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Di dalam panggilan untuk melayani ada beberapa prinsip, pertama, 

menyadari dunia ini milik Siapa. Dalam sebuah lagu yang berjudul This is my 

Father’s World dikatakan bahwa dunia ini adalah milik Bapa. Kita seringkali 

lupa dunia ini milik siapa. Kita tidak dapat hidup semau sendiri karena dunia ini 

bukan milik kita. Kita berada di rumah Bapa tetapi kita tidak mau ingat apa 

kehendak Bapa. Kita sendiri pun milik Bapa. Kita bukan milik diri kita sendiri. 

Segala-galanya adalah dari Bapa, termasuk hidup kita. Oleh karena itu sudah 

seharusnyalah hidup kita mengingat apa yang dikehendaki Bapa.  

Seperti Tuhan Yesus sendiri waktu datang ke dunia, Ia tahu dengan jelas 

tujuan-Nya datang ke dalam dunia adalah untuk menggenapi kehendak Bapa-

Nya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah di dalam rencana dan 

kedaulatan-Nya yang sempurna. Kita diberi hak istimewa untuk berbagian dalam 

pekerjaan Kerajaan Allah.  

Apa prioritas kita? Benarkah kita mengutamakan kehendak Tuhan seperti 

yang kita doakan dalam Doa Bapa kami? Jangan waktu mengucapkan doa Bapa 

kami kita hanya lip-service. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Ikut 

Kristus bukan untuk kepentingan diri tetapi untuk kepentingan Kerajaan Allah. 

Ajaran yang mengutamakan kepentingan diri adalah ajaran sesat. Ibadah yang 

benar adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita hidup di dunia Bapa dan kita 

hidup untuk menuruti kehendak Bapa.  

Lalu apa kehendak Tuhan bagi kita? Ada orang yang bingung harus 

melayani apa dan mau mengerjakan pelayanan apa. Salah satu prinsipnya adalah 

mulai setia dari perkara kecil yang Tuhan percayakan pada kita demi kemuliaan-

Nya. Tuhan menghendaki kita melayani mulai dari hal-hal kecil. Sudahkah kita 

melakukannya? Minimal kita bersaksi mengajak teman kita untuk mengenal jalan 

keselamatan. Mari beritakan kebenaran. Ini hal konkrit yang dapat kita lakukan.  

Kedua, mengerjakan pemuridan. Apakah kita datang ke gereja hanya 

untuk menikmati firman yang bagus? Atau setelah kita mendengar firman 

tersebut kita juga ingin memuridkan orang lain hingga orang tersebut mengerti 

firman yang benar? Ada orang yang tidak mengerjakan pemuridan karena takut 

salah mengajar dan salah memimpin. Meski ketakutan untuk mengajarkan hal 

yang salah ini adalah sikap yang baik tetapi juga keliru. Jangan karena takut kita 

jadi tidak mau mengajar. Dalam Mat. 28:19-20. Jadikanlah murid dan ajarkanlah 

mereka. Ini perintah Tuhan Yesus yang jelas. Juga dalam 2 Tim.2:2. Kita perlu 

mengajar dari generasi ke generasi. Dari Paulus pada Timotius, dari Timotius 

kepada orang lain yang cakap mengajar dan dapat dipercayai, dari orang lain ini 

kepada orang lain lagi.  

Ketiga, pelayanan bukan identik dengan mengerjakan urusan gereja saja. 

Tuhan Yesus mengatakan “Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya.” 

Jadi pelayanan adalah melakukan misi Kerajaan Allah secara integrated. Orang 

yang giat melayani di sebuah gereja, namun yang tidak mengajarkan Kerajaan 

Allah sesuai dengan yang Alkitab ajarkan, sesungguhnya tidak sedang melayani 

Tuhan.  (Ringkasan khotbah GRII Ngagel ) 

Salam jumpa kembali dalam Remove Mei 2014. STRIS semester gasal sudah 

selesai dan akan kembali dibuka untuk semester genap. Segera daftarkan diri 

Anda. Tahun ini ada 2 peristiwa besar, Piala Dunia dan Pemilihan Presiden, 

edisi kini kita akan bahas mengenai Pancasila, demokrasi & sedikit mengenai 

PIala Dunia. Selamat membaca. 

Panggilan, Pilihan, Penetapan dan Kedaulatan 

Ulangan 7:7-8 

Pdt. Ir. Andi Halim, M.Th.  

P a g e  2  

Bukan karena lebih  

banyak jumlahmu dari 

bangsa manapun juga, 

maka hati TUHAN ter-

pikat olehmu dan mem-

ilih kamu--bukankah 

kamu ini yang paling 

kecil dari segala bangsa? 

-- tetapi karena TUHAN 

mengasihi kamu dan 

memegang sumpah-Nya 

yang telah diikrarkan-

Nya kepada nenek    mo-

yangmu, maka      TU-

HAN telah membawa 

kamu keluar dengan 

tangan yang kuat dan 

menebus engkau dari 

rumah perbudakan, dari 

tangan Firaun,           

raja Mesir. 

