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Oleh: Dr. Stevanus Parinussa, M.Th.
“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur
oleh Dia kepada Allah, Bapa kita” (Kolose 3:17).

T

erkait dengan “perilaku Kristen”,

misi Allah (Missio Dei) dan melanjutkan

Mark

misi Kristus (Missio Christi), yaitu supaya

Narramore

dalam

bukunya “Menuju Citra Diri Kristus”

dunia

mengemukakan bahwa prinsip dasar

(Yohanes 3:16).

bagi perilaku Kristen harus bersumber

percaya

dan

tidak

binasa

Titik pangkal dan akhir dari segenap

dari Alkitab seperti yang

proses

tertulis dalam Kolose 3:17.

adalah kasih. Kasih Allah

Miranda

akan dunia ini mengawali

makna

memberikan
terhadap

kata

pelayanan

misi

segenap proses pelayanan

“pelayanan” yaitu hasil

misi.
kasih antara Allah, Sang

Pelayanan

gereja

di-

Pencipta dengan manusia

dorong oleh Roh Kudus.

ciptaan-Nya adalah akhir

Pelayanan

dari

gereja

ber-

pelayanan

misi.

sumber pada

ketika para pelayan Tuhan
bahwa pelayanan misi merupakan

menyerahkan hidupnya dan seluruh

tugas utama dan hakikat gereja. Gereja

keberadaan dirinya untuk melayani.

diciptakan Allah di dunia ini adalah

Kasih yang

untuk memberitakan dan membawa

sesama adalah motivasi

keselamatan di dalam Tuhan Yesus

murni yang menjadi pijakan gerak,

Kristus kepada dunia. Gereja hadir

proses, dan kegiatan pelayanan misi.

untuk menyaksikan Injil Kerajaan Allah.

Kita para abdi Kristus perlu memiliki

Gereja ada untuk mewujudnyatakan

perilaku pelayanan misi yang nyata
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Terkait dengan “perilaku Kristen”,

merealisasikan tujuan pemberitaan

Mark Narramore dalam bukunya

Injil, maka seorang pelayan Tuhan

“Menuju
Citra
Diri
Kristus”
mengemukakan bahwa prinsip dasar

dapat

bagi perilaku Kristen harus bersumber

dan strategi pelayanan sebagai pe-

dari Alkitab seperti yang tertulis dalam

doman atau acuan dalam bertindak

Kolose 3:17. Miranda memberikan

guna mencapai tujuan dalam melaya-

makna terhdap kata “pelayanan”

ni. Karena pelayanan itu tidak hanya

yaitu hasil

sekadar

Pe-

layanan gereja didorong oleh Roh

Kristus perlu memiliki perilaku pela-

dari sesuatu dari yang kita ker-

jakan,

yanan misi yang nyata dengan

pada

menunjukkan keteladanan, integritas

sikap dan tingkah laku para pelayan

dan etos kerja.

Tuhan. Melalui keteladanan tersebut

Keteladanan
Keteladanan adalah satu kata

akan nampak, bahwa
usia,
kekayaan, dan kepandaian semata,

yang
namun harus disadari bahwa

namun pada keteladanan

misi yang

ternyata
Kata teladan dalam bahasa

efektif dari seorang pelayan Tuhan

Yunani ialah tupos yang memiliki arti

adalah

pelayanan

yang

disertai

model, gambar, ideal atau pola. Kata

dengan kehidupan yang sesuai dalam

tupos
yang

sikap yang mampu memengaruhi
orang lain, orang akan kagum dan

dilayaninya. Keteladanan harus

berhenti memperolok-oloknya. Kata
keteladanan memiliki arti hal yang
keuntungan.
pelayan Tuhan sangatlah
penting dalam hubungannya dengan
jemaat, sejalan dengan tugasnya untuk

di saat memberitakan Firman
Allah:

Menjual Firman Tuhan Yang Dioplos (2

tan Injil untuk memperoleh uang,

Korintus 2:17)
“Sebab kami tidak sama dengan banyak

penghormatan,

orang lain yang mencari keuntungan dari

itu berbakat dan pandai meyakinkan,

firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus

namun secara diam-diam mereka itu

kami berbicara sebagaimana mestinya
dengan maksud-maksud murni atas

tidak jujur. Mereka ingin akan uang

perintah Allah dan di hadapan-Nya.”
Kata: "mencari keuntungan" diter-

Pelajaran berharga untuk gembala

jemahkan dari kata Yunani: "kapeleuo"

dan setiap orang percaya, bahwa ada

dan

keberhasilan

(bnd. 2 Korintus 11:4,12-15). Mereka

dan terkenal.

