penantian alumni untuk pekerjaan,
teman hidup dan anak agar diberikan Tuhan jalan
yang terbaik.

PA KMK FMIPA

Doakan untuk Koordinasi  agar senantiasa taat
dalam panggilan sebagai Pengurus
Doakan untuk penginjilan dan pemuridan di KMK
USU serta proses pelipatgandaan di setiap UP.
Doakan untuk Panitia Penyambutan Mahasiswa
Baru yang akan dibentuk. Sampai saat ini masih
sedikit AKK yang memberi diri untuk melayani di
kepanitiaan ini. Doakan agar kiranya bertambah
orang-orang yang senantiasa melayani di
kepanitiaan ini
Doakan untuk mahasiswa yang sudah
menyelesaikan studinya di kampus (alumni baru)
agar senantiasa menjadi garam dan terang di
kehidupan alumni serta tetap rindu untuk
bertumbuh di persekutuan
Doakan untuk kerja sama  PA KMK USU dan KMK
USU dalam mengisi pra alumni KMK USU. Akan
diadakan 6 kali pembekalan pra alumni mulai dari
bulan Juli - Desember. Doakan agar kerjasama ini
boleh berjalan dengan baik dan doakan agar kiranya
melalui kegiatan ini pra alumni senantiasa
berdampak, menjadi garam dan terang di dunia
alumni.

PELAYANAN MAHASISWA KMK USU

S e l a m a t  B e r d o a

Beryukur untuk penyertaan Tuhan sampai ini bagi setiap alumni dan mahasiswa FISIP. 
Berdoa untuk kesatuan mahasiswa dan alumni di FISIP untuk mendukung dan revitalisasi pelayanan mahasiswa
di FISIP.

PA KMK FISIP

Doakan PAKTU akan mengadakan ibadah tanggal 24 Juli
Doakan alumni dalam pekerjaan dan pelayanan dan keluarga
Doakan UP FT dalam pelayanan yang akan dikerjakan
Doakan alumni muda dalam pencarian pekerjaan serta TH agar menggumulkannya pada Tuhan
Doakan PAKTU dalam pergumulan mencari pengurus baru

PAKTU



Sahabat Alumni, mari dukung pelayanan kita dalam doa, 
daya dan dana. Dukungan dana dapat dikirim melalui 
rekening berikut ini :

1050014760908
a.n. Yayasan Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen

0946588111
a.n. Persekutuan Alumni Kebaktian Mahasiswa Kristen

No. Operasional
Juni 2022

Pengeluaran Pemasukan  

  Dana Perintisan PAUD    11.600.000 

 Saldo Awal    8.785.935 

1 Keperluan Sekretariat  668.698   

2 Kebutuhan Pelayanan  2.664.300   

3 Honorarium Staff (5 Orang)  10.150.000   

4 Kebutuhan Kantor  2.195.440  194.000  

5 PP, US & Komitmen Bulanan Alumni   16.876.999  

6 Persembahan Ibadah   297.000  

7 Dana Misi  4.896.000   

8 Dukungan Kasih  500.000   

9 Mission Trip Samosir (3-5 Juni 2022)  7.304.000  11.050.000  

 Total  28.378.438  28.417.999  

  Saldo    8.825.496 

  Dana Perintisan PAUD  1.600.000   11.600.000 

K e u a n g a n  ( J u n i  2 0 2 2 )

Edisi Juli 2022W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U

28



APA ITU GLOBAL MISSION HOUSE ?
Apa itu Global Mission House? Apakah sama dengan Rumah Persekutuan? Sejak kapan Global 

Mission House ini diinisiasi? Global Mission House saat ini dalam tahap pembangunan pondasi dan 
akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Global Mission House berada di Jalan Bunga Kenanga No. 23, 

Padang Bulan Selayang II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Lalu, sudah 
bagaimana perkembangan pembangunan Global Mission House?

TALKSHOW MUDA MUDI TERAS KITA

Keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang baik
adalah kerinduan tiap manusia.

Akan tetapi, ada hal menarik yang dapat kita lihat saat ini:
Lihat itu, beli! Lihat yang lain, beli! Lihat yang sana, beli!
Apakah hal ini baik dan berkenan bagi Tuhan?

Apakah yang seharusnya dilakukan pemuda/I Kristen
ketika diperhadapkan dengan keinginan konsumerisme dan
materialisme yang tinggi?

Dan bagaimana mengakali hal tersebut di tengah-tengah
gejolak konsumerisme dan materialisme yang selalu kita
lihat di medsos?

Langkah konkrit apa yang perlu kita lakukan?

T O N T O N  K E M B A L I  V I D E O  B E R I K U T

klik icon untuk menuju youtube
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Y O U T U B E

https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://teraskita2020.com/2022/06/17/episode-19-checkout-terosss/
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://youtu.be/0qXYeDihtoc
https://teraskita2020.com/
https://teraskita2020.com/
https://teraskita2020.com/2022/06/17/episode-19-checkout-terosss/
https://teraskita2020.com/2022/06/17/episode-19-checkout-terosss/
https://teraskita2020.com/2022/06/17/episode-19-checkout-terosss/
https://teraskita2020.com/2022/06/17/episode-19-checkout-terosss/
https://teraskita2020.com/2022/06/17/episode-19-checkout-terosss/
https://teraskita2020.com/2022/06/17/episode-19-checkout-terosss/


T O N T O N  K E M B A L I  V I D E O  B E R I K U T
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PODCAST “MEMBANGUN RUMAH TANGGA 
YANG BAHAGIA DAN MAPAN” SERI #4 : VISI 

MISI KELUARGA
Menikah merupakan suatu kebahagian 
terbesar bagi pasangan, bukan hanya 
pasangan melainkan juga kedua keluarga 
mempelai. 

Dalam Kekristenan juga, pernikahan 
merupakan hal yang indah dan Kudus. Akan 
tetapi, setiap orang percaya tidak cukup 
hanya dengan menikah dan beranak cucu. 
Allah juga menghadirkan keluarga untuk 
menjalani visi dan misi-Nya.

Apa itu visi dan misi keluarga?

Bagaimana cara menggali visi tersebut? Bagaimana juga untuk mengetahui visi
keluarga dan menjalaninya dengan taat? Nah, buat saudara-saudara yang akan
berkeluarga, atau memiliki panggilan untuk berkeluarga dan bahkan sudah
berkeluarga sangat penting untuk menonton video ini.

30

klik icon untuk menuju youtube

https://youtu.be/PWcJw3ruT6w
https://youtu.be/PWcJw3ruT6w
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A R T I K E L
B A C A  S E L E N G K A P N Y A  D I  W E B S I T E  P A  K M K  U S U  D A N   T E R A S  K I T A  2 0 2 2

“Menjadi alumni yang siap menjadi garam dan terang bagi keluarga, gereja,
masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia.”

Kalimat tersebut adalah visi dari sebuah pelayanan mahasiswa yang saya ikuti selama
duduk di bangku perkuliahan di kampus USU Medan. Sungguh, sebuah visi yang
sangat besar dan dalam maknanya.

Visi itu juga mengingatkan kami akan peran yang harus terus menerus kami
kerjakan dan perjuangkan dalam segala aspek kehidupan.
Dan yang uniknya, aspek yang paling membutuhkan komitmen besar dalam
menghidupi visi itu adalah dalam hal bergereja. 

Kenapa demikian?

https://www.pakmkusu.org/artikel/peran-alumni-di-lingkungan-gereja/

PERAN ALUMNI DI LINGKUNGAN GEREJA
OLEH JUNI L PURBA

klik icon untuk menuju youtube

https://www.pakmkusu.org/artikel/peran-alumni-di-lingkungan-gereja/
https://www.pakmkusu.org/artikel/peran-alumni-di-lingkungan-gereja/


YOUTUBE

YOUTUBE PA KMK USU

Shalom sahabat alumni, dunia semakin canggih dan tentunya kita harus memanfaatkan
kecanggihan tersebut. Salah satunya memanfaatkan platform digital. Yaitu Youtube.
Sebagai platform berbagi video, saat ini PA KMK USU memiliki akun YouTube dimana tak
sekadar tempat untuk mengunggah kembali relay ibadah. Pada akun tersebut, terdapat video
renungan dan juga lagu-lagu yang telah dicover oleh alumni kita, kiranya dapat  dinikmati
bersama dan menjangkau alumni lebih luas. Klik foto diatas untuk menuju akun YOUTUBE PA
KMK USU. Jangan lupa subscribe ya. 