 

Ulangan 7: 7-8  

R e m o v e  



 

 

Refleksi Kekalahan Si Juara Dunia & Pilpres 

Desi Yoanita, S. Sos, M. Med. Kom, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UK Petra 
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 Jadi sekarang, hai 

kamu yang berkata: 

"Hari ini atau besok 

kami berangkat ke 

kota anu, dan di 

sana kami akan 

tinggal setahun dan 

berdagang serta 

mendapat untung",  

sedang kamu tidak 

tahu apa yang akan 

terjadi besok. 

Apakah arti 

hidupmu? Hidupmu 

itu sama seperti uap 

yang sebentar saja 

kelihatan lalu 

lenyap. Sebenarnya 

kamu harus berkata: 

"Jika Tuhan 

menghendakinya, 

kami akan hidup 

dan berbuat ini    

dan itu."  

 

Yakobus 4:13-15 

  

 Kekalahan telak Tim Matador dari Tim Oranje, pada 14 Juni 2014 

lalu membuat publik pecinta bola terperangah. Betapa tidak, Spanyol ada-

lah tim peringkat 1 dunia, jawara Piala Dunia (PD) 2010 sekaligus Piala 

Eropa berturut-turut tahun 2008 dan 2012. Seandainya Spanyol kalah ti-

pis, publik masih bisa memakluminya. Toh sudah banyak pengamat yang 

memprediksikan Casillas dkk sulit mengulang sejarah manis empat tahun 

silam. Tapi Stadion Arena Fonte Nova di Salvador, Brazil menjadi saksi 

bisu betapa tim bertabur bintang itu luluh lantak dengan skor 1-5.  

 Sebelum PD 2014 dimulai, tak sedikit ulasan-ulasan pecinta bola 

yang menilai gaya bermain Spanyol sudah terbaca oleh tim lawan. Banyak 

saran bagi  sang tactician, Vicente Del Bosque, untuk merombak pola per-

mainan La Furia Roja. Namun saya tidak ingin berpanjang lebar 

menganalisis permainan Spanyol. Saya hanyalah penggemar, bukan pakar 

sepakbola. Meski demikian, sebagai orang awam, saya belajar banyak hal 

dari kekalahan telak Spanyol ini. 

 Pepatah populer mengatakan, tak ada yang abadi di dunia ini. 

Bahkan Michael Schumacher, pemegang gelar juara dunia F1 terbanyak 

sepanjang sejarah pun mengakhiri masa keemasannya di tahun 2004. 

Sepanjang bumi ini masih berputar, siklus kehidupan akan terus berlang-

sung. Ada siang, ada malam. Ada kehidupan, ada kematian. Pun ada ke-

menangan dan kekalahan.  

 Di Indonesia, dalam konteks yang berbeda, siklus ini pun sedang 

berlangsung. Sepuluh tahun lalu, Partai Demokrat besutan Presiden SBY 

muncul sebagai partai pemenang pemilu, meski saat itu partai tersebut 

masih berusia tiga tahun. Di Pemilu Legislatif 2014, perolehan suara par-

tai ini merosot ke peringkat empat dari 12 partai peserta pemilu 

(jawapos.com). Dengan perolehan suara sebesar 10,19%, Demokrat kalah 

dari PDI-P, Golkar, dan Gerindra. Partai pemenang dua kali pemilu Indo-

nesia (2004 dan 2009) ini harus menyerah pada siklus kehidupan. Ada 

saatnya berjaya, dan ada saatnya menelan kekalahan. 

 Siklus ini mengajak kita semua melakukan refleksi. Ternyata, me-

raih kemenangan bukanlah hasil akhir dari perjuangan. Menjadi juara 

bukanlah tujuan final. Spanyol yang menjadi juara Eropa tahun 2008 tidak 

lantas berpangku tangan setelah kemenangan mereka. Euforia keme-

nangan hanya sesaat. Ada tugas berat dan besar menanti di depan mata: 

PD 2010. Mereka harus terus berlatih, mempertajam gaya khas tiki-taka 

mereka, sembari mengintip 

kekuatan dan kelemahan lawan. 

Sukses menggondol gelar paling 

bergengsi di jagad sepakbola pada 

tahun 2010 pun tak membuat 

mereka leha-leha. Tuntutan mem-

pertahankan gelar juara di Euro 

2012 menjadi pe-er selanjutnya. 

Kalaupun di medio 2014 ini 

Spanyol gagal membawa pulang 



 

 

trofi Jules Rimet, tentu mereka tak boleh diam dan terpuruk dalam kegagalan. Berbenah 

dan terus berbenah, tak ada kata selesai untuk berjuang. 