yang berarti "menjaja, mengecerkan;
mencari keuntungan dari... atau berjualan keliling dengan mencampur/

memperoleh

oplos". Dari ayat itu dapat dilihat hati

uang, terkenal, dihormati dll. Kita

nurani Paulus yang bersaksi bahwa

tidak boleh sabar atau diam saja. Paling

dia setia dan tidak berusaha mencari

sedikit menolak ketika ada seorang

keuntungan dari firman Allah, dengan

yang datang memberitakan firman

keuntungan

pribadi;

mencampuradukkan gagasan-gagasannya

sendiri dengan

ketetapan Kristus.

firman Tuhan oplosan

Paulus juga tidak berani menambah,

yang berbeda

ataupun mengurangi Firman Allah. Ia
setia dalam membagikan Injil, seperti

pendengarnya/

ia telah menerimanya dari Tuhan.

semangat/roh gaya

Tujuannya adalah untuk membuktikan
bahwa dirinya hanya

untuk Allah.

Dengan menyadari bahwa mata Tuhan

dapat bebas

merajalela pada umat

Tuhan seperti yang tampak pada hari-

selalu tertuju padanya. Oleh sebab
itu, ia berkata-kata dan berbuat seolah

masuk ke dalam ruang ibadah gereja

-olah seperti ada di hadapan Allah,
Paulus juga

menggambarkan para

oleh Penjual Firman Tuhan Oplosan.

pengkhotbah yang melunakkan tuntu-

5#

Bentuk-Bentuk Emosi Orang Percaya
Yang Menyertai Motivasi Dalam Pelayanan (2 Korintus 5:1-21)
2 Korintus 5:13 (TB) “Sebab jika kami

penguasaan diri Paulus adalah untuk

pelayanan Allah, dan jika kami menguasai

mereka, (2 Korintus

diri, hal itu adalah untuk kepentingan
kamu.”

Paulus, selalu oleh karena "dikuasai

Kalimat: "Sebab jika kami tidak menguasai diri,..." adalah kalimat yang

"kepentingan kamu", artinya: Paulus

menyediakan diri bagi jemaat di
Korintus supaya dapat meyakinkan
5:11). Karena

semua bentuk emosi dan tindakan
dan oleh dorongan kasih Kristus" (2
Korintus 5:14).
Motivasi orang dalam berbuat

sesuatu dapat bermacam-macam. Ada
untuk Paulus sendiri. Pertama yang
sedang menyinggung pada waktu
menulis suratnya dahulu "dengan
mencucurkan banyak air mata" (2
Korintus 2:4); kedua, yang mengacu
kepada suatu waktu ketika musuh-

materil, mendapat kedudukan
dan lain-lain. Tetapi khusus untuk

orang percaya ketika melayani Allah
yang melibatkan

seluruh

bentuk-

musuhnya menuduh dia tidak waras

"takut akan Tuhan dan kasih Kristus

(Markus. 3:21; Kisah Rasul 26:24).

yang menguasainya." Dan bentuk

Memang tidak aneh, apabila dunia

emosi yang menyertai motivasi pela-

menganggap seseorang yang sepe-

yanan orang percaya bukan untuk

nuhnya berserah kepada Tuhan Yesus

memuji diri, melainkan agar jemaat

Tuhan mendapatkan bahan dalam
menjawab persoalan kehidupan, dan
tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh
orang lain (1 Korintus 2:15). Semua

dengan membuang kepentingan diri

bentuk

sendiri,

emosi

itu

tejadi

karena

serta

bercermin

kepada

kecintaan Paulus kepada pelayanan

karakter Kristus. Emosi

yang me-

Allah yang harus dia kerjakan.

nyertai motivasi seperti itulah yang
seharusnya berkobar di dalam dada

adalah bentuk waktu sekarang. Maka
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Seseorang yang sudah mengalami
bagian dalam pelayanan kepada Allah.

pemulihan hubungan dengan Allah,

seharusnya meninggalkan dosa dan
Integritas: "Mulut" dan "Hati" Harus
Sama (2 Korintus 6:1-18)

memulai

hidup

dalam

integritas.

