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Salah satu hakekat dalam kehidupan Kristen adalah kita semua 

merupakan satu keluarga yang diikat dalam satu kesatuan oleh karena darah 

Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, 

melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota 

keluarga Allah (Efesus 2:19).  

Namun kenyataannya kita masih sering kali melupakan atau 

menyepelekan hal ini. Kita hidup dengan tidak peduli terhadap sesama 

saudara seiman, tidak peduli dengan urusan gereja dimana kita beribadah. 

Atau kalau kita mau peduli, ya kita mau peduli yang kita suka atau senangi, 

sedang yang tidak kita senangi, kita tidak mau menggubris.  

Natur kita sebagai orang berdosa lebih senang untuk dipedulikan dari 

pada mempedulikan. Seringkali kata-kata yang terungkap adalah apakah yang 

gereja ini sudah perbuat untuk diriku? Apakah yang sudah diperbuat jemaat di 

gereja ini dalam mempedulikan diriku, kesusahanku, masalahku dsb. Namun 

Alkitab selalu mengajarkan pada kita untuk mau melayani dari pada dilayani, 

untuk mau memperhatikan dari pada diperhatikan, untuk mau memberi dari 

pada diberi, untuk mau mempedulikan dari pada dipedulikan. 

Yang dimaksud peduli adalah bukan usil dan mau mencampuri urusan 

pribadi orang lain, melainkan dalam kasih Kristus kita mau saling 

memperhatikan dan menolong saudara seiman kita, khususnya yang sedang 

dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Paling tidak kita belajar 

untuk mengasihi dengan lebih mengenal, mau mendoakan akan masalah dan 

problema saudara kita seiman dan termasuk masalah yang ada di gereja kita 

sendiri. Omong kosong bila kita mau peduli dengan orang-orang yang jauh 

dari kita, misalkan mereka yang kelaparan di Ethiopia, sedangkan saudara kita 

yang duduk sama-sama beribadah dengan kita, pada saat mengalami 

kesusahan, kita tidak mau tahu sama sekali. 

Bangsa Israel ditegur Allah, karena mereka lebih peduli dengan urusan 

mereka masing-masing dari pada mempedulikan rumah Allah tempat mereka 

beribadah. Seharusnya sebagai umat Tuhan yang menyadari siapa 

TUHANnya, dan betapa mulia dan agungnya TUHAN yang dia sembah, 

maka tentunya ia juga belajar mengutamakan bagaimana supaya rumah 

TUHAN dapat dibangun dan dipelihara dengan baik. Dikatakan, ...... 

demikianlah firman TUHAN semesta alam. Oleh karena rumah-Ku yang tetap 

menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan 

rumahnya sendiri. (Hagai 1:9). Bukankah Allah sudah memberikan yang 

terbaik bagi kita, bukankah Kristus telah memberikan yang termahal, yaitu 

darahNya yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita? Bukankah 

sepatutnya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan belajar 

memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam seluruh hidup kita. 
(Dari artikel http://www.grii-ngagel.org) 

Salam jumpa kembali dalam Remove edisi Juli 2013, dan kita kemba-

li belajar di kelas-kelas STRIS.  Dalam Edisi kali ini kita akan me-

renungkan posisi kita sebagai warga negara yang baik, berkaitan 

dengan lahirnya Pancasila, dan pula kemerdekaan Indonesia.        

Semoga sebagai orang percaya, kita juga memahami peran kita se-

bagai warga negara negeri ini. 

TUHAN MENGINGINKAN KITA PUNYA KEPEDULIAN 
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...demikianlah 

firman TUHAN 

semesta alam. 

Oleh karena 

rumah-Ku yang 

tetap menjadi 

reruntuhan, 

sedang kamu 

masing-masing 

sibuk dengan 

urusan rumahnya 

sendiri 

 

Hagai 1:9 
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Ideologi Negara sebagai identitas bangsa 

Anton Hendrik, S.H., M. Hum 
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… suatu sungai 
api timbul 

dan mengalir 
dari 

hadapan-
Nya; seribu 
kali beribu-

ribu melayani 
Dia, dan 

selaksa kali 
berlaksa-

laksa berdiri 
di hadapan-

Nya. Lalu 
duduklah 

Majelis 
Pengadilan 

dan 
dibukalah 

Kitab-kitab. 