 Maka sekali lagi, kemenangan bukanlah segala-galanya. Pun kekalahan bukanlah 

akhir dunia. Saya pikir, proses selama berjuang meraih kemenangan merupakan pem-

belajaran yang lebih berharga. Begitu pula dengan tanggung jawab yang diemban setelah 

berhasil merengkuh keberhasilan. Andres Iniesta, salah satu pilar Tim Matador berkicau 

di akun twitternya usai kekalahan timnya, "Can’t say much about this start. Analyze 

things and win the next two games. All united, now more than ever #ESP.” Sebuah pern-

yataan menakjubkan dari seorang Catalan yang menyerukan all united untuk Spanyol, 

padahal selama ini rakyat Catalonia tak pernah berhenti menuntut lepas dari bagian 

Spanyol. Dalam sekejap, kekalahan membuat sebuah bangsa mempunyai satu tekad dan 

satu tujuan bersama. Sebuah proses yang lebih bernilai, bahkan dari piala itu sendiri. 

 Kembali ke konteks pergumulan Indone-

sia saat ini. Sebagai warga biasa, saya berharap 

Pilpres 9 Juli bukanlah garis akhir, baik bagi 

kubu yang menang maupun yang kalah. Toh 

sejarah membuktikan, baik kemenangan mau-

pun kekalahan tak pernah abadi. 

 Setumpuk pekerjaan rumah sudah ter-

bentang. Menang kalah, kedua kubu punya 

tanggung jawab masing-masing.Tentunya tidak 

hanya kepada partai, tetapi terlebih kepada 

bangsa ini, tempat mereka mengabdi. Yang me-

nang tak boleh larut dalam euforia, apalagi me-

manfaatkan kemenangan untuk kepentingan 

golongan tertentu. Janji-janji semasa kampanye 

dibuat untuk ditepati, bukan untuk pemanis 

belaka. Sementara yang kalah pun punya tugas 

mengawal kubu pemenang dalam perjuangann-

ya memperbaiki Indonesia. 

 Semoga Pemilu 2014 menjadi sarana belajar bagi Indonesia. Sudah saatnya bang-

sa yang besar ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun belajar menghargai proses. 

Inilah yang akan menjadikan Indonesia makin kuat dan bermartabat. 

 

Selamat berproses Indonesiaku! 

 

Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan 

untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga 

roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan 

karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami 

mereka semua 

 

Pengkhotbah 9:11 

P a g e  4  R e m o v e  
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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 ”  

“Public Religion” and the Pancasila-

Based State of Indonesia” 

 

Pdt. Benyamin F. Intan, Ph. D 

 

Buku berbahasa Inggris ini mengajak kita memikirkan Pancasila 

dalam wacana "agama publik" yang dianalisis secara etika dan 

sosiologi. Buku yang dikoleksi berbagai universitas bergengsi di 

Amerika, termasuk Harvard University ini, terdiri dari lima bab 

yaitu: Rethinking "Public Religion" and the Theory of 

Secularisation, "Public Religion" in Indonesia, The Renewal of 

Indonesian Islamic Intellectualism and the "De-privatisation" of 

Religion, Interpreting "Public Religion" from the Perspectives of 

Indonesian Christian Intellectuals, dan Conclusions and 

Implications.  

(Penerbit Peter Lang, New York, 2006) 
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Ketika demokrasi tak pedulikan Tuhan (1 Samuel 8:1-22) 

Gito T. Wicaksono, M. Div 

 

 Tidak ada yang salah dengan demokrasi. Namun apa alasan demokrasi? Apa yang dicari 

dalam pemilihan kepemimpinan? Walau negara ini bersifat demokrasi, namun sebagai orang 

percaya kita perlu memilih pemimpin yang secara prinsip umum menjalankan kebenaran dan 
keadilan. Dan pemimpin yang takut akan Allah, walau di saat yang sama kita tahu tidak ada satupun 

di dunia ini yang ideal. Maka, sebagai orang percaya kita bertanggungjawab di dalam memilih 

dengan alasan utama adalah untuk kemuliaan Allah. 
 Dalam sejarah theokrasi kerajaan Israel, mereka menginginkan munculnya seorang raja 

untuk sebuah kepemimpinan nasional yang terpadu, seorang raja. Lalu mereka menginginkan 

bahwa imam mereka, Samuel menghormati suara rakyat, tetapi bukan Tuhan alasan utama mereka. 

Akhirnya muncullah “demokrasi” yang kebablasan karena alasan mereka bukan Tuhan, tetapi 
keinginan sendiri. 

 Samuel adalah seorang pemimpin yang memimpin dengan reputasi sangat baik. Namun biar 

bagaimanapun ia adalah manusia yang pada akhirnya menurun kemampuannya, juga faktor usia. Ia 
harus lengser. Di masa tuanya itu, ia memutuskan diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi 

hakim atas orang Israel (1). Ia memikirkan regenerasi kepada anak-anaknya, yang sulung ialah 

Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia; keduanya menjadi hakim di Bersyeba (2). 
Berseyeba adalah wilayah selatan, sedangkan Samuel lebih banyak di wilayah utara. Mungkin ia 

menginginkan adanya pembagian wilayah. 

