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embaca kutipan tulisan dari 

buku berjudul Jesus Himself di 

atas, bila diterjemahkan akan 

berbunyi, “Kristus yang mati adalah 

alasan segala sesuatu yang kulakukan; 

Kristus yang hidup adalah yang 

melakukan segalanya bagiku.” Tentu ini 

dapat menjadi prinsip untuk kita praktek-

kan dalam kehidupan kita. Namun 

mengapa Kristus yang mati menjadi 

alasan kita melakukan segala sesuatu? 

Yang terpenting adalah Kristus tidak 

hanya mengalami kematian, yang juga 

akan dialami oleh semua manusia, 

tetapi Kristus sudah mengalami ke-

bangkitan, yang menjadi titik balik bagi 

orang percaya. Kristus yang bangkit, yang 

hidup selamanya, layak kita percayai 

sebagai Tuhan dan Allah kita. 
 

Kebangkitan diartikan oleh Kamus 

Besar Bahasa Indonesia sebagai perihal 

bangkit dari mati. Berasal dari kata 

dasar bangkit yang memiliki definisi, 

bangun (hidup) kembali. Sebagai 

manusia yang fana, masing-masing 

kita akan mengalami kematian yang 

merupakan misteri bagi kita yang 

masih hidup. Kita semua tahu dengan 

pasti, bahwa kita pasti mati, tetapi 

yang kita tidak tahu pasti, apa yang 

akan terjadi setelah kita mengalami 

kematian.     
 

Alkitab menggunakan kata bangkit 

dalam berbagai konteks. Di Perjanjian 

Lama seringkali dihubungkan dengan 

bangkitnya murka Allah ataupun 

“A dead Christ I must do everything for; 
a living Christ does everything for me.” 

Andrew Murray 

Oleh: Sri Ayu Dyah Utami, S.S., M.Th. 

M 
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kebangkitan nabi dari antara suatu 

bangsa. Juga digunakan dalam konteks 

kebangkitan orang mati dari kematian 

seperti di Perjanjian Baru.  
 

Dalam Perjanjian Baru, keempat 

penulis Injil menuliskan tentang ke-

bangkitan Yesus dalam narasi mereka. 

Dan juga bila kita membaca khotbah 

Petrus di hari Pentakosta di Kisah Para 

Rasul 2:25-28, maka kita akan melihat 

bahwa Petrus menyatakan kebang-

kitan Yesus sebagai penggenapan dari 

Mazmur 16:8-11. Paulus menyoroti kebang-

kitan Kristus sebagai fakta mendasar di 

masa kekristenan awal (1 Kor. 15:1-8). 
 

Yesus sendiri juga mengajarkan 

kepada murid-murid-Nya mengenai 

kebangkitan. Kita dapat membaca ajaran 

Yesus tentang kebangkitan dalam 

perumpamaan-perumpamaan-Nya 

(Matius pasal 13 & 25). Yesus sebenarnya 

telah memberikan janji pada para 

pengikut-Nya, menyiapkan mereka 

untuk menghadapi kematian-Nya. Dia 

berjanji bahwa Ia akan bangkit kembali 

pada hari yang ketiga (Markus 8:31; 

9:31; 10:34). 
 

Anehnya, meskipun Yesus telah ber-

janji pada murid-murid-Nya, mereka 

tampaknya tidak mengharapkan Yesus 

bangkit dari kematian, sehingga reaksi 

mereka adalah terkejut bahkan ketaku-

tan, karena ini merupakan hal yang 

tidak biasa terjadi.  

Bukti-bukti kebangkitan Yesus di 

antaranya adalah: 
 

Kubur Yesus yang kosong (Markus 

16:1-7), kubur yang terbuka dan kosong 

ditemui para wanita yang datang untuk 

meminyaki (membalsami) Yesus. 
 

Mayat Yesus yang hilang dituliskan 

dalam Matius, Markus & Lukas 

mengenai malaikat yang memprokla-

mirkan bahwa Yesus sudah bangkit, 

kain 

kafan yang tertinggal dalam kubur, 

seolah mayat Yesus menguap dari 

dalam kubur (Yoh. 20:6-8).  
 

Yesus yang bangkit, membuktikan 

diri dengan menampakkan diri kepada 

murid-muridNya (Lukas 24:30-31, 37-

39; Yoh. 20:15-16). 
 

Murid-murid yang mengalami 

transformasi, saat ketakutan mereka 

diubahkan menjadi keberanian ketika 

diyakinkan bahwa Yesus telah hidup 
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kembali (bnd. Yoh. 20:19; Kis. 2:14). 
 

Dampak dari Kebangkitan Yesus, 

menurut David Wheaton yang 

artikelnya dimuat dalam Zondervan 

Handbook to the Bible mempengaruhi 

beberapa aspek, yaitu: 

Bahwa bagi Yesus menjadi bukti 

pengakuan-Nya sebagai Anak Allah, 

merupakan proses kembali kepada 

kemuliaan surgawi dan menganugerahkan 

karunia Roh Kudus bagi pengikut-

Nya, dan menyatakan kuasa Bapa 

yang bekerja dalam Yesus. 
 

Bagi pengikut Yesus memberikan 

harapan akan hari depan untuk 

beroleh kemuliaan surgawi, menjamin 

iman dalam Kristus, yang telah mem-

buka jalan menuju Bapa bagi yang 

percaya pada-Nya (1 Kor. 15:22-23) 

sehingga Yesus menjadi buah sulung 

dari mereka yang akan dihidupkan 

kembali. Ini juga mendorong kita 

untuk masuk dalam kebangkitan 

Kristus dengan memiliki pikiran yang 

baru (Kol. 3:1-3), mengalami keme-

nangan baru atas dosa (Roma 6:5-14) 

dan kuasa-Nya yang hebat bagi kita 

yang percaya (Ef. 1:18-20). 

Kebangkitan tubuh yang akan kita 

alami nanti bukan cuma impian angan 

dan harapan tetapi berdasarkan contoh 

yang Yesus berikan, bahwa setelah Ia 

bangkit dari antara orang mati 3 hari 

setelah kematianNya, telah menjadi 

bukti bagi kita bahwa kebangkitan 

tubuh itu nyata dapat terjadi. 

Tubuh yang kita miliki dalam hidup 

sekarang ini harus dijaga dalam 

kekudusan, karena tubuh kita ini telah 

ditebus oleh Kristus dan pada akhir 

zaman nanti kita beroleh tubuh baru 

yang mulia pada kedatangan-Nya. 

 

"The truth of the resurrection gives 

life to every other area of gospel truth. 

The resurrection is the pivot on which all 

of Christianity turns and without which 

none of the other truths would much 

matter. Without the resurrection, 

Christianity would be so much wishful 

thinking, taking its place alongside all 

other human philosophy and religious 

speculation." 

 John MacArthur 
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 SABTU, 30 Maret hingga Minggu, 

31 Maret 2019 mahasiswa/i STT Tabernakel 

Indonesia mengadakan safari pelayanan 

di Kediri dan Tulungagung tepatnya di 

daerah Lereng Gunung Willys. 31 orang 

mahasiswa/i beserta 5 orang staf STT 

Tabernakel Indonesia. Tim berangkat 

pukul 03.30 WIB dan sampai kurang 

lebih pukul 08.00 WIB di GKA Anugrah 

Tumpak Pelem yang merupakan gereja 

pos dalam safari pelayanan kami.  
 

 Tim safari pelayanan STT Tabernakel 

Indonesia disambut dengan baik oleh 

gembala dan jemaat setempat. Kegiatan 

diawali dengan persiapan dan gladi bersih 

KKR Kaum Muda-Remaja. Latihan 

selesai pada pukul 12.00 WIB yang 

dilanjutkan dengan pembagian tempat 

pelayanan pada hari minggu pagi di 

sekitar wilayah Kediri.  
 

 Pada pukul 17.00 WIB KKR 

Kaum Muda—Remaja dimulai dengan 

EE 4G yang berisi penginjilan secara 

berkelompok untuk menguatkan dan 

meneguhkan iman kaum muda – remaja 

kepada Yesus Kristus. EE 4G berlangsung 

selama satu jam dan mendapat respon 

yang baik dari kaum muda – remaja. 

Pukul 18.00 WIB Ibadah KKR kaum 

muda remaja dimulai dengan puji-

pujian yang dipimpin oleh Sdr. Soni Fati 

Bali (Mahasiswa STT Tabernakel 

Indonesia) dan Firman Tuhan disam-

paikan oleh Bapak Edi Sugianto, M.Th. 

(Kaprodi  S1 Teologi  STT Taber-

nakel Indonesia) dengan tema “Hai 

anak muda, bangkitlah” yang diambil 

dari Lukas 7:14. Ibadah KKR diakhiri 

dengan perjamuan kasih.  
 

 Minggu pagi, 31 Maret 2019 Tim 

safari pelayanan STT Tabernakel Indonesia 

melakukan pelayanan di 10 gereja 

Kediri-Tulung Agung dengan 10 tim 

yang telah dibagi. Adapun gereja-gereja 

S A FA R I  P E LAYA N A N   
K E D I R I ,  T U LU N G AG U N G    
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yang dilayani oleh Tim safari pelayanan 

STT Tabernakel Indonesia, sebagai beri-

kut: GKA Anugerah Sumber Ringin; 

Tumpak Pelem; Gang Songo; Ngetrep; 

Picisan; Jagungan. Dalam pelayanan 

tersebut Tim safari pelayanan STT 

Tabernakel Indonesia melayani dalam 

pelayanan musik, WL, singer, Pemberita 

Firman Tuhan dan Sekolah Minggu.  
  

 Pada sore harinya pada pukul 14.00 

WIB pelayanan dilanjutkan 

dengan Ibadah Pesta Rohani Anak 

yang dihadiri ± 130 anak-anak sekolah 

minggu dari berbagai gereja, materi 

Syalom, 

Nama saya Mika Timbang Langi, 

saya berasal dari Toraja, Suawesi Selatan. 

Oleh kemurahan Tuhan, pada kesem-

patan ini, saya ingin menyaksikan ke-

baikan Tuhan dalam pelayanan  bersama 

Tim Safari Pelayanan STT Tabernakel 

Indonesia di daerah Kediri – Tulung 

Agung.  

Pelayanan ini merupakan pertama 

kali bagi saya untuk mengikuti safari 

pelayanan dengan perjalanan yang 

cukup jauh, sekitar 4 jam untuk sampai 

ke sana. Cukup 

lelah dalam per-

jalanan, namun 

terbayar dengan 

sukacita yang 

saya rasakan 

saat tiba di tem-

pat pelayanan 

dengan suasana 

pedesaan yang jauh dari keributan dan 

bisa menikmati udara segar yang bebas 

dari polusi.  

Di sana kami disambut hangat oleh 

yang disampaikan oleh Tim safari 

pelayanan STT Tabernakel Indonesia 

dengan metode EE Kids. Acara diakhiri 

pada pukul 16.00 WIB.  
  

 STT Tabernakel Indonesia mengucap 

syukur kepada Allah atas penyertaan 

dan kasih kasih-Nya. Tidak lupa 

mengucapkan terimakasih kepada 

Bapak Ibu Gembala Sidang  

beserta seluruh jemaat GKGA atas 

dukungan doa dan dana, sehingga 

safari pelayanan dapat berjalan dengan 

lancar.   Tuhan Yesus Memberkati. 

(Eunike Yan Pradita) 

Mikha Timbang Langi 

Kesaksian mahasiswa 
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hamba-hamba Tuhan dan jemaat 

setempat. Pelayanan ini diadakan 

selama dua hari, tepatnya pada  tanggal 

30-31 Maret 2019. Hari pertama meru-

pakan pelayanan EE 4G (Evangelist 

Explosion For Generation) dan 

dilanjutkan dengan KKR Kaum Muda 

Remaja di gereja GKA Anugerah 

Tumpak Pelem yang dilayani oleh Tim  

Pelayanan Safari dan sebagai pembicara, 

Bapak Edi Sugianto, M.Th., dengan tema; 

Hai Anak Muda, Bangkitlah (Luk.7:14). 

Dalam pemberitaan firman Tuhan saya 

diingatkan kembali saat-saat dimana 

Tuhan merangkul kehidupan saya dan 

menyadari kasih Tuhan yang begitu besar. 

