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Kita boleh 
punya rencana 
apa pun, tapi 
itu harus untuk 
memuliakan 
Tuhan, tidak 
boleh mencuri 
kemuliaanNya.

Ketika saya 
menyadari 
semua dosa dan 
mengakuinya 
serta meminta 
Tuhan 
mengampuni 
dosa-dosa saya, 
seluruh beban 
saya rasanya 
terlepas, jiwa 
saya menjadi 
sangat tenang, 
ada damai 
sejahtera, ada 
sukacita, ada 
kelegaan yang 
luar biasa.

Perubahan 
yang juga saya  
rasakan setelah 

mengalami  
kelahiran baru 

adalah roh 
yang  menyala-
nyala di dalam  

saya untuk 
menceritakan 
kasih  Kristus.  

Melakukan 
hal apa pun  

bersama Tuhan 
dan di  dalam 

Tuhan, itu sangat  
menyenangkan. 

Saya  
mengalaminya 

tiap-tiap waktu  
terlebih saat saya 
sudah  bertobat.  
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Kata Sambutan
Batara Sianturi, MSc, MBA 

Di awal tahun 2018 saya berbicara dengan Papa mengenai 
penulisan biografinya.  Papa pernah menulis sebuah buku kecil 
“DR MR Talas Sianturi: ‘My Miraculous Journey’ ” (20 halaman) di 
tahun 2010  sewaktu kami merayakan Hari Ulang Tahunnya yang 
ke 80 di hotel Mandarin Oriental Jakarta.  Mama sudah pulang 
ke surga di tahun 2007.  Papa tidak begitu antusias dengan 
permintaan saya.  Dia takut kalau dia menulis biografinya, kalau 
tidak hati-hati, bisa mencuri kemuliaan Tuhan.  Pembicaraan 
berhenti disitu.

Disekitar bulan Juni 2018, saya menyelesaikan Tarombo 
Batak (silsilah) dari Papa untuk perayaan ulang tahunnya 
tanggal 22 Juli 2018.  Dalam proses pembuatan Tarombo Batak 

“Mahkota orang-orang tua adalah anak 
cucu, dan kehormatan anak-anak ialah 

nenek moyang mereka.” 
(Amsal 17:6).
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tersebut, saya menyadari bahwa setiap generasi mempunyai 
cerita kehidupan, tetapi kalau cerita itu tidak dituliskan, generasi 
berikutnya tidak akan memiliki dokumentasi sejarah, dan cerita 
itu akan hilang, berubah atau luntur bersama jalannya waktu.  

Saya sejak kecil sudah banyak mendengar cerita Papa 
mengenai kehidupannya. Dimulai dari kelahirannya ditahun 
1930 di Kabanjahe, masa kecilnya di Gunung Sitoli, masa 
kembalinya ke kampung halaman Sisahorja Paranginan, dan 
perantauan ke Balige, Pematang Siantar, Medan dan akhirnya 
mendarat dan bermukim di Jakarta, yang kemudian dilanjutkan 
dengan semua perjalanannya ke 4 benua (kecuali Afrika) untuk 
memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus.  Bagi Papa, yang lebih 
penting adalah cerita kehidupannya setelah lahir baru, setelah 
dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. 
Kalau dia melihat balik 90 tahun perjalanan hidupnya, dia akan 
mengaku dan bersaksi bahwa banyak perbuatan ajaib Tuhan 
dalam hidupnya.  Alangkah sayangnya apabila cerita kebaikan 
Tuhan selama 90 tahun tidak dicatat:  perjalanan anak Sisahorja, 
Paranginan mendunia bersama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamatnya.

Karena itu saya kemudian berbicara kembali dengan Papa, 
dan lewat berbulan-bulan doa, diawal tahun 2019 Papa setuju 
untuk memulai penulisan biografinya, sebagai kesaksiannya 
tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya.  Papa hanya 
ingin dikenang sebagai Gospel Communicator, yang kesukaannya 
adalah mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-
orang sakit (Matius 4:23):  teaching, preaching the gospel and 
healing the sick.  Dan semua itu berlandaskan satu kata, “KASIH”, 
karena Tuhan adalah Kasih (1 Yohannes 4:8).

Ada satu pepatah yang mengatakan “We do not remember 
days, we remember moments”.  Buku ini bertujuan membagikan 



vii

momen-momen kehidupan Papa selama 90 tahun, yang kalau 
dilihat secara utuh, akan menunjukkan betapa baiknya Tuhan 
kepada anak-anaknya yang bersandar dan berserah penuh 
kepadaNya.  Biarlah dengan buku ini Bapa Yahweh melalui Tuhan 
Yesus Kristus dipermuliakan dan ditinggikan “Karena Engkaulah 
yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai 
selama-lamanya.” (Matius 6:13b).  Hallelu Yah!  Terima kasih 
Tuhan Yesus!

“Dahulu aku muda, sekarang telah 
menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat 

orang benar ditinggalkan, atau anak 
cucunya meminta-minta roti” 

(Mazmur 37:25)

Batara Sianturi, MSc, MBA
Anak Pertama dari DR MR Talas Sianturi
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Sudah lama saya mengenal bapak Talas Sianturi sejak saya 
ditempatkan di kampung halamannya,di Paranginan 
sebagai pendeta resort HKBP Paranginan pada bulan 

Oktober 2005. Perkenalan itu berawal dari berita jemaat HKBP 
tersebut. Ia ingin memberi perhatian untuk membangun gereja 
HKBP Paranginan. Tahun 2006 kami berkomunikasi melalui 
ponsel. Banyak yang ia sarankan untuk membangun kehidupan 
rohani maupun jasmani jemaat, salah satunya agar gereja HKBP 
Paranginan memiliki nomor rekening, dan sejak itulah gereja 
tersebut memiliki saldo yang cukup besar setelah sebelumnya 
keuangannya selalu defisit.

Sejak pertemuan itu sampai hari ini kami tetap berhubungan 
melalui ponsel dan juga bertatap muka. Pak Talas itu seorang 
teman sekerja dihadapan Tuhan. Ia sering mengungkapkan 
ayat-ayat Firman Tuhan yang mendorong dan memperkuat 
pelayanan saya, dan saya sering memintanya berdoa agar saya 
dapat melayani dengan baik,dan terbukti sudah 11 tahun saya 
melayani di HKBP Paranginan.

Kata Sambutan
Pdt. Kanson Nababan 
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Banyak kesan baik yang saya dapat dari sosok Pak Talas. 
Bukan saja ia bicara soal Firman Tuhan, tapi ia menunjukkan 
kasih yang nyata, seperti jika ia pulang kampung dan mampir 
ke rumah kami, ia membawa oleh-oleh untuk anak-anak kami 
yang diakhirinya dengan doa. Ia juga sudah membawa keluarga 
besarnya ke kampung halamannya, termasuk helanya yang orang 
Barat. Ia mengingatkan : “arga do bona pinasa diangka nabisuk 
maroha”. Apa yang dilakukannya ini mengesankan pada saya 
bahwa orang yang semakin dekat dengan Tuhan, tidak akan lupa 
sejarah hidupnya.

Jika ia berada di kampung, biasanya ia ikut berkebun 
kopi,dan setiap panen kopi ia selalu memberi hasil 
persepuluhannya ke gereja. Begitu juga jika ia datang pada waktu 
Natal, tidak lupa ia membagikan ucapan syukur kepada pelayan 
gereja di HKBP Paranginan.

Tidak kami lupakan juga caranya menanggapi proposal 
yang pernah kami ajukan untuk membangun gedung 
sekolah minggu, ia menyarankan agar jemaat berdoa untuk 
Tuhan membukakan jalan. Meski dalam beberapa tahap 
pengiriman, ia berinisiatif memberi, dan sebagian dana lagi 
disarankannya untuk dikumpulkan dari partisipasi HKBP. 
Gedung sekolah minggu itu sekarang sudah ada,yang juga dapat 
digunakan sebagai ruang pertemuan. Yang saya hargai dari  
Pak Talas, setiap pemberiannya tidak mencantum kan namanya.

Dapat berpartisipasi memberi sambutan di buku ini 
adalah kebanggaan tersendiri untuk saya seorang pendeta yang 
melayani di desa. Dan harapan saya mereka yang membaca buku 
ini dapat mengikuti kehidupannya yang tidak pernah lelah dan 
selalu setia, tegar dalam melayani Tuhan dan jemaatNya

Pdt. Kanson Nababan
Preses
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Perjalanan hidup adalah panorama yang terlukis dengan 
warna warni kehidupan yang beraneka pengalaman yang 
silih berganti. Ada yang masih mengendap dalam memori 

dan ada yang berlalu begitu saja tanpa meninggalkan pesan atau 
makna yang berarti. Yang saya lihat, perjalanan hidup bapak 
Talas Sianturi telah memasuki perjalanan kehidupan dengan 
kadar spritualitas yang tangguh, terukur dan teruji.

Itu kesan yang saya dapati setelah mengenal amang ini. 
Saya mengenal amang ini sejak bulan Mei tahun 2017, setelah 
saya dilantik menjadi Pendeta HKBP Resort Sudirman, Jakarta. 
Pertemuan berlangsung setelah selesai acara ibadah Minggu 
dalam acara ramah tamah.

Sejak itu karena telah menjadi satu komunitas sebagai 
warga jemaat HKBP Sudirman terutama antara pelayan dan 
warga jemaat, hubungan kami berjalan baik. Dalam rangka 
kunjungan jemaat, saya juga pernah mengunjungi rumah amang 
Talas Sianturi sebagai salah seorang jemaat yang dituakan.

Di usianya yang tidak muda lagi, saya melihat kehidupannya 
yang tetap religius dengan kemampuan teologi yang mendalam 

Kata Sambutan
Pdt Luhut Simbolon 
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serta ditopang oleh inte lektual yang terukur. Kesan ini 
ditunjukkannya kala memberikan sesi di retreat Seksi Bapak 
HKBP Jl. Sudirman, di Puncak Bogor tahun 2018. Pemaparan dan 
daya ingatnya masih tajam, dan ia masih mampu memberikan 
sesi tersebut lebih kurang 120 menit.

Karisma amang Talas semakin terlihat dalam memimpin 
keluarga, baik keluarga kecil dan keluarga besar yang selalu 
meng adakan acara Ibadah Syukur setiap awal tahun termasuk 
meng arahkan anak-anak mengumpulkan dana untuk bakti sosial 
mau pun untuk pembangunan gereja-gereja (tidak hanya HKBP 
Sudirman). 

Yang tidak terlupakan dari beliau adalah, sumbangsihnya 
mendukung pembangunan HKBP Sudirman tahun 2019, saat 
gereja membutuhkan dana untuk melanjutkan pembangunan 
gereja tersebut. Padahal di usianya waktu itu, amang Talas tidak 
lagi produktif untuk menghasilkan uang, tetapi masih proaktif 
untuk sebuah kepedulian. 

Melayani memang merupakan respon orang percaya 
terhadap panggilan Tuhan. Apabila pelayanan dipahami sebagai 
panggilan Tuhan, itu berarti setiap orang melayani sesuai dengan 
karunia yang diterima nya dari Tuhan. 

Apabila kita membaca buku ini, kita tidak hanya akan 
mengenal sosok beliau lebih dalam tetapi sekaligus juga dapat 
menjadikannya panutan dalam kehidupan kita, terutama di 
dalam membangun hidup dengan pola hidup yang sehat dan 
spritualitas yang terukur.

Sebagai pendeta HKBP saya sangat berharap beliau masih 
dapat membawa keluarga untuk kembali menjadi warga gereja 
HKBP. Sebagaimana dulu bapak ini pernah lama tidak beribadah 
di HKBP dan kembali dengan sukacita.

Pdt. Luhut Simbolon
Pendeta HKBP Jl. Sudirman – Jakarta
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Kata Sambutan

Pdt. HBL Mantiri 

“Aku mendapat keberanian penuh agar Kristus, sebagaimana 
sekarang dan selalu, dimuliakan dalam tubuhku, baik dalam 

keadaan hidup atau mati. Jika aku harus hidup dalam tubuh ini, 
berarti aku akan bekerja menghasilkan buah.”

(Filipi 1:20, 22)

Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupannya dari 
muda sampai usia senja bapak Talas sudah melakukan 
ayat di dalam Filipi 1: 20 dan 22 ini. 

Sejak saya kenal bapak Talas, sewaktu saya diminta untuk 
mencalonkan diri menjadi National President FGBMFI tahun 
1996. Saya perhatikan, perha tian yang diberikannya kepada 
organisasi FGBMFI adalah ‘all out’ karena boleh di katakana 
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beliau tidak pernah absen dalam semua kegiatan FGBMFI. Itulah 
yang membuat saya kagum kepada beliau. 

Bapak Talas, saya dan beberapa rekan lainnya, sampai 
dengan saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan 
Pengawas FGBMFI. Beliau selalu bersemangat dan aktif dalam 
kegiatan dan kemajuan FGBMFI. Semangat beliau adalah contoh 
yang baik dan dapat kita teladani.

Memasuki usia yang ke 90 tahun, dengan mener bitkan buku 
biografi bapak Talas Sianturi sangat tepat karena akan menjadi 
tulisan yang dapat dijadikan pedoman bagi generasi yang lebih 
muda. Kepada pembaca sekalian saran saya, bacalah buku ini 
sampai tuntas. Ambilah hal-hal positif untuk dijadikan pedoman 
dalam hidup.

Teladanilah beliau yang tidak berhenti berkarya untuk 
kemulian Tuhan, lembaga pelayanan dan sesama selama 
hidupnya. Tuhan memberkati. 

Letjen. TNI (Purn) HBL Mantiri
Anggota Dewan Pengawas FGBMFI Indonesia
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Ev. DR MR Talas Sianturi, SH yang lebih dikenal dengan 
nama Meester (in de Rechten) Talas Sianturi, anak desa Sisahorja, 
Paranginan, Humbang-Tapanuli Utara. Setelah menyelesaikan 
kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lama berkarier di 
Kejaksaan Agung RI dan selanjutnya menjadi pengacara kondang 
dan kemudian menjadi seorang pengkhotbah dan mengambil 
gelar Doktor (S3) bidang Teologia dan juga seorang Evangelist. 
Dengan demikian saya tahu nama dan gelar lengkapnya adalah 
Ev. DR MR Talas Sianturi (Op. Naomi Doli).

MR Talas saya kenal sejak kecil karena Ompung kami kakak-
beradik dan tinggal satu kampung di Sisahorja Paranginan. 
MR Talas lebih terkenal di kampung setelah mendirikan Simin 

Kata Sambutan

Rataoelam Paul Sianturi, SE, MM, 
QIA, CFE
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(kuburan keluarga) di Sisahorja Paranginan. MR Talas juga 
dikenal sebagai donator utama pembangunan Gereja HKBP 
Paranginan dan sering berkhotbah di gereja ini. Saat saya 
mahasiswa, hampir tiap malam minggu ke rumahnya di jalan 
Kartini Raya 40 B mengikuti Persekutuan Doa (saat itu Ny. MR 
Talas Sianturi br. Siahaan masih ada). MR Talas Sianturi juga 
aktif hadir di pesta/acara adat. Setelah selesai bertugas sebagai 
Advokat, MR Talas aktif sebagai Penasehat di Parsadaan Anak 
Boru Bere Raja Simatupang (PABRS) maupun marga Simatupang 
Sianturi Simataniari Boru dohot Bere (PS3BB SeJabodetabek) 
maupun Punguan Guru Talas Sianturi Boru dohot Bere 
seJabodetabek (di mana saya duduk sebagai Ketua Umum juga) 
dan tentu MR Talas selalu sebagai Donatur.

Saat pemilihan Ketua Umum baru Pengurus Punguan 
Simatupang Sianturi Simataniari Boru dohot Bere (PS3BB) se 
Jabodetabek tahun 2018 sebenarnya saya tidak bersedia duduk 
sebagai Ketua Umum karena masih banyak tugas aktif saya, 
namun MR Talas meminta agar saya terima dengan menyatakan 
akan mendukung penuh. Dukungan ini diberikan dengan duduk 
sebagai Penasehat dan anaknya Batara Sianturi, MBA, MSc. 
duduk sebagai Wakil Ketua Team Pakar.