 Tetapi ada problem besar anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar 

laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan (3). Laba berkaitan dengan penjarahan, 
perampasan; suap  berkaitan dengan “uang pelicin”, meminta bonus atau hadiah dari orang-orang 

yang mau berurusan dengan mereka; dan memutarbalikkan keadilan berkaitan dengan 

melonggarkan, membelokkan aturan. Rekam jejak mereka cacat karena melakukan pelanggaran-
pelanggaran serius di masa lalu. Untuk tingkat pemimpin negara nantinya, hal ini harusnya 

ditangani serius. Tetapi oleh pemerintahan lama, yang dipimpin ayah mereka sendiri, ternyata tidak 

melakukan proses pengadilan apapun.  

 

Protes rakyat & permintaa untuk seorang raja 

 Samuel berniat untuk meneruskan kepemimpinan kepada anak-anaknya yang mungkin tak 

terawasi dengan ketat oleh Samuel. Pengawasan longgar, membuat Samuel tidak terlalu tahu 
reputasi anak-anaknya. Maka rakyat bereaksi. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel; mereka 

datang kepada Samuel di Rama (4). 

 Isi protes mereka adalah; Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau; 
maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala 

bangsa-bangsa lain (5). Alasan mereka logis: Samuel sudah tua, anak-anaknya tidak memiliki 

reputasi yang baik, maka mereka mulai mengusulkan bentuk pemerintahan yang lain, seperti bentuk 

pemerintahan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Israel termasuk sangat ketinggalan zaman dalam 
urusan pemerintahan berdasarkan kerajaan. Sama sekali belum ada model kerajaan yang baik 

seperti apa, karena selama ini sistim pemerintahan mereka adalah berdasarkan pola kepemimpinan 

spiritual, seorang nabi yang diawali oleh Musa. Lalu seorang pemimpin militer seperti Yosua, dan 
setelah itu di era hakim-hakim pemerintahan sangat tidak jelas. Sporadis dan tidak padu, bahkan 

tanpa hukum yang kuat. Setelah itu muncul pola kepemimpinan rangkap seperti imam Eli, dan 

Samuel. Yang belum tinggal pola kepemimpinan kerajaan. 
 Apakah pola pemerintahan kerajaan adalah salah? Tidak, karena herannya, beberapa abad 

sebelumnya Musa telah mengaturnya dalam undang-undang negara seperti tertera pada Ulangan 

17:14-18 dengan persyaratan: 

1. Setelah mereka memasuki tanah perjanjian (Ul. 17:14); Apabila engkau telah masuk ke 
negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam 

di sana,...  

2. Nubuat akan protes mereka untuk menuntut raja; kemudian engkau berkata: Aku mau 
mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku (14b), yang motifnya 

karena melihat kerajaan lain, bukan karena kehendak Tuhan. 
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3. Harus Tuhan yang mengangkatnya menjadi raja, bukan demokrasi tanpa theosentris (15); maka 
hanyalah raja yang dipilih TUHAN, Allahmu, yang harus kauangkat atasmu. Dari tengah-tengah 

saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu; dan tidak boleh orang asing 

seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kauangkat atasmu. Walau garis 

keturunannenek moyang Daud bukan asli Israel, tetapi secara kebangsaan ia termasuk dalam suku 
Yehuda. Juga tidak dijelaskan oleh Allah bagaimana mekanisme pengangkatan yang akan Tuhan 

lakukan tersebut. 

4. Raja tidak boleh membanggakan armadanya (16); Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda; 
yang kemudian dilanggar oleh Salomo (1 Raj. 4:26).Kemudian; dan janganlah ia mengembalikan 

bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab TUHAN telah berfirman kepadamu: 

Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Mengenai kembali ke Mesir, hal ini 
dilanggar pada era Yeremia (Yer. 42:13-42:7). Bahkan nanti kita lihat bahwa istri pertama Salomo 

adalah orang Mesir, putri Firaun (1 Raj. 11:1). 

5. Jangan memiliki banyak istri (17); Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya hatinya 

jangan menyimpang; ini jelas terjadi dan yang paling besar adalah pada Salomo. 
6. Jangan banyak harta; emas dan perakpun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak (17b); yang juga 

dimiliki secara berlebihan oleh Salomo. 

7. Harus menjaga hukum (18-20) yang tujuannya; supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-
saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia 

memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel (20). Di banyak era, inipun 

dilanggar pula. 
Jadi, Allah tidak anti dengan konsep kepemimpinan kerajaan, namun sistim kerajaan yang tetap berpaut 

pada Allah, bukan berdasarkan contoh kerajaan-kerajaan lain. Maka dari sini kita melihat bahwa jika 

banyak bangsa menggunakan sistim kerajaan, hal tersebut merupakan ide Allah di dalam anugerah umum-

Nya namun dilanggar oleh banyak bangsa termasuk Israel sendiri. 

 

Kekesalan Samuel  
Permintaan itu mengesalkan Samuel yang sudah renta itu. Waktu mereka berkata: "Berikanlah 

kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah 

Samuel kepada TUHAN (6). Ia kesal mungkin karena beberapa alasan; karena anak-anaknya dan juga 

karena permintaan itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan dalam taurat. Mungkin pula karena perubahan 

sistim pemerintahan yang tak lagi membuat dirinya berarti sebagai pemimpin tunggal. Tapi bagaimanapun, 
Samuel konsultasi langsung ke Tuhan. 

Lalu TUHAN berfirman kepada Samuel (7): Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal 

yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka 
tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka. Rupanya permintaan rakyat bernilai theologis alih-alih 

sekadar masalah pemerintahan. Ada rencana besar melalui protes mereka, walau alasannya egois.  

Secara politis mereka menantang keputusan Samuel, tetapi secara spiritual, mereka tidak peduli 
dengan kehendak Allah. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada-Ku sejak hari Aku menuntun mereka 

keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan Daku dan beribadah kepada allah lain, demikianlah 

juga dilakukan mereka kepadamu (8). Rupanya di balik permintaan rakyat itu ada landasan berpikir yang 

tak berubah sejak mereka keluar dari Mesir. Titik pijaknya sama: berhala. Ternyata bukan hanya masalah 
politis semata, namun ketertarikan mereka pada berhala di dalam kerajaan bangsa-bangsa di sekitarnyalah 

yang menarik mereka untuk mengikuti model kerajaan seperti bangsa lain. 

Walau demikian, Allah yang pada prinsipnya memang akan membangun kerajaan, bukannya 
menolak sistim ini namun memberikan peringatan jika sistim kerajaan, maka ada konsekuensinya (9); Oleh 

sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan 

beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Karena mereka 
tidak sadar apa yang sedang mereka minta, sehingga melalui Samuel, Allah menyatakan konskuensinya. 

 Pertama, Akan ada wajib militer bagi anak laki-laki (11-12); Inilah yang menjadi hak raja yang 

akan memerintah kamu itu: anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya 

dan pada kudanya [bdk. 14:52], dan mereka akan berlari di depan keretanya; [bdk. 2 Sam. 15:1] ia akan 
menjadikan mereka kepala pasukan seribu dan kepala pasukan lima puluh; mereka akan membajak 

ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya; senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat 

mereka [2 Taw. 2:17, 18]. Maka ada kemungkinan bahwa anak-anak itu bisa tewas di medan laga. 
(bersambung ke hal. 10) 



 

 

“Indonesia, Negaraku”  (Kidung Jemaat 336) 

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

kuserahkan di doaku pada Yang Mahaesa. 

2. Bangsa, rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya; 

dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. 

3. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya; 

keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. 

4. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya; 

kini dan sepanjang masa, s'lalu Tuhan sertanya. 

 Syair lagu ini ditulis oleh Alfred Simanjuntak yang lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 

20 September 1920. Ia dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu ciptaannya yang berjudul “Bangun 

Pemudi Pemuda”. Sejak tahun 1934, ia telah menulis puluhan lagu anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu 

paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah menjadi konduktur istana atas saran R. Sudjasmin.  

 Komposer yang sering dipanggil Pak Siman ini, menguasai banyak bahasa selain bahasa 

Indonesia, yaitu Bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Ia juga 

bisa memahami bahasa Jepang. 

 Alfred Simanjuntak adalah putera dari pasangan Lamsana Simanjuntak dan Kornelia Silitonga, 
anak sulung dari delapan bersaudara. Keluarga Bapak Lamsana Simanjuntak adalah keluarga yang 

sederhana. Hingga Alfred berusia lima tahun, keluarganya tidak pernah mengenal piring, sendok, atau 

gelas, meskipun Bapak Lamsana adalah guru sekolah dasar di wilayah itu. "Sebagai piring untuk seluruh 
keluarga dipakai piring kayu besar dan cukup tebal, yang dapat dikelilingi oleh empat sampai lima orang. 

Nasi ditaruh di tengah piring kayu itu, dan masing-masing mengambil dari bukit nasi itu sesuai dengan 

panggilan perutnya. Gelas atau mangkok tidak ada, untuk minum dipakai batok kelapa yang dibelah dua. 
Kalau ke sekolah, kami harus berjalan kaki 90 km. Mobil pertama yang kami lihat, pada tahun 1926, dan 

kami begitu takut akan ‘dilihat’ mobil itu, sehingga kami lari tunggang langgang bersembunyi dalam 

semak-semak dan baru berani keluar ketika mobil sudah cukup jauh." 

 Pada tahun 1928, Alfred bersekolah di Holland Indische School, Narumonda, Porsea, Toba 
Samosir, dan lulus pada tahun 1935. Ia memperoleh pelajaran menyanyi di sekolah ini serta kerap tampil 

bernyanyi di acara Natal sekolah. Selanjutnya ia merantau ke Solo, Jawa Tengah, dan selama enam tahun 

bersekolah di Hollands Inlandsche Kweek School (semacam sekolah guru), Surakarta, hingga tahun 
1941. Selama itu, kemampuan bermusiknya berkembang dan ia bisa memainkan organ, piano, biola, dan 

gitar. Di sekolah tersebut, Alfred bertemu dengan Cornelis Simanjuntak (pencipta lagu Pada Pahlawan).  