Artinya setiap perkataan yang muncul
dari mulut, haruslah berasal dari hati

bagimu, hai orang-orang Korintus, hati
kami telah terbuka lebar”.
Kata "terbuka" (Yunani: anoigo)

= TIDAK MUNAFIK!! Hidup dalam

adalah kata kerja dalam bentuk waktu

hidup terpisah dari dunia ini, dan

perfek, sehingga menunjuk kepada

sekaligus hidup bagi Allah. Setiap

keadaan yang menetap, berarti "selalu

Orang Percaya Wajib Berubah, Dari Pola
Hidup Munafik Menjadi Pola Hidup
Yang Memiliki Integritas Dengan Dilan-

terbuka". Kata terbuka lebar (Yunani:
platuno) juga merupakan kata kerja.

integritas adalah

salah satu makna

dari panggilan orang percaya untuk

dasi Oleh Kasih.
PB, yaitu dalam kitab 2 Korintus 6:13
dan Injil

Etos Kerja

Matius 23:5. Dengan jelas

Whitmore memberikan pengertian

terlihat di sini bahwa Paulus memilki

bahwa etos kerja juga dapat dipahami

kasih yang besar kepada jemaat di

sebagai ekspresi potensi seseorang

kota Korintus. Karena Paulus adalah

yang terdiri atas perbuatan, prestasi,

pendiri gereja di kota Korintus

ber-

keterampilan di depan umum, dan

sama dengan Priskila dan Akwila (1

juga tuntutan dalam mengemban

tanggung jawab. Etos kerja sebagai
sendiri (Kisah Rasul 18:5) pada masa

kata benda mengandung arti thing done

perjalanan misinya yang kedua (
heran

jika

HATI

Paulus

Dengan mendasarkan pada pengertian

yang penuh

dengan KASIH, senantiasa terbuka

bahwa pengertian etos kerja, yaitu

lebar

untuk jemaat Korintus, maka

suatu hasil kerja yang dapat dicapai

Paulus pun juga senantiasa membuka

oleh seseorang atau kelompok orang

lebar mulutnya untuk menasihati
mereka dengan baik-baik.

Bersambung ke Hal. 9
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ATHEIS PRAKTIS atau KRISTEN SEJATI

A

Oleh: Sinuyu Waruwu

theis sebutan bagi mereka

mereka bersifat acuh tak acuh terhadap

yang

kegagalan

Allah. Mereka mungkin mengakui

dalam mengenal Allah. Allah telah

bahwa Allah ada entah di mana, namun

menyatakan

kepada

mereka hidup dan bertindak seakan-

manusia melalui pernyataan umum

akan tidak ada Allah yang kepadanya

dan khusus, namun mereka tidak

mereka bertangungjawab.3 Dari hal

memiliki
diri-Nya

mau mengakui hasil karya Allah
melainkan

memandang

segala

termasuk orang-orang yang mengenal

sesuatu yang ada untuk dinikmati

Allah tapi mereka tidak mencerminkan

selama masih hidup. Atheis muncul
pertama kalinya pada abad ke-18.1

mereka. Percaya kepada Allah, tapi
tindakan mereka selalu mengecewakan

dalam tiga kategori, yaitu: 1) atheis

Allah

prakatis: yang hidupnya seakan-akan

mereka selalu bertentangan dengan

tidak ada Allah; 2) atheis dogmatik:

kehendak

secara terbuka menyangkali Allah: 3)

mengakui keberadaan Tuhan dan hal

atheis virtual: menolak Allah sesuai

tersebut tidak dapat disangkal oleh

pemahamannya.2

Atheis praktis sangat

mereka, tapi keberadaan Tuhan terse-

banyak dijumpai dalam kehidupan

but dianggap tidak penting dan tidak

setiap orang, mereka menganggap

berguna. Dalam pikiran mereka Allah

bahwa Allah itu palsu dan agama itu

itu tidak bisa memberikan tujuan

hanya sebuah tradisi yang penuh

hidup atau mempengaruhi tujuan

kepalsuan.

pada

hidup, karena usaha manusialah yang

umumnya bukanlah tidak memiliki

bisa membuatnya bertahan hidup dan

keteguhan

oleh kerja kerasnya ia dapat mem-

Atheis
dengan

praktis

pernyataannya,

karena

perbuatan-perbuatan

Allah.

