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Baik secara sadar atau tidak, dunia 

kita ini memiliki standar dalam melakukan 

segala sesuatu agar dapat memberikan hasil 

yang baik dan maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan. Dunia pekerjaan, suatu perus-

ahaan ataupun tempat kerja lainnya  memiliki  

Standard Operating Procedure (SOP) yang 

diterapkan untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Sementara itu, dalam dunia 

sekolah juga  memiliki berbagai SOP.  

Demikian pula setiap manusia se-

bagai ciptaan Tuhan juga memiliki SOP mas-

ing-masing di dalam kehidupannya sesuai 

dengan kehendak Allah. Namun, seringkali 

manusia memiliki SOP-nya sendiri dalam 

kehidupannya. Dan bagaimanapun juga hanya 

SOP Tuhan sajalah yang harus diterapkan 

sebagai standar nilai mutlak bagi kehidupan 

manusia dalam menjalani kehidupan dalam 

dunia 

 

                                         [ALS] 
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i sebuah ruang bersalin di   

Rumah Sakit, terdengar     

tangisan bayi yang baru lahir 

disambut tangis haru orang tuanya.   

Dokter dan perawat yang ada mulai 

membersihkan bayi lucu nan mungil itu 

dan merawat ibunya. Rumah Sakit   

memiliki standar operasional prosedur 

dalam hal penanganan persalinan. Se-

jak masa kehamilan pun, sang ibu juga 

sudah mendapat pengetahuan tentang 

standar kehamilan yang sehat, per-

siapan        melahirkan sampai pada 

perawatan bayi. Di sudut Ruang Je-

nazah di Rumah Sakit yang sama 

terdengar isak tangis keluarga dari 

seseorang yang telah meninggal dunia. 

Dokter memberi penguatan kepada 

keluarga almarhum dan para petugas 

jenazah segera mengurusnya sesuai 

ketentuan di Rumah Sakit. Dapat 

dilihat bersama bahwa sejak lahir sam-

pai meninggalnya, manusia dikelilingi 

oleh standar.  

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, arti kata standar adalah     

ukuran tertentu yang dipakai sebagai 

patokan sedangkan arti kata patokan  

adalah ketentuan yang menjadi dasar 

atau pegangan untuk melakukan sesua-

tu. 

Maka, berbicara mengenai 

standar berarti juga berbicara tentang 

dasar tindakan melakukan sesuatu 

(action). Dalam Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary, arti kata raise 

adalah to increase the amount or level 

of something; standard is a level of 

quality, especially one that people 

think is acceptable; a level of quality 

that is normal or acceptable for a par-

ticular person or in a particular situa-

tion. Dari pengertian dalam kedua ba-

hasa tersebut dapat dipahami bahwa 

meningkatkan standar adalah upaya 

untuk melakukan sesuatu dalam ting-

katan kualitas lebih tinggi daripada 

yang umum atau normal. 

Tertulis nama-nama tokoh di 

Alkitab yang mengalami peningkatan 

standar dalam perjalanan hidup secara 

pribadi maupun dalam nikah/ rumah 

D 

....Bersambung ke hal.2 

 

“RAISING THE STANDARD” 
Sofia Margareta, S.S., M.Th. 
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Sambungan dari  hal.1... 
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tangga, salah satunya yaitu Yakub.    

Yakub sebagai manusia biasa memiliki 

standar kehidupan dan menghadapi 

kebutuhan-kebutuhan normal yang 

dapat dilihat dalam kitab Kejadian 25-

50    sebagai berikut: 

1. Fisiologis   : makanan, minuman,  

pakaian, berkat dari Ishak. 

Kejadian 25:34 “Lalu Y akub mem-

berikan roti dan masakan ka-

cang merah itu kepada Esau; ia 

makan dan minum, lalu berdiri 

dan pergi.”  