 Setelah lulus dari HIKS, Alfred mengajar di Shakelschool (Sekolah 

Rakyat) di Kutoarjo, Madiun, dan Semarang. Di Semarang, tahun 1943, ia 
diterima sebagai guru menyanyi Sekolah Rakyat Sempurna Indonesia yang 

didirikan oleh sejumlah tokoh nasionalis seperti Bahder Djohan dan 

Wongsonegoro. Di sana pula ia berteman dengan Liberty Manik yang tinggal 

satu kontrakan dengannya, dan ikut menyaksikan proses penciptaan lagu “Satu 

Nusa Satu Bangsa.” 

 Pada tahun 1950, Alfred melanjutkan pendidikan ke Fakultas Sastra 

Universitas Indonesia. Setelah lulus, ia melanjutkan belajar bahasa Belanda 
pada tahun 1954 di tiga kampus secara bersamaan, yaitu Rijksuniversiteit, 

Utrecht, Leidse Universiteit, Leiden dan Stedelijke Universiteit, Amsterdam. 
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Demokrasi Pancasila 
Anton Hendrik Samudra, M. H 

 

 Ada beberapa bentuk pemerintahan. Yang kita kenal adalah bentuk demokrasi. Demokrasi  berasal 
dari kata demos dan kratos: bentuk pemerintahan milik rakyat untuk mengembalikan kedaulatan kepada 

rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat, kekuasan di tangan rakyat. Kuncinya ada di tangan rakyat. Mengapa 

sistim demokrasi muncul? 

Sebelum ada demokrasi, bentuk pemerintahan paling awal adalah theokrasi, di mana segala sesuatu 
berdasar hukum Tuhan. Setelah itu muncul bentuk pemerintahan lain, yaitu monarki. Pemerintahan seperti 

ini ada di tangan satu orang, di mana bentuk ini pertama kali muncul adalah kerajaan. Dulu bangsa Israel 

menghendaki adanya raja, yang mereka kehendaki adalah sistim  monarki. 
Ternyata monarki menimbulkan masalah besar, karena raja akhirnya menjadi absolut. Dalam 

perkembangannya, kewenangan raja yang sering sewenang-wenang mulai dikebiri, karena membebani 

rakyat. Lord Acton mengatakan, Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Maka 

sebagai upaya untuk mengebiri kekuasaan raja adalah dengan cara perwakilan rakyat.  
Dengan ditandatanginya magna charta pada tahun 1215 di Inggris dalam sebuah kongres, para 

bangsawan  yang jenuh dengan absolutisme raja, memaksa raja untuk membubuhkan tanda tangan. Ini 

dilakukan untuk membatasi kekuasaan raja. Saat itu sempat ada konflik, namun raja akhirnya terpaksa 
menandatangani, karena rakyat yang memaksa. Sejak dari peristiwa inilah mulai muncul ide mengenai hak 

asasi manusia. 

Dari monarki yang membuat rakyat muak maka muncullah pemerintahan perwakilan, yang diwakili 
oleh para bangsawan. Inilah kekuasaan yang disebut oligarki, yaitu kekuasaan dari sekelompok orang yang 

saling mengawasi. Namun oligarki akhirnya hanya mewakili sebuah golongan, sering disandingkan dengan 

aristokrasi, golongan atau keluarga kaya yang memiliki pengaruh. 

Setelah muak dengan itu, muncul pemerintahan oleh rakyat sebagai tanda ketidakpuasan terhadap 
penguasa. Jadi demokrasi adalah antitesa dari kekuasaan absolut, dan kekusaan kemudian dipindahkan ke 

tangan rakyat. Kita adalah rakyat, sehingga membuat seakan-akan demokrasi paling obyektif karena 

kekuasaan ada di tangan kita; rakyat. Walau sebenarnya sejak 510 SM, cikal bakal ide demokrasi sudah 
ada, yang berarti ide ini sudah sangat sangat tua.  

Lalu apa itu demokrasi? Definisi yang paling mendekati adalah seperti yang dikatakan oleh 

Abraham Lincoln, Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth 
(Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tidak akan binasa dari bumi). Hingga kini, demokrasi 

dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik di antara segala bentuk-bentuk  pemerintahan 

sebelumnya. 

Bahkan kadang negara komunis 
menggunakan cara-cara yang mirip demokrasi walau 

hanya terdiri dari satu partai saja. Kelihatannya 

seperti demokrasi, rakyat yang memilih namun 
faktanya diktator yang berkuasa. Tetapi paling tidak 

orang sudah menerima bahwa demokrasi yang paling 

baik, karena kedaulatan di tangan rakyat. 