Demikian MR Talas Sianturi di mata saya. Selamat Ulang 
Tahun ke-90 Ompu Naomi Doli, Ev. DR MR Talas Sianturi.

Rataoelam Paul Sianturi, SE, MM, QIA, CFE.
Ketua Umum PS3BB seJabodetabek
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Menunggu waktu yang tepat itulah yang saya 
katakan pada diri saya dan pada banyak orang yang 
menginginkan saya membuat buku biografi ini. Kata 

tepat sudah pasti berbeda pada tiap orang. Tepat bukan berarti 
saya belum siap, tapi karena yang ingin saya tuliskan adalah 
cerita yang benar, yang sungguh-sungguh saya jalani dalam 
hidup saya, bukan cerita karangan, bukan cerita yang mengada-
ada agar saya beroleh sanjungan apalagi penghargaan, sama 
sekali bukan cerita seperti itu yang saya inginkan. Saya justru 
tidak mau jika apa yang saya tuliskan di sini mencuri kemuliaan 
Tuhan, jika orang hanya akan membaca kisah hebat seorang 
Talas Sianturi, karena kalau sampai seperti itu lebih baik sampai 
kapan pun tidak usah ada buku ini.

Berdiam diri cukup lama, berbicara dengan Tuhan melalui 
doa-doa dan mendengar permintaan anak-anak agar saya dapat 
meninggalkan berkat yang tidak akan ternilai harganya, yang 
tidak akan lekang oleh ruang dan waktu, maka saya merasa 
sudah tepatlah waktunya saya menulis buku ini. Apalagi usia 
saya sudah mencapai 90 tahun. Rentang waktu usia yang sangat 
panjang untuk seorang anak manusia, yang saya sadari semua 
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ini atas kehendak Tuhan agar saya punya waktu lebih banyak 
menceritakan kasih Tuhan untuk banyak angkatan di bumi ini. 

Dalam rentang waktu panjang ini tidak berhenti saya 
bersyukur karena secara fisik saya tidak mengalami kemunduran 
yang menyusahkan banyak orang. Masih cukup terang saya 
mengingat banyak orang, dan dapat berbicara dengan cukup 
jelas. Dan di atas semua ini saya masih tetap dapat bergaul 
karib dengan Tuhan, serta menumpangkan tangan bagi orang-
orang sakit yang saya temui dan membutuhkan pemulihan serta 
kesembuhan dari Tuhan. Saya pun masih dapat mengumpulkan 
potongan kesaksian perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup 
saya untuk saya bukukan. 

Berkat yang akan saya tinggalkan bagi keturunan saya dan 
masyarakat luas dan tertuang dalam buku ini tidak sepenuhnya 
berbicara tentang materi, tapi jauh di atas itu yakni nilai-
nilai cinta kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup saya, dan 
dimampukan Tuhan untuk saya hidupi dan saya bagikan kepada 
banyak orang lainnya.

Cinta kasih Tuhan itu tidak saya dapati hanya dari 
pengetahuan firmanNya saja, tapi telah menembus dalam roh 
dan jiwa saya. Yang telah menjadikan saya manusia baru, dan 
manusia lama saya dimatikanNya.

Setelah saya mengalami kelahiran baru dan saya mengilas 
balik kehidupan saya sejak kecil maka  saya percaya bahwa 
saya bukan hanya dipanggilNya untuk menjadi agenNya tapi 
juga dipilihNya untuk memberitakan Kabar Baik. Saya lebih 
suka disebut sebagai Gospel Communicator ketimbang sebutan 
lainnya,meskipun saya terbuka jika orang menyebut saya dengan 
istilah lainnya. 

Gospel Communicator lebih pas saya rasa, karena Kabar 
Baik yang saya sampaikan lebih banyak di kalangan pelaku bisnis, 
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profesional, dan tidak dibatasi oleh tembok gereja, tapi bisa di 
banyak tempat, di banyak kota, di banyak negara. Dan saya sudah 
melakukan pelayanan tersebut di 4 benua, kecuali Afrika.

***

Dilahirkan dari keturunan mereka yang menjadi agen-
agenNya Tuhan, baik dari pihak ibu maupun ayah saya,  maka 
saya tahu Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup saya sejak 
masa kecil sampai mencapai cita-cita saya, meski harus melalui 
masa-masa sulit, suatu masa yang pastinya tidak akan mudah 
ditempuh anak seusia saya waktu itu. Jadi kalau dikatakan, apa 
arti kesusahan hidup saya juga sudah pernah menjalaninya. Itu 
dulu.

Setelah saya berhasil menjadi “orang” bukan berarti saya 
tidak mengalami lagi badai dan taufan. Tetap saja ada saat-
saat saya merasa “kosong” meski saya tidak kekurangan secara 
materi. Kelimpahan materi tidak menjadi kehidupan yang 
bermakna untuk saya. 

Saya baru merasa hidup menjadi hidup yang berarti, penuh 
dengan damai sejahtera dan sukacita setelah saya menerima 
Kristus secara pribadi, Ia masuk dalam hidup saya. Dan roh 
saya semakin menyala-nyala untuk hidup bagi Kristus setelah 
menerima baptisan Roh Kudus. Sejak itu pula saya terus lapar 
dan haus akan firmanNya, sampai saya penuh dengan kasihNya 
dan ingin saya bagikan pada setiap orang yang saya temui.

Kebahagiaan saya karena Kristus, di dalam Kritus dan untuk 
Kristus itulah yang ingin saya ceritakan di dalam buku ini. Bukan 
bahagia yang biasa-biasa saja karena saya yang merasakannya 
sendiri tapi saya melihat orang lain ikut menikmati dan 
merayakan kebahagiaan itu juga.
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Dalam profesi saya di bidang hukum, dalam pelayanan saya 
sudah teramat banyak mujizatNya terjadi. Yang pasti bukan 
karena pribadi saya ataupun tim saya, tapi karena Tuhan sendiri 
ingin menunjukkan kuasaNya, ingin menggenapi firmanNya. 
Saya dan tim hanya alat yang terbuka untuk Tuhan menyatakan 
semuanya itu.

Apa yang Tuhan dapat kerjakan di masa Dia ada di bumi, 
pada masa Dia naik ke surga sampai di masa kita sekarang dan 
sampai selama-lamanya tetap dapat Ia kerjakan. MujizatNya 
masih ada dan nyata. Dan Ia tidak akan membuat kita 
berkekurangan apalagi jatuh miskin ketika kita menjadi berkat 
bagi orang lain.

Terbukalah untuk Dia jadikan saluran kasihNya selagi masih 
ada kesempatan. Jangan pernah takut pada panggilanNya.

Taat dan setialah melakukan firmanNya sampai garis akhir. 
Seperti saya pun ingin mengakhiri pertandingan dengan baik. 
Cerita dalam buku ini kiranya menjadi dupa yang harum untuk 
hormat dan kemuliaan namaNya.

Inilah Firman Tuhan yang sudah menjadi nyata dalam hidup 
saya, turun-temurun. 

Haleluya! Berbahagialah orang  yang takut akan TUHAN,  yang 
sangat suka  kepada segala perintah-Nya.

Anak cucunya  akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan 
diberkati.

Harta dan kekayaan  ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap  

untuk selamanya.

Di dalam gelap terbit  terang bagi orang benar; pengasih dan 
penyayang orang yang adil.



xxiii

Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi 
pinjaman,  yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab 

ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan 
diingat  selama-lamanya.

Ia tidak takut kepada kabar celaka , hatinya tetap, penuh 
kepercayaan kepada TUHAN.

Hatinya teguh, ia tidak takut,  sehingga ia memandang rendah 
para lawannya.

Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang 
miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya 
meninggi  dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit 

hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur; keinginan orang fasik 
akan menuju kebinasaan.

(Mazmur 112 : 1-10)

Talas Sianturi
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Kita tidak bisa memilih dari siapa kita di lahirkan, dan 
terlebih kita tidak pernah tahu kita akan diturunkan 
oleh siapa. Semua orang tentunya ingin dilahirkan dari 

keluarga yang baik, yang berlimpah secara materi dan dilahirkan 
di kota. Tapi jika pada kenyataannya kita tidak mendapatkan 
apa yang kita inginkan apakah kita dapat menolaknya? Tentu 
saja tidak apalagi ini masalah kelahiran. Dan saya tidak pernah 
memasalahkan siapa orang tua saya, ompung saya, ompung dari 
ompung saya, dan tempat kelahiran saya di kota Kabanjahe, 
sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Dalam tatanan adat Batak, saya bermarga Sianturi dari 
horong Simataniari Guru Talas.  Isteri saya adalah boru Siahaan 
(Raja Hinalang), tulang saya adalah Simanjuntak (Hutabulu 
Bursokpati), bona tulang saya adalah Lumban Tobing (Ompu 
Sumurung Sait Ni Huta) dan bona ni ari saya adalah Tampubolon 
(Raja Siboro - Sibulele) dari Tangga Batu. 

Bahwa saya adalah generasi ke 4 dari Evangelist Guru 
Sopar Lumban Tobing, itu adalah anugerah Tuhan yang 
kemudian saya sadari terus mengikuti perjalanan hidup saya. 

Berkat yang Terus 
Menyertai

Bagian 1
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Guru Sopar Lumban Tobing adalah salah satu pionir kekristenan 
di Tanah Batak. Istilah untuk Guru Sopar Lumban Tobing 
adalah si Totas Nambur. Nambur itu artinya embun pagi yang 
membasahi rumput sehingga jika ada orang yang berjalan, bisa 
basah kaki dan celananya. Jadi, si Totas Nambur adalah orang 
yang membuka jalan dengan menggunakan tongkat untuk 
membereskan embun-embun itu. 

Dari cerita yang saya tahu, Guru Sopar Lumban Tobing salah 
seorang murid dari Nommensen, seorang misionaris penyebar 
agama Kristen Protestan di antara suku Batak, Sumatera Utara, 
yang berasal dari Jerman. Sopar Lumban Tobing mendapat 
sebutan Guru karena di masa itu sukar orang menyebut kata 
Evangelist.

Di masa Nommensen, Guru Sopar Lumban Tobing datang 
ke Paranginan, sebuah kecamatan di Kabupaten Humbang 
Hasundutan, Sumatera Utara. Di sinilah Guru Sopar Lumban 
Tobing mengadakan penginjilan. Dari pernikahannya lahir 6 
anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nama-nama anak laki-
laki dan menantu laki-laki (hela) Guru Sopar Lumban Tobing 
(Ayahanda dari Bilha boru Lumban Tobing) dan isterinya boru 
Hutabarat adalah :
1) Sintua Ruben Sianturi menikah dengan Bilha boru Lumban 

Tobing
2) Pendeta Samuel Panggabean menikah dengan Ragina boru 

Lumban Tobing
3) Guru Gomar Lumban Tobing menikah dengan boru 

Situmeang
4) Pendeta Elipas Lumban Tobing menikah dengan boru 

Siburian
5) Asst. Demang Helper Opium David Lumban Tobing menikah 

dengan boru Siburian dan boru Siburian
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6) Guru Jonathan Lumban Tobing menikah dengan boru 
Situmeang

7) Marthin Lumban Tobing menikah dengan boru Hutabarat 
dan boru Marbun

8) Mantri Pol. Fredrik Lumban Tobing menikah dengan boru 
Siregar dan boru Situmeang

Oleh karena kemurahan Tuhan melalui raja-raja di 
Paranginan, Guru Sopar Lumban Tobing bisa mendirikan gereja 
pada tahun 1903 yang lonceng gerejanya dari Jerman. Keluarga 
Guru Sopar Lumban Tobing diberkati Tuhan luar biasa baik 
dari segi pendidikan maupun materi, ada anak-anaknya yang 
menikah dengan para penguasa di wilayah itu. Salah satu anak 
perempuannya, Bilha boru Lumban Tobing menikah dengan 
Sintua Ruben Sianturi, dan anak perempuan lainnya Ragina 
boru Lumban Tobing, menikah dengan seorang Pendeta, Samuel 
Panggabean. Hampir semua anak Guru Sopar Lumban Tobing 
berprofesi baik dan terhormat. Gereja yang dirintis Guru 
Sopar Lumban Tobing adalah cikal bakal gereja HKBP Resort 
Paranginan, berdiri megah dengan 2 menaranya, letaknya di 
pinggir jalan raya, di atas tanah perbukitan. Sekarang jumlah 
gereja di Kecamatan Paranginan sudah mencapai 54 gereja dari 
rupa-rupa denominasi.

Sintua Ruben Sianturi adalah kakek (ompung) saya. 
Ompung Sintua Ruben dan Bilha boru Lumban Tobing 
mempunyai 9 orang anak laki-laki dan perempuan. Mereka 
adalah :
1) Nahum Sianturi (Ompu Tiara) – (isteri, Ortia boru 

Togatorop)
2) Alexander Sianturi (Ompu Mada) – (isteri, Ramina boru 

Siburian)
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3) Kornella boru Sianturi (Nai Abidan, Op Marisi) - (suami, 
Sopar Sihombing)

4) Masuk boru Sianturi (Nai Murlan) – (suami marga Siburian)
5) Melanthon Sianturi (Ompu Batara) – (isteri, Nunia boru 

Simanjuntak)
6) Paetua boru Sianturi (Nai Ostar, Op Laba/Op Sudin) – 

(suami, Berty Sihombing)
7) Lucia boru Sianturi – (suami marga Siahaan)
8) Tumaram boru Sianturi (Nai Tiurma) – (suami, Frederich 

Siburian)
9) Rulia boru Sianturi (Nai Mahadi) – (suami, Humala Siburian)

Kehidupan kekristenan yang baik tidak hanya dimiliki dari 
keturunan bapak saya, tapi juga dari ibu saya, bernama Nunia 
boru Simanjuntak. Bapaknya ibu saya adalah Guru Benjamin 
Simanjuntak, seorang Kepala Sekolah Dasar Misi (Zending 
School), sekaligus ia seorang Ketua Majelis Gereja (Voorhanger) 
HKBP di Laksa, Pakkat, Sumatera Utara. Guru Benjamin 
Simanjuntak menikah dengan Amina boru Simorangkir. Dari 
pernikahan mereka, lahir 11 orang anak, 5 anak laki-laki dan 6 
anak perempuan. Mereka adalah :
1) Walter Simanjuntak (isteri, Hanuk boru Simorangkir)
2) Nunia boru Simanjuntak (suami, Melanthon Sianturi)
3) Theresia boru Simanjuntak (suami, Darius Manalu)
4) Kesia boru Simanjuntak (suami, Pdt. Luther Sihotang)
5) Eunike boru Simanjuntak (suami, Maruli Hutagalung)
6) Albert Herbert Pohan Simanjuntak (isteri, Wanna boru 

Simorangkir)
7) Gustaria (Agusta) boru Simanjuntak (suami, Pdt. Gerhard 

Lumbangaol)
8) Wesly Simanjuntak (isteri, Mei Erni boru Sihombing)
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9) Donner boru Simanjuntak (suami, Mora Tingkos Simbolon)
10) Andarsen Simanjuntak (isteri, Tiohima boru Simorangkir)
11) Purba Tua Simanjuntak (isteri, Timour boru Siahaan)

Saya bersyukur dan bangga diturunkan dari keluarga 
besar baik dari pihak bapak maupun ibu saya, yang mengenal 
dan mengimani Kristus sebagai Tuhan. Yang kemudian saya 
tahu, juga saya lihat, kehidupan keluarga besar kami sungguh 
diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil 
dalam pekerjaan masing-masing. Mereka tersebar di seluruh 
dunia. Hal ini merupakan penggenapan Firman Tuhan, 
khususnya yang tertulis dalam Mazmur 112 : 1-3 (Haleluya! 

Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka 

kepada segala perintah-Nya . Anak cucunya akan perkasa di bumi; 
angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada 
dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya.). Saya 
menyadari penggenapan tersebut setelah bertobat pada tahun 
1978, yang dikenal dengan istilah Lahir Baru. 

Bahwa saya dikelilingi orang-orang yang mengenal 
Tuhan dengan baik, tidak otomatis membuat saya bertumbuh 
dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan dan firmanNya. 
Perjalanan hidup saya sebelum bertobat, sebagaimana orang 
yang hanya beragama saja. Saya belum mengenal Kristus secara 
pribadi. 