Daniel 7:10  

 

 Negara kita memiliki ideologi negara yang disebut Pancasila. Sedangkan 

ideologi sumbernya adalah  dari filsafat. Sedangkan filsafat berasal dari kata 

“philo” dan “sophia” yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Jadi, filsafat inilah 

yang diturunkan menjadi ideologi, dan ideologi muncul dari filsafat. Lalu 

filsafat berasal dari mana? Filasafat berasal dari kontemplasi atau perenungan 

untuk mengerti gambaran yang utuh akan sebuah pemikiran. Pemikiran filosofis 

ini akan mempertajam pemikiran manusia. 

 Ideologi yang bersumber dari filsafat, merupakan endapan dari filsafat. 

Jika hal ini dimantapkan dalam kenegaraan, ideologi inilah yang menjadi dasar 

negara. Maka urutannya, dimulai dari filsafat – ideologi – muncullah dasar 

negara. Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya Pancasila. 

 Sebuah ideologi sebenarnya mirip dengan apa yang disebut sebagai visi 

dan misi di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan visi misi itu sendiri 

merupakan refleksi dari identitas. Misalnya sebuah perusahaan “ingin menjadi 

yang terdepan”, maka dengan kata lain slogan itu telah menjadi identitas bagi 

perusahaan tersebut. 

 Lalu apa kaitan filsafat, ideologi dan Pancasila sebagai ideologi negara 

Indonesia? Sejarah pembentukan Pancasila diusulkan pada 1 Juni 1945 dalam 

rangka pertanggungjawaban. Jika Indonesia merdeka lalu apa yang harus 

dilakukan oleh bangsa ini? Jika Indonesia telah merdeka dan ingin menjadi 

sebuah negara yang resmi, apa dasarnya? Ternyata apa yang harus menjadi 

dasar negara Indonesia sudah direnungkan oleh Soekarno, sehingga tanggal 

tersebut dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Ia sudah memikirkan apa 

yang seharusnya menjadi identitas bangsa ini. Ia menyatakan bahwa ternyata 

bangsa-bangsa merdeka memiliki pandangan hidup, demikia pula seharusnya 

Indonesia. 

 Mengapa pemikiran mengenai ideologi negara ini harus ada? Karena 

semua negara selalu memiliki ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Walau 

demikian, ideologi bangsa Indonesia tidak boleh meniru atau mengadaptasi 

begitu saja ideologi negara lain. Karena bangsa ini memiliki karakternya 

sendiri. Misalnya Hitler. Keinginannya untuk memperluas wilayah Jerman, 

itulah yang menjadi pandangan hidupnya, maka jadilah nasional sosialisme. 

Atau Uni Soviet memiliki pandangan hidup Marxis historis. 

 Setelah melalui berbagai pembelajaran, Soekarno berpikir, jika 

Indonesia mau merdeka, maka bangsa ini 

harus memiliki pandangan hidup. 

Masalahnya apa yang menjadi pandangan 

hidup bagi bangsa ini? Ini dijawab oleh 

formulasi yang dibuat oleh Soekarno. 

Setelah berfilsafat, maka ada 5 ide besar 

yang diusulkan oleh Soekarno saat itu, 

yaitu:  

 

 

 



 

 

1. Kebangsaan Indonesia 

2. Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan 

3. Mufakat,-atau demokrasi 

4. Kesejahteraan sosial 

5. ke-Tuhanan yang maha esa 

  

 Soekarno menolak mengimpor ide dari bangsa lain, untuk diadopsi begitu saja. Melalui 

pidatonya,  Soekarno jelas menolak pengadopsian ideologi walau ideologi bangsa lain itu 

sudah mapan. Maka muncullah rumusan dengan 5 butir di atas, yang singkatnya jadilah 

rumusan Pancasila seperti yang sekarang. 

 

——————————————————————————- 

 

Buku Public Religion” and the Pancasila-Based State of Indonesia 

Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D  

 

 Adalah sebuah analisis etis dan sosiologis mengenai peran agama publik dalam 

masyarakat Indonesia dari periode pra-kemerdekaan sampai akhir pemerintahan Orde Baru. 