Atheis

Praktis

peroleh sesuatu. Tanpa Tuhanpun
1

https://id.wikipedia.org/wiki/Ateisme

2

Henry C. Thiessen, Teologi Sistematika, Malang:
Gandum Mas, 1993. Hlm 50
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3

Paul Enss, The Moody Handbook of Theology,
Malang: Literatur SAAT,2016. Hlm 199

dapat bertahan hidup selagi manusia

Ada tiga hal yang mencirikan

tersebut bekerja dengan giat dan

seorang Kristen hidup sebagai atheis

mampu

praktis, yaitu:

menjaga

kelangsungan

hidupnya di bumi.

1. Mengandalkan Diri Sendiri

Atheis praktis mengetahui adanya
Tuhan,

namun

mengesampingkan

masalah Tuhan dan tidak tertarik

Yeremia

17:5

beginilah

firman

Tuhan: terkutuklah orang yang mengan-

dalam mengetahui konsep tentang

dalkan manusia, yang mengandalkan
kekuatannya sendiri, dan yang hatinya

Tuhan. Tidak mau mengurusi tentang

menjauh dari Tuhan!

Tuhan dan tidak mau melibatkan
Tuhan dalam kehidupannya. Dan hal
itu tercermin dalam kehidupannya
sehari-hari, dimana ia hidup sesuai
dengan apa yang dianggapnya baik dan
melakukakannya sesuai kehendaknya
tanpa memperhatikan firman Allah.
Orang-orang tersebut berjalan sesuai
dengan pengertiaanya dan hidup berdasarkan kemauan hatinya.

Firman Tuhan ini sering terjadi
pada kita orang-orang yang mengikut
Kristus. Kita sering mengandalkan
diri sendiri untuk mengerjakan sesuatu
tanpa bertanya terlebih dahulu kehendak Tuhan akan hal tersebut. Kita
sering melangkah dan merancang
hari

esok

dengan

beragam

cara

dengan tidak melibatkan Tuhan. Jika
ada kegagalan, kita teringat Allah dan

Sekarang pertanyaannya adalah

bertanya mengapa ini terjadi. Kita

apakah
kehidupan
atheis
praktis
ditemukan
didalam
kehidupan

di

saat kebuntuan rencana dan kegaga-

kekristenan? Kehidupan atheis praktis

lan terjadi, kita sering menjadikan

ternyata ditemukan juga dalam

Tuhan sebagai orang kedua untuk
mengadu jika ada masalah dalam

dimana mereka memiliki identintas

rencana yang telah kita susun. Ke-

seperti orang Kristen, namun tidak

hidupan seorang pengikut Kristus

hidup sebagai orang Kristen. Mereka

harus melibatkan Tuhan dalam segala

menyebut diri sebagai anak-anak Allah

sesuatu yang ia kerjakan. Bertanya

namun hidup mereka tidak sesuai

dan meminta Tuhan menuntun hati,

dengan apa yang dikehendaki Allah.

pikiran di saat merancang segala
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sesuatu akan membuka jalan yang

benar itu goyah (Mzm. 55:23). Paulus

lebar bagi seorang Kristen untuk

juga mengingatkan jemaat Filipi untuk

mencapai apa yang telah dicita-

tidak kuatir tentang apapun juga, dan

citakan. Apabila rencan itu gagal dan

menyatakan dalam segala hal kepada

sudah meminta petunuk dari Tuhan,

Allah dalam doa dan pemohonan

maka ada rencana lain dan sesuatu

dengan ucapan syukur (bnd. Filipi

yang besar dari Allah yang lebih baik

4:6). Yesus berkata kepada kita bahwa

dari yang kita pikirkan.

jangan kita kuatir tentang kehidupan

2. Kuatir Akan Kehidupan Sehari-hari

ini, sebab burung-burung di langit

Tidak hanya orang dunia saja yang
namun orang Kristen sering kuatir
masalah

kehidupannya.

Makanan,

minuman maupun pekerjaan dan
yang digunakan setiap hari membuat
kita ragu pemeliharaan Allah. Sehingga
banyak orang Kristen berjalan tanpa
meraih tujuan. Kita sebagai manusia
tidak dapat menghindar dari
orang

yang tidak menabur dan tidak menuai

dan tidak mengumpulkan bekal dalam
lumbung namun diberi makan oleh
Allah yang di Sorga, dan kita orang
percaya lebih berharga dari burung

tersebut. Untuk itu kita jangan kuatir
dan tetap percaya bahwa Allah memelihara kehidupan kita dan telah
menyediakan sesuatu yang baik bagi

kehidupan setiap kita yang berharap
kepada-Nya.
3. Mengikuti Cara Hidup Dunia

Kristen yang percaya kepada Yesus

Orang Kristen pasti sudah tahu

Kristus harus mempunyai cara pan-

banyak tentag firman Tuhan, baik

dang yang beda dari orang dunia,

dari pendeta, penatua maupun dari

dimana kita menaruh pengharapan

pembacaan dan renungan pribadi se-

kepada Yesus saja dan meletakkan di

tiap hari. Namun pengetahuan akan

bawah kaki-Nya seluruh hidup ini di

firman Tuhan tersebut tidak menjadi

dalam kehendak Allah. Serahkanlah

buah dari kehidupan secara nyata.

kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia

Dimana firman itu hanya sebatas tahu

akan memelihara engkau! Tidak untuk

dan dimengerti tapi tidak untuk dil-

selama-lamanya dibiarkan-Nya orang

akukan, karena menggangu kese-
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nangan atau cara hidup pada zaman

kuti cara hidup orang-orang dunia

di mana ia berada. Orang Kristen sering

dimana segala sesuatu yang mereka

menyimpan firman dan imannya saat

perbuat adalah untuk kesenangan

berada di tengah-tengah komunitas

dan kepuasan diri sendiri tanpa

yang pola hidupnya sangat berbeda

peduli perkenanan Allah atas per-

dengan apa yang diajarkan Yesus.

buatan yang mereka lakukan. Kristen

Mereka cenderung memilih untuk

sejati hidup di bawah firman Tuhan

mengikuti arus zaman dengan segala

meskipun pola hidup atau zaman di

cara hidupnya dari pada tetap pada

mana ia berada tidak sesuai apa yang

ajaran Yesus. Adanya ketakutan jika

difirmankan Allah, namun ia tetap

tidak hidup sesuai apa yang diajarkan

menampilkan

dunia. Takut ditolak dan tidak diakui

pengikut Kristus yang sesungguhnya

keberadaannya,

memilih

dengan segala perbuatan dan tinda-

untuk tetap berada di dalamnya

kan sesuai dengan perintah Allah.

dengan membiarkan firman Tuhan

Memiliki cara hidup yang berbeda

sehingga

kehidupan

seorang

itu berlalu dan tidak diterapkan pada
zaman dimana ia berada. Seorang

itu adalah sebuah keunikan dari

pengikut Kristus sejati tidak mengi-

seorang

pengikut

Kristus

yang

sesungguhnya.
Sambungan dari Hal 5.

dan tanggung jawab masing-masing

misi yang diamanatkan oleh Tuhan

tidak melanggar hukum, serta sesuai

Cowels bahwa seorang pemimpin

dengan moral dan etika. Pelayanan

perlu memiliki karakteristik perilaku

Semboyan pelayan Kristus
“Menjalani proses, menemukan kembali makna, dan merekonstruksi konseptual pemahaman yang benar akan panggilan untuk memberitakan Injil disertai
dengan kompetensi dan motivasi kerja secara berkesinambungan akan
menghasilkan perilaku pelayanan misi yang efektif dan produktif”
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Praktik Pelayanan Mahasiswa/i
STT Tabernakel Indonesia
Setelah selesai UAS Semester Genap 2018/2019 Mahasiswa STT
Tabernakel Indonesia mendapat kepercayaan untuk melayani di berbagai
daerah dan berbagai dominasi gereja. Pelayanan Mahasiwa/i merupakan
program dari institusi, yang bertujuan agar Mahsiswa/i mempraktikkan
firman Tuhan yang sudah dipelajari pada setiap perkuliahan. Praktik
pelayan di mulai tanggal 28 Mei dan akan kembali pada tanggal 10 Augustus di
Kampus Jl. Johor 47 Surabaya.

Adapun daerah-daerah tempat praktik Mahasiswa/I STT Tabernakel
Indonesia, antara lain Tana Toraja, Bulagi Selatan, Bali, Kalimantan,
Bekasi, Tuban, Sidoarjo, Banyuwangi dan daerah sekitar Surabaya.
Program-program yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa/i selama praktik
adalah Kids EE dan EE 4G. Selain itu, Mahasiswa/i mendapat juga
pelayanan mimbar, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum muda maupun di
ibadah umum, pelayanan musik dan W L.
Sedangkan Mahasiswa/i skripsi tetap berada di kampus untuk menyelesaikan
tugas akhir mereka dan ikut juga melayani komsel di daerah Surabaya Utara
dan sekolah minggu.
Kami Mahasiswa/I meminta dukungan doa dari Bapak/Ibu, Saudara/i dan
seluruh Jemaat Johor Lemah Putro, agar pelayanan ini berjalan dengan baik
dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja.
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Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia
Pertanggungjawaban Penerimaan & Pengeluaran

Tgl. 01 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019
Tanggal

Keterangan

Penambahan

Pengurangan

Saldo Awal

Saldo
56.254.179,00

02-Mei-19

OTA - NN untuk 6 mahasiswa via BRI tgl.2/5'19(T.T.035-OA)

6.000.000,00

02-Mei-19

Donatur NN via BRI tgl.2/5'19 (T.T.098)

2.500.000,00

06-Mei-19

Donatur NN via BRI tgl.6/5'19 bln.April & Mei'19 (T.T.099)

2.000.000,00

07-Mei-19

Donatur NN via LP 5/5/19 (T.T.100)

07-Mei-19

Donatur NN (T.T.101)

07-Mei-19

Donatur NN bln.Mei'19 via Johor tgl.5/5'19 (T.T.102)

07-Mei-19

Donatur NN via LP tgl.5/5'19 (T.T.103)

07-Mei-19

Donatur NN via 1/10 LP tgl.3/5'19 (T.T.104)

100.000,00

07-Mei-19

Donatur NDN via 1/10 LP tgl.3/5'19 (T.T.105)

500.000,00

07-Mei-19

Donatur Excito bln.April 2019 (T.T.106)

100.000,00

13-Mei-19

PT.Mastrada Surya Denpasar via BRI tgl.7/5'19 (T.T.107)

13-Mei-19

Donatur NN via BRI tgl.7/5'19 (T.T.108)

13-Mei-19

6 amplop Fulltimer (T.T.109)

13-Mei-19

Donatur NN bln.Mei'19 (T.T.110)

17-Mei-19

Donatur NN (T.T.111)

1.000.000,00

17-Mei-19

OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Mei 2019 (T..T036-OA)

1.000.000,00

17-Mei-19

Lain-lain

200.000,00

23-Mei-19

Donatur NN bln.Mei 2019 (T.T.112)

300.000,00

23-Mei-19

Donatur NN (T.T.113)

300.000,00

23-Mei-19

Donatur Excito bln.Mei 2019 (T.T.114)

24-Mei-19

5 amplop Fulltimer (T.T.115)

24-Mei-19

Donatur NP bln.Maret 2019 (T.T.116)

24-Mei-19

Donatur NP bln.April 2019 (T.T.117)

24-Mei-19

Donatur LT via BRI tgl.24/5'19 (T.T.118)

25-Mei-19

Bunga R/K BRI bln.Mei 2019

27-Mei-19

Donatur NN (T.T.119)

27-Mei-19

Donatur NN via BRI tgl.27/5'19 (T.T.120)

18.250.000,00

28-Mei-19

Donatur NN via BRI tgl.27/5'19 (T.T.121)

2.000.000,00

28-Mei-19

Donatur HN bln.Mei'19 (T.T.122)

29-Mei-19

OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Mar-Apr'19 (T.T.038-OA)

2.000.000,00

29-Mei-19

OTA - NN untuk mahasiswa bln.Juni'19 (T.T.039-OA)

1.000.000,00

29-Mei-19

Donatur NN (T.T.123)

1.000.000,00

30-Mei-19

Donatur NN (T.T.124)

250.000,00

30-Mei-19

Donatur NN (T.T.125)

250.000,00

1-31 May
19
1-31 May

Dana titipan orangtua mahasiswa
Penerimaan dari Mahasiswa S1

35.375.000,00

19 May
1-31
19 May
1-31

Penerimaan dari Mahasiswa S2

35.150.000,00

Penerimaan dari Mahasiswa S3

2.472.000,00

19
09-Mei-19

Biaya Dual Degree ke STT Ekumene

13-Mei-19

Alat Tulis Kantor

13-Mei-19

Cetak Buku 'Keberagaman Gereja Lokal' 25 eks (Penulis: Mhs
Sem.2 Thn.2017/2018)
Dipindahk
an.................