Saya memiliki 11 orang saudara sekandung, 8 perempuan 
dan 2 orang laki-laki. Ibu saya menjadi janda pada usia 42 tahun. 
Keluarga saya 12 bersaudara adalah :
1) Sinta Mauli boru Sianturi (suami, Gayus Maruli Siburian)
2) Marintan boru Sianturi (suami, Rudolf Siburian)
3) Talas Sianturi (isteri, Meis Tiurma boru Siahaan) 
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4) Leang Guti Tiarma Clara boru Sianturi (suami, Daulat 
Siburian)

5) Saut Hatigoran Sianturi (isteri, Dini Wardini boru 
Simanjuntak)

6) Dame Nabot boru Sianturi (suami, Sopar Sitinjak)
7) Emmy Eveline boru Sianturi (suami, Karim Robinson 

Hutajulu)
8) Polenia boru Sianturi (suami, Berry Krisman Aritonang)
9) Emelia Lientje boru Sianturi (suami, Prof. DR. Olo Simbolon)
10) Rusti Rumianna boru Sianturi (meninggal waktu kecil)
11) Rukiah Odorlan boru Sianturi (suami, Victorianus 

Manurung)
12) Tumpal Badia Raja Sianturi (meninggal waktu kecil)

Ibunda saya Nunia boru Simanjuntak meninggal pada usia 
76 tahun ditahun 1983 diiringi nyanyian rohani Buku Ende 251 
“Na monang i do na muse manganhon parbue ni hau hangoluan 
i “ dari (Wahyu 2:7 “Ditangihon na marpinggol ma na nidok ni 
Tondi i tu angka huria: Na monang i ma bahenonku manganhon 
parbue ni hau hangoluan, na di Paradaiso ni Debata!”) dan 
doa anak cucu yang hadir. Ibu saya adalah seorang aktivis 
gereja. Sebagai janda hidupnya penuh doa (a woman of prayer) 
dan kesukaannya setiap hari membaca Alkitab (Bibel) dari 
Kejadian sampai Wahyu. Ibu saya pun sangat akrab dan 
selalu menghormati pendeta yang silih berganti melayani di 
HKBP Paranginan. Kalau ia mau mengunjungi cucu-cucunya 
di perantauan, maka ia minta didoakan oleh pendeta, dan 
sepulangnya ke kampung Paranginan, ia datang kembali 
menemui pendeta dengan membawa/menyerahkan oleh-oleh. 
Di samping membaca Bibel, jika ia berada di Jakarta, ibu saya 
sangat suka membaca surat kabar ‘Sinar Harapan’, dan pusat 
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perhatiannya hanya berita mengenai bangsa/negara Israel, dan 
nanti di meja makan ia akan menceritakan kembali bacaan itu. 

Saya anak ke 3 yang dilahirkan di kota Kaban jahe, Sumatera 
Timur tanggal 22 Juli 1930. Dengan bapak saya dekat. Bapak 
katakan saya adalah idola nya. Lucu memang kedengarannya, 
karena seolah terbalik, seharusnya bapak yang menjadi idola 
saya. Tapi pada kenyataannya, bapak memupuk saya untuk 
menjadi orang yang berhasil/sukses suatu saat nanti. Tidak 
pernah saya tanyakan mengapa bapak bangga pada saya, hanya 
saja dalam perjalanan waktu saya menyadari, mungkin karena 
saya anak laki-laki per tama dalam keluarga bapak dan ibu saya. 
Tentunya ia ingin saya suatu hari nanti bisa mengangkat derajat 
keluarga. Sejak muda saya pun mempunyai keinginan yang 
sama.

Kami memang bukan orang yang kaya, tapi bisa dikatakan 
bapak dan ibu orang yang sederhana. Karena bapak tidak 
betah tinggal di kampung Para nginan, sejak berusia muda, ia 
sudah merantau men jadi tukang jahit (Tailor) di Balige, di kota 
Kabanjahe, usahanya diberi nama “Tupang Tailor”. Nama berba-
hasa asing dipilih bapak karena Sumatera Timur orientasinya 
ke Malaysia, dulu Malaka berbahasa Inggris. Bapak punya 
beberapa karyawan, ada yang etnis Tionghoa. Lumayan maju 
usaha bapak di situ. Tidak saya tanyakan ke bapak, mengapa 
bapak kemudian pindah usahanya ke Gunung Sitoli, Pulau Nias. 
Mungkin karena saya masih kecil, jadi tidak banyak pertanyaan, 
hanya saya ikut saja ke mana dibawa orangtua.

Di Gunung Sitoli, bapak membuka usaha yang sama dan 
diberi nama ‘Sederhana Kleermaker”. Di kota ini saya mulai 
masuk sekolah sampai kelas V di sebuah sekolah Belanda 
Kristen, yakni HIS (Christelijke Hollands-Inlandse School). Di 
Gunung Sitoli, saya memiliki kenangan Indah dengan ompung 
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saya dari Ibu, yaitu Guru Benjamin Simanjuntak dan Amina 
boru Simorangkir.  Mereka mengunjungi menantunya (bapak 
saya Melanthon Sianturi) dan putrinya (Ibu saya Nunia boru 
Simanjuntak) dengan naik kapal ke Gunung Sitoli.  Setiap 
kami makan dirumah, ompung Guru Benjamin Simanjuntak 
membuka dengan doa, dan selesai makan, kami bernyanyi dan 
berdoa.  Lucunya, ompung doli Guru Benjamin selalu memanggil 
saya “lae” (saudara) dan bukan “pahompu” (cucu).  Begitu 
juga dengan ompung boru Amina boru Simorangkir selalu 
memanggil saya “amangbao” (saudara) dan bukan “pahompu” 
(cucu).   Ini adalah kesan yang sangat mendalam bagi saya dari 
keluarga besar tulang saya Simanjuntak. Saya belum selesai 
sekolah setingkat SD di Gunung Sitoli ketika ketika terjadi 
Perang Dunia II. Semua sekolah berbahasa Inggris dan Belanda 
di Hindia Belanda ditutup. Maka saya pun tidak bisa meneruskan 
sekolah. Termasuk saya juga tidak bisa lagi ke Sekolah Minggu. 
Suasana di kota ini tidak lagi kondusif termasuk untuk usaha 
bapak. Dalam situasi seperti itu ternyata Tuhan punya cara 
untuk menolong. Kami kembali ke Paranginan. Apakah ini 
kebetulan atau tidak, tapi kenyataannya seperti itu, Ompung 
Boru, ibunya bapak, Bilha boru Lumban Tobing, yang sudah 
menjadi janda, meninggal dunia. Bapak kemudian katakan 
agar ibu pulang saja untuk menjaga properti yang ada di 
Paranginan. Saya meneruskan sekolah di Paranginan sampai 
tamat kelas VI Sekolah Rakyat. Di kampung Paranginan ini juga 
saya melakukan pekerjaan menggembalakan kerbau seperti 
kebanyakan anak-anak di kampung kami melakukan pekerjaan 
yang sama. Bukan saya menganggap ini bukan pekerjaan yang 
tidak layak, tapi dalam jiwa saya ada keinginan kuat untuk 
memajukan diri, tidak menghabiskan waktu dengan hanya 
mengerjakan hal seperti itu. Maka saya pun mengajukan diri 
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untuk merantau. Oleh bapak dan ibu diizinkan meski saya 
masih berusia kira-kira 13 tahun, SMP pun belum. Tapi saya 
bisa meyakinkan diri, dan juga memberikan keyakinan pada 
orangtua bahwa saya bisa menjaga diri untuk menjangkau 
kehidupan yang lebih baik. 

Tahun 1943 saya pergi ke kota Barus, Tapanuli Tengah. 
Di sana ada edanya ibu saya, boru Simorangkir yang menikah 
dengan seorang Perwira Tentara Jepang. Oleh mereka saya 
dimasukkan bekerja di kantor perusahaan perkayuan dari 
tentara Jepang. Meskipun saya belum dapat melanjutkan 
sekolah, dan harus bekerja, dengan senang hati saya melakukan 
pekerjaan sebagai Office Boy, (pesuruh kantor). Saya tidak 
harus merasa rendah diri, karena jauh di lubuk hati saya, tetap 
memiliki keyakinan saya masih bisa melanjutkan sekolah 
nanti. Karena itu saya semangat bekerja sehingga mendapat 
simpati dari pimpinan dan teman-teman sekerja. Waktu bekerja 
saya adalah jam 7 pagi, tapi saya mendisiplinkan diri datang 
seperempat jam lebih awal. 

Setahun bekerja di kota Barus, saya kemudian dipindahkan 
ke kota Sibolga. Di kota ini saya tinggal di rumah pimpinan 
perusahaan bersama dengan opsir-opsir Jepang lainnya. 
Mereka tampak sayang pada saya dengan memberi saya nama 
Taro. Kata mereka karena saya rajin, disiplin dan tulus. Semua 
itu saya lakukan bukan untuk mencari perhatian, tapi karena 
memang dari dalam diri saya suka melakukannya. 

Perang Dunia ke II belum berakhir, dan saya tetap bekerja, 
tapi mulai timbul keinginan kuat dalam diri saya untuk mencari 
kehidupan yang lebih baik, karena saya menyadari memiliki 
kapasitas yang tidak hanya menjadi Pesuruh Kantor, tetapi lebih 
baik daripada itu. Sampai suatu hari, saya membaca Surat Kabar, 
pada awal tahun 1945. Dicari tamatan SD, SMP masuk Sekolah 
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Pelayaran Tentara Jepang (Marine). Saya antusias membacanya 
dan ingin masuk sekolah itu. Tapi ada persyaratan yang belum 
bisa saya penuhi, yakni usia. Usia saya belum mencapai 15 tahun 
sebagai salah satu persyaratan, dan harus mendapat izin dari 
orang tua. 

Keinginan saya yang begitu kuat untuk masuk sekolah 
itu membuat saya harus berbohong dengan membuat surat 
pernyataan untuk memenuhi persyaratan itu. Saya pun ikut 
ujian masuk di kota Sibolga. Dari ratusan orang yang ikut 
ujian hanya 40 orang yang lulus, termasuk saya. Saya betul-
betul gembira. Sudah terbayang oleh saya, kehidupan yang 
lebih menyenangkan. Bersama seluruh siswa yang lulus, kami 
berangkat dari Pelabuhan Sibolga ke Pelabuhan Teluk Bayur 
di Padang. Dulu pelabuhan ini namanya Emma Haven. Saya 
memilih jurusan dek untuk menjadi pelaut, ketika itu saya 
mempunyai angan-angan menjadi Kapten Kapal. 

Sejak kecil saya sudah suka laut. Sewaktu kami tinggal 
di Gunung Sitoli (Pulau Nias), saya suka melihat kapal perang 
Belanda berpatroli setiap bulan melalui Sibolga, Gunung Sitoli, 
Padang, mereka berkeliling Pulau Sumatera. Kadang mereka 
mendarat, dan bertanding sepak bola dengan tentara Belanda 
yang di darat. Saya nonton mereka bertanding, dan favorit 
saya adalah tentara angkatan laut Belanda. Jadi saya sudah 
punya gambaran yang baik tentang tentara. Sewaktu kecil 
itu pula saya sudah suka berenang di laut. Setiap pulang dari 
sekolah, makan siang di rumah, lalu diam-diam saya ke luar 
rumah dari dapur, tujuannya berenang dengan teman-teman 
yang sama-sama masih kecil. Meskipun dilarang orangtua, saya 
tetap pergi. Saya merasakan keleluasan berada di tengah laut, 
kegembiraan bisa bermain air dengan teman-teman, bayangkan 
kami mengambang di lautan, itu kebahagiaan yang tidak dapat 
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dibayar, dan untung kami tidak dimakan ikan hiu. Masa itu lah 
yang saya rasa membentuk kesukaan saya pada laut. 

Namun, angan-angan saya menjadi Kapten Kapal itu 
terhempas di tengah jalan. Bukan karena saya gagal mengikuti 
pendidikan, tapi karena Jepang kalah dalam Perang Dunia ke II. 
Kekalahan Jepang yang menyerah pada tentara sekutu membuat 
kami harus pulang kampung masing-masing. Seluruh siswa 
dikumpulkan untuk didemobilisasi dan kami diberikan uang. 
Sebagaimana orang yang memiliki harapan yang tidak tercapai, 
saya juga merasakan kekecewaan, tapi saya tidak bisa menolak 
keadaan itu, karena situasi lah yang tidak berpihak pada kami.

Kami, para siswa akhirnya mempersiapkan diri untuk 
kembali ke kampung masing-masing. Belum terpikir oleh saya 
untuk mencari sekolah lain. Saya pun berangkat dari kota 
Padang ke Bukittinggi naik kereta api. Sampai di Bukittinggi, 
saya dan teman-teman yang bersama saya, menginap dulu 
di kota itu. Besoknya ketika ada truk tentara Jepang menuju 
Pangkalan Brandan untuk mengambil minyak, kami berdiri di 
atas truk, berhimpit-himpitan. Truk-truk itu jalan beriringan 
dari Bukittinggi, melewati Pariaman terus ke Padang 
Sidempuan, Sibolga, Tarutung sampai ke Pangkalan Brandan. 
Dalam perjalanan panjang itu, tetap ada waktu berhenti 
untuk makan. Di Tarutung mobil berhenti agak lama sebelum 
kemudian melanjutkan perjalanan menuju Medan dan Aceh. 
Mengingat masa-masa ini barulah saya sadari, tubuh saya di usia 
yang masih remaja, itu cukup kuat, dan saya tidak mengeluh.

Saya turun di Siborong-borong dan tidak terduga, bapak 
saya ada di depan pasar Siborong-borong. Uang yang saya 
dapatkan selama bekerja sebagai Office Boy itu masih dalam 
bentuk Buku Tabungan Pos saya berikan ke bapak untuk 
dicairkan. Kami ke kantor pos, bapak kenal dengan kepala 
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Kantor Pos itu sehingga bisa cepat kami dapatkan. 
Meski uangnya hanya sedikit tapi sangat berarti untuk 
saya bawa pulang ke kampung. Berangkatlah kami dari 
Siborong-borong ke Paranginan sejauh 14 km.

Berada di kampung, tempat saya dibaptis dan 
diberi nama Guru Talas Sianturi, tetap membuat saya 
berkeinginan untuk pergi merantau. Kurang lebih 2 
bulan saya di Paranginan, saya berencana pergi ke 
Siborong-borong, sebab ada pengumuman dibuka 
SMP Partikelir di sana, namanya Sekolah Menengah 
Humbang. Saya ikut ujian di sana, dan lulus. Di usia 
15 tahun saya masuk SMP. Tentu saja saya gembira 
karena kembali melanjutkan sekolah meski saya belum 
membayangkan bagaimana saya harus pulang pergi dari 

Ternyata dalam setiap tahapan 
hidup saya ada bentukan 
Tuhan yang mempersiapkan 
saya masuk dalam tahapan 
berikutnya. Latihan dan 
disiplin yang keras dari 
tentara Jepang membuat saya 
tidak mudah mengeluh dan 
menyerah dalam keadaan yang 
sulit sekalipun.

Talas Sianturi
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Siborong-borong ke Paranginan yang lumayan jauh jaraknya 
karena saya belum punya pondokan di Siborong-borong. Bagi 
saya waktu itu jauh lebih penting bisa melanjutkan sekolah, dan 
sanggup menempuh jarak yang jauh untuk berjalan kaki pulang 
pergi. 

Untuk tidak terlambat masuk sekolah, saya harus 
berangkat jam 4 pagi. Pulang sekolah pun saya berjalan kaki, 
dan tiba di rumah sudah sore hari, kurang lebih jam 16.00. 
Meskipun berjalan kaki dalam perjalanan panjang pulang ke 
rumah, saya sambil membaca buku-buku pelajaran sekolah. Di 
usia dewasa baru saya sadari kesukaan saya membaca buku 
sudah terbentuk sejak masa remaja. Dan mengapa saya tidak 
mengeluh dengan kondisi yang jauh sekali dari kata nyaman itu? 
Ternyata dalam setiap tahapan hidup saya ada bentukan Tuhan 
yang mempersiapkan saya masuk dalam tahapan berikutnya. 
Latihan dan disiplin yang keras dari tentara Jepang membuat 
saya tidak mudah mengeluh dan menyerah dalam keadaan yang 
sulit sekalipun. Sewaktu saya kecil hal ini belum saya sadari, 
saya hanya menjalani saja. Saya baru menyadari ada Tuhan yang 
menyertai perjalanan hidup saya setelah saya mengilas balik 
kehidupan saya. 