Buku ini menawarkan saran konstruktif tentang bagaimana 

agama di Indonesia dapat memainkan peran penting dalam 

kerangka Pancasila, ideologi nasional Indonesia.  

 Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D. adalah Rektor STT 

Reformed Injili Internaional dan Sekretaris Umum Sinode 

Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII), berdomisili di 

Jakarta. Selain itu, beliau menjabat anggota Board of 

Directors dan anggota Theological Commission dari World 

Reformed Fellowship yang berkedudukan di Philadelphia, 

USA (www.wrfnet.org). Pada tahun 2006, beliau (Co-

Founder) dan Pdt. Dr. Stephen Tong (Founder) mendirikan 

Reformed Center for Religion and Society (www.reformed-

crs.org). 

 Dr. Intan pernah memberikan kuliah (lecture) di 

Westminster Theological Seminary, USA dan Georgetown University, USA. Beliau banyak 

menulis artikel di jurnal, majalah, dan di pelbagai koran nasional seperti Kompas, Jakarta Post, 

Seputar Indonesia, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, dan Investor Daily. Bukunya, “Public 

Religion” and the Pancasila-based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis, 

diterbitkan Peter Lang, New York tahun 2006 (www.amazon.com). 

 Dr. Intan memperoleh gelar Insinyur (Ir.) Teknik Elektro dari UK Petra, Surabaya, 

M.A. in Theological Studies dari Reformed Theological Seminary, USA, M.A. in Religion dari 

Yale University, USA, dan Ph.D. in Social Ethics dari Boston College, USA.  
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Baik mahasiswa STRIS Ngagel atau bukan, Anda dapat 

memanfaatkan fasilitas perpustakaan REFORMATA 

Terdiri dari lebih 3000 judul buku, baik bahasa Indonesia, 

Mandarin atau bahasa Inggris. Baik buku referensi maupun buku 

bacaan ringan, buku-buku rohani maupun buku umum.  

Dari berbagai subyek, mulai dari cerita anak-anak, bacaan 

remaja, renungan, buku-buku teks, kamus Alkitab maupun 

kamus umum, filsafat, psikologi dan konseling, buku-buku 

theologi, dari penulis-penulis klasik hingga modern. 

Anda juga dapat meminjam kaset, CD, VCD, atau DVD 

berkualitas. 

Manfaatkan sarana yang sangat baik ini dengan menjadi anggota 

perpustakaan REFORMATA 

Ketentuan Anggota Perpustakaan : 

Level A  

Mahasiswa STRIS : Rp. 10.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 15.000 

Level B 

Mahasiswa STRIS : Rp. 20.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 25.000 

Level C 

Mahasiswa STRIS : 25.000, non mahasiswa STRIS : Rp. 30.000 

(biaya adalah per tahun) 

 

K o l e k s i  B u k u  

P e r p u s t a k a a n  “ R E F O R M A T A ”  

“Benahi Ekonomi Indonesia” 
 

Tandean Rustandy 

Dirut PT Arwana Citramulia 

Indonesia’s Young Enterpreneur 2002  

dari Ernst & Young 

 

Sebagai makhluk ekonomi ciptaan Tuhan, manusia 
diberi mandat menatalayani alam ciptaan. Kare-

na itu dibutuhkan sistim perekonomian yang 
yang baik untuk mengoptimalkan kuasa pengel-

olaan alam. 

 

Buku ini merupakan gagasan seorang anak bangsa 
yang mencintai negeri ini. Dengan cermat beliau 

menganalisa pergumulan ekonomi  Indonesia. 
Buku ini merupakan kumpulan tulisan penulis 

dari berbagai media yang nilainya sangat 
berguna bagi pergumulan ekonomi Indonesia  

 

(Arwana Citramulia, 181 halaman) 
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Orang Berhikmat dalam Memandang Pemimpin & Sikap Politik 

(Pengkhotbah 8:1-8) 

 

Gito T. Wicaksono 

 

Sukacita bagi kita yang mengerti hikmat selayaknya juga bermanfaat 

bagi banyak orang. Tugas kita adalah untuk memancarkannya dalam lingkup 

pergaulan, dalam peran serta kita sebagai warga negara di dunia ini, 

termasuk dalam wilayah-wilayah di mana susah untuk “berwajah sukacita”: 

wilayah politik. 