PA Seri
Podcast Keluarga
Podcast Kesehatan
Global Mission House
Renungan
Talkshow Muda Mudi
Relay Ibadah
Cover Lagu
dll

Kami juga telah membuat 
beberapa playlist, yang akan 
semakin memudahkan 
abang/kakak dalam mencari 
sesuatu yang dibutuhkan.
Ada playlist:

Yuk langsung klik foto diatas.
Cocok banget untuk menemani waktu senggang kamu daripada bingung mau
melakukan apa.. :D

Edisi Juli 2022W A R T A  A L U M N I  K M K - U S U

32

https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA
https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA/playlists


www

BERIKUT AKUN MEDIA SOSIAL TERAS KITA YANG DAPAT KAMU IKUTI.
https://linktr.ee/teraskita2020

Budaya nongkrong di cafe sangat menjamur di berbagai
tempat dan PA KMK USU melihat kekuatan dan peluang
dari budaya yang sangat diminati oleh kebanyakan
muda/i masa kini. Maka, momen nongkrong ini dipakai
untuk menjangkau dan membina muda-mudi gereja
(prioritas non-pembinaan), hingga akhirnya mereka
yang bergabung akan menjadi komunitas muda-mudi
Kristen yang terbina melalui topik dan pengajaran
yang disampaikan melalui setiap episodenya.

Dan wadah Teras Kita yang dikelola oleh PA KMK USU hadir menjadi wadah
untuk menjangkau generasi muda Kristen agar mengenal Kristus.

Tidak hanya talkshow yang dihadirkan, namun ada kegiatan dan konten-
konten yang menarik loh.

@teraskita2020

TERAS KITA 2020

www.teraskita2020.com

TERAS KITA 2020
Note: 
KLIK LINK DIATAS
ATAU ICON DISAMPING
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https://www.youtube.com/channel/UCxMRACCE1LGhrlsHvvjc4Qw
https://www.instagram.com/teraskita2020/
https://www.facebook.com/teraskita2020
https://teraskita2020.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxMRACCE1LGhrlsHvvjc4Qw
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://linktr.ee/teraskita2020
https://www.instagram.com/teraskita2020/
https://www.facebook.com/teraskita2020
https://teraskita2020.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxMRACCE1LGhrlsHvvjc4Qw
https://teraskita2020.com/


www

Ketika bosan, bingung mau ngapain ?
Ingin mencari artikel-artikel seputar pelayanan atau artikel rohani?
Ingin dengarkan cover lagu rohani ?
Ingin ikut KTB, atau ingin sharing kondisi kamu dan membutuhkan dukungan doa ?

Yuk, klik link dibawah ini.
Ada banyak info yang menarik dan beberapa menu yang bisa kamu klik diwaktu
senggang.

Dijamin kamu tidak akan membuang waktu dengan sia-sia. Bukan hanya
mendapatkan info menarik, namun secara tidak langsung 'tangki rohani' kamu diisi
juga loh.

BERIKUT AKUN MEDIA SOSIAL TERAS KITA YANG DAPAT KAMU IKUTI.
https://linktr.ee/pakmkusu

Diatas adalah salah satu potongan website PA KMK USU.

@pakmkusu

PA KMK USU

www.pakmkusu.org

PA KMK USUNote: 
KLIK LINK DIATAS
ATAU ICON DISAMPING
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@pakmkusu

https://www.instagram.com/teraskita2020/
https://www.facebook.com/teraskita2020
https://teraskita2020.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxMRACCE1LGhrlsHvvjc4Qw
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://www.instagram.com/pakmkusu/
https://linktr.ee/pakmkusu
https://linktr.ee/pakmkusu
https://www.instagram.com/pakmkusu/
https://www.pakmkusu.org/
https://www.youtube.com/channel/UC48hY_mjC1_tOrEWjvURoOA
https://vt.tiktok.com/ZSdK56XdK/


Sahabat alumni yang berulang tahun di 
bulan Juni dan Juli 2022

Persekutuan Alumni KMK USU 
mengucapkan:
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"Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: 
kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri 

hendaklah menghormati suaminya."
 

Efesus 5:33 (TB)

Persekutuan Alumni KMK USU 
mengucapkan:

Bagi sahabat Alumni yang menikah 
pada bulan Juni dan Juli 2022
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