Saya senang bersekolah dan termasuk siswa yang selalu 
meraih peringkat, karena saya mampu berbahasa Jepang 
dan bahasa asing lainnya. Guru-guru saya menyayangi saya. 
Beruntung saya tidak lama dalam situasi berangkat sekolah 
sebelum matahari terbit, karena mendapatkan rumah pondokan 
bersama teman-teman satu sekolah. Kami, yang berangkat dari 
Paranginan dan dari Huta Ginjang ke sekolah dari Siborong-
borong, kira-kira ada 10 orang, secara bersama menyewa 
sebuah pondokan. Saya masih tetap mengingat kebersamaan 
kami di masa itu karena kami dengan senang hati secara 
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bergiliran memasak makanan kami. Perasaan untuk bisa saling 
menghargai orang lainnya saya rasa semakin terpupuk di saat 
ini. Setelah sebelumnya saya juga pernah tinggal bersama siswa 
lainnya sewaktu saya sekolah di Sekolah Pelayaran Tentara 
Jepang. 

Sewaktu di SMP saya berkenalan dan bersa habat dengan 
DR SAE Nababan dan abangnya, Manongar Nababan. Kami 
bertiga sekelas di jurusan B (Ilmu Pasti). Di masa SMP ini 
juga saya mempunyai guru yang saya hormati, Bapak Guru 
Jonathan Nababan. Ia adalah ayah dari sahabat-sahabat saya itu. 
Saya mendapat simpati dari bapak Jonathan Nababan karena 
prestasi baik saya di sekolah. Bersama SAE Nababan, saya 
meraih peringkat 5 besar. Tahun 1948 saya melanjutkan SMA 
di Sigompulon, Tarutung. Ketika itu saya sudah mempunyai 
cita-cita menjadi Meester in de Rechten (MR). Di Tarutung saya 
tinggal di rumah nantulangnya bapak. 

Baru 3 bulan saya bersekolah terjadi agresi Belanda yang 
ke 2. Tentara Belanda menduduki 8 kota di Tapanuli antara lain 
Sibolga, Sidempuan dan Tarutung. Semua tentara Indonesia 
bergerilya di luar kota. Para siswa harus ikut bergerilya, kami 
disebut sebagai Tentara Pelajar. Sebenarnya saya bisa tetap ber-
sekolah di kota karena saya mengenal guru-guru nya, tapi saya 
ikut Tentara Republik Indonesia bergerilya. 

Di bulan Desember tahun 1949 terjadi penye rahan 
kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, tapi saya tidak 
lantas masuk kota kembali. Saya me mutuskan pulang kampung, 
mau membantu ibu saya yang sudah menjadi janda di kampung 
dan yang hidupnya mengandalkan dari hasil sawah dan perke-
bunan kopi, maka saya menyadari harus ada yang bisa saya 
lakukan untuk membantu keluarga saya.
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Usia saya memang terbilang muda, pendidikan saya juga 
belum memadai, tapi tekad saya kuat untuk mendapatkan 
pekerjaan. Tahun 1950 saya pun pergi ke kota Bakkara di tepi 
Danau toba, dan memutuskan bekerja sebagai guru SMP swasta. 
Saya percaya pada kemampuan yang saya miliki sehingga dapat 
mengajar selama kurang lebih 8 bulan. Sebagian dari gaji saya 
berupa 80 liter beras sebulan saya serahkan kepada ibu. Tidak 
banyak untuk ukuran waktu itu, tapi saya senang bisa melakukan 
dari apa yang saya bisa. 

Keadaan yang berlangsung seperti itu pada kenyataannya 
tidak memberi kepuasan pada diri saya, apalagi mengingat jika 
saya tidak juga melanjutkan pendidikan saya, maka cita-cita 
menjadi Meester in de Rechten akan sirna. Masih saya ingat 
mengapa saya ingin menjadi Meester in de Rechten karena, 
waktu itu saya melihat ada seorang Hamba Tuhan datang ke 
Gunung Sitoli pada zaman Hindia Belanda. Namanya Mr. Todung 
Gunung Mulia,yang baru pulang dari Jerusalem, dia seorang 
tokoh gereja yang penuh kharisma. Maka makin kuatlah 
keinginan saya untuk tidak berlama-lama tinggal di kota 
Bakkara. Padahal tinggal di daerah ini cukup menyenangkan, 
saya bisa menyalurkan hobi bermain sepak bola. Dan kalau 
saya sudah bermain, banyak anak gadis mengelu-elukan saya. 
Rasanya seperti pemain bola yang hebat. 

Meskipun keadaan menyenangkan, tapi saya sudah me-
mutuskan harus melanjutkan pendidikan. Saya meninggalkan 
kota Bakkara dan pergi ke kota Balige. Di kota ini ada kakak 
perempuan (ito) yang bernama Marintan Sianturi yang menikah 
dengan Rudolf Siburian (Letkol CPM Purn.) Jadi saya merasa 
tenang karena ada kakak perempuan saya di kota dimana saya 
akan masuk ke SMA. Namun apa yang saya pikirkan tidak sejalan 
dengan kenyataan. Keluarga mendesak saya untuk masuk 
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SGA Sopo Surung agar mendapatkan uang dinas Rp 90,- setiap 
bulannya. Tidak ada pilihan bagi saya kecuali mengikutinya.

Namun selalu ada cara Tuhan membawa saya masuk dalam 
rencanaNya. Saat itu saya belum menyadari pertolongan Tuhan, 
bertahun-tahun kemudian setelah saya mengilas balik masa-
masa sekolah, baru lah saya mendapat pencerahan bahwa 
benar, ada perkenanan Tuhan sehingga keinginan saya masuk 
SMA menemukan jalan. 

Waktu itu, Direktur SGA tidak memberi saya izin untuk 
melanjutkan ke SMA. Kata dia, saya sudah kadaluarsa masuk 
SMA.

Mendapat hambatan itu, saya tidak tinggal diam. Saya 
bersyukur diberikan akal panjang yang membuat saya percaya 
diri menulis surat ke Menteri P dan K Indonesia yang ada di 
Yogyakarta waktu itu. Mengetahui hal itu, sang Direktur marah 
dan menyuruh saya keluar. Karena saya tidak merasa bersalah, 
saya tenang disuruh keluar dari sekolah itu, karena bagi saya 
inilah kesempatan yang terbuka dengan sendirinya.

Rasa tenang itu berbaur dengan peluang yang sudah saya 
bayangkan untuk bisa melanjutkan SMA di kota Pematang 
Siantar. Karena waktu yang bersamaan, saya sudah mendapat 
kabar dari seorang teman di sekolah bahwa Bapak Guru 
Jonathan Nababan mengajar dan tinggal di kota itu. Saya 
memberanikan diri menemui Bapak Guru itu. Yang saya dengar 
beliau adalah guru SMA di Tagore Institute di kota Pematang 
Siantar dengan harapan bisa menerima saya menjadi siswa di 
SMA itu.

“Horas bapak,” kata saya ketika menemui Bapak Guru itu.
“Sian dia ho? (dari mana kamu?),” tanyanya yang masih 

mengenal saya



17

“Sian Balige (dari Balige),” jawab saya yang lalu 
menceritakan perjalanan sekolah saya mulai dari Siborong-
borong – Tarutung - Balige sampai ke kota itu. 

Cerita pun melebar kekeluarga. Bapak Guru kenal bapak 
saya karena istrinya boru Lumban Tobing, ibunya bapak saya 
juga boru Lumban Tobing. Sebagaimana kebiasaan orang Batak 
selalu mencari tahu hubungan kekerabatan. 

Dalam kesempatan ini saya juga membicarakan keinginan 
saya untuk melanjutkan SMA di tempat beliau mengajar. Dan 
saya meminta agar dimasukkan ke kelas 2. Tapi saya juga 
jujur menyampaikan kalau saya baru kelas 1 SMA selama 
3 bulan di Tarutung. Sekolah saya terputus karena agresi 
Belanda. Bapak Guru itu terdiam mendengar cerita saya, dan ia 
menyampaikan, kalau ia akan merasa malu jika memasukkan 
saya ke kelas 2. Saya tidak putus asa mendengar perkataannya, 
saya tetap percaya diri kalau permintaan saya dapat saya 
pertanggungjawabkan. Saya tidak akan membuat Bapak Guru 
malu. Karena saya berjanji dalam hati untuk belajar siang-
malam.

Bapak Guru sepertinya bisa melihat kesungguhan saya, 
dan mengatakan untuk menemuinya di SMA Tagore di Pantoan, 
Siantar sebelum kelas dimulai jam 5 sore. Saya menyanggupinya 
dengan rasa syukur meskipun saya belum tahu diterima atau 
tidak. Sekolah itu dimulai dari jam 17.00 sampai 21.00. Saya 
masuk di kelas 2. Di dalam kelas saya melihat banyak teman-
teman sepantaran saya, mereka yang gagal di sana, di sini, ada 
di situ. Gagal dari Padang Sidempuan, dari Sibolga, bahkan 
yang datang dari Medan. Di antara mereka ada pula yang sudah 
bekerja. Tapi saya tidak merasa sebagai orang yang gagal, saya 
hanya belum berkesempatan untuk maju.
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Sebagaimana janji saya pada Bapak Guru itu untuk belajar 
sungguh-sungguh agar saya bisa men dapatkan peringkat di 
kelas itu saya melaku kannya. Namun sementara saya fokus pada 
sekolah, saya juga mempersiapkan diri jika ternyata sekolah 
saya tidak bisa lanjut. Saya mulai mengingat keluarga besar 
saya. Ada bapak tua (abang bapak saya) di Sumatera Timur, ada 
lae (ipar saya) di Pangkalan Brandan, ada tulang (saudara laki-
laki ibu saya) di Malaka, ada juga tulang saya yang di New York. 
Saya mengingat mereka, untuk merantau jika gagal bersekolah 
di SMA Tagore tersebut. Bahkan saya sudah bertekad, akan 
masuk kapal untuk jadi koki atau tukang cuci, dan pas mendarat 
di Singapura atau di New York saya ke luar dari kapal mencari 
kerabat di kota. Saya sudah memikirkan semua hal ini. 

Tapi apa yang saya pikirkan, bukanlah apa yang Tuhan 
pikirkan. Karena saya dapat terus bersekolah di SMA Tagore 
Institute, Pematang Siantar. Padahal yang saya miliki waktu 
itu adalah tekad yang kuat dan percaya diri. Benar kata Firman 
Tuhan, Ia melihat kedalaman hati manusia. Tuhan tahu saya 
sangat ingin bersekolah. 

Di Pematang Siantar saya indekost pada satu keluarga. 
Untuk keperluan sekolah, saya mendapat bantuan dari 
amangtua saya, Alexander Sianturi yang tinggal di Hutabayu, 
Tanah Jawa, Sumatera Timur. Ia sangat mengasihi keluarga 
keturunan ayahnya, terutama ayah saya, Melanthon Sianturi, 
adik bungsunya. Ia mengakui saya sebagai anaknya pada 
orang banyak sehingga orang-orang mengira saya penduduk 
desa Hutabayu. Saya bersyukur memiliki keluarga yang 
menunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang seperti itu.

Meskipun kondisi saya waktu itu tidak berkekurangan, 
tapi saya tidak terbuai dengan kondisi yang ada, sehingga 
ketika seorang teman sekelas, marga Sihombing menawarkan 



19

pekerjaan, saya antusias mendengarnya. Ia menawarkan 
kepada saya, karena simpatinya melihat angka-angka 
saya yang bagus, dan dalam mata pelajaran bahasa 
Inggris dan Perancis saya juga baik.

“Hei, Sianturi, saya mau pindah ke Jawa,” kata 
dia yang adalah Pegawai Negeri di sebuah kantor 
SMP Negeri di Pematang Siantar. “Lamar saja jabatan 
saya,”lanjutnya.

Diajaklah saya melamar, tapi sebelumnya dia 
katakan bahwa saya harus bisa mengetik. Karena itu, dia 
menyarankan agar saya mengambil kursus di kampung 
Melayu, tempat kursus yang ada di Pematang Siantar, 
saya bisa memilih seminggu atau dua minggu atau 

Tapi apa yang saya pikirkan, 
bukanlah apa yang Tuhan pikirkan. 
Karena saya dapat terus bersekolah 
di SMA Tagore Institute, Pematang 
Siantar. Padahal yang saya miliki 
waktu itu adalah tekad yang kuat 
dan percaya diri. Benar kata 
Firman Tuhan, Ia melihat kedalaman 
hati manusia. Tuhan tahu saya 
sangat ingin bersekolah.

Talas Sianturi
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sebulan, tamat. Saya pikir boleh lah saya ambil kursus itu asal 
bisa bekerja. 

Saya datangi tempat kursus itu, saya tanya biayanya. 
Setelah saya tahu, saya pun menyanggupi membayar separuh 
dulu, karena adanya memang hanya itu. Saya pun belajar 
sepenuh hati, siang dan malam, sampai saya bisa dan tidak 
datang lagi ke tempat kursus, sehingga saya pun tidak harus 
meneruskan pembayaran. Karena itu saya tidak mendapat 
diploma, tapi untuk saya jauh lebih penting bisa untuk mengetik 
daripada selembar diploma yang harus saya bayar, padahal 
uang saya tidak cukup untuk itu. 

Setelah saya merasa siap untuk melamar pekerjaan, saya 
pergi ke Medan. Saya melamar ke Perwakilan P & K Sumatera 
Utara. Di sana saya bertemu dengan Bapak Nahason Siregar, 
dia adik dari Bapak Melanthon Siregar, Kepala Perwakilan 
P & K Sumut. Waktu itu umur saya sudah 20 tahun. Saya pun 
menceritakan bahwa saya mendengar kabar terbukanya 
kesempatan melamar pekerjaan itu dari teman saya marga 
Sihombing. Yang ditanyakan kemudian ke saya adalah apakah 
saya bisa mengetik? Dengan percaya diri saya menyatakan 
kesanggupan saya. Tidak melalui proses yang terlalu lama, 
Bapak Nahason menerima lamaran saya dan meminta saya 
sendiri yang mengetik Surat Keputusan (SK) sebagai PNS di 
kantor Tata Usaha SMP Negeri II Pematang Siantar. 

Saya kembali ke Pematang Siantar dengan hati gembira 
dan menyerahkan SK tersebut kepada Direktur SMP Negeri II 
itu. Tapi sambutan yang saya terima mengejutkan. Direktur itu 
tidak suka dengan cara saya mendapatkan SK, karena ternyata 
ia sudah menyiapkan lowongan pekerjaan itu untuk kerabatnya. 

“Bagaimana bisa kamu mendapatkan SK ini?” tanya sang 
Direktur tidak percaya. “Kamu pasti kongkalikong,” lanjut dia 
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dengan perkataan marah lainnya. 
“Terserah bapak saja. Kalau bapak tidak terima, saya akan 

kembalikan SK ini ke Medan,” kata saya tenang.
Saya tidak tahu apalagi yang dipikirkan sang Direktur, 

mungkin ada rasa takut juga kalau benar saya mengembalikan 
SK itu. Akhirnya saya diterima juga. Tentu saja saya tidak 
menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan bukakan. Saya 
bekerja sambil bersekolah. Waktu saya bekerja, saya sudah 
mendapat gaji, yang dalam ukuran saat itu, sudah relatif besar 
sekitar Rp 90 sekarang, setara Rp 9 juta. Dan pada masa ini juga, 
saya panggil adik laki-laki saya satu-satunya, Saut Hatigoran 
Sianturi, yang tinggal di kampung Paranginan, Tapanuli. 
Dia sangat cerdas jadi meskipun dia baru lulus SD, dan saya 
mengusahakannya untuk melanjutkan sekolah SD langsung 
di kelas 2 SMP Negeri itu karena kecerdasannya. Salah satu 
kecerdasannya adalah selalu menjadi juara dalam permainan 
catur.