Kejadian 27:15 “Kemudian Ribka-

mengambil pakaian yang indah 

kepunyaan Esau, anak 

sulungnya, pakaian yang disim-

pannya di rumah lalu di-

suruhnyalah dikenakan oleh Ya-

kub, anak bungsunya.” 

Kejadian 27:10 “Bawalah itu kepada 

ayahmu supaya dimakannya, 

agar dia memberkati engkau, 

sebelum ia mati.” 

 

2. Rasa aman   : perlindungan dari 

ancaman bahaya/ kelaparan 

Kejadian 28:20 “Lalu bernazarlah 

Yakub: “Jika Allah akan me-

nyertai dan akan melindungi aku 

di jalan yang kutempuh ini, 

memberikan kepadaku roti untuk 

dimakan dan pakaian untuk 
dipakai, sehingga aku selamat 

kembali ke rumah ayahku, maka 

Tuhan akan menjadi Allahku.” 

 

3. Sosial  : cinta dan keturunan  

Kejadian 29:20 “Jadi bekerjalah 

Yakub tujuh tahun lamanya un-

tuk mendapat Rahel itu, tetapi 

yang tujuh tahun itu dianggap-

nya seperti beberapa hari saja, 

karena cintanya kepada Rahel.”  

 

Kejadian 30:26 “Berikanlah isteri-

isteriku dan anak-anakku, yang 

menjadi upahku selama aku 

bekerja padamu, supaya aku 

pulang, sebab engkau tahu, beta-

pa keras aku bekerja padamu.”  

 

4. Penghargaan : kompetensi dan 

prestasi saat bekerja kepada Laban 

Kejadian 30:43 “Maka sangatlah 

bertambah-tambah harta Ya-

kub, dan ia mempunyai banyak 

kambing domba, budak per-

empuan dan laki-laki, unta dan 

keledai.” 

 

5. Jaminan hari tua : tempat pengubu-

ran bersama nenek moyang/ lelu-

hurnya  

Kejadian 47:29 “… janganlah kiran-

ya kuburkan aku di Mesir, kare-

na aku mau mendapat perhen-

tian bersama-sama dengan ne-

nek moyangku. Sebab itu 

angkutlah aku dari Mesir dan 

kuburkanlah aku dalam kubur 

mereka.” 

 

 Diera modern dan serba 

canggih ini, ada berbagai penawaran 

dan permintaan di pasar terkait kebu-

 
....Bersambung ke hal.3 
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tuhan hidup bahkan gaya hidup manu-

sia. Sebagai anak-anak Tuhan, perlu 

ada pemahaman yang tepat agar mem-

iliki keseimbangan hidup dan kebahagi-

aan sejati. 

Ada (2) hal yang dapat dil-

akukan untuk meningkatkan standar 

hidup yaitu:  

1. Aktif mengevaluasi   standar-

standar normatif yang ditetap-

kan manusia 

Standar yang ditetapkan manusia 

memiliki fungsi dan tujuannya, 

seperti meningkatkan jumlah/ 

hasil, mengontrol kualitas, 

mengantisipasi kegagalan, dan 

seterusnya. 

 

 Standar kehidupan  : kebutuhan  

pada fisiologis (makanan, minu-

man, pakaian, tempat tinggal). 

 

 Standar kebahagiaan : cinta, 

pasangan, keturunan. 

 

 Standar kesuksesan  : prestasi, 

karir dan kekayaan. 

 

 Standar keamanan  : jaminan 

akan keselamatan dari ancaman. 

 

Anak-anak Tuhan perlu selalu 

aktif mengevaluasi standar-standar nor-

matif yang ada dengan melakukan sink-

ronisasi terhadap Firman Allah yang 

tertulis di dalam Alkitab. Panggilan 

Allah terhadap setiap individu itu ber-

beda-beda dan memiliki keis-

timewaannya. Tidak semua orang 

ditentukan untuk menjadi ‘sultan’ atau 

‘selebriti’. Menjadi diri sendiri dan 

menikmati hidup sehari-hari bersama 

Allah adalah hal yang tidak dapat di-

tukar oleh apapun di dunia ini. 

 

2. Proaktif melatih diri mencapai 

standar-standar ilahi yang 

ditetapkan Allah 

 Standar kecukupan  : kebutuhan 

pada fisiologis (makanan,     minu-

man, pakaian, tempat tinggal)  

Matius 6:31-33 “Sebab itu jangan-

lah kuatir dan berkata: 

Apakah yang akan kami 

makan? Apakah yang akan 

kami minum? Apakah yang 

akan kami pakai? Semua itu 

dicari bangsa-bangsa yang 

tidak mengenal Allah. Akan 

tetapi Bapamu yang di sorga 

tahu, bahwa kamu memer-

lukan semuanya itu. Tetapi 

carilah dahulu Kerajaan Al-

lah dan kebenarannya, maka 

semuanya itu akan dit-
ambahkan kepadamu.” 

Selain itu, ada hal yang mem-

bedakan orang-orang yang 

tidak mengenal Allah dan 

anak-anak Allah yaitu rasa 

cukup atas berkat yang Allah 

berikan. 

 Standar keintiman : kedekatan 

kepada Allah dan sesama dalam 

kesucian hidup. 

3#Fidelitas Edisi Februari 2022 
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Ibrani 12:14 “Berusahalah hidup 

damai dengan semua orang 
dan kejarlah kekudusan, sebab 

tanpa kekudusan tidak 

seorangpun akan melihat Tu-

han.” 

 

 Standar kecakapan : keterampilan 

untuk melakukan apapun di atas 

rata-rata 

Yohanes 14:12-14 “Aku berkata 

kepadamu: Sesungguhnya 

barangsiapa percaya kepada-

Ku, ia akan melakukan juga 

pekerjaan-pekerjaan yang 

Aku lakukan, bahkan 

pekerjaan-pekerjaan yang 

lebih besar daripada itu. 

Sebab aku pergi kepada Bapa; 

dan apa juga yang kamu minta 

dalam nama-Ku, Aku akan 

melakukannya, supaya Bapa 

dipermuliakan dalam Anak. 

Jika kamu meminta sesuatu 

kepada-Ku dalam nama-Ku, 

Aku akan melakukannya.” 

 

Janganlah menjadi frustrasi 

apabila ada yang menanyakan mengapa 

uang yang Anda miliki tidak sebanyak 

rekan-rekan Anda sebaya! Janganlah 

putus asa saat ada yang membicarakan 

Anda karena Anda belum menikah atau 

karir Anda tidak secemerlang orang 

lain! Berdoalah dan bacalah pesan Al-

lah bagi hidup Anda melalui Alkitab! 

Bersemangatlah, mintalah hikmat dan 

kreativitas untuk meningkatkan standar 

Anda dalam melakukan segala sesuatu 

untuk memuliakan Allah dan menjadi 

berkat bagi sesama! Tuhan Yesus 

Kristus memberkati.  

“Seseorang yang melakukan 

sesuatu belum tentu menerapkan 

standar terbaik tetapi seseorang yang 

menerapkan standar terbaik sudah pas-

ti melakukan sesuatu.”  

                                    [SM] 

 

“Ketika Anda melekat dalam 

hadirat Allah, maka Anda akan dito-

long oleh-Nya untuk memahami 

standar-standar Allah dan men-

gaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari untuk memuliakan Allah 

dan memberkati sesama.”  

                                     [SM] 

 

“Ampunilah siapapun yang 

pernah mencela Anda dan bersemanga-

tlah meningkatkan kualitas Anda! Sua-

tu hari Anda akan menyadari betapa 

ajaib pertolongan Allah dalam perjal-

anan hidup Anda!”  

                                      [SM] 

 

 
Referensi : 

 Alkitab Terjemahan Baru  

 New King James Version Bible  

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online  

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

of Current English  

Sambungan dari  hal. 2... 
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Pada tanggal 4 & 5  Februari 

2022, kami mengadakan suatu acara 

kegiatan Kebaktian Kebangunan Ro-

hani (KKR) dengan disertai doa-doa 

kesembuhan serta doa pelepasan di 

Kota Malang dengan Ps. Jonas dari 

pelayanan Yefta Ministry sebagai 

pembicaranya.  

Yefta Ministry ialah salah 

satu dari komunitas Kristen yang telah 

berjalan selama 1 tahun dan berlokasi 

di Kota Semarang.  

Komunitas ini sendiri didiri-

kan oleh Ps. Jonas dan telah melayani 

banyak orang diberbagai tempat yang 

berbeda-beda bahkan ada yang berlo-

kasi luar negeri. 

Adapun pelaksanaan kegiatan 

ibadah KKR secara teknis dilakukan 

secara on-site (berjumpa secara       

langsung) dengan jumlah kapasitas pe-

serta terbatas. Namun ada juga orang-

orang yang mengikutinya melalui via 

zoom dari berbagai  tempat seperti 

didalam maupun luar Indonesia. 

Pada ibadah KKR yang dil-

aksanakan selama 2 hari berturut-

turut, Ps. Jonas  membahas tentang 

bagaimana panggilan seorang pelayan 

Tuhan yang tidak pernah memandang 

masa lalu maupun latar belakang pada 

saat melakukan pelayanannya dalam 

Tuha.n  Tuhan mampu  memakai 

siapa saja untuk menjadi alat-Nya 

yang akan ditempatkan dimana saja 

sesuai dengan  kebutuhan pember-

itaaan Injil, asalkan kita mau untuk 

diproses serta juga mau mengalami        

pembentukan menjadi hamba yang 

tunduk dan juga siap sedia dalam 

mengikuti  kehendak Tuhan.  

Bila kita lihat sekilas pengala-

man hidup kelam yang dialami oleh 

Ps. Jonas sendiri, beliau menyam-

paikan kepada orang-orang bahwa 

bagaimana  kehidupan masa mudanya 

yang jauh dari pada Tuhan serta hidup 

KKR YEFTA MINISTRY BERSAMA DENGAN STTIA 

5#Fidelitas Edisi Februari  2022 
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dalam  pergaulan bebas. Akan tetapi 

disuatu momen/kejadian yang men-

jadikan hal itu sebagai titik balik 

dirinya dalam mengubah kehidupann-

ya rohani maupun kehidupannya jas-

mani, yaitu momen/kejadian ketika ia 

berjumpa secara pribadi dengan Tu-

han Yesus yang telah mengubah dan 

menyelamatkan hidupnya dan me-

layakkannya menjadi sebagai seorang 

hamba Tuhan. 

Tidak lupa juga Ps. Jonas 

menceritakan bagaimana kisah dari 

komunitas Yefta Ministry yang telah 

ia dirikan sendiri. Dimana Yesfta      

Ministry dibuang oleh keluarganya,         

sehingga ia harus merasakan dan juga     

mengalami kepahitan dalam hidup 

bersama dengan orang-orang jahat, 

namun kuasa Tuhan yang telah 

memulihkan Yefta Ministry. Melalui 

kuasa yang sama jugalah yang dapat   

memulihkan setiap pribadi kita mas-

ing-masing. Ps. Jonas juga mengajak 

kepada kita semua yang hadir dalam 

ibadah ini, baik secara  on-site maupun 

online agar menjadikan hari ini se-

bagai titik balik hidup kerohanian kita 

dan mengambil keputusan besar untuk 

menjadi   pengikut Kristus yang setia. 

Adapun kegiatan KKR Yefta 

Ministry ini didukung oleh STT   Tab-

ernakel Indonesia, serta dibantu oleh 

beberapa mahasiswa yang juga terlibat 

secara langsung dipelayanan ibadah 

KKR kali ini. Bentuk dari  pelayanan 

yang dilakukan mahasiswa ialah se-

bagai multimedia, host zoom, serta 

menjadi sebagai tim doa. Kami ber-

syukur karena ibadah KKR dapat ber-

jalan dengan lancar dan banyak jiwa 

yang dilepaskan dari keterikatan mere-

ka akan okultisme dan juga  tentunya 

mengalami mujizat dari pada kesem-

buhan itu. Biarlah kiranya segala 

kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus 

Kristus.  

 

                                     [CL] 

6#Fidelitas Edisi Februari 2022 
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Setelah melakukan kegiatan 

praktik pelayanan lapangan selama 1 

bulan lebih yang terhitung mulai dari 

tanggal 6 Januari hingga berakhir pada 

tanggal 21 Februari, kami mengucap 

syukur kepada Tuhan sebab oleh kare-

na kebaikan dan kemurahan-Nya kami 

dapat menyelesaikannya dengan baik 

adanya. Terdapat 6 tim yang 

melaksanakan praktik di daerah yang 

berbeda-beda yakni diantaranya ialah 

Sidoarjo, Jombang, Madiun, Te-

manggung, Jakarta, dan Malang 

(secara online dari kampus).  

Adapun bentuk-bentuk dari 

pelayanan yang kami lakukan pada 

saat itu sangatlah beragama. Seperti 

membersihkan gereja serta dengan 

lingkungannya, melakukan kegiatan 

kunjungan kepada beberapa jemaat 

yang sakit, melakukan pelayanan via 

zoom maupun secara on-site,      mem-

bagikan bantuan sosial kepada jemaat 

yang membutuhkan hingga mengada-

kan sharing dengan para kaum muda 

ditempat kami berada. 

Kesan pertama yang kami 

rasakan dari berbagai kegiatan bentuk 

praktek pelayanan ialah pada saat kami 

mengucapkan syukur kepada Tuhan 

sehingga diberi kesempatan untuk me-

layani Dia dimasa muda kami. 

Disamping itu, kami sungguh sangat 

bersyukur karenakan kami bertemu 

secara langsung dengan orang-orang 

baru pada saat melaksanakan praktek 

pelayanan masing-masing serta berbagi 

cerita juga pengalaman yang menjadi 

kesaksian hidup sehingga menjadikan 

motivasi bagi kami untuk lebih seman-

gat lagi dalam melayani Tuhan. Ke-

baikan Tuhan yang tidak terbatas me-

lalui penciptaan serta penyelamatan-

Nya dalam kehidupan kami mengha-

ruskan kami untuk memberikan yang 

terbaik   kepada Dia. 

 

                                              [GJP] 

R A N G K U M A N  K E G I A T A N  P P L  M A H A S I S W A / I  
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Memasuki semester yang 

baru yaitu semester genap, kami ma-

hasiswa/i STTIA mendapat perganti-

an pelayanan dalam ibadah GKA. 

Pelayanan ibadah komsel Surabaya 

Utara akan dilayani oleh mahasiswa/

I semester 6, sementara pelayanan 

sekolah minggu Surabaya Utara 

akan dilayani oleh mahasiswa/i   

semester 2 dan 3. Terhitung sudah 

kurang lebih selama 1 bulan kami 

melayani di ibadah komsel dengan 

bentuk pelayanan sebagai worship 

leader, pemusik, hingga pada kotbah 

yang satu arah maupun dua arah. 

Ibadah komsel dilaksanakan setiap 

hari kamis, pukul 16.15 via zoom, 

dikarena situasi dan juga kondisi 

yang tidak memungkinkan untuk    

bertemu secara langsung. 

Namun hal itu tidaklah men-

jadi hambatan bagi kami untuk tetap 

merasakan sukacita peribadahan 

yang damai nan syahdu. Terlebih 

lagi ketika kami melihat adanya rasa 

antusiasme yang dimiliki jemaat Tu-

han untuk tetap menghadiriu dalam 

ibadah komsel via zoom walaupun 

tidak menutup kemungkinan adanya 

gangguan jaringan yang dialami oleh 

para jemaat pada saat itu. Akan teta-

pi, semangat jemaat Tuhan tidak pu-

tus begitu saja agar dapat mengikuti 

ibadah hingga selesai. Hal tersebut 

yang menjadi berkat bagi kami untuk 

semakin giat dalam melayani Tuhan 

dalam berbagai situasi dan kondisi. 

Kami sungguh sangat  ber-

syukur, jika kami masih diberikan 

kesempatan dan kepercayaan untuk 

melayani Tuhan melalui ibadah kom-

sel jemaat GKA. Biarlah pelayanan 

yang kami laksanakan dapat menjadi 

berkat serta memuliakan nama Tu-

han. 

                                 [SM] 

 
P R A K T I K  P E L A Y A N A N  M A H A S I S W A  S T T I A  

d a l a m  I B A D A H  G K G A  

8#Fidelitas Edisi Februari 2022 
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Sebelum memasuki 

nantinya disemester dua, kami 

mahasiswa semester satu STTIA 

diwajibkan untuk mengikuti satu 

kegiatan yang telah ditetapkan oleh 

bidang akademik, yaitu KIDS EE. 

Kids Ee sendiri merupakan salah satu 

dari sarana Program pelatihan yang 

dilakukan oleh Evangelism 

Explosion Indonesia selama 20 

Tahun terakhir sampai sekarang dan 

program kegiatan ini juga sudah 

sangat memberikan dampak yang 

signifikan dalam memperlengkapi 

dan juga menggerakkan orang-orang 

percaya dari berbagai denominasi 

gereja untuk melakukan pekabaran 

Injil. Adapun kegiatan yang 

berlangsung ialah teori, simulasi dan 

latihan lapangan. Salah satu tujuan 

dari pelatihan ini yaitu, untuk berbagi 

cerita injil kepada anak-anak 

sehingga dari anak-anak ini mereka 

dapat berbagi kepada temannya. 

Sebab itu ada Motto yang sudah 

dipersiapkan program ini yaitu 

“Membawa anak mengenal Yesus 

dan menjadikannya saksi”.   

Kegiatan KIDS EE ini kami 

laksanakan secara daring mengingat 

situasi dan kondisi  yang tidak 

memungkingkan untuk dilaksanak-

nnya secara onsite, akan tetapi hal itu 

tidaklah  mematahkan semangat kami 

dalam mengikutinya. Pelatihan ini 

kami lakukan mulai dari tanggal 7 

Februari 2022 - 11 Februari 2022 

dengan durasi kegiatan 3 jam sehari. 

Dalam kegiatan ini kami dibagi 

dalam kelompok berserta dengan 

mentor yang mendampingi dan 

membimbing kami selama 

melakukannya kegiatan tersebut 

 Kami juga sangat bersyukur 

kepada Tuhan karena telah diberikan 

mentor-mentor yang membimbing 

kami dengan amat sangat antusias 

dalam memberikan teori-teori bahkan 

mengarahkan kami dalam melakukan 

simulasi hingga mempraktikkannya 

dengan cara kami sendiri (meskipun 

melalui via Zoom).  Kegiatan ini 

banyak memberi kami pengetahuan 

serta pengalaman dalam hal 

menginjili anak. Banyak ilmu-ilmu 

yang kami peroleh melalui kegiatan 

ini. Bahkan dari kegiatan ini 

mendorong kami untuk terbeban 

dalam menyampaikan berita Injil 

kepada anak-anak. Sebab justru 

ketika masih kanak-kanak, maka 

dasar pengenalan akan Kristus harus 

tertanam kuat dalam iman anak-anak.  

                                          

                                                  [VL] 

 

K E G I A T A N  K I D ’ S  E E  
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D o k u m e n t a s i  K e g i a t a n  K i d ’ s  E E  
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BERITA KAMPUS: 

Mulai September 2021, STTIA kembali membudayakan English Day. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Civitas STTIA. 
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