Mengacu pada Mazmur 89:19-20, maka orang berhikmat adalah orang 

yang mengakui keberadaan raja, menganggap kekuasaan raja adalah berasal 

dari Tuhan sendiri. Maka, orang berhikmat adalah orang yang tunduk kepada 

raja. Hal ini juga dikatakan di dalam Amsal 24:21, Hai anakku, takutilah 

TUHAN dan raja; jangan melawan terhadap kedua-duanya.   

Orang berhikmat adalah mereka yang tunduk pada otoritas, karena 

otoritas yang ada adalah di dalam ketetapan Allah juga. Padahal dalam 

sejarah, tidak semua raja takut akan Tuhan. Namun ketundukan ini adalah 

suatu perintah, walau dalam pemerintahan yang kejam. Tentu saja bukan 

berarti semua kata raja kita turuti, karena rasul Petrus, Paulus atau Sadrakh, 

Mesakh dan Abednego pun pernah melawan ketetapan raja. Namun mereka 

tidak cari gara-gara ketika ketetapan raja tidak bertententangan dengan 

Allah. Bahkan rasul Petrus menyatakan, dalam 1 Petrus  2: 13 Tunduklah, 

karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai 

pemegang kekuasaan yang tertinggi, demikian pula dalam 2:17, Hormatilah 

semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah 

raja! 

 

Mengapa Harus Taat Pemerintah?   

Karena, pertama, ay. 2 mengatakan, Patuhilah perintah raja demi 

sumpahmu kepada Allah, itu berarti kepercayaan bahwa pemerintah yang 

ada adalah berasal dari Allah. Dengan mematuhi pemerintah, sebenarnya kita 

sedang menghormati Tuhan, yang menetapkan keberadaan pemerintah 

tersebut.  

Pengkhotbah juga menambahkan, Janganlah tergesa-gesa pergi 

dari hadapannya, karena ini menunjukkan ketidakhormatan. Lalu, 

janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa 

yang dikehendakinya (3). Jika kita berlaku benar, tidak usah takut kepada 

pemerintah. Sebaliknya, jangan melakukan kejahatan, karena pemerintah 

adalah;  hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, 

takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. 

Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas 

mereka yang berbuat jahat (Rom. 13:4).  
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Mengapa demikian? Karena, barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan 

ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas 

dirinya. (2). Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, 

hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? 

Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya (3). 

Alasan kedua, karena titah raja berkuasa; siapakah yang akan 

mengatakan kepadanya: "Apakah yang baginda buat?"(4). Dalam kekuasaannya, 

pemerintah tidak dapat dipertanyakan keputusannya. Maka, Siapa yang mematuhi 

perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, (5). Tetapi yang 

lebih penting adalah, hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, (5b). 

Tuhan menggunakan pemerintah untuk menjalankan keadilan-Nya. Tetapi seandainya 

pemerintah itu lalim, maka Tuhan pun memiliki ”pengadilan ” tersendiri bagi oknum 

yang menyalahgunakan wewenangnya (Roma 12:9).  

Di sinilah kita melihat kualitas orang berhikmat. Bukan hanya mengerti 

bagaimana bersikap terhadap pemerintah, tetapi dapat menghubungkan antara 

kedaulatan Allah dan pemerintah. Maka, dalam hal inipun Pengkhotbah mengajak kita 

untuk kembali theosentris. Mengapa? Sebab, hanya dari kacamata kedaulatan Allah 

saja, kita dapat melihat keadilan yang sesungguhnya, karena untuk segala sesuatu 

ada waktu pengadilan, (6). Manusia jangan melihat ketidakadilan dari kacamatanya 

sendiri, karena kejahatan manusia menekan dirinya (6b). Tekanan batin akibat 

kejahatan membuat kita dapat gelap mata, dan berpikiran pendek, maka tidak mungkin 

bagi pihak yang ditekan memutuskan sesuatu sendirian.  

Alasannya, Sesungguhnya, ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, 

karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan 

terjadi? (7). Tanpa theosentris, melihat segalanya dari wawasan yang lebih luas yang 

berasal dari sumber hikmat itu sendiri, maka keputusan kita terlalu dangkal.  

Bahkan kemudian Pengkhotbah mengajak kita untuk berkaca diri, melihat 

keterbatasan diri (8), 

Tiada seorang pun berkuasa menahan angin  

dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian.  