Pekerjaan saya sebagai pegawai Tata Usaha di SMP Negeri 
itu tidak menjadi beban, malahan menye nangkan, karena saya 
mendapat pemasukan yang lumayan. Sehingga adik saya tidak 
merasa kekurangan. Saya yang menerima uang sekolah dari para 
siswa. Dan ada kalanya diberi kelebihan dari pembayaran uang 
sekolah itu, bukan saya yang minta. Saya pun menyadarinya 
setelah menghitung semua pembayaran uang sekolah yang 
masuk lebih besar jumlahnya dari semestinya. Lagi-lagi saya 
menerima pertolongan Tuhan yang selalu saya rasakan sebagai 
keajaiban.

Saya bekerja di siang hari, sampai saya dapat menyelesaikan 
pendidikan di SMA Tagore Institute dalam waktu 1 tahun 8 
bulan dan mengikuti ujian SMA Negeri di Medan tahun 1952 
sebagai extranei (siswa sekolah swasta yang menumpang 
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ujian negeri). Jika di saat ini saya mengilas balik perjalanan 
pendidikan saya, rasanya tidak akan cukup kata syukur yang 
harus saya panjatkan kepada Tuhan. Ketika itu, saya satu-
satunya peserta ujian extranei yang lulus! Sebelumnya saya juga 
kuatir tidak dapat lulus karena kurang satu angka. Dan saya 
bersyukur atas keberhasilan yang bagi saya merupakan mujizat.

Peristiwa kelulusan ini menggembirakan seluruh siswa 
yang lulus. Mereka saling menyapa, saling bertanya, mau 
melanjutkan ke mana setelah lulus. Dan ketika ditanyakan 
kepada saya, dalam rasa pahit di dada, saya hanya menjawab, 
“belum tahu.” Ini jawaban jujur yang saya berikan karena 
memang saya tidak berani membayangkan untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbatasan dana yang 
menjadi penyebabnya. Bapak sudah tidak ada, ibu seorang janda, 
kami memang mempunyai perkebunan kopi, tapi seberapa pun 
yang dihasilkan tidak akan mencukupi untuk biaya pendidikan. 

Saya masih bekerja, mempunyai penghasilan, tapi untuk 
pergi ke Jawa, melanjutkan pendidikan yang saya inginkan 
untuk menjadi Meester in de Rechten, tentunya jauh dari 
kata cukup. Meskipun demikian, saya tidak putus asa untuk 
mencapai cita-cita itu. Saya terus menghidupkan impian saya. 
Saya terus menantikan keajaiban terjadi kembali. Tentunya saya 
tetap bekerja sebelum kesempatan dan peluang terbuka untuk 
pergi ke Jawa. Sampai saat itu datang.

Suatu hari, saya membaca sebuah koran yang memuat 
peluang bagi siswa yang lulus SMA untuk masuk Sekolah Hukum 
Militer (yang kemudian menjadi Akademi Hukum Militer) 
di Jakarta. Para siswa nantinya akan dididik menjadi Hakim 
atau Jaksa atau Panitera Pengadilan Tentara. Jiwa saya sangat 
penuh kegembiraan. Kesabaran membuahkan hasil, pikir saya 
seketika. Dan saya mengikuti tes kesehatan di Dinas Kesehatan 
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Tentara dan Teritorum I di Medan dan saya lulus. Saya bahagia 
karena akan segera diberangkatkan ke Cimahi, Bandung dengan 
pesawat DAUM, pesawat udara militer. 

Kondisi ini saya ceritakan kepada ibu. Saya percaya ibu 
seorang pendoa. Dan Tuhan menggenapi firmanNya bagi mereka 
yang berdoa dan yakin menerima jawaban doa. Orang-orang di 
kampung yang tahu kondisi saya, bersepakat mengumpulkan 
uang, dan diberikanlah pada saya sejumlah Rp 70 rupiah. 
Keharuan saya membuncah, dan saya tahu semua yang 
terjadi itu karena turut campur tangan Tuhan, bukan karena 
kepandaian atau kebaikan saya. Ibu dan adik saya Rukiah yang 
datang ke Medan untuk mengantar saya ke bandara Polonia. 
Akhirnya jadi juga saya ke Jakarta, menjemput cita-cita. Bertiga 
kami naik becak untuk sampai ke bandara. Dulu kota Medan 
tidak seramai sekarang, jadi perjalanan dengan becak tidak 
masalah untuk kami.

Setelah saya mendapat kepastian bisa berangkat ke 
Jawa, barulah saya mengirimkan surat pengunduran diri dari 
pekerjaan sebagai pegawai Tata Usaha SMP Negeri II. Maka 
dengan menaiki pesawat DAUM dari Angkatan Darat itu, saya 
mengangkasa menyongsong masa depan yang baru. Saya 
belum tahu seperti apa, tapi kepercayaan diri yang ada pada 
saya memampukan saya untuk tidak membayangkan hal-hal 
buruk. Saya bersyukur pengalaman masa kecil yang berliku, 
yang sudah merantau ke banyak tempat antara lain kota Barus, 
kota Sibolga, kota Padang, itulah yang membentuk mental saya 
menjadi kuat, dan tentunya saya harus katakan, doa ibu selalu 
menyertai dalam perjalanan hidup saya untuk sampai ke Pulau 
Jawa. 

Pesawat yang saya tumpangi mendarat di Andir, Bandung. 
Pelabuhan udaranya masih itu namanya, waktu itu. Perjalanan 
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kemudian dilan jutkan menumpang bus tentara ke asrama 
Ajudan Jenderal T & T III di Bandung. Besoknya baru saya 
diberangkatkan ke Cimahi. Di sana ada pusat pelatih an semua 
tentara. Setelah membereskan segala sesuatunya, kami harus 
mempersiapkan diri mengikuti psikotest di Lembaga Psikotest 
Tentara (LPT) di Bandung. Saya lulus. Tidak sampai di situ, saya 
harus belajar lagi untuk menghadapi ujian berikutnya. 

Dengan semangat saya melahap buku-buku yang berkaitan 
dengan bahan-bahan yang akan diuji. Perjuangan tidak sia-sia, 
saya lulus pada ujian berikutnya dan dinyatakan bisa mengikuti 
pendidikan di Jakarta. Luar biasa senangnya saya. Tinggal 
beberapa langkah lagi untuk meraih cita-cita.

Selanjutnya saya mempersiapkan diri memasuki babak 
baru kehidupan. Sudah terbayangkan apa yang akan saya 
jalani dan hadapi dalam kehidupan di Jakarta. Sebagai anak 
rantau, kegembiraan bisa sampai di sebuah kota besar untuk 
melanjutkan pendidikan di bidang yang saya impikan, membuat 
saya tidak mau memikirkan hal-hal lain kecuali menjalankan 
saja apa yang tersedia di depan mata. 

Maka, berangkatlah saya masuk Akademi Hukum Militer di 
Jakarta...
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Tempaan di sekolah tentara Jepang turut membentuk 
mental saya untuk beradaptasi dengan kota yang baru, 
lingkungan yang baru,dan bergaul dengan orang-orang 

yang baru. Saya tidak mengalami kesulitan yang berarti berada 
di Akademi Hukum Militer (AHM). Teman-teman saya di situ ada 
yang berpangkat Letnan Satu, Kapten, Mayor, semua militer yang 
masih aktif disekolahkan. Agar saya dapat belajar dengan bebas 
biaya sebagai Perwira Mahasiswa AHM saya ditetapkan sebagai 
PNS pada Direktorat Hukum Angkatan Darat supaya mendapat 
gaji sebagai Ajun Komisaris. Tugas saya hanya belajar.

Di Jakarta saya tinggal di mess Perwira Angkatan Darat 
di Kramat Raya no.19, Jakarta Pusat. Kehidupan saya boleh 
dikatakan lumayan enak, bukan hanya karena mendapat tempat 
tinggal dan makan yang tersedia, tapi juga mendapat gaji dan 
pangkat sebagai Ajun Komisaris.

Sebagai kompensasinya saya belajar sungguh-sungguh, 
siang dan malam. Dari hari Senin sampai hari Minggu, sehingga 

Meraih Bintang 
dalam Hidup yang 

Lama

Bagian 2
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ke gereja pun terlupakan. Waktu itu bagi saya, tidak ke gereja, 
tidak apa-apa, yang penting saya menjadi orang yang berhasil. 

Jika dikatakan saya orang yang haus belajar, itu benar 
sehingga meskipun mata pelajaran dan latihan kemiliteran di 
AHM sangat padat dan berat, saya memberanikan diri, secara 
diam-diam mendaftar di Universitas Indonesia (UI), di Salemba 
Raya no.4, Jakarta. Saya memilih masuk di Fakultas Hukum dan 
Pengetahuan Masyarakat di UI. 

Saya sadar, kesibukan saya jadi bertambah, tapi saya 
harus menjalaninya. Saya tidak merasa menjadi beban ketika 
mengikuti ujian yang silih berganti di AHM dan UI. Karena saya 
sudah memandang jauh ke depan bahwa, tidak cukup saya 
hanya menjadi sarjana muda di AHM, tapi harus menjadi sarjana 
penuh,yakni seorang Sarjana Hukum, dan gelar itu hanya bisa 
saya dapatkan dari UI. 

Beruntung dulu saya pernah belajar di sekolah Belanda 
sehingga memudahkan saya memahami banyak buku hukum 
yang berbahasa Belanda, dan juga buku-buku berbahasa Inggris, 
Jerman dan Perancis. Pada masa itu itu belum ada buku-buku 
pelajaran hukum berbahasa Indonesia. Untuk mempelajari 
semua buku-buku itu, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, 
saya lebih banyak menghabiskan waktu di Bibliotheek daripada 
di ruang kuliah sehingga saya diberi julukan “Tentor Partikulir”. 
Saya dianggap bisa mententeer semua mata pelajaran. Memang 
kalau orang lain membaca 1 buku, saya membaca 3-4 buku, jadi 
saya merasa memiliki pengetahuan yang mumpuni. Profesor di 
tempat saya kuliah menjadi senang dengan saya. 

 Apa pun julukan yang diberikan, untuk saya tidak menjadi 
masalah, dan saya pun senang untuk bisa berbagi pengetahuan 
dengan teman-teman. Karena itu mahasiswa yang akan ujian 
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lisan dengan dosen banyak yang datang pada saya untuk 
dilatih persiapan supaya lulus ujian. Istilahnya saya 
metenteer mereka.

Usaha saya belajar dan bertekun dengan buku-buku 
membuahkan hasil, angka-angka saya di dua tempat saya 
belajar itu dinilai baik. Sehingga saya pun berkesempatan 
menjadi asisten dosen dari Prof. Mr. Djokosutono dan 
Prof. Dr. Mr. Hazairin pada Akademi Hukum Militer. 
Pencapaian saya yang seperti ini bukan tujuan utama 
dari kesungguhan saya belajar, tapi ada tujuan lebih 
jauh dari itu. Tujuan yang sejak kecil sudah memicu saya 
untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi. Saya ingin menjadi orang yang berhasil. Saya 
ingin mengajak adik-adik saya ke Jakarta agar mereka 
mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih 
baik.

Untuk mempelajari semua buku-
buku itu, baik yang wajib maupun 
yang dianjurkan, saya lebih banyak 
menghabiskan waktu di Bibliotheek 
daripada di ruang kuliah sehingga 
saya diberi julukan “Tentor 
Partikulir”.

Talas Sianturi
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Akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan di dua tempat, 
AHM (Agustus 1956) dan UI (Desember 1956). Waktunya hampir 
berdekatan. Tentu saya bahagia. Dan bahagia saya bertambah 
ketika kumpulan marga Simatupang (marga Sianturi adalah 
salah satu sub dari marga Simatupang) di Jakarta membuat 
pesta syukuran untuk kelulusan saya. Acara ucapan syukur itu 
diadakan di rumah salah satu orang tua dari marga Simatupang 
di jalan Lombok, Jakarta Pusat. Di Jakarta untuk pertama kalinya 
ada marga Simatupang yang berhasil jadi sarjana, itu sebabnya 
diadakan pesta syukuran untuk saya. Saya bahagia menjadi 
bagian dari keluarga besar Simatupang di Jakarta. 

Apa yang saya dapatkan, yang saya terima membuat saya 
semakin bersemangat untuk meraih prestasi jika kelak saya 
bekerja. Lulus dari AHM dan Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia (FHUI), saya ditetapkan sebagai perwira berpangkat 
Letnan Satu, tapi saya meminta, tetap menjadi PNS saja. Dalam 
pemikiran saya, jika menjadi tetap di kemiliteran saya tidak bisa 
memaksimalkan penghasilan yang dapat saya raih dengan profesi 
Hakim Tentara, dan saya lebih ingin menjadi Jaksa Sipil pada 
Kejaksaan Agung. Permintaan saya disetujui. Meski demikian, 
saya masih tetap menjadi asisten dosen dari dua profesor itu di 
AHM.

Tiba waktunya saya ke Kejaksaan Agung, saya tanyakan 
apakah ada lowongan pekerjaan, dan dijawab ada. Maka saya 
pun mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan lowongan 
tersebut. Kemudian saya meminta agar dapat dipindahkan dari 
Departemen Pertahanan ke Departemen Kehakiman, permintaan 
saya diluluskan. Setelah itu saya melamar ke Kejaksaan Agung 
dan diterima menjadi jaksa. Saya pun meninggalkan tugas Asisten 
Dosen di AHM agar bisa fokus dengan pekerjaan saya yang baru.
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Sejumlah bagian di Kejaksaan Agung saya jalani 
sampai saya mencapai posisi sebagai Pds. Jaksa Tinggi 
Jakarta di era pemerintahan Presiden Sukarno. Banyak 
kasus yang sudah saya tangani. Pada tahun 1965 saya 
menjadi Pejabat Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi 
di Jakarta. Posisi tersebut membuat saya banyak 
berhubungan dengan kasus-kasus yang terkait dengan 
keuangan di dunia bisnis. 

Tidak lama saya menjabat di sana, karena kemudian 
saya dipindahkan ke Semarang. Di sana setahun lebih, 
saya kembali dipindahkan ke Kejaksaaan Agung sebagai 
staf ahli. Posisi ini saya rasakan tidak tepat untuk saya. 
Karena tidak banyak hal yang bisa dikerjakan, sedangkan 
saya seorang yang suka bekerja. Dan saya merasa umur 

Saya berangan-angan pada umur 
40 tahun saya sudah mempunyai 
keuangan yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup di 
hari tua saya. Saya kemudian 
mulai usaha mendirikan Kantor 
Advokat & Pengacara yang 
berkantor di jalan Hayam Wuruk 
(Gedung Harco Blok D-8), 
Jakarta kota.

Talas Sianturi
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saya jalan terus, karena itu saya harus bisa berbuat lebih sesuai 
dengan kapasitas yang saya miliki.

Saya mengajukan permohonan untuk berhenti dari instansi 
Kejaksaan Agung yang kemudian dikirim ke Sekretariat Negara 
untuk mendapatkan penetapan dari Presiden, yang sampai saat 
ini Surat Penetapan dari Presiden belum saya terima. 

Saya berangan-angan pada umur 40 tahun saya sudah 
mempunyai keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup di hari tua saya. Saya kemudian mulai usaha mendirikan 
Kantor Advokat & Pengacara yang berkantor di jalan Hayam 
Wuruk (Gedung Harco Blok D-8), Jakarta kota. Kantor itu saya 
beri nama Talas Sianturi & Associates – Advocates & Legal 
Consultants. Waktu itu belum ada kantor orang pribumi di daerah 
itu. Itu salah satu wilayah yang banyak ditempati pedagang etnis 
Tionghoa. Oleh karena itu saya banyak mengenal dan menerima 
klien dari etnis Tionghoa. Jika mereka hanya ingin konsultasi 
hukum, saya memberi gratis. Kecuali kasusnya dilanjutkan 
sampai pengadilan. 

Mula-mula saya membeli 2 ruangan dalam satu gedung, 
lalu 4 sampai 6 ruangan di jalan Hayam Wuruk, Gedung Harco 
tersebut, kemudian membeli satu Rukan 3 ½ lantai di jalan Gajah 
Mada no. 219 C, Jakarta Kota. Kantor kami pindah dari jalan 
Hayam Wuruk ke jalan Gajah Mada no. 219 C itu pada tahun 
1979. Dan bekas kantor di jalan Hayam Wuruk, Gedung Harco itu 
kami pinjamkan dan digunakan untuk Sekretariat YPPII/Persil 
(Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia/Persekutuan 
Sahabat Injil). 