250.000,00
250.000,00
2.500.000,00
50.000,00

750.000,00
10.000.000,00
1.913.000,00
400.000,00

100.000,00
2.903.000,00
100.000,00
100.000,00
15.000.000,00
10.910,00
500.000,00

120.000,00

300.000,00

48.000.000,00
393.000,00
1.583.000,00
146.993.910,00

13 #

49.976.000,00 56.254.179,00

Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia
Pertanggungjawaban Penerimaan & Pengeluaran

Tgl. 01 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019
Tanggal

Keterangan
Pindahan

Penambahan

Pengurangan

Saldo

146.993.910,00

49.976.000,00

56.254.179,00

13-Mei-19

Fotocopy lembar jawaban UAS

13-Mei-19

HR.Dosen Penguji & Pembimbing Tesis

300.000,00

13-Mei-19

HR.Dosen S1 bln.April 2019 (Jampel)

13-Mei-19

HR.Dosen Tetap S1 bln.April 2019 (4 org)

13-Mei-19

HR.Dosen Tetap S2 bln.April'19 (1 org)

13-Mei-19

Snack & air minum dosen & staf

14-Mei-19

Cetak Jurnal Pengantin Kristus (tinta dan master)

17-Mei-19

Biaya Umum

3.218.200,00

17-Mei-19

HR.Konsultan Pascasarjana bln.Maret 2019

1.500.000,00

17-Mei-19

Pajak Bunga & By.Adm R/K BRI bln.Mei 2019

400.182,00

17-Mei-19

Rekening Internet bln.Mei 2019

391.000,00

17-Mei-19

Rekening Telepon bln.Mei 2019

20-Mei-19

Cetak 10 rim kop surat STTIA

23-Mei-19

Antivirus Kaspersky untuk 3 users (2 PC Adak S2 & Adm.KMHS)

23-Mei-19

Pengembalian Dana titipan orangtua mahasiswa

24-Mei-19

Berkat pimpinan & staf bln.Mei 2019

27-Mei-19

Pembelian buku-buku perpustakaan (Pascasarjana)

28-Mei-19

Cicilan II AC Sharp R.304

28-Mei-19

Uang makan mahasiswa, dosen & staf tgl.26 Feb -25 Maret 2019 (Kantor Penggembalaan)

13.764.000,00

28-Mei-19

Uang makan mahasiswa, dosen & staf tgl.26 Jan -25 Feb 2019 (Kantor Penggembalaan)

14.553.500,00

30-Mei-19

1 bh Alat perekam merk Sony

1.194.000,00

30-Mei-19

HR.Dosen S2 M.K.Teologi Kontemporer tgl.24 s/d 29 Mei 2019

2.660.000,00

30-Mei-19

Kabel VGA & lampu

577.000,00

30-Mei-19

Pemasangan router Wifi di Lt.3 2 bh

900.000,00

30-Mei-19

Perbaikan PC SEMA

765.000,00

30-Mei-19

Perkuliahan S2 M.K.Teo.Kontemporer tgl.24 -29 Mei 2019

213.500,00

1-31 May 19

Kegiatan SEMA

1-31 May 19

Keperluan asrama (perbaikan lemari, bahan-bahan kebersihan, dll)

1-31 May 19

Keperluan Kantor

161.400,00

1-31 May 19

Pemeliharaan AC (Cuci)

360.000,00

1-31 May 19

Pengiriman Formulir Cama & Fotocopy Formulir

1-31 May 19

Perawatan Kendaraan (service mobil Panther & Elf)

1-31 May 19

Surat-menyurat

30.000,00

1-31 May 19

Transport Staf

381.000,00

1-31 May 19

Transport mahasiswa (ibadah dan pelayanan)

3.900.000,00
11.450.000,00
2.000.000,00
750.000,00
2.135.000,00
339.800,00

390.500,00
1.420.000,00
450.000,00
300.000,00
60.296.500,00
1.734.200,00
694.000,00

347.000,00

Jumlah Pemasukan & Pengeluaran

1.228.450,00

659.000,00
4.940.900,00

729.000,00
146.993.910,00

185.109.132,00

Saldo per tgl.31 Mei 2019
Terima kasih untuk persembahan yang diberikan bagi STTIA. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas persembahan Bapak/Ibu
Rekening STTIA: BRI A/C. 0328.01.000468.30.3, A/N: S.Teologi Tabernakel Indonesia (STTIA)

14 #

-38.115.222,00
18.138.957,00

15 #

16 #