Tak ada istirahat dalam peperangan,  

dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. 

 

 Keterbatasan manusia tidak dapat memungkinkan untuk menguasai segala 

situasi. Sebagaimana tidak ada manusia yang berkuasa menahan angin, demikian pula 

tidak ada yang dapat mengendalikan kematian; baik dirinya maupun orang lain. 

Demikian pula, tidak ada satupun dari kita yang dapat memprediksi peperangan di 

mana kematian selalu terjadi. Demikian pula kefasikan (resa-artinya: kekayaan yang 

diraih secara ilegal) tidak 

dapat dicegah oleh indvidu. 

Maka peran penguasa, aparat, 

sangat diperlukan. Namun 

ketika mereka menyimpang, 

ada Penguasa yang di atas 

segalanya; Tuhan itu sendiri. 

 



 

 

 

 Demokrasi yang marak pada abad-abad 

terakhir ini memiliki beberapa sumber. Pertama adalah 

Athena, sebuah kota sekaligus negara, yang 

menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di 

tangan rakyat, “demos” (rakyat), 

“kritos” (pemerintahan). Pandangan tersebut lalu 

dikembangkan oleh Calvin di Jenewa pada abad ke-

16, hadirlah sistem politik yang sangat baru. 

Kemudian, pada akhir abad ke-18, cetusan demokrasi 

yang paling modern dikenal di Perancis, dari sana 

kemudian diekspor ke negara-negara lain. Demokrasi 

yang diterapkan baik di Athena maupun di Perancis sesungguhnya belum memenuhi syarat pemerintahan 

demokrasi. Di Athena, penduduk yang diizinkan memberikan suara tidak lebih dari 30 persen.  

 Perempuan, budak serta para tawanan yang dijadikan budak, dan orang kelas rendah tidak 

mendapat tempat dalam demokrasi Athena. Demikian juga dengan demokrasi di Perancis, dirasuki oleh 

semangat balas dendam, kebencian akibat penindasan pemerintahan monarki yang absolutis, 

mengakibatkan rakyat dengan kemarahan dan kebencian besar, menghantam, merusak, dan 

menghancurkan penjara Bastille.  

 Pada peringatan ke-200 tahun revolusi Perancis, Margaret Thatcher,Perdana Menteri Inggris 

ketika ditanya mengenai revolusi Perancis mengatakan, penggerak revolusi Perancis adalah bajingan-

bajingan yang merebut kekuasaan dengan membuat kekacau-balauan, setelah merebut kuasa, dan terjadi 

kekacauan dalam masyarakat mereka pun puas, itulah revolusi Perancis. Demokrasi Perancis menjunjung 

tinggi manusia dan kebebasan, namun tanpa ditunjang oleh ikatan moral yang sesuai dengan kebenaran. 

 

Dilema Demokrasi 

 Semenjak Revolusi Perancis, semua bangsa yang tertindas mulai bergerak menumpas semua 

penindas-penindas demi mendapatkan kembali kedaulatan rakyat. Namun pada realitas nya, untuk 

menghadirkan demokrasi bukan persoalan mudah. Demokrasi bagaikan bayi dalam kandungan yang sulit 

untuk dilahirkan. Pelaksanaan demokrasi menempuh jalan yang lama dan sulit, bagaikan kehamilan yang 

sudah amat tua dan sulit untuk tidak dilahirkan.  

 Terkadang, kelahiran demokrasi mengakibatkan luka yang berat bagi induknya, membawa 

korban yang banyak di pihak rakyat, dan bukan mustahil, perjuangan membangun demokrasi menjadi 

suatu kecelakaan besar bagi bangsa itu. Itulah dilema demokrasi. Namun, apapun akibatnya, demokrasi 

harus tetap dilahirkan.Sulitnya membangun demokrasi dialami oleh China. Dr. Sun Yat Sen sangat 

tersohor dalam usaha menegakkan demokrasi di China. Namun itu hanya berlangsung singkat. Hanya 11 

tahun setelah Tiongkok memulai demokrasi, bangkitlah seorang tirani yaitu Mao Tse-Tung yang merebut  

tampuk kekuasaan dan kemudian mendirikan negara komunis. Pembunuhan demokrasi yang dilakukan 

Mao Tse-Tung mengakibatkan negara China mundur secara politik berpuluh-puluh tahun.  

 Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia saat ini, India juga mengalami perjalanan yang tidak 

mudah. Hal ini disebabkan karena India tidak memiliki bibit demokrasi. India menjalankan demokrasi 

karena Mahatma Gandhi menjalankan demokrasi di India. Dan perjuangan demokrasi di India mengalami 

tantangan yang tidak mudah dari Hinduisme yang membagi manusia berdasarkan kasta, sehingga hak 

asasi manusia menjadi terbagi-bagi. Perjuangan Gandhi menegakkan demokrasi di India sesungguhnya 

dipengaruhi kekristenan. Sulitnya membangun demokrasi itu terkait dengan keharusan adanya faktor-

faktor lain yang ikut andil dalam membentuk demokrasi, salah satunya adalah supremasi hukum. Faktor-

faktor itu sesungguhnya ada dalam Calvinisme, dan itu terbukti dalam pembangunan demokrasi di 

CALVINISME DAN DILEMA DEMOKRASI 

Pdt. Dr. Stephen Tong 
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Jenewa. Calvinisme adalah solusi untuk mengatasi dilema demokrasi. 

 Calvinisme bukan hanya menggarap doktrin. Karena yang disebut doktrin adalah kepercayaan yang 

dipegang oleh orang berdasarkan ketaatan kepada Firman Tuhan yang mengakibatkan normalisasi relasi, 

secara vertikal antara manusia dengan Allah dan secara horizontal antara manusia dengan manusia.  

 

Kenapa Calvinisme?  

 Karena Calvinisme menjelaskan manusia secara tuntas. Kitab Suci menulis, manusia dicipta 

menurut peta dan teladan Allah. Men are created after the image and the likeness of God. We should be like 

God, because we are created after His image. Setiap presiden yang memerintah, setiap penguasa yang 

berkuasa, harus menghargai serta menghormati Tuhan, dan mengerti siapa manusia yang diperintah. 

Reformed Theology berhasil menjelaskan image and the likeness of God dengan sangat tepat.  

 Menurut Reformed Theology, Efesus 4:24, menjelaskan bahwa manusia baru yang dicipta menurut 

peta dan teladan Allah mempunyai keadilan dan kesucian yang benar. Jadi, kesucian, keadilan, kebenaran 

merupakan tiga pilar penting dalam membentuk masyarakat. Masyarakat kalau tidak ada kebenaran, itu 

masyarakat apa? Barbar. Kalau tidak ada keadilan, itu masyarakat apa? Barbar. Masyarakat yang tidak ada 

kesucian, itu masyarakat apa? Masyarakat yang seperti binatang. Ketiga pilar itu menjadikan kemungkinan 

manusia berkomunitas secara beres.  

 Selanjutnya, keadilan mengakibatkan adanya pengadilan, adanya hukum, adanya hakim, adanya 

jaksa, adanya Mahkamah Agung, dsb. Karena sifat hukum dan kesucian menjadi dasar bermoral dan 

beretika yang berjalan di dalam segala hal yang beres dan senonoh. Dan dua hal ini didasarkan pada satu 

fondasi, yaitu kebenaran. Jadi the truth as the foundation of the righteousness, and the truth as the 

foundation of the holiness.  

 Maka keadilan yang sungguh-sungguh, kesucian yang sungguh-sungguh, menyebabkan masyarakat 

itu beres. Ketiga sifat ini membentuk manusia menjadi mahluk yang berbeda dari semua binatang. Apabila 

pemerintah itu suci, adil, dan benar maka pemerintahan itu akan menjadi baik. Pemerintah yang memahami 

bahwa semua yang diperintahnya adalah mahkluk Tuhan dan dicipta dengan pengertian kebenaran, 

menuntut adanya keadilan, dan pelaksanaan kesucian. Dan ini menjadi peta Allah yang menjadi dasar yang 

diperintah dan yang memerintah. Itu sebabnya Calvinisme akhirnya memengaruhi seluruh dunia untuk 

menuntut demokrasi. Calvinisme menuntut, melaksanakan dan memengaruhi bahwa ide yang paling tinggi 

untuk demokrasi bukan pada keinginan kekuasaan semata.  

 Soren Aabye Kierkegaard mengatakan rakyat sebagai ide tertinggi dari demokrasi. Semua orang 

boleh saja mengatakan mengikuti amanat rakyat. Tapi siapa rakyat itu? Kierkegaard juga mengatakan 

bahwa mayoritas dan massa adalah anjing yang tidak ada pemiliknya. Itu menjadi peringatan penting untuk 

siapapun yang menganggap diri mewakili rakyat. “Kapan rakyat memilih kamu mewakili dia?” Hanya 

karena ambisi banyak orang mau memengaruhi rakyat, jadi bukan karena rakyat yang memengaruhi. 

Mereka yang memengaruhi lalu mengklaim diri mewakili rakyat. Itu berarti suatu perwakilan yang 

mewakili ketidakjujuran, ketidakbenaran, dan ketidak-adilan. Itulah sebabnya demokrasi dibenci oleh Plato, 

karena demokrasi telah membunuh gurunya, Sokrates.  

 Demokrasi setidaknya telah menyebabkan kematian dua orang yang paling penting di dunia ini, 

Sokrates dan Yesus kristus. Itulah dilema 

demokrasi.  

 

(Ulasan Pdt. Dr. Stephen Tong, dalam Seminar 

RCRS “Calvinisme, Demokrasi, dan 

Penerapannya di Indonesia” dalam http://

www.reformed-crs.org/pic/pdf/

vd_vol5_thn2_jun2011.pdf) 
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Calvinisme... 
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Penutupan Semester Ganjil 2013 

Siaran rutin di 

www.rmcsurabaya.net, 

juga di  106,7 Merdeka 

Fm dan 91,3 FM Radio 

Suzana 

Seminar Misteri 666 oleh Pdt. Antonius 

Un, M. Th dengan jumlah peserta 

mencapai sekitar 300 orang 

Cafe Theos (Campus 

Fellowship for Theological 

Studies) setiap Jumat,  

Pukul 19.00-21.00 

Diikuti oleh mahasiswa dari 

berbagai kampus                  

di Surabaya 

  Kita harus mengerjakan pekerjaan 

Dia yang mengutus Aku, selama 

masih siang; akan datang malam, di 

mana tidak ada seorangpun yang 

dapat bekerja 

 

 Yohanes 9:4 



 

 

 

Indonesia Negaraku 

 

 Dalam menghayati keberadaan kita sebagai warga negara Indonesia selain 

tentunya sebagai warga kerajaan Surga, maka perlu kita memahami bagaimana 

ekspresi pengikut Kristus sebagai warga negara Indonesia. 

 Salah satu ekspresinya adalah dengan menggubah lagu sebagai syukur atas 

keberadaan kita sebagai warga negara Indonesia. Misalnya lagu yang terdapat dalam 

Kidung Jemaat 336 ini, yang berjudul ”Indonesia Negaraku” 

 

1. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memb'rikannya; 

kuserahkan di doaku pada Yang Mahaesa. 

(inspirasi dasar dari Mzm 144:15) 

2. Bangsa, rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya; 

dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. 

3. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya; 

keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. 

(inspirasi dasar dari Mzm 85:10-18; Yes 45:8) 

4. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya; 

kini dan sepanjang masa, s'lalu Tuhan sertanya. 

  

 Tahukah Anda siapa yang menggubahnya? Musiknya dibuat oleh Abdi Widhyadi 

(1975) dan syairnya digubah oleh Alfred Simanjuntak. Dan tahukah Anda siapa Alfred 

Simanjuntak? Alfred Simanjuntak yang lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 20 

September 1920 adalah pencipta lagu Indonesia. Ia dikenal luas oleh masyarakat 

melalui lagu ciptaannya yang sangat terkenal dan menjadi lagu kebangsaan Indonesia 

berjudul Bangun Pemudi Pemuda. 

 DR. Alfred Simanjuntak menerima pendidikan di Rijksuniversiteit Utrecht, 

Leidse Universiteit, Leiden, Stedelijke Universiteit, Amsterdam, Belanda tahun 1954-

1956. Beliau salah satu penggagas dan pendiri Yayasan Musik Gereja (1967) dan 

membantu memulai Pesparani (Festival Paduan Suara Gerejani) pada tahun 1985. 

Memiliki pengalaman sebagai guru dan menjabat juga dalam bidang komunikasi/

penerbitan. Sejak tahun 1934 sampai tulisan ini dibuat, telah menulis puluhan lagu 

anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah 

menjadi konduktur istana atas saran R. Sudjasmin. 

 A. Simanjutak juga menciptakan lagu Saudaraku Berpulang Dulu, dan beliau 

berteman dengan Liberty Manik (penggubah Satu Nusa Satu Bangsa) dan Cornelis 

Simanjuntak (yang melahirkan Pada Pahlawan), sehingga ciri khas lagu yang mereka 

ciptakan sama. Selama enam tahun ia bersekolah di Hollands Inlandsche Kweekschool, 

Surakarta, pada tahun 1935 (ketika itu usianya sekitar 15 tahun), dan pada tahun 1950, 

Alfred melanjutkan pendidikan ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia.(Redaksi - 

diambil dari beberapa sumber). 
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Radio Merdeka—106,7  FM Surabaya 

Bincang Pagi, setiap Selasa, 06.00 WIB (LIVE) 

Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 06.00-07.00 WIB  

Dasar yang Teguh, setiap Jumat, 06.00—07.00 WIB (LIVE) 

Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 06.00–07.00  WIB 

Sekolah Minggu di Udara, setiap Minggu, 06.30-07.00 WIB 

 

Radio Suzana—91,3 FM Surabaya 

Firman yang Hidup, setiap Senin, 18.00-19.00 WIB (LIVE) 

Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 18.00-19.00 WIB 

Bincang Sore, setiap Kamis, 18.00-19.00 WIB (LIVE) 

Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 18.00– 19.00 WIB 

Sekolah Minggu di Udara, setiap Minggu, 18.30-19.00 WIB 

Jl. Ngagel Jaya Selatan 

Ruko RMI, Blok K 34-35 

Surabaya 

Tel     (031) 502 46 91 

SMS  082230664622 

Newsletter ini adalah catatan kegiatan juga 

perenungan dari gerakan Reformed Evan-

gelical Movement, Ngagel, Surabaya. Se-

hingga Anda dapat mengetahui kegiatan 

dan pemikiran apa yang menjadi landasan 

gerakan ini. 

Gerakan Reformed Injili di Surabaya sendiri 

sudah dimulai sejak tahun 1986 oleh Pdt. 

DR. Stephen Tong, dkk, dengan dimulainya 

Sekolah Theologia Reformed Injili Surabaya. 

Gerakan Reformed Injili sendiri adalah se-

buah gerakan yang mau kembali ke Alkitab 

di dalam kerangka theologia Reformed dan 

dengan semangat Penginjilan. 

 

REMOVE dapat diakses dalam bentuk pdf, 

di www.rmcsurabaya.net 

R E M O V E  

A c a r a - a c a r a  R e f o r m e d  M e d i a  C e n t e r        

d i  U d a r a  

www.rmcsurabaya.net 

Remove Facebook 

strisngagel@yahoo.com 

 
Rekening: Bank BII (AC 2089002090)                      
a/n  Lembaga Reformed Injili Indonesia 
* (beri tanda keterangan untuk STRIS atau RMC) 

REMOVEMENT 

08:00-09:00 Morning Dew 

09:00-10:00 RMC Today 

10:00-11:00 RMC Hymns 

11:00-12:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

12:00-13:00 Thy Word 

13:00-14:00 Words and Meanings 

14:00-15:00 Bible World 

15:00-16:00 Inspiration Today 

16:00-17:00 RMC Today 

17:00-18:00 Words and Meanings 

18:00-19:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

19:00-20:00 Thy Word 

20:00-21:00 RMC Today 

21:00-22:00 Inspiration Today 

22:00-23:00 RMC Hymns 

23:00-24:00 Bible World 

24:00-01:00 Khotbah Pdt. Stephen Tong 

01:00-02:00 RMC Today 

02:00-03:00 Inspiration Today 

03:00-04:00 Words and Meanings 

04:00-05:00 RMC Hymns 

05:00-06:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

06:00-07:00 Bible World 

07:00-08:00 Thy Word 

 

RMC Radio (www.rmcsurabaya.net) 