 Berbekal pengalaman saya sebagai Kepala Bagian Bangsa 
Asing, Dinas Reserse Pusat, Kejaksaan Agung, Kepala Bagian 
Ekonomi Kejaksaan Negeri Istimewa/Kejaksaan Tinggi Jakarta, 
Pds Kepala Kejaksaan Negeri Istimewa/Kepala Kejaksaan 
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Tinggi Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, saya 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup 
luas.

Karir saya pun terus meningkat sehingga dapat 
membeli satu kantor 4 lantai lagi di jalan Majapahit 
no.18-22, Blok c-22, Jakarta Pusat. Gedung perkantoran 
tersebut sejak kami beli belum kami tempati, dan sejak 
tahun 1993 gedung tersebut digunakan untuk kegiatan 
pelayanan kerohanian oleh Gereja Betel di Indonesia 
(jemaat Kasih Karunia) sampai sekarang. Ketika itu saya 
merasa impian saya sudah terwujud. Nama saya dikenal 
banyak orang, dan banyak kasus pengadilan yang saya 
menangkan, Sebagai pengacara saya juga sudah dapat 
membeli beberapa gedung. Tapi saya belum mengenal 
yang namanya pertobatan. Apa yang saya jalani dan saya 
dapatkan saya anggap sebagai hasil kerja keras saya. 

“Bank surga” itu tidak bisa salah. 
Bank-bank di dunia bisa salah, 
tapi tidak dengan bank di surga. 
Kita boleh punya rencana apa pun, 
tapi itu harus untuk memuliakan 
Tuhan, tidak boleh mencuri 
kemuliaanNya.

Talas Sianturi
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Sebagai anggota gereja, saya tetap mengikuti acara-
acara ibadah. Saya anggota jemaat HKBP Sudirman, Jakarta. 
Tapi saya belum masuk dalam tugas pelayanan gereja karena 
dalam hati kecil saya masih ada perasaan kalau kehidupan saya 
belum sepenuhnya bersih. Sehingga ketika dibutuhkan menjadi 
Penatua untuk gereja tersebut, saya belum bersedia, karena rasa 
takut pada Tuhan masih ada pada saya. Kesediaan saya untuk 
membantu pelayanan di gereja hanya dengan menjadi Ketua 
Panitia Dana untuk pembangunan gereja.

Gereja HKBP Sudirman awalnya tidak di tempat yang 
sekarang, tapi di daerah Karet Tengsin, Jakarta, di sebuah 
bengkel, milik marga Sitorus, sekarang sudah almarhum. Di 
bengkelnya setiap hari Sabtu dibersihkan karena besoknya, 
hari Minggu akan dipakai sebagai tempat beribadah gereja, dan 
hari Senin dipakai lagi untuk usaha bengkel. Beberapa anggota 
jemaat merencanakan pembangunan sebuah gedung gereja di 
jalan Sudirman (di samping NV Mass), dan sekarang di jalan Setia 
Budi Raya No.3, dikenal dengan nama HKBP Sudirman. 

Sebagai ketua Panitia Dana Pembangunan, saya mulai 
memikirkan strategi untuk mengum pulkan dana. Kami 
kemudian membuat Piagam seperti Sertifikat, ada ayat Firman 
Tuhan, dan bersama Sekretaris Panitia Dana Pembangunan 
saya menandatangani sertifikat itu. Satu sertifikat kami hargai 
Rp 10 ribu dan kami jual kepada kilen-klien kantor kami dan 
orang-orang bisnis keturunan Tionghoa. Banyak yang beli, ada 
yang membeli 2, 3 sampai 10 lembar. Dana pun terkumpul, di 
samping sumbangan/donasi dari anggota jemaat gereja sehingga 
pembangunan gereja dapat berjalan baik. 

Ada cerita lucu juga dari penjualan kupon-kupon bazar yang 
kami tawarkan kepada klien kami (Tionghoa Kalimantan). Saya 
katakan pada dia, bantulah pembangunan gereja ini agar Tuhan 
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bantu kamu. Dia kasih segepok uang, tapi dia tidak mau 
mengambil kupon-kuponnya. Padahal kupon-kupon itu 
bisa ditukar dengan makanan yang dijual pada bazar di 
gereja. Saya bisa mengerti, hal seperti ini tidak penting 
untuk dia, yang penting perkara dia bisa beres (ditolong 
Tuhan). 

Kesannya saya “memanfaatkan” profesi saya, tapi 
saya tidak memaksa. Akhirnya pembangunan dapat 
berjalan dengan baik. Ini perkara beberapa puluh tahun 
yang lalu. Kini pun, gereja yang sama sedang dalam tahap 
pembangunan. Tapi saya sudah tidak menjadi anggota 
panitia karena sudah usia lanjut (89 tahun), hanya saya 
diminta menjadi Penasehat. Saya yang diminta bicara di 
depan orang-orang yang potensial untuk bisa mendukung 
pendanaan, saya seperti diminta beriklan. Saya tidak 
menolak, karena tujuannya baik.

Saya katakan pada mereka yang mau menyum bang, 
Apa pun yang engkau berikan ke gereja, itu dicatat dengan 
rapih di surga. Di surga ada satu kamar yang mencatat 
siapa yang memberi, berapa diberi, motivasinya memberi 
itu apa, semua tercatat. “Bank surga” itu tidak bisa salah. 

Kita boleh punya rencana 
apa pun, tapi itu harus untuk 
memuliakan Tuhan, tidak boleh 
mencuri kemuliaanNya.

Talas Sianturi
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Bank-bank di dunia bisa salah, tapi tidak dengan bank 
di surga. Kita boleh punya rencana apa pun, tapi itu 
harus untuk memuliakan Tuhan, tidak boleh mencuri 
kemuliaanNya.

Kalau pada pembangunan awal gereja saya belum 
bertobat, pada pembangunan yang sekarang banyak hal 
yang sudah dicelikkan Tuhan dalam hidup saya. Saya 
tidak lagi hidup dalam manusia lama saya, tapi saya 
menjadi manusia baru, yang terus diperbaharui dari hari 
ke hari. 

Saya tidak lagi hidup dalam 
manusia lama saya, tapi saya 
menjadi manusia baru, 
yang terus diperbaharui 
dari hari ke hari.

Talas Sianturi
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Jika dikatakan saya sudah mencapai apa yang saya inginkan 
di masa itu, di era tahun 70-an menjelang tahun 80-an, 
bisalah dikatakan seperti itu. Di masa itu saya mempunyai 

istri yang setia mendampingi hidup saya, dia merawat anak-anak 
kami sampai bertumbuh dan masing-masing mereka memiliki 
prestasi yang baik. Secara materi saya berkecukupan. Saya 
mendirikan sebuah kantor yang saya beri nama “Kantor Advokat 
Talas Sianturi SH” (Talas Sianturi Law Office) dengan klien yang 
tidak pernah putus, dan nama saya sebagai pengacara juga cukup 
dikenal pada masa itu. 

Sebagai seorang yang beragama Kristen saya seorang yang 
cukup rajin ke gereja, dan dihargai, juga selalu sukses mendapat 
posisi dalam kepanitiaan. Di usia saya yang 48 tahun, saya merasa 
sudah mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan, baik 
secara materi maupun rohani. Tapi apakah semua itu memberi 
saya kebahagian yang sejati?

***

Mengalami 
Kelahiran Baru

Bagian 3
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Dari saya kecil sampai usia saya belum 48 tahun, Firman 
Tuhan yang saya dengar hanya saya jadikan pengetahuan saja, 
dan membaca Firman Tuhan belum menjadi kesukaan. Firman 
Tuhan belum menyentuh hati saya, apalagi mengubah pandangan 
hidup. Keberhargaan yang saya miliki adalah karena saya seorang 
yang berhasil dalam ukuran dunia, dan hidup saya baik-baik saja. 

Meskipun saya merasa sudah memiliki yang saya inginkan, 
harus saya katakan bahwa jalan kehi dupan saya tidak semulus 
jalan tanpa masalah, saya masih mengatasi masalah-masalah 
menggunakan kemampuan saya sendiri. Saya sudah bisa berdoa, 
tapi belum memahami arti melibatkan Tuhan dalam segala hal.

Pertengahan tahun 1978 saya menghadiri Kebak tian 
Kebangunan Rohani (KKR) di Istora Senayan, yang berkhotbah 
Pendeta Samuel Sarendatu, mantan Kolonel Angkatan Laut. 
Selesai khotbah, seorang anak gadis bernyanyi ‘He Touched 
Me’. Lirik lagu itu luar biasa, bisa sampai menyentuh jiwa saya, 
membuat getaran luar biasa. Pengkhotbah pun mengadakan altar 
call, dia katakan “meskipun kamu memiliki uang, memiliki ilmu, 
mempunyai jabatan, tapi tidak bisa tidur, gelisah karena tidak 
memiliki kepastian masuk surga, mari serahkan dosamu malam 
ini, jangan pulang sebelum kamu dijamah Tuhan.” Saya melihat 
lebih banyak orang bangun dari duduknya, turun ke bawah, 
berlutut di tempat orang bermain badminton di dalam gedung 
Istora Senayan itu, termasuk saya. Kami diminta mengikuti 
doa yang dikumandangkan, “bahwa saya orang berdosa, saya 
membutuhkan Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, saya minta 
semua dosa saya diampuni”. Bayangkan saja, saya mantan Jaksa 
dan sebagai Advokat & Pengacara yang pernah melakukan hal-hal 
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, merasa nol dihadapan 
Tuhan.
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Itulah titik kulminasi saya. Saya menangis, isi khotbah dan 
nyanyian itu membuat saya menyadari semua dosa yang telah 
melumuri saya. Dosa itu adalah ketidak jujuran dihadapan 
Tuhan. Bayangkan karir yang sudah saya jalani, menjadi Jaksa 
dan Pengacara ada kalanya melakukan hal-hal yang tidak sesuai 
dengan firman Tuhan. Sebagai Pengacara di wilayah tempat 
perputaran uang (di daerah Glodok), sudah jelas kami tidak 
mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang. 

Ketika saya menyadari semua dosa dan mengakuinya serta 
meminta Tuhan mengam puni dosa-dosa saya, seluruh beban saya 
rasanya terlepas, jiwa saya menjadi sangat tenang, ada damai 
sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan yang luar biasa. Pulang dari 
tempat itu, mata saya menjadi terang, memandang segalanya 
menjadi tidak biasa, daun-daun pepohonan menjadi lebih hijau. 
Inilah yang disebut kelahiran baru. Saya menjadi manusia baru 
yang dipenuhi kasih Tuhan. Tidur saya menjadi nyenyak.

Tiap pagi saya pergi ke lapangan Monas, jalan kaki dari 
rumah saya di jalan Kartini, Pasar Baru. Saya pergi ke tempat 
yang sunyi agar tidak menjadi perhatian orang-orang, di 
tempat itu saya menangis, berdoa. Kasih Tuhan saya rasakan 
terus mengalir, seperti sungai yang tidak pernah kering. Saya 
mensyukuri anugerahNya yang telah memberi kesempatan 
untuk memperbaiki hidup saya agar berkenan bagi Dia.

Saya tidak memerlukan waktu untuk membuat segala 
hal dalam kehidupan saya berubah karena paradigma saya 
tertuju sepenuhnya pada firman Tuhan. Di kantor saya mulai 
membenahi keuangan dengan meminta bagian keuangan untuk 
membuat satu buku khusus, yang saya katakan buku yang akan 
diperiksa Tuhan, buku T & O (Tithes & Offerings - Persepuluhan 
dan Persembahan). Semua uang yang masuk mulai hari itu 
ditulis dari mana, di sebelahnya ada kolom untuk persepuluhan 
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plus. Plusnya itu adalah memberikan kepada pelayanan 
hamba-hamba Tuhan (Pendeta-pendeta, Penginjil-
penginjil, Misionaris), gereja-gereja yang memerlukan 
bantuan untuk pelayanan. Saya tidak menahan pemberian 
untuk hamba-hambaNya. Apa yang saya lakukan ini 
bukan lagi untuk penghargaan dunia, tapi karena Tuhan 
yang tanpa pamrih, yang sudah menaruh kasihNya dalam 
hati saya. Dengan sukacita saya melakukannya. Tidak ada 
keterpaksaan.

Perubahan yang saya lakukan juga dalam hal 
hubungan dengan klien. Kantor kami tidak memasang 
iklan lagi untuk mencari klien, karena klien-klien yang 
mendatangi kantor kami. Saya percaya Tuhan lah yang 
mengirim mereka. Sesudah bertobat dan melayani Tuhan 

Ketika saya menyadari semua 
dosa dan mengakuinya serta 
meminta Tuhan mengampuni 
dosa-dosa saya, seluruh beban 
saya rasanya terlepas, jiwa saya 
menjadi sangat tenang, ada 
damai sejahtera, ada sukacita, ada 
kelegaan yang luar biasa. 

Talas Sianturi
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meskipun secara jumlah hanya 1-2 kasus tapi harganya bisa 
membeli mobil sedan mercedes benz. Apa yang Tuhan buat 
memang mengherankan. 

Saya sebelumnya tidak mengenal klien yang datang, dan 
terus terang saya tanyakan ke para klien, mau pakai jasa kami 
secara jam-jam an atau lump sum? Dan saya katakan pula kalau 
bayaran kami adalah rata-rata dollar. Jawaban mereka, tidak apa-
apa. Jadi, kami hanya sedikit menerima klien, tapi klien “kelas 
kakap”, itu istilah kami. Dan klien-klien ada saja yang datang, 
saya tahu semua ini terjadi karena Tuhan yang mengirimkan. 
Bahkan ada beberapa perusahaan yang meminta kantor kami 
sebagai Penasehat Hukum, tapi dengan honorarium setiap 
bulannya dalam US dollar. Sejak lahir baru, saya sudah membuka 
Persekutuan Doa di kantor.

Mengapa klien tetap banyak menggunakan jasa kantor 
kami? Saya melihatnya seperti ini, Tuhan yang menginginkan 
kami mendapat bayaran besar agar persepuluhan kami besar 
pula, dan saya menya lurkannya untuk pelayanan-pelayanan 
gerejawi yang harus saya kerjakan. Istilah saya lagi, saya “kongsi 
dengan Tuhan”. 

Benar jika dikatakan, perubahan pasti terjadi jika hati kita 
sudah disentuh Tuhan. Melihat orang sakit di jalan, belas kasihan 
datang. Kalau melihat pengemis, saya tergerak untuk memberi 
sedekah. Apakah yang saya beri harus orang yang saya kenal? 
Tidak seperti itu. Tuhan katakan kasihilah sesamamu seperti 
dirimu sendiri. Siapa sesamamu itu? Mungkin bukan orang 
Kristen. Dan yang saya rasakan belas kasih saya tercurah pada 
siapa saja orang-orang yang saya temui, sebagaimana Tuhan 
menggerakkan hati saya.

***
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Pada akhir tahun 2000 kantor saya tutup supaya saya 
memiliki waktu lebih untuk melayani pekerjaan penginjilan. 
Waktu itu saya sudah melakukan pela yanan penginjilan di 4 
benua, dan usia sudah 70 tahun. Banyak orang katakan saya gila 
menutup kantor pada hal masih banyak klien yang datang. Tapi 
saya percaya, saya tetap bisa melayani karena Tuhan yang sudah 
sediakan segalanya. Saya percaya tetap bisa melayani kemana 
tempat yang Tuhan mau, dan saya tetap bisa membantu gereja-
gereja dan hamba-hamba Tuhan. Tidak akan ada yang berubah 
dalam kehidupan saya meskipun kantor sudah tutup, saya 
meyakini hal ini.

Waktu kantor ditutup sebagai salam perpisahan, saya 
mengajak semua karyawan dan keluarganya untuk makan siang 
bersama. Meskipun sedih dengan perpisahan, tapi saya tetap 
memberikan hak-hak mereka, jadi tetap kami memiliki damai 
sejahtera. Ada dua orang yang tetap ikut saya, untuk membantu 
urusan pelayanan. Satu orang di antaranya tetap setia mengikut 
saya sampai hari ini dan saya menyebutnya sebagai Asisten.