Bukan karna layak menerimanya, na-

mun benar-benar karna kasih-Nya 

yang membangkitkan saya dari kematian 

rohani bahkan saat lari dari panggilan 

Tuhan untuk menjadi pelayan-Nya, 

Dia tetap setia dengan kasihNya, se-

hingga saat ini saya ada di STTIA un-

tuk mengikuti panggilan-Nya. Sebagai 

seorang anak muda yang begitu rindu 

melayani Tuhan, saya secara pribadi 

sangat terberkati dengan pengalaman  

ini. Merasakan suasana pelayanan 

dimana  kaum muda-remaja yang 

menghadiri KKR membuat saya begitu 

rindu memperkenalkan kasih Kristus 

dan bagaimana supaya orang lain juga 

dapat mengenal dan mengerti ke-

hendak dan rencana Tuhan, bahkan 

untuk tidak ragu-ragu akan panggilan 

untuk malayani Tuhan bagi mereka.  

Hari ke kedua Tim Pelayanan Safari 

yang telah dibagi menjadi 

sepuluh kelompok disebar untuk  

melakukan pelayanan ke gereja-gereja 

daerah sekitar daerah Kediri – Tulung 

Agung. Sepuluh gereja yang kami layani 

dengan jarak yang berbeda-beda ada 

yang dekat 2 km sampai yang jauh 45 

km dengan keadaan jalan yang cukup 

terjal dan berbahaya karena merupa-

kan daerah pegunungan dan lereng 

Gunung Willis. 

Pada Sore hari Minggu, Tim Safari 

juga mengadakan  EE Kids yang 

dihadiri oleh sepuluh gereja dengan 

jumlah yang hadir oleh  130 anak dan ± 

50 orang dewasa yang mendampingi 

anak-anak mereka. 

Saya tahu bahwa pelayanan ini 

boleh terlaksana dengan baik oleh 

karena pertolongan Tuhan dan 

dukungan doa serta dana dari gembala 

sidang dan gereja GKGA, dan kami 

sangat mengucapkan trimakasih atas 

semua itu, kiranya Tuhan Yesus Kristus 

memberkati kita semuanya.  
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D alam kamus Besar Bahasa 

Indonesia kemenangan adalah; 

dapat mengalahkan, mendapatkan 

hasil dan dapat melebihi musuh, 

lawan, ataupun saingan. Kemenangan 

diperoleh setelah melakukan per-

juangan yang berat. Kemenangan 

merupakan hal yang dirindukan oleh 

semua orang, mereka berjuang untuk 

mendapatkan kemenangan tersebut 

dalam bidang apapun yang sedang 

diinginkan, sebab ada kebahagiaan 

tersendiri ketika seseorang mendapat-

kannya. 
 

Menang atas maut adalah sebuah 

kalimat yang kedengarannya mustahil, 

bagaimana seseorang dapat mengalahkan 

maut dan menang atasnya? Bagaimana 

manusia dapat mengingkari kodratnya 

di dalam maut? Apakah seseorang 

dapat lari darinya? Tidak bisa 

disangkal bahwa maut adalah hal yang 

paling tidak bisa dihindari oleh manusia, 

maut bisa menjemput siapa saja, di-

mana saja, kapan saja dan bagaimana-

pun caranya. 
 

Kata maut di dalam Alkitab dapat 

dihubungkan dengan apa saja, salah 

satunya kata maut dihubungkan 

dengan upah dari setiap dosa-dosa 

yang dilakukan oleh manusia (Roma 

6:23). Sedangkan tidak ada satupun 

manusia yang tidak pernah 

melakukan dosa (Roma 3:23), maka 

dapat dikatakan bahwa secara 

otomatis semua manusia berjalan 

menuju kepada maut. Manusia tidak 

dapat menyelamatkan dirinya atau 

lari dari maut, manusia menjadi tun-

duk kepada maut. Maut berarti 

berpisah dengan Allah dan berada 

dalam penghukuman yang kekal. 
 

Tidak ada jalan untuk manusia bisa 

menang atas maut karena manusia 

tidak mampu membebaskan dirinya 

sendiri dari setiap dosa-dosa yang 

Artikel Mahasiswa 

Oleh: Ribka Dian Agtha 
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ada. Manusia memiliki natur dosa 

dan tanpa pertolongan dari pihak 

yang lebih kuat daripada manusia 

maka manusia tidak akan pernah ter-

lepas dan akan tetap berada di dalam 

maut dan tunduk kepadanya untuk 

selama-lamanya. Namun kasih Allah 

menyediakan jalan (Yohanes 3:16) 

supaya manusia dapat menang atas 

maut karena kasih Allah. Hal ini 

bukan berarti manusia tidak akan 

mengalami kematian, hal yang di-

maksud disini adalah kematian kekal 

dalam penghukuman. 
 

Jalan yang Allah sediakan adalah hal 

yang tidak bisa dipikirkan oleh kita 

sebagai manusia, yaitu dengan cara 

inkarnasi  “di dalam daging’’ (Yohanes 

1:14). Hal ini dapat diartikan bahwa 

Putera Allah menjadi  seorang manusia, 

melalui kelahiran dari seorang anak 

dara. Yesus tetaplah selamanya Allah 

yang tidak bercacat cela, dan 

demikian keadaannya dari sejak 

kekekalan, Ia memiliki kebenaran dan 

disisi lain Ia adalah manusia yang 

tidak berdosa dalam satu pibadi untuk 

selamanya (Filipi 2:7-8; 1 tim 3:6). 
 

Kemanusiaan Kristus dibuktikan 

dengan kelahiran-Nya (Matius 1:18-

25), Ia memiliki tubuh daging yang 

sesungguhnya dan darah (Yoh 19:1, 

18, 28), Ia memiliki perkembangan 

yang normal (Luk. 2:52) dan Ia juga 

memiliki karakteristik keberadaan 

manusia, seperti lapar (Mat 4:2), lelah 

(Yoh.4:6) dan haus (Yoh 4:7). Sedangkan 

di sisi lain Yesus Kristus secara mutlak 

setara dengan Bapa dalam Pribadi 

dan karya-Nya. Kristus adalah ilahi 

yang tidak dapat dikurangi. Yesus se-

bagai pribadi yang ilahi berarti Dia; 

kekal (Yoh 1:1), maha tau (Yoh 2:25; 

Yoh 4:18), maha kuasa (Mat 28:18; 

mrk 2:5,7 ,10), mengampuni dosa 

(Markus 2:1-12), dan juga pembuat 

mujizat. Kemanusiaan dan keilahian 

Kristus tidak dapat dipisahkan. Ia 

adalah Allah sepenuhnya dan manu-

sia sepenuhnya, dua natur yang ber-

beda dalam satu pribadi. 
 

Misi-Nya di dalam dunia untuk 

membebaskan manusia dari dosa 

dalam keilahian dan kemanusiaan-

Nya adalah dengan mati karena dosa

-dosa manusia, dikuburkan dan 

dibangkitkan pada hari yang ketiga, 

dan oleh-Nya maka kita ditebus dan 

dibenarkan dari segala dosa sehingga 

kita mampu untuk kembali mem-

bangun relasi dengan Allah dan 
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dibebaskan dari setiap belenggu 

dosa. Kematian dan kebangkitan 

Yesus Kristus pada hari yang ketiga 

adalah bukti kemenangan-Nya 

atas maut, maut tidak berkuasa 

atas-Nya (Rom. 6:9) 
 

Dengan demikian kita sebagai 

orang yang percaya juga harus 

mengambil bagian dalam kematian

-Nya, yaitu dengan menyalibkan 

kehidupan lama yang kita miliki, 

supaya tubuh dosa kita kehilangan 

kuasanya, agar jangan kita meng-

hambakan diri lagi kepada dosa 

dan lepas dari hukuman maut. 

Ketika kita menjadi satu dengan 

apa yang sama dengan kemati-

aanNya, maka kita juga menjadi 

satu dengan apa yang sama 

dengan kebangkitan-Nya (Roma 

6:5).  
 

Kebangkitan-Nya berarti keme-

nangan-Nya atas maut, maut dan 

kematian tidak lagi berkuasa tetapi 

telah dikalahkan oleh Yesus, 

demikian juga bagi kita yang 

percaya memperoleh kemenangan 

atas maut. Kemanangan atas maut 

berarti bebas dari maut yang ada-

lah upah dosa dan meraih keme-

nangan atas keinginan daging dan ber-

jalan dalam kehidupan yang dipimpin 

oleh Roh Kudus. Kemenangan ini mem-

buat kita sebagai orang-orang percaya 

juga harus memiliki perspektif bahwa 

kematian secara jasmani adalah sebuah 

keuntungan dan bagi orang-orang 

percaya tidak ada lagi maut sebagai 

hukuman orang percaya.  

 

‘’ Maut telah ditelan dalam kemenangan. 

Hai maut dimanakah kemenanganmu ?  

Hai maut, dimanakah sengatmu?’’ 

1 Korintus 15:54b-55 
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Tanggal Keterangan Penambahan Pengurangan Saldo

Saldo Awal 45.061.028,00

01-Mar-19 OTA - NN untuk 6 mhs via BRI tgl.1/3'19 bln.Maret'19 (T.T.022-OA) 6.000.000,00

01-Mar-19 Donatur NN via BRI tgl.1/3'19 (T.T.043) 2.500.000,00

02-Mar-19 OTA- NN untuk 1 mahasiswa bln.Maret 2019 (T.T.023-OA) 1.000.000,00

04-Mar-19 OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Maret 2019 (T.T.024-OA) 1.000.000,00

06-Mar-19 PT.Mastrada Surya Denpasar via BRI tgl.5/3'19 (T.T.044) 750.000,00

06-Mar-19 Donatur NN via BRI tgl.6/3'19 (T.T.045) 20.000.000,00

06-Mar-19 Donatur NN (T.T.046) 1.000.000,00

06-Mar-19 Donatur NN (T.T.047) 250.000,00

08-Mar-19 3 amplop Fulltimer (T.T.048) 1.600.000,00

08-Mar-19 Donatur NN via Johor 3/3'19 (T.T.049) 2.500.000,00

08-Mar-19 Donatur NN via 1/10 LP tgl.5/3'19 (T.T.050) 500.000,00

08-Mar-19 Donatur NN via LP tgl.3/3'19 (T.T.051) 500.000,00

08-Mar-19 Donatur Excito bln.Feb'19 (T.T.052) 100.000,00

08-Mar-19 Donatur HN bln.Feb'19 (T.T.053) 305.000,00

08-Mar-19 Donatur NN (T.T.054) 1.200.000,00

11-Mar-19 Donatur NN via 1/10 LP tgl.10/3'19 (T.T.055) 5.000.000,00

12-Mar-19 OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Maret 2019 via BRI tgl.9/3'19 (T.T.026-OA) 1.000.000,00

13-Mar-19 OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Maret 2019 (T.T.027-OA) 1.000.000,00

15-Mar-19 Donatur NN via 1/10 LP tgl.8/3'19 (T.T.056) 100.000,00

18-Mar-19 Donatur NN via BRI tgl.18/3'19 (T.T.057) 10.000.000,00

19-Mar-19 Donatur NN via Lp tgl.17/3'19 (T.T.058) 300.000,00

19-Mar-19 Donatur NN via LP (T.T.059) 50.000,00

25-Mar-19 6 amplop Fulltimer (T.T.060) 1.782.000,00

25-Mar-19 Donatur NN via BRI tgl.25/3'19 (T.T.061) 18.250.000,00

25-Mar-19 Donatur NN (T.T.062) 500.000,00

25-Mar-19 Bunga R/K BRI bln.Maret 2019 7.164,00

26-Mar-19 Donatur Excito bln,Maret 2019 (T.T.063) 100.000,00

27-Mar-19 Donatur LT via BRI tgl.27/3'19 (T.T.064) 15.000.000,00

1-31 Mar19 Penerimaan dari Mahasiswa S1 21.117.000,00

1-31 Mar19 Penerimaan dari Mahasiswa S2 4.030.000,00

1-31 Mar19 Biaya tiket & akomodasi Dosen Dual Degree 770.000,00

1-31 Mar19 Biaya tiket & akomodasi Dosen S3 M.K.Filsafat tgl.11-14 Maret 2019 1.460.000,00

06-Mar-19 HR.Dosen bln.Februari 2019 (Jampel) 12.925.000,00

06-Mar-19 Tagihan biaya pindah Ext (tlp 18) 189.000,00

11-Mar-19 Perkuliahan S2 M.K.Homiletika Kasus tgl.4 - 8 Maret 2019 1.408.000,00

11-Mar-19 HR.Dosen Tetap S1 bln.Feb'19 (4 orang) 2.000.000,00

15-Mar-19 Apresiasi untuk dosen penulis buku ber ISBN (3 buku) 6.000.000,00

15-Mar-19 Cetak Leaflet 1 rim, Banner 6 bh, Formulir CAMA 50 set 1.322.000,00

15-Mar-19 Perkuliahan S3 M.K.Filsafat (STT Ekumene) tgl.11-14 Maret 2019 2.424.700,00

15-Mar-19 Biaya Umum 160.000,00

20-Mar-19 Rekening Telepon bln.Maret 2019 450.800,00

Dipindahkan................. 119.671.164,00 26.879.500,00 45.061.028,00
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Tanggal Keterangan Penambahan Pengurangan Saldo

Pindahan 119.671.164,00 26.879.500,00 45.061.028,00

20-Mar-19 Rekening Internet bln.Maret 2019 397.700,00

20-Mar-19 Biaya test kesehatan dan psikotes 2 Dosen 952.500,00

21-Mar-19 Tissue box ruang rapat 48.900,00

21-Mar-19 Perbaikan sampul buku-buku perpustakaan (jilid ulang); ATK 

perpustakaan

582.000,00

21-Mar-19 Apresiasi untuk mahasiswa berprestasi Sem.Gasal 2018/2019 1.189.500,00

21-Mar-19 Sidang Proposal Skripsi 1.306.500,00

22-Mar-19 Perkuliahan S2 M.K.Yunani 2 (Matrikulasi) 187.500,00

23-Mar-19 Abonemen CMS BRI bln.Januari - Maret 2019 600.000,00

25-Mar-19 Ganti pipa AC di Ruangan BAAK No.32 (yang lama bocor) 1.550.000,00

25-Mar-19 H.R.Dosen S2 M.K.Yunani 2 tgl.18 - 22 Mar'19 (Matrikulasi) 1.600.000,00

25-Mar-19 HR.Konsultan Pascasarjana bln.Februari 2019 1.500.000,00

25-Mar-19 Pajak bunga & by.Adm R/K BRI bln.Maret 2019 52.433,00

26-Mar-19 Antivirus Kaspersky untuk 3 user (Adm.Umum) 500.000,00

27-Mar-19 Cicilan I Printer HP Inktank untuk Adm.AKA S1 679.500,00

27-Mar-19 1 bh ban dalam baru untuk mobil STTIA 175.000,00

27-Mar-19 Ujian Proposal Tesis tgl.27 Maret 2019 254.200,00

27-Mar-19 Keyboard, kabel VGA, stop kontak, lampu, dll 506.000,00

27-Mar-19 Pembelian buku perpustakaan Pascasarjana 1.973.000,00

28-Mar-19 Berkat Pimpinan bln.Maret 2019 64.726.500,00

29-Mar-19 HR.Dosen penguji komprehensif S1 bln.Februari 2019 2.100.000,00

29-Mar-19 Instal Windows 10 ori di PC Bpk.Fanni S 500.000,00

29-Mar-19 HR.Dosen penguji kolokium (proposal) Tesis tgl.27 Maret 2019 1.350.000,00

29-Mar-19 Cetak Buletin Fileditas bln.Maret 2019 146.800,00

31-Mar-19 Safari Pelayanan ke Kediri tgl.30 - 31 Maret 2019 8.663.000,00

31-Mar-19 Cetak cover Jurnal Pengantin Kristus 250.000,00

31-Mar-19 Pajak mobil STTIA & SAPTA 4.176.200,00

1-31 Mar 19 HR.Dosen Tetap S2 bln.Feb'19 (1 orang) 750.000,00

1-31 Mar 19 HR.Dosen S2 M.K.Homiletika Kasus tgl.4 - 8 Maret 2019 3.430.000,00

1-31 Mar 19 Setoran XIII by.perkuliahan S3 di STT Ekumene 16.600.000,00

1-31 Mar 19 Keperluan asrama 488.700,00

1-31 Mar 19 Biaya Umum 2.550.000,00

1-31 Mar19 Refill Toner HP Laserjet & Catridge printer 490.000,00

1-31 Mar19 Kegiatan mahasiswa (Gift Choir & Kulintang) 700.000,00

1-31 Mar19 Surat menyurat 61.000,00

1-31 Mar19 Snack & air minum dosen dan staf 2.338.700,00

1-31 Mar19 Transportasi mahasiswa (ibadah dan pelayanan) 2.097.500,00

1-31 Mar19 Transportasi staf 655.000,00

Jumlah Pemasukan & Pengeluaran 119.671.164,00 153.007.633,00 -33.336.469,00

11.724.559,00

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)

Saldo per tgl.31 Maret 2019
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