Bagaimana dengan Indonesia? Kita tentu saja 
ingin bentuk pemerintahan yang paling baik. Pasti 

bukan aristokrat, oligarki, atau mornarki, apalagi 

theokrasi. Kalau teokrasi yang digunakan, akan 
memunculkan kesulitan. Karena jika kekuasaan ada 

di tangan Tuhan, masalahnya “perintah Tuhan” itu 

seperti apa? Mana yang harus dituruti, mengingat kita 
hidup dalam pluralitas agama.  

 Sebab perintah itu pasti ada yang menafsirkan dan yang menafsirkan itu sadar atau tidak 

akan kembali ke bentuk monarki atau dictatorship. Orang yang menerjemahkan perintah Allah akan 

menjadi diktatornya. Kalau dulu, Allah berfirman kepada manusia, sekarang, cara komunikasi itu tidak 
langsung tetapi melalui penafsiran. Kalau penafsirannya sesuai dengan kepentingan seseorang,  maka akan 

muncul kembali kekuasaan monarki atau dictatorship. (ke hal. 11) 



 

 

 
 Kedua, anak-anak perempuan akan dipekerjakan tanpa dibayar sebagai kewajiban bagi negara (13); 

Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru 

makanan. Ketiga, mereka harus menyediakan hasil bumi bagi kepentingan negara (14); Selanjutnya dari 
ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya 

kepada pegawai-pegawainya. Pelanggaran besar terjadi di masa Ahab yang menyerobot kebun Nabot (1 Raj. 

21: 5-16). Empat, akan ada jatah untuk raja dan pihak istana dari hasil bumi rakyat (15); dari gandummu dan 

hasil kebun anggurmu akan diambilnya sepersepuluh dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai 
istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Kemudian yang ke lima, merelakan pegawai-pegawai 

dari para pemilik usaha untuk dipekerjakan oleh pemerintah (16); Budak-budakmu laki-laki dan budak-

budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk 
pekerjaannya. 

 Keenam, selain hasil bumi, ternak juga akan diberikan sepersepuluhnya bagi pemerintah (17);  Dari 

kambing dombamu akan diambilnya sepersepuluh, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Terakhir, ketika 
para raja yang melakukan itu bertindak makin menindas, maka; Pada waktu itu kamu akan berteriak karena 

rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab kamu pada waktu itu (18). Walau pada 

prakteknya wajar jika rakyat berpartisipasi pada raja dan pemerintahannya, namun raja-raja Israel banyak kali 

melakukan pelanggaran kepada rakyatnya sendiri. Itu terjadi saat para raja itu lebih condong meniru raja-raja 
sekeliling mereka alih-alih taat pada Allah. Nubuatan ini tidak hanya berlaku pada era Saul saja, melainkan di 

semua era ketika bangsa itu lebih menuruti keinginan mereka daripada kehendak Allah.  

 

Reaksi rakyat 

Mendengar perkataan Tuhan melalui Samuel itu, bagaimana reaksi rakyat? Tetapi bangsa itu menolak 

mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata: "Tidak, harus ada raja atas kami;  maka kamipun akan 
sama seperti segala bangsa-bangsa lain; raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam 

perang” (19-20). Mereka berkeras mengikuti model raja-raja sekitar mereka dan yakin jika pilihan mereka tak 

mungkin salah, karena menurut mereka, modifikasi prinsip asing dan gaya Israel pasti lain hasilnya. Sama 

sekali tidak respek dengan Tuhan, dan Samuel sebagai pemimpin mereka selama ini. 
Mendapat jawaban demikian, Samuel hanya bisa lapor kepada Allah; Samuel mendengar segala 

perkataan bangsa itu, dan menyampaikannya kepada TUHAN (21). Lalu Tuhan “membiarkan” bangsa itu 

melakukan hasrat mereka (22); TUHAN berfirman kepada Samuel: "Dengarkanlah permintaan mereka dan 
angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu: "Pergilah, 

masing-masing ke kotanya." Bagi mereka, hal ini terdengar seperti sebuah “restu” dari Allah dan Samuel. 

Singkat cerita, kemudian demokrasi kebablasan orang Israel telah mengangkat pemimpin negara yang 

keliru, yang sesuai selera rakyat, Saul. Mereka memilih bukan berdasar kebenaran, ketetapan undang-undang 
yang diberikan sejak zaman Musa. Sedangkan pilihan Tuhan, Daud, akan menjadi pemersatu bangsa dengan 

segala kelemahan dan keterbatasannya. 

 

Pilih yang mana? 

Di zaman ini, ketika pemilihan pemimpin negara tidak lagi berdasarkan theokrasi, yang tertinggal 

adalah prinsip-prinsip kebenaran. Maka kita memilih orang yang memiliki dan memperjuangkan prinsip-prinsip 
kebenaran, keadilan, menjunjung tinggi hukum dan yang melayani masyarakat. Patut melihat rekam jejak dan   

pola berpikir logisnya. Rekam jejak untuk melihat pola hidup dan reputasinya, sedangkan pola pikir adalah 

untuk melihat bagaimana kebiasaannya dalam mengambil keputusan. Kebiasaan itulah yang akan kembali ia 

lakukan di masa depan.  
Tentu, tidak ada yang sempurna, dan belum tentu prestasi di belakang akan sama dengan masa di 

depan. Namun kita tetap perlu melihat kehendak Tuhan dan di dalam prinsip kebenaran, memilih mereka yang 

memperjuangkan prinsip kebenaran dan keadilan. Karena pemimpin dunia ini adalah pelayan Allah. Dalam 
perannya sebagai pelayan Allah, maka secara otomatis ia akan menjadi pelayan manusia. Demokrasi kita adalah 

demokrasi yang tetap mengarah pada Allah, di mana Allah telah memberikan kebenaran-kebenaran umum pada 

setiap manusia yang disimpulkan dalam azas nagara, Pancasila. Allah juga menanamkan prinsip itu pada diri 
seorang pemimpin, yang akan memimpin bangsa 5 tahun ke depan.                        
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Karena negara ini berkembang, maka pemerintahan harus baik. Kalau tidak baik, maka kita tidak 
bisa bertahan. Maka, untuk zaman ini demokrasi adalah pilihan yang paling baik. Dalam pembukaan UUD 

45 alinea ke-4, sebagian kutipannya tercantum sebuah kalimat “berkedaulatan rakyat”. Yang harus 

digarisbawahi di sini adalah, bahwa Republik Indonesia adalah negara  berkedaulatan rakyat. Sedangkan 
“republik” itu  terdiri dari dua suku kata, res dan publika yang artinya menomorsatukan kepentingan umum, 

kepentingan kita semua, bukan golongan tertentu, tetapi kepentingan negara. 

Mengapa muncul kalimat “berkedaulatan rakyat” adalah karena semua orang sudah muak dengan 

penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana kalimat dari Lord Acton di atas, Power tends to corrupt and 
absolute power corrupts absolutely. Walaupun demokrasi memiliki nilai-nilai yang universal, namun 

demokrasi yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita (founding fathers) untuk negara ini 

harus memiliki ciri-ciri khusus. Jadi, nilai-nilai universal yang terdapat di dalam demokrasi tadi tidak 
langsung diadopsi begitu saja. Harus ada penyesuaian, yang dalam bahasa latin disebut mutatis mutandis, 

artinya kurang lebih adalah "ditetapkan dengan penyesuaian", disesuaikan dengan kondisi kita. 

Ciri khusus Indonesia adalah, bahwa kedaulatan rakyat harus berdasarkan 5 Sila Pancasila. Artinya, 
benar negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi tidak cukup sampai di situ, kedaulatan rakyat kita 

merujuk pada teks Pancasila. Maka, dasar dari bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat adalah 

Pancasila. 

Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa harus ada nilai khusus yang berdasarkan 
Pancasila segala? Mengapa tidak langsung saja diadopsi dari demokrasi yang universal?  

Hal ini harus terjadi karena problem pelaksanaan demokrasi memiliki implikasi serius. Pertama, 

Kirkegaard mengatakan, rakyat itu seperti anjing tanpa pemilik, yang artinya harus ada yang memiliki dan 
menguasai. Di dalam iman kristen kita tahu bahwa manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan 

Allah. Kalau manusia diberi kekuasaan, dampaknya sangat signifikan. Jika kedaulatan sepenuhnya di 

tangan rakyat, dipegang oleh rakyat yang berdosa, maka akan dibawa kemana kekuasaan itu nanti? Apalagi 
jika kekuasaan dipegang oleh rakyat yang tidak mau belajar. Maka pelaksanaan demokrasi akan terseok-

seok.  

Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Maka demokrasi kita, 

1. Harus berketuhanan, spiritual, relijius, tidak berdasarkan agama tertentu. Indonesia menjamin 
pemeluk agama masing-masing. 

2. Harus perperikemanusiaan, demokrasi yang manusiawi, adil dan beradab. 

3. Demokrasi yang menjamin persatuan bangsa, bukan orang-orang tertentu. 
4. Demokrasi yang bermusyawarah dan mufakat.  

5. Demokrasi yang berkedadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan sekelompok orang tertentu saja.  

 

(Diringkss dari wawancara di www.rmcsurabaya.net) 

Demokrasi Pancasila... 
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Semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 

berbeda tapi satu, seharusnya menjadi dasar 

kuat bagi terciptanya kehidupan yang harmonis 

antaragama di bumi Indonesia.  

Suara Pembaruan (16 Juni 2007)  



 

 

 

Radio 1062 AM Sangkakala 

Renungan Siang, setiap Sabtu 12.30 WIB 

 

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 
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Newsletter ini adalah catatan kegiatan juga 

perenungan dari gerakan Reformed     

Evangelical Movement, Ngagel, Surabaya. 

Sehingga 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 sebuah 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 
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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 
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