Masih berada di puncak karir tapi harus menutup kantor 
mungkin tidak banyak orang yang mau melakukannya. Saya 
melakukannya karena panggilan yang jelas untuk melayani Tuhan 
tanpa terhalang oleh pekerjaan. Dalam Matius 6 ayat 13 B tertulis, 
“Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan 
sampai selama-lamanya.” Jadi, selama hidup yang Tuhan minta 
hanyalah memuliakan Dia. Sebab jika kita memuliakan Dia, 
Dia yang nomor 1, kita tunduk pada Dia, bersandar pada Dia, 
berharap pada Dia, bergantung pada Dia, maka kita melakukan 
apa yang Dia kehendaki. Jadi, tidak usah matematika dengan 
Tuhan. Siapa yang menabur otomatis menuai. Penabur tidak 
usah banyak berpikir karena otomatis tuaian akan datang.
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Dalam Galatia 6 ayat 7 juga ditulis “Jangan sesat! Tuhan 
tidak membiarkan diriNya dipermainkan. Karena apa yang ditabur 
orang, itu juga yang akan dituainya.” 

Upah mengikut Yesus juga jelas. Dalam Injil Matius, Markus, 
Lukas, murid-muridNya berkata apa upah kami? Kami sudah 
meninggalkan rumah kami, keluarga kami. Yesus berkata, ... Dan 
setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, 
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau 
ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 
seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 
Sungguh indah janjiNya. Karena itulah saya meyakini memenuhi 
panggilan pelayanan penginjilan. 

Saya cinta semua gereja apa pun denominasinya dan saya 
hormat kepada semua Hamba Tuhan baik itu pendeta, pastor, 
penatua, misionaris, karena mereka adalah agen-agen Bapa di 
surga. Kalau saya membuat mereka senang, pasti Bapa di surga 
lebih senang.

Fokus saya pada gereja karena saya melihatnya seperti 
“bengkel”nya Tuhan, the house of prayer for all nations. Tidak 
pakai tiket untuk orang masuk ke gereja. Dan semua orang yang 
masuk ke gereja untuk menyentuh kebutuhan rohaninya. Bahkan 
menurut saya, barang siapa mau membantu gereja, upahnya di 
surga. Saya percaya semua pekerjaan yang kita lakukan dicatat 
di surga. Pegangan saya adalah Alkitab seutuhnya dari kitab 
Kejadian sampai kitab Wahyu.

Perubahan yang juga saya rasakan setelah mengalami 
kelahiran baru adalah roh yang menyala-nyala di dalam saya 
untuk menceritakan kasih Kristus. Karena itu saya tidak 
menahan diri untuk bicara pada siapa saja orang yang saya temui, 
bisa supir taksi, orang yang saya temui di hotel, di ruang tunggu 
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airport, di dalam pesawat terbang, di penjara, di lorong-lorong 
pengadilan, di Kantor Kejaksaan/Kepolisian, kepada para klien 
dan tempat lainnya yang Tuhan kehendaki saya bersaksi. Hati 
saya melimpah dengan sukacita ketika saya melakukannya. Dan 
saya tidak berhenti sampai di situ. Jiwa saya terus haus untuk 
lebih mengenal Tuhan dan firmanNya. 

Sampai suatu hari saya mendapat undangan dari Dr. Karmel 
Tambunan yang berteman dengan Dr. Lukas Halim untuk 
mengikuti suatu seminar di salah satu hotel berbintang (Hotel 
Mandarin) di Jakarta. Seminar ini diseleng ga ra kan oleh The 
Full Gospel Business Men’s Fellowship Inter nasional (FGBMFI). 
Yang berkhotbah Evangelist Mel Tari, asal Timor Soe, Kupang 
yang tinggal di USA. Saya membawa ibu saya (70 tahun) ke acara 
itu, seorang adik ibu saya (68 tahun) dan istri saya. Seminarnya 
berlangsung selama 3 hari. Hari pertama berbicara tetang Bapa, 
hari kedua tentang Yesus, dan hari ketiga tentang Roh Kudus.

Setiap selesai acara, pengkhotbah mengajukan pertanyaan: 
“sebelum saya mengakhiri persekutuan malam ini, siapa yang 
mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya? 
Yang mau angkat tangan!”

Saya tidak angkat tangan karena saya sudah mengalami 
kelahiran baru dalam Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di 
Gedung Istora Senayan. Tantangan berikut adalah siapa yang 
mau menerima Baptisan Roh Kudus? Mendengar hal ini, jiwa saya 
bergetar, sama seperti yang saya rasakan sewaktu di Senayan. 
Saya langsung angkat tangan dan maju ke depan untuk didoakan. 
Setelah peristiwa ini, saya memiliki belas kasihan yang lebih 
lagi tercurah untuk banyak orang susah, yang sakit, dan rasa ini 
tidak bisa saya abaikan apalagi saya hilangkan. Rasa ini berdiam 
dalam hati saya. Saya dianggap orang seperti tabib penyembuh, 
di mana-mana orang sakit saya tumpang tangan mendoakannya. 
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Belas kasihan saya terhadap orang sakit, meluap, mujizat 
lepas mujizat pun terjadi sampai hari ini.

Pada hari ketiga itu pula saya melihat teman 
saya, Mayor Jenderal UE Medellu, mantan Kapolda 
Medan yang saya kenal di PTIK memegang formulir. 
Saya bertanya, “kertas apa itu?”. Dia jawab, kertas itu 
formulir pendaftaran untuk menjadi anggota FGBMFI, 
dia pun mengajak saya untuk bergabung. Saya langsung 
mengiyakan. Dia saja sudah Mayor Jenderal mau jadi 
anggota, masa saya tidak, pikir saya waktu itu. Saya 
kemudian diminta ikut rapat di rumah Dr Lukas Halim, 
President Chapter dari FGBMFI yang ada di Indonesia. 
Waktu itu baru satu chapternya.

“You datang ya,” kata Mayjen Medellu.

Masih berada di puncak karir 
tapi harus menutup kantor 
mungkin tidak banyak orang 
yang mau melakukannya. 
Saya melakukannya karena 
panggilan yang jelas untuk 
melayani Tuhan tanpa 
terhalang oleh pekerjaan. 

Talas Sianturi
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“Wah, saya mau ke Batu, Malang. Saya sudah janji,”kata saya 
mengingat ada pelayanan yang harus saya hadiri.

“Tidak apa-apa kalau begitu, tapi you pasti gabung dengan 
kami ya,” ujar Mayjen Medellu lagi.

Saya memastikan kesediaan saya. Rapat di rumah Dr Lukas 
Halim kemudian menetapkan saya sebagai Chapter Second Vice 
President FGBMFI. Dr Lukas Halim, Chapter President, Mayjen 
UE Madellu, Chapter First Vice President, saya ditetapkan 
sebagai Second Vice President, dan Ir Banjarnahor, Chapter Third 
Vice President. Dengan 3 Chapter Vice President, baru ada satu 
chapter di Indonesia. Pusat FGBMFI ada di Costa Mesa, State of 
California. Kami tidak asal bikin chapter karena harus dicatat di 
pusat, harus disetujui, dan terdaftar di kantor pusat Costa Mesa, 
USA. Dalam perkembangannya saya menjadi Chapter President 
kemudian menjadi Field Representative membawahi 5-6 chapter 
di Indonesia. 

Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2005 saya dipercaya 
menjabat berbagai posisi dalam pelayanan FGBMFI di Indonesia. 
Saya pernah dipercaya sebagai Chapter President Jakarta, Field 
Representative untuk membawahi beberapa chapter, kemudian 
diangkat menjadi National Director membawahi beberapa 
chapter di Indonesia bagian barat. Untuk beberapa tahun ke 
depannya saya pun ditetapkan menjadi International Director 
FGBMFI di Indonesia. Di tahun 1996 saya mendapatkan gelar 
Doctor of Ministry dari Covington Theological Seminary di 
Rossville, Georgia, USA.

Usia yang lanjut, ketika itu sudah 75 tahun dan kantor juga 
sudah tutup, serta keinginan yang kuat di sisa hidup akan saya 
gunakan untuk mengabarkan Injil, maka saya menyampaikan 
untuk berhenti sebagai International Director FGBMFI di 
Indonesia. Tapi kemudian saya ditetapkan sebagai penasehat 
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pada National Board Indonesia sampai hari ini. Dan saya adalah 
anggota FGBMFI seumur hidup.

Sebagai International Director saya melakukan pelayanan 
Teaching & Training dan Airlifts di Indonesia juga di luar negeri. 
Api pelayanan di jiwa saya tidak padam oleh waktu dan usia. 
Saat ini sudah ada 800 chapter FGBMFI di Indonesia. Dulu, saya 
mengikuti World Convention FGBMFII setiap tahun, teman-
teman dari Jerman, Kanada, Italia, Jepang, Filipina, Australia 
dan sejumlah negara lain, menghadiri convention itu kira-kira 
3-4 hari. Begitu pun ketika saya menjadi International Director 
saya harus datang pada rapat khusus Board of the International 
Directors.

Mengingat pelayanan saya selama aktif di FGBMFI, ada 
sukacita luar biasa yang sudah saya rasakan, bukan seperti 
sukacita yang diberikan dunia. Saya terus tergerak mengajak 
para pengusaha dan kaum profesi masuk dalam persekutuan 
FGBMFI. 

Kegiatan pelayanan chapter FGBMFII terutama dilakukan di 
hotel-hotel berupa Breakfast Meeting, Dinner Meeting, dengan 
acara kesaksian-kesaksian dari anggota yang berakhir dengan 
adanya pertobatan dan kelahiran baru. Di samping itu juga 
diadakan Mens Camp yang diikuti oleh anggota dan beberapa 
chapter di mana diadakan acara Teaching dan Training. Juga 
dilakukan satu kegiatan panjang karena ke luar kota/pulau yang 
disebut Outreach.

Apa yang kami laksanakan di acara tersebut tentunya bukan 
hanya sekadar makan, tapi lebih jauh dari itu, kami harapkan 
melalui acara ini hati mereka yang hadir dijamah oleh Kristus. 
Acara biasanya diawali dengan 1-2 lagu pujian, baru acara 
makan, selesai makan mulai ada acara kesaksian. Untuk mengisi 
kesaksian, biasanya sudah kami minta lebih dulu sebelum acara 
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dimulai. Dia bisa menyaksikan kesembuhan ilahi, bangkit 
dari kebangkrutan, atau apa saja pertolongan Tuhan yang 
heran, yang nyata dalam hidupnya setelah menerima 
Kristus secara pribadi. Kesaksian tiap orang tidak 
lama, hanya sekitar 3-5 menit. Selesai kesaksian, kami 
kumpulkan persembahan. Bukan persepuluhan, karena 
perse puluhan adalah untuk gereja.

Yang terakhir barulah diisi dengan khotbah 
sekitar 30 menit. Khotbah yang penuh kuasaNya. Yang 
berkhotbah pembicara yang percaya pada Injil Sepenuh 
(Full Gospel). Di akhir khotbah pasti akan ditawarkan 
empat persoalan untuk didoakan, yakni Pertobatan 
dan siapa yang mau menerima Kristus secara pribadi 
untuk yang pertama kali, kemudian Baptisan Roh Kudus 
yakni, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus, ini seperti 
pengalaman murid-murid Kristus di kamar loteng, yang 
tertulis dalam Alkitab (Kisah Para Rasul 2), lalu kami 

Perubahan yang juga saya 
rasakan setelah mengalami 
kelahiran baru adalah roh yang 
menyala-nyala di dalam 
saya untuk menceritakan kasih 
Kristus.

Talas Sianturi
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tawarkan kesembuhan ilahi (healing) dan terakhir kelepasan 
(deliverance). Mereka yang angkat tangan semua didoakan, ada 
yang sampai jatuh oleh jamahan Roh Kudus.

Sewaktu-waktu Tuhan menambahkan bilangan orang 
percaya yang mengalami kelahiran baru dalam pelayanan kami 
di FGBMFI. Saat-saat seperti ini saya rasakan jiwa saya diliputi 
dengan damai sejahtera dan sukacita karena saya meyakini ada 
sorak-sorai di surga melihat banyak jiwa bertobat, menerima 
Kristus secara pribadi.

Di awal menjalankan pelayanan di FGBMFII, saya diminta 
Pendeta Petrus Octavianus, pendiri dan pembina Yayasan 
Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) di Batu Malang, 
untuk ikut melayani kegiatan YPPII di kalangan pebisnis. 
Pak Octav tahu pelayanan saya di FGBMFI (Nasional dan 
Internasional). Sekarang beliau sudah almarhum.

Setelah diminta oleh beliau, saya dan teman-teman 
pebisnis yang sudah lahir baru kemudian membentuk Yayasan 
Persekutuan Sahabat Injil (Persil YPPII) di Jakarta bersama 
dengan bapak TB Simangunsong, bapak Hamonangan Pardede, 
Drs Bristol Sinaga, dan beberapa lainnya. Kegiatan kami 
meniru gaya pelayanan FGBMFI yakni orang-orang yang sudah 
mengalami kelahiran baru menjangkau pelaku-pelaku bisnis 
melalui Persil untuk turut berpartispasi dalam pelayanan YPPII. 
Kami mengadakan makan siang bersama dan mengimbau mereka 
untuk mendukung dana pelayanan YPPII. Jadi saya menjalankan 
dua pelayanan saat itu, yakni di FGBMFI dan YPPII. 

Sekali seminggu pengurus Persil rapat di kantor saya. 
Persekutuan itu berjalan baik. Kalau Tuhan punya pekerjaan, 
pastilah semua berjalan baik. Saya mulai kewalahan dengan 
pelayanan karena pelayanan FGBMFI semakin berkembang 
luas, tidak berhenti berdirinya chapter-chapter baru. Sedangkan 
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Persil tidak sebesar FGBMFI. Pelayanan FGBMFI itu harus selalu 
diadakan di hotel berbintang setidaknya di restoran karena 
yang akan dijangkau adalah para pe ngusaha yang gaya hidupnya 
“berbeda” , sehingga agar mereka mau memenuhi undangan kami, 
di adakan de ngan cara yang setingkat dengan gaya hidup mereka. 

Saya katakan mulai kewalahan karena ini terkait dengan 
waktu. Pelayanan di FGBMFI bukan saja di Indonesia, dari 
kota ke kota, tapi juga harus keluar negeri mengikuti konvensi 
internasional. Saya bukan hanya membagi kesaksian pada ribuan 
orang tapi saya juga memerlukan pemanasan agar api pelayanan 
di dalam diri saya terus menyala-nyala. Berbagai kota di Amerika 
(USA) harus saya datangi untuk rapat-rapat dan konvensi 
penginjilan.

Karena padatnya pelayanan saya sebagaimana yang 
saya sampaikan di atas, saya minta non aktif kepada Pdt. 
DR. Octavianus, Ketua Umum YPPII. Saya jelaskan juga kalau 
FGBMFI harus membuka cabang di mana-mana dan harus ada 
persekutuan di hotel-hotel yang ada. Dan untuk itu saya harus 
terlibat di dalamnya. Bersyukur penjelasan saya bisa dimengerti. 
Maka saya bisa terus fokus pelayanan di FGBMFI.

Pelayanan di FGBMFI bukan hanya chapter meeting, 
mengikuti konvensi di luar negeri, tapi juga menerbitkan Voice 
Magazine. Majalah ini merupakan alat untuk menyampaikan 
berita kesaksian-kesaksian, keselamatan yang heran. Kami juga 
mengadakan Men’s Camp, setahun dua kali pria-pria berkumpul. 
Biasanya diadakan di Puncak. Pesertanya dari masing-masing 
chapter. Mereka boleh membawa teman-teman baru. Dalam acara 
ini boleh dikatakan pelayanan habis-habisan, artinya dosa-dosa 
terdalam dibongkar sehingga terjadi pelepasan. Karena semua 
yang hadir adalah pria, keterbukaan menjadi lebih mudah. Kami 
juga membuka pelayanan yang disebut AIR LIFT (Pelayanan 
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menjangkau para pebisnis di kota-kota lain dengan perjalanan 
menggunakan pesawat terbang).

Pelayanan Air Lift biasanya kami lakukan antar pulau. 
Kami adakan perjanjian lebih dulu dengan teman-teman 
FGBMFI yang kotanya akan kami kunjungi. Biasanya tim kami 
berangkat 5-6 orang dari Jakarta. Hari pertama di satu kota 
kami adakan meeting, lalu kami berikan Teaching & Training, 
dan malam harinya diadakan Dinner Meeting. Di acara ini 
teman-teman FGBMFI boleh mengajak siapa saja,yang penting 
pengusaha,membawa istrinya juga boleh. Di hari kedua, jatuh di 
hari Minggu, kami bersama, biasanya dua-dua orang masuk ke 
gereja setempat dan bersaksi di gereja tersebut.

Dalam sekali perjalanan kadang-kadang kami tidak hanya 
mendatangi satu kota, bisa sampai tiga kota. Tuhan pastinya 
senang dengan apa yang kami lakukan. Meskipun untuk 
perjalanan itu kami harus membiayai sendiri. Tampaknya mahal, 
tapi untuk Tuhan itu murah.

Dalam Alkitab ditulis, Petrus berkata kepada Yesus, “Kami 
telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau!, jadi 
apakah yang akan kami peroleh?” Jawab Yesus, “Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena Aku dan karena 
Injil meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki atau 
saudaranya perempuan, atau ibunya atau bapanya, atau anak-
anaknya atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan 
menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, 
saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai 
berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan 
menerima hidup yang kekal....” Tiga kali Yesus mengulang hal ini 
dalam Matius 19, Markus 10 dan Lukas 18. Jadi kita jangan takut 
kekurangan. Kita anak-anakNya, yang mempunyai alam semesta. 
Kapan saja Tuhan dapat mengalirkan berkatnya pada kita.
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Prinsip ini tidak cukup bisa dipahami orang Kristen 
sekalipun. Sudah pasti Tuhan bertanggungjawab atas kita. 
Dengan kata lain, kalau kita betul-betul melayani Tuhan, 
ibaratnya kita adalah agennya Tuhan, sebagai agennya Tuhan, Ia 
yang membayar kita.

Saya senang dengan pelayanan chapter meeting karena 
bisa menjangkau jiwa-jiwa baru serta membuka chapter-chapter 
baru. 

***
Waktu terus berjalan dan ternyata saya tidak hanya terpaku 

dalam satu pelayanan di FGBMFI, panggilan untuk memberitakan 
Injil menggebu-gebu dalam jiwa saya. Kalau di gereja kumpul 
orang tua (lansia), saya katakan sebetulnya kita ini sudah di 
waiting room, sudah memegang tiket tapi belum ada boarding 
call. Untuk menuju Yerusalem yang baru. Karena itu setiap orang 
harus menerima Kristus secara pribadi (Yohanes 14:6).

Bagaimana saya memaknai arti Kasih? Ingatkah cerita 
tentang orang Farisi yang berkumpul setelah mendengar bahwa 
Yesus sudah membuat orang-orang Saduki itu bungkam? Seorang 
dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai 
Dia. “Hukum manakah yang terutama dalam Hukum Taurat?” 
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan 
segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap 
akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum 
inilah tercantum seluruh Hukum Taurat dan kitab para nabi. 

Jika Hukum Taurat dan Kitab Para Nabi itu diperas maka 
yang ke luar adalah Kasih. Jadi Tuhan itu adalah Kasih. Dimana 
sebetulnya letak Kasih Tuhan? Sudah ada di hati. Kita mesti 
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miskin dihadapan Tuhan (Matius 5 : 3). Berbahagialah orang 
yang miskin di hadapan Tuhan karena mereka memiliki Kerajaan 
Surga. Tuhan itu Kasih.

***

Seorang ibu tengah malam anaknya bangun, bisa karena 
mau minum, bisa karena buang air kecil, bisa karena buang air 
besar, ibu itu tidak marah. Sementara suami disampingnya itu 
bisa tetap tidur nyenyak. Satu malam ibu itu bisa 10 kali bangun, 
dia tetap mengasihi bayinya. Lebih dari pada itu kasih Tuhan. 
Tuhan itu kasih, memberi tanpa pamrih, berbagi, menabur 
kebaikan, otomatis akan ada penuaian. 

Agama Kristen yang tanpa kasih disebabkan agamanya 
ada di pikirannya saja. Jika kasih Tuhan ada dalam hati, semua 
hal akan berubah. Melihat orang menangis, kita tergerak untuk 
menolong. Menolongnya seperti apa? Mungkin hanya dengan 
menepuk bahunya. Tuhan itu mengasihi ciptaannya, sekalipun 
manusia itu berdosa, Tuhan mengasihinya juga. Dengan kata lain, 
jika kita memiliki kasih Bapa, kita pasti mengasihi semua orang 
dan berharap semua orang itu selamat.

Kasih Bapa itulah yang membawa saya bersama teman-
teman pengacara membuka Persekutuan Injili Advokat di 
Indonesia antara lain dengan Maruli Simorangkir, SH, nyonya 
Naniek Widodo, SH, Haposan Hutagalung, Riris Matondang, SH, 
Martahan Lumban Raja, SH, Dr. Suhendi Cahaya, SH.

Secara bergantian kantor-kantor pengacara itu menyediakan 
ruangannya untuk digunakan sebagai tempat Persekutuan Doa. 
Persekutuan ini dilakukan pada hari Jum’at terakhir tiap bulan, 
kami mengundang Pendeta atau Penginjil untuk berkhotbah 
dan acara diakhiri dengan makan siang. Persekutuan Doa ini 
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kami adakan agar Firman Tuhan menjadi pedoman dalam 
menjalankan profesi sebagai pengacara. 

Sayangnya, tidak banyak pengacara yang mau da tang. 
Dari 500 lebih pengacara Kristen di Jakarta, yang datang hanya 
30-50 orang saja. Kami berpikir kon disi ini karena banyak 
yang dihalangi oleh mammon. Firman Tuhan melarang sogok. 
Banyak yang belum mengerti siapa Tuhan. Saya sampai disebut 
pendeta oleh seorang pengacara terkenal karena pelayanan yang 
saya lakukan, saya menanggapinya dengan senyum saja. Dan 
mengingat kebenaran Firman Tuhan, bahwa lebih sulit orang 
kaya masuk Kerajaan surga dibandingkan seekor unta masuk 
lobang jarum.

Menjadi orang percaya saja susah apalagi harus bertobat. 
Karena itu perlu kesungguhan menjadi orang percaya. Saya orang 
percaya 48 tahun, membaca buku berbagai bahasa, Alkitab sudah 
fasih di otak, tapi tidak/belum lahir baru.

Bisa kita baca dalam Yohanes 3:3. Yesus me njawab, kata-
Nya: “Aku berkata kepadamu, sesung guhnya jika seorang tidak 
dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Tuhan.” 
Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali kalau ia sudah 
tua, tanya Nikodemus dalam Alkitab. Dapatkah ia masuk ke rahim 
ibunya dan dilahirkan kembali? Yesus berkata, sesungguhnya 
seseorang jika tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat 
kerajaan Tuhan. 

Hal ini yang perlu dipahami dengan benar oleh semua orang 
percaya, yakni mengalami kelahiran baru. Percaya itu bukan 
hanya di mulut tapi harus sungguh-sungguh ada di hati. Hal 
ini tentunya dapat kita lihat dari perkara-perkara yang mereka 
tangani. Saya berharap lebih banyak lagi pengacara mau ikut 
Persekutuan Doa tersebut.
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KasihNya yang tak terbendung dalam jiwa saya terus 
mencari tempat untuk disalurkan. Kerinduan saya 
menggebu-gebu agar lebih banyak orang menerima dan 

ikut menikmati kasihNya yang luar biasa itu. Dan saya pikir 
Tuhan tahu hal ini sehingga pelayanan saya diperluas.

Di Full Gospel Business Man Fellowship Inter national 
(FGBMFI) saya mempunyai teman namanya Yohanes S. Nayoan, 
dia juga melayani di The Gideons Internasional. Lembaga ini 
yang membagikan Alkitab di banyak tempat dan beberapa 
daerah. Kami sudah sering pelayanan bersama dan sangat 
akrab dengan saya. Mengetahui pelayanannya di Gideon 
International itu, suatu hari saya tanya padanya, apakah boleh 
Gideon membagikan Alkitab ke sekolah-sekolah di Kecamatan 
Paranginan (Tapanuli Utara)? Dia jawab, boleh, tapi saya tidak 
boleh yang membagikan karena saya bukan/belum menjadi 
anggota The Gideons Internasional. Saya katakan, tidak apa-apa, 

Bagi Tuhan 
Tak Ada yang Tak 

Mungkin

Bagian 4
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saya hanya memfasilitasi. Waktu itu saya memang belum anggota 
Gideon, tapi di FGBMFI saya senior dia.

Nayoan setuju. Maka saya pun mengontak pendeta-pendeta 
di Paranginan; saya sampaikan agar mereka mengumpulkan 
murid-murid sekolah setingkat SD dan SMP yang ada di 
Paranginan. Dan sesuai dengan tanggal yang disepakati kami 
ke sana. Tidak kami sangka yang hadir hampir ribuan orang 
mungkin karena mendengar bahwa kami akan memberikan 
Alkitab kepada murid-murid itu. Sebelum dibagikan, saya 
persilahkan Johanes S. Nayoan bicara. Dan kami bersyukur 
karena murid-murid menerima Alkitab dengan penuh sukacita.

Dalam perjalanan kembali lagi ke Paranginan, di wilayah 
Silangit kami bertemu seorang anak yang saya ingat murid dari 
salah satu sekolah yang kemarin menerima Alkitab. Mengapa dia 
tidak bersekolah, pikir kami heran. Kami pun mendatanginya. 
Ternyata dia disuruh pulang oleh gurunya untuk minta bayaran 
uang sekolah pada orang tuanya. Mendengar cerita ini timbul 
belas kasihan kami sekaligus kami percaya ini adalah cara Tuhan 
agar kami dapat menjangkau sekolah-sekolah di wilayah itu 
melalui petunjuk anak tersebut Mengherankan memang apa 
yang Tuhan lakukan.

Anak itu menjadi pemandu kami menunjukkan sekolah-
sekolah yang akan kami berikan Alkitab. Kami kembali bersyukur 
banyak juga sekolah yang terbuka untuk mendapatkan Alkitab 
yang kami bawa. Setelah berkeliling, kami membawa anak itu 
ke sekolahnya untuk membayarkan uang sekolahnya yang kami 
berikan. Ia gembira,kami pun bersukacita.

Sasaran Gideon membagi Alkitab salah satunya memang 
adalah pelajar SD hingga Universitas, di samping ke Hotel-hotel, 
lalu kepada Tentara, Polisi dan Pemadam Kebakaran, kemudian 
ke Rumah Sakit dan Penjara. 
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Setelah pelayanan ke Paranginan dan sekitarnya, Johanes 
S. Nayoan mengajak saya untuk menjadi anggota The Gideons 
Internasional. Saya mengiyakan karena saya memang ingin 
menjangkau lebih luas lagi orang-orang agar bisa membaca 
Firman Tuhan.

Dengan menjadi anggota, saya mengikuti kon ferensi-kon-
ferensi nasional di Indonesia, yang di adakan sekali setahun. Acara 
konferensi ini ber isikan kesaksian, Firman Tuhan dan teaching 
training tentang bagaimana membagikan Alkitab. Di Indonesia 
komunitas anggotanya disebut camp yang terdiri minimum 5 
orang yang membagikan Alkitab ke 5 sasaran tersebut. 

Tahun 2019, konferensi tahunan diadakan di Bandung 
yang akan diikuti 90 camp. Tahun depannya di Surabaya sudah 
menjadi 110 camp. Konferensi biasanya berlangsung 3-4 hari. 
Diisi oleh para pembicara, keynote speaker dan khotbah. Ada 
juga yang bersaksi, sesudah itu barulah teaching training. Ada 
juga acara outing, keluar melihat pemandangan alam.

Hari terakhir, itu hari Minggu, semua peserta masuk 
gedung gereja di kota konferensi itu berlangsung, misalnya ada 
150 gereja, maka peserta akan masuk ke gereja sejumlah itu. 
Berdua atau bertiga mereka akan menjelaskan visi misi Gideon 
International, dan akan mengajak siapa orang dari jemaat gereja 
tersebut yang mau masuk anggota Gideon. Kami juga mengimbau 
siapa yang mau menyumbang dana untuk pencetakan Alkitab. 

Kami punya kerinduan untuk “membanjiri” dunia ini dengan 
Alkitab. Sampai hari ini di Indonesia biaya pencetakan Alkitab 
masih disubsidi. Lain dengan Amerika, tiap gereja ada bagian 
misinya.

Sebagaimana tertulis, Injil Kerajaan Sorga harus 
sampai kepada segala bangsa di seluruh dunia baru datang 
kesudahannya. Dan saya melihat di banyak tempat, baik itu di 
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mal-mal, gedung-gedung bioskop, gedung-gedung perkantoran 
terdapat kebaktian-kebak tian gerejawi. Menurut saya ini adalah 
peng genapan firmanNya dalam Matius 24 : 14.

Pelayanan saya bersama Gideon sudah menjangkau 
banyak kota di Indonesia. Kami sudah ke Manado, Palu, Toraja, 
Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda. Ada pelayanan 
kami di 2 kota yang aneh, yaitu di Nabire dan di Biak. Di kota 
Nabire saya bersama seorang teman (bapak Arion Hutagalung), 
membagikan Alkitab ke penjara-penjara. Biasanya pelayanan 
seperti ini dilakukan siang hari. Tapi Tuhan memberikan kami 
dispensasi. Penjara bisa dibuka malam hari dan kepala penjara 
tidak keberatan malam itu kami bagi-bagi Alkitab kepada para 
narapidana. Kami melakukannya malam hari karena besok 
paginya kami harus ke kota Biak. Saya memahami kemudahan 
yang kami dapatkan karena campur tangan Tuhan. Meskipun 
malam hari, di penjara, di luar jam kerja, dan hal ini tidak pernah 
terjadi di mana pun, tapi Tuhan yang membuka jalan.

Di kota Biak hal yang sama juga terjadi, Tuhan turut campur 
tangan atas pelayanan kami. Sesampai di sana, kami ditemani 
6 orang anggota Gideon setempat yang akan membantu kami 
membagi Alkitab ke hotel-hotel yang ada di kota itu. Ada 10 
hotel. Dan mereka mengatakan, bahwa ada 1 hotel, milik seorang 
pengusaha non Kristen yang tidak mau menerima penempatan 
Alkitab, dan akan susah dimasuki, mereka sudah pernah 
mencoba, tapi tidak pernah diizinkan. Baiklah, kami memulainya 
di hotel milik BUMN, hotel pemerintah sampai hotel ke 9. Untuk 
hotel ke 10, mereka katakan lagi untuk tidak usah, karena 
ternyata yang punya non Kristen. Mendengarnya hati saya tidak 
ciut. Saya katakan, Tuhan Yesus cinta non Kristen sekalipun. 

Lalu saya ajak mereka ke jalan raya di depan hotel itu untuk 
berdoa. “Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah masuk 9 hotel 
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karena Engkau yang menyertai, pekerjaan kami menjadi lancar. 
Kiranya Alkitab yang kami tinggal di hotel-hotel tersebut akan 
dibaca orang dan mereka menerima keselamatan. Sekarang kami 
mau masuk ke hotel yang ke 10. Engkau punya kuasa di Surga 
dan di bumi. Jamah lah hati pemilik hotel ini supaya kami tidak 
mendapat rintangan untuk menempatkan Alkitab di kamar-
kamar hotel ini. Dalam nama Yesus. Amin.”

Selesai berdoa, saya katakan pada mereka, sekarang kita 
masuk ke hotel itu. Apa yang terjadi? Kami diizinkan masuk 
dan menempatkan Alkitab di sana. Pemiliknya setuju. Pekerjaan 
Tuhan memang tidak ada yang dapat menghalangi.

Esok harinya rencana kami mau membagi Alkitab untuk 
para tentara. Komandan kompi di markas yang akan kami datangi 
orang suku Jawa. Saya tinggal memikirkan bagaimana caranya 
untuk masuk ke kantornya. Dan peristiwa yang mengherankan 
pun terjadi. Pada waktu saya jalan pagi saya bertemu dengan 
satu orang tentara. Saya temui dia dan kami bicara.

“Besok saya mau bertemu dengan komandan kompi,”kata 
saya.

“Kenapa?” tanya tentara itu
“Saya mau kasih Alkitab kepada anak buahnya,” jawