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        Integritas merupakan suatu bagian penting 
yang harus ada dalam diri manusia.  Integritas 
sendiri memiliki arti yang mendalam, yang 
selalu berpusat pada pendirian seseorang di 
dalam menjalani setiap aspek kehidupan. 
Integritas biasanya mencerminkan suatu 
kehidupan seseorang, bahkan Alkitab  juga 
menjelaskan arti dari integritas melalui 
pengalaman-pengalaman hamba-hamba 
Tuhan yang dipakai sebagai cerminan 
kehidupan masa kini. Integritas bisa saja 
melekat pada kesucian hati seperti apa yang 
dikatakan oleh Yesus Kristus melalui khotbah-
Nya di bukit (Mat. 5:8). Integritas bisa juga 
melekat pada motivasi kehidupan seseorang 
melalui motivasi yang tulus dan murni, atau 
bahkan integritas juga dapat terlihat dalam 
loyalitas sebagaimana seorang harus bersikap 
loyal dalam berbagai hal dan pastinya merujuk 
pada suatu kebenaran hidup. Dengan demikian, 
jika kita berbicara mengenai integritas, maka 
akan selalu merujuk pada pendirian hidup 
seorang manusia. Pertanyaannya sekarang, 
apakah integritas yang dimiliki oleh seseorang 
dalam hidupnya telah sesuai dengan kebenaran 
Firman Tuhan? Dan apakah perkataannya 
sesuai dengan tindakannya? Inilah yang 
seharusnya menjadi pembicaraan pokok bagi 
pembentukan seorang hamba Tuhan. (Red.) 
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ata “integritas” sudah begitu 

akrab di telinga kita, sebab 

telah menjadi bagian dalam 

segala bidang kehidupan manusia. 

Oxford Dictionary online 

mengartikan kata “integrity” sebagai 

The quality of being honest and having 

strong moral principles atau kualitas 

bersikap jujur dan memiliki prinsip 

moral yang kuat. Sedangkan, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia online 

mengartikan sebagai mutu, sifat, 

atau keadaan yang menunjukkan 

kesatuan yang utuh sehingga 

memiliki potensi dan kemampuan 

yang memancarkan kewibawaan; 

kejujuran. Dari pengertian di atas, 

kita dapat mendeskripsikan 

integritas terutama menyangkut  hati 

(heart) seseorang yaitu kemampuan 

hati nurani untuk menghasilkan 

ketulusan dan kejujuran, serta 

komitmen yang nyata dalam 

tindakan dan perbuatan.  

Dalam Alkitab versi bahasa 

Inggris seperti King James Version 

(KJV), minimal terdapat 16 kali kata 

“integrity”. Dalam Perjanjian Lama, 

kata Ibrani yang diterjemahkan 

"integritas" berarti "kondisi tanpa 

cacat, kelengkapan, kesempurnaan, 

ketulusan, kesehatan, kejujuran, 

kebutuhan." Dan dalam Perjanjian 

Baru berarti “kejujuran dan ketaatan 

pada pola perbuatan baik.” Jadi baik 

Perjanjian Lama maupun Perjanjian 

Baru, integritas merupakan cerminan 

karakter seseorang. Karakter ini 

tentu saja terbentuk dari keakraban 

seseorang dengan Tuhan, yang 

mengakibatkan sifat dan karakter 

Allah dimiliki orang tersebut. 

Semakin banyak kita mem-

bicarakan tentang integritas       

membuktikan betapa pentingnya 

integritas ini dalam kehidupan kita, 

sebab seringkali kita meremehkan 

dan kurang memberi perhatian 

serius terhadap arti penting sebuah 

integritas. Pembahasan ini akan 

menuntun kita kepada perspektif 

Alkitab mengenai integritas dan 

bagaimana Alkitab memberikan kita 

gambaran implementasi integritas 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Kita dapat menemukan    

banyak ajaran Tuhan Yesus tentang 

integritas, terutama dalam seri 

khotbah-Nya yang populer yakni 

khotbah di bukit. Beberapa poin 

akan dibahas kehidupan yang 

berintegritas yang dikehendaki oleh 

Tuhan.      

                                                  

Integritas dalam Kesucian Hati 

Salah satu isi khotbah Tuhan 

k 

....Bersambung ke hal.2 
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Sambungan dari  hal.1... 

2#Fidelitas Edisi Juni 2021 

Yesus di atas bukit adalah 

“Berbahagialah orang yang suci hatinya, 

karena mereka akan melihat               Al-

lah” (Matius 5:8). Dalam beberapa 

terjemahan Alkitab, kata "suci hati" 

disebut juga "tulus hati", "bersih hati" 

dan "murni hati". Hal ini 

menyangkut sikap hati sebagai anak-

anak Allah. Hati yang sudah 

dibersihkan dari segala noda dan 

kecemaran akan mengeluarkan buah-

buah yang baik (Mat. 15:11, 17-20).  

  Namun yang seringkali menjadi 

problem kita ialah bagaimana tetap 

konsisten menjaga hati yang bersih di 

tengah-tengah dunia dengan segala 

godaannya.     Bagaimana karakter ini 

tetap bertahan dan tidak tergerus 

oleh situasi dan kondisi. Rasul      

Paulus memperingatkan Timotius 

yang masih muda mengenai hal ini,     

supaya memperjuangkan perjuangan 

yang baik dengan iman dan hati    

nurani yang murni, tidak seperti   

beberapa orang yang menolak hati 

nurani yang murni itu (1Tim. 1:18-

20). 

 Kemurnian hati inilah yang dikenan 

oleh Allah (bnd. 1Sam. 16:7), sehing-

ga orang yang suci hatinya akan 

melihat Allah. Akan melihat kuasan-

Nya, melihat pertolongan-Nya, 

melihat kemurahan-Nya dan pada 

akhirnya melihat Dia dalam keadaan 

yang sebenarnya (1Yoh. 3:2). 

 

Integritas dalam Motivasi 

 Setiap tindakan atau perbuatan sela-

lu digerakkan oleh motivasi    terten-

tu. Tuhan Yesus mengajar murid-

murid-Nya supaya memiliki motivasi 

yang tulus dan                 mur-

ni. Matius 6:1, "Ingatlah, jangan kamu 

melakukan kewajiban agamamu di hada-

pan orang supaya dilihat mereka, karena 

jika demikian, kamu tidak beroleh upah 

dari Bapamu yang di sorga. 

          Pada umumnya manusia 

cenderung melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan penilaian dan pujian 

orang lain. Ia ingin dipuji karena 

melakukan sesuatu yang baik. Tuhan 

Yesus sangat mengerti bahwa    

karakter seperti ini sudah mewabah 

pada saat itu, terutama di kalangan 

rohaniawan. Tuhan Yesus menya-

takan bahwa motivasi yang salah 

sebagai kemunafikan.  

          Ada tiga hal yang disoroti oleh 

Tuhan Yesus tentang motivasi, yakni: 

pertama, dalam hal memberi sedekah 

atau bantuan sosial; kedua, motivasi 

dalam hal berdoa (ay. 5-15), dan    

ketiga, motivasi dalam hal berpuasa 

(ay. 16-18). Yesus mengajarkan      

bahwa segala sesuatu yang            

dilakukan hendaknya dengan        

motivasi yang benar untuk 

memuliakan Bapa dan bukan supaya 

dipuji orang seperti yang dilakukan 

 
....Bersambung ke hal.3 
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oleh orang-orang munafik.  

Integritas dalam Loyalitas 

 Dalam Matius 6:19-24 tentang sikap 

mendua hati. Sikap mendua hati 

bukanlah integritas pengikut Kristus. 

Jika Anda pernah atau sedang       

bertunangan atau pacaran,      

kemudian pasangan Anda lebih 

mencintai pekerjaan atau hobinya 

sehingga dia tidak punya waktu    

untuk Anda, maka Anda tahu 

artinya 'diduakan'. Apalagi kalau 

yang dicintai adalah wanita atau pria 

lain, anda lebih tahu lagi rasanya 

seperti apa “diduakan”. 

            Sesungguhnya ini adalah    

masalah hati. Yesus katakan, Karena 

di mana hartamu berada, di situ juga 

hatimu berada (ay. 21). Banyak orang 

menganggap bahwa harta sesuatu 

yang paling bernilai dan berharga 

sehingga mencurahkan segenap hati, 

perhatian, tenaga untuk mengum-

pulkannya. Bahkan orang dapat 

menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan harta (bnd. 1Tim. 6:9-

10). Memang untuk mendapatkan 

harta perlu kerja keras dan mem-

berikan perhatian serius terhadap 

usaha atau pekerjaan yang            

dilakukan. Tetapi problem di sini 

ketika harta menjadi tujuan hidup, 

sehingga hidupnya diatur oleh     

hartanya. Harta menjadi tuan atas 

dirinya. 

             Ayat 24, Tak seorang pun dapat 

mengabdi kepada dua tuan. Karena jika 

demikian, ia akan membenci yang 

seorang dan mengasihi yang lain, atau 

ia akan setia kepada yang seorang dan 

tidak mengindahkan yang lain. Kamu 

tidak dapat mengabdi kepada Allah dan 

kepada Mamon." 

 

Integritas dalam Pendirian 

               Matius 7:13-14 mengajarkan 

bagaimana tidak mudah terbawa 

arus mayoritas. Kebenaran adalah 

suara mayoritas, merupakan realita 

dunia kita saat ini. Apa yang dahulu 

dianggap dosa atau sesuatu yang 

memalukan, namun sekarang 

mayoritas menganggap hal tersebut 

sesuatu yang lumrah dan biasa,   

akibatnya kebenaran itu menjadi 

kabur. Kebenaran ini menjadi relatif 

oleh karena suara mayoritas seakan 

lebih kuat dari kebenaran tersebut.  

           Demikian halnya dengan jalan 

menuju kehidupan. Tuhan Yesus 

berkata: Masuklah melalui pintu yang 

sesak itu, karena lebarlah pintu dan  

luaslah jalan yang menuju kepada    

kebinasaan, dan banyak orang yang   

masuk melaluinya; karena sesaklah   

pintu dan sempitlah jalan yang menuju 

kepada kehidupan, dan sedikit orang 

yang mendapatinya" (ay. 13-14). 

Orang yang memiliki pendirian 

yang kuat pada kebenaran firman, ia 

3#Fidelitas Edisi Juni 2021  
....Bersambung ke hal.4 

Sambungan dari  hal.2... 
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tetap berjalan di jalan yang benar 

sekalipun sempit, sulit, sakit dan 

lain sebagainya, ia tetap berjalan 

walaupun tinggal sendirian. Ia tidak 

mudah terbawa arus mayoritas yang 

mengambil jalan yang mudah, yang 

tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ia 

memiliki karakter yang kuat,        

sehingga ia berani melawan arus.  

 Memang melawan arus mayoritas, 

pasti akan menghadapi risiko-risiko 

yang besar. Beberapa contoh di da-

lam Alkitab yang berani melawan 

arus mayoritas, antara lain: Nuh 

melawan arus orang-orang 

sezamannya (Kej. 6:9); Yusuf yang 

tidak ikut-ikutan kejahatan kakak-

kakaknya (Kej. 37:2); Yosua dan 

Kaleb yang tidak kompromi dengan 

berita busuk sepuluh orang 

pengintai lainnya (Bil. 14:1-38); 

Sadrakh, Mesakh dan Abednego 

yang menolak menyembah patung 

buatan raja Nebukadnezar (Dan. 3); 

Daniel yang menolak surat perintah 

raja untuk tidak menyembah     

kepada Allah kecuali kepada raja 

(Dan. 6); dll. Maka penulis Ibrani 

menasihati kita: Karena itu harus 

lebih teliti kita memperhatikan apa 

yang telah kita dengar, supaya kita 

jangan hanyut dibawa arus (Ibr. 2:1). 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dalam 

perspektif Alkitab, kehidupan yang 

berintegritas bersumber dari 

kedewasaan rohani. Seorang yang 

mengakui Allah dan menjunjung 

tinggi kebenaran-Nya dalam 

hidupnya akan mampu menolak 

melakukan dosa dan segala sesuatu 

yang bertentangan dengan prinsip 

kebenaran sekalipun ia memiliki 

kesempatan untuk melakukannya. 

Yesus memberi teladan bagi kita 

bagaimana Ia menunjukkan 

integritas sebagai Anak Allah ketika 

Ia menolak kesempatan yang 

ditawarkan oleh Iblis (Mat. 4:1-11), 

juga ketika orang banyak hendak 

menjadikan Dia sebagai raja mereka 

(Yoh. 6:15), demikian juga ketika      

Ia mengalami penderitaan Ia       

tidak menggunakan kuasa-Nya 

menghindari penderitaan dan 

menghancurkan orang-orang yang 

menganiaya Dia (Mat. 26:52-54). 

Penulis Ibrani memberikan 

kesimpulan, Dia dicobai dalam 

segala hal, namun Dia tidak pernah 

berbuat dosa (Ibrani 4:15). Yesus 

adalah satu-satunya yang tidak 

bercacat, sempurna, sepenuhnya 

benar, dan selalu menunjukkan pola 

perbuatan baik, itulah definisi 

integritas.  

Sambungan dari  hal.3... 
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‘Panggilan’ merupakan suatu 

hal yang sulit sebab jika berbicara 

mengenai ‘panggilan’ maka berbicara 

mengenai hal yang khusus. Bahkan 

ketika merasa bahwa kita terpanggil, 

masih saja muncul pertanyaan-

pertanyaan “apakah saya betul-betul 

terpanggil?” Untuk memahami 

‘panggilan’, harus diketahui bahwa 

‘panggilan’ itu merupakan suatu 

komitmen yang memiliki hubungan 

erat dengan yang namanya relasi. Jika 

seseorang terpanggil untuk menjadi 

hamba Tuhan, berarti harus 

membangun relasi yang baik dengan 

Allah dan manusia. Ketika seseorang 

mendapatkan suatu panggilan maka ia 

juga harus memiliki komitmen yang 

akan menjadi pengingat akan status 

hamba Tuhan. Salah satu bukti bahwa 

kita terpanggil ialah kita bertahan 

menjalani panggilan itu sendiri. 

Namun, dalam banyak kasus 

seringkali muncul pertanyaan bahwa 

apakah kita benar-benar dipanggil 

Tuhan sebagai hamba-Nya, ataukah 

hanya karena desakan, ataukah juga 

mungkin hanya sekedar iseng-iseng 

belaka? Satu hal yang harus diketahui 

terlebih dahulu adalah ketika Tuhan 

yang memanggil seseorang menjadi 

hamba-Nya, maka Tuhan juga akan 

turut bekerja, tetapi bukan berarti 

Tuhan memaksa seseorang untuk 

menjadikan sebagai hamba-Nya. 

Semua tergantung respon dalam 

menjalani proses panggilan tersebut. 

Kehendak Tuhan ialah menjadikan 

kita sebagai hamba-Nya demi 

kemuliaan nama-Nya. Seseorang yang 

terpanggil, pasti akan merasakan 

panggilan itu bekerja dalam dirinya 

Talk Show Instagram 10 Juni 2021 

“PANGGILAN” 

Oleh: Priska Sinaga & Yosua S. 

5#Fidelitas Edisi Juni 2021 
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dan terbukti bagaimana proses itu 

terjadi dalam diri seseorang. Intinya 

ialah Tuhan yang memanggil, Tuhan 

juga akan menuntun dan akan Tuhan 

memberikan kekuatan dalam 

menjalani panggilan tersebut. 

Mengapa ada orang yang 

mengatakan bahwa panggilan itu 

sulit? Karena ada tujuan yang tidak 

mungkin dapat dilakukan oleh 

manusia yaitu menjadi serupa dengan 

Kristus. Kristus yang adalah teladan, 

panutan atau contoh dalam menjalani 

kehidupan. Dibandingkan dengan 

kehidupan manusia yang jauh beda 

dengan sifat dari Yesus Kristus, kita 

masih kuat dengan keinginan kita 

sendiri. Jika proses dari panggilan 

masih sulit untuk kita pahami maka 

sulit juga untuk dapat kita lakukan. 

Dalam kehidupan kita juga akan 

muncul berbagai macam pengaruh 

yang memengaruhi kita untuk sulit 

memahami panggilan, seperti 

lingkungan kita, pikiran kita, 

kehendak atau bahkan keinginan 

daging kita. Memang kerinduan 

 

 Esa Kristian    : 09 Juni 1999 

 Helena Christine  : 09 Juni 2001 

 Murniwati Ndraha  : 14 Juni 1997 

 George Jhon Pieter  Kuantum :   

16 Juni 2002 

 Karmina Naftalia S. Th. :            

25 Juni 1987 

 Azalia Charolitha Sitompul S.Th. 

 : 30 Juni 1999  

manusia ialah melakukan yang baik 

namun kedaginglah yang 

melemahkan. Demikianlah, proses 

setiap orang itu berbeda-beda dalam 

menjalani panggilan tetapi yang jelas 

bahwa setiap panggilan memiliki 

tujuan yang jelas bahkan tujuannya 

ialah untuk kemuliaan Tuhan.  

 6#Fidelitas Edisi Juni 2021 
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Tema dalam bulan Juni ialah 

Integritas. Tema ini telah dibawakan oleh 

beberapa pembicara yang menjelaskan 

tentang integritas. Pada minggu pertama 

tema ini dibahas oleh Bpk. Bara Izzat 

Siahaan, M.Th. selaku alumni STTIA. Beliau 

memnjelaskan mengenai integritas bahwa 

itu berbicara mengenai standar kehidupan 

seseorang. Kebanyakan orang yang menjadi 

standar hidupnya ialah orang lain sehingga 

tidak memiliki standar hidup sendiri. yang 

dijadikan standar kehidupan ialah orang lain 

bukan pada dirinya sendiri. orang seperti ini 

seola-ola telah kehilangan standar hidupnya 

sendiri. hal ini sangat disayangkan, maka 

yang penting untuk dipahami ialah jangan 

menjadikan integritas orang lain untuk 

dijadikan integritas kita sendiri tetapi 

bangunlah integritas yang berdasarkan pada 

firman Allah, sebab jika standar integritas 

sudah salah maka akan terbawa kepada 

kehidupan yang salah juga. Salah satu 

contoh di dalam Alkitab ialah Yosua. Ketika 

ia menghadapi bangsa Israel, ia memberi 

pilihan kepada bangsa Israel kepada siapa 

mereka akan beribadah. Namun Yosua tetap 

beribadah kepada Tuhan sampai akhir 

hidupnya. Kita lihat bahwa berbicara 

tentang integritas itu bersifat individual. 

Bukan berarti kerja sama itu tidak penting 

tetapi berbicara kualitas itu bersifat personal. 

Bahkan didalam Yosua passal 1 ketika ia 

mendapat pesan dari musa untuk memimpin 

yaitu “hanya kuatkan dan teguhkanlah 

hatimu”, itulah yang dipegang Yosua dengan 

setia. Integritas mengajak kita untuk 

bagaimana bisa berani untuk tampil beda 

ditengah-tengah kejahatan dunia pada saat 

ini, apakah kita sudah memiliki standar 

kehidupan sendiri yang berdasarkan Alkitab 

ataukah standar kita terpengaruh pada hal-

hal yang duniawi. 

Pada ibadah berikutnya, integritas 

dibahas oleh Sdri. Selviana Biatan, S.Th. 

mengatakan bahwa integrita itu menyangkut 

keseluruhan dari kehidupan seseorang. 

Integritas dalam PL dikatakan adalah orang 

yang takut akan Allah dan mrenungkan 

firman (Ams. 1:7; Mzm. 1:2), sedangkan dalam 

PB dikatakan menjadi teladan (Fil. 3:17-21). 

Hal ini merupakan suatu kesatuan hidup 

sebagai orang yang berintegritas. Dari sikap 

seorang hamba Tuhan yang terdapat didalam 

Alkitab yang dapat kita lihat dari kehidupan 

Timotius (1 Tim. 4:1-16) menunjukan bahwa 

seoran yang berintegritas adalah orang yang 

berani menyampaikan kebenaran, dapat 

menjadi teladan, setia dalam pelayanan atau 

 

“INTEGRITAS” 
RINGKASAN KHOTBAH IBADAH CHAPEL SELASA PAGI BULAN JUNI 2021 

7#Fidelitas Edisi Juni 2021 
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setia melayani, dan mempergunakan karunia 

dengan baik. Hasil dari penjelasan mengenai 

integritas adalah keadaan dimana seorang 

hamba Tuhan bisa dipercayai karena 

perkataan yang diucapkannya sama dengan 

yang dilakukannya atau sama dengan 

tindakannya. 

                              Pada ibadah berikutnya, integritas 

dibahas lebih spesifik lagi mengenai 

integritas seorang penyembah atau Integrity 

of Worshippper. Tema ini dibahas oleh Sdri. 

Azalia Charolitha Sitompul, S.Th. Ia 

mengatakan bahwa sesungguhnya integritas 

itu bisa berupa baik bahkan juga bsa tidak 

baik. Dan tentunya integritas ini akan 

berdampak bagi orang lain. Begitu juga 

dalam hal pennyembahan, bukan hanya 

berbicara musik namun penyembahan 

merupakan tindakan yang nyata dalam 

kehidupan kita dengan tujuan untuk 

menyenangkan Allah. penyembahan 

merupakan penghormatan kita kepada Allah 

melalui apa yang kita perbuat didalam 

kehidupan kita. Penyembah adalah orang 

yang mmenyembah kepada Allah. sebagai 

orang percaya, kita adalah seorang yang 

disebut sebagai penyembah sebab itulah 

yang menjadi tanggungjawab dari orang 

percaya atau orang yang beriman. Integritas 

merupakan gambaran dari kehidupan orang 

percaya melalui pembuktian iman kita. Salah 

satu tokoh yang dapat kita pelajari dari 

Alkitab sebagai seorang penyembah yang 

benar ialah Abraham. Dengan menyelidiki 

lebih mendalam kehidupan Abraham, 

penyerahan hidupnya secara totalitas, iman 

yang kuat, bahkan hidup atas kehendak Allah 

dan kesetiaannya, maka kita akan 

menemukan suatu integritas dari seorang 

penyembah yang benar. 

                    Dengan beberapa sharing dari para 

pembicara yang kita undang, kiranya kita 

semua diberkati oleh firman Tuhan yang 

disampaikan dan menjadikan diri kita sebagai 

hamba-hamba Tuhan yang berintegritas 

dengan integritas yang benar. Shalom. (Red.) 
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INTEGRITAS DALAM IDENTITAS   
      1 Kor. 9:18 “Kalau demikian 

apakah upahku? Upahku ialah ini: 

bahwa aku boleh memberitakan Injil 

tanpa upah,  dan bahwa aku tidak 

mempergunakan hakku  sebagai pem-

berita Injil.” 
                                                                                                                                    RAS     

INTEGRITAS YANG SEJATI TIDAK   

TERGANTUNG PADA SITUASI DAN 

KONDISI.  
Kej. 50:20 “Memang kamu telah 

mereka-rekakan yang jahat terhadap 

aku,  tetapi Allah telah mereka-

rekakannya untuk kebaikan .” 
                                                                                                                                   PS   
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        Shalom, puji syukur kepada Tuhan Kristus atas penyertaan-Nya bagi STTIA, sehingga 

pada tanggal 30 Juni 2021 STTIA telah menyudisium mahasiswa S1 Teologi dan S2 Teologi, 

dengan jumlah mahasiswa S1 Teologi sebanyak 12 orang dan S2 Teologi sebanyak 9 orang. 

Kemudian mereka akan diwisuda pada tanggal 3 Juli 2021 secara virtual. (YS) 

 

BERITA KAMPUS  YUDISIUM STTIA 2021 

9#Fidelitas Edisi Juni 2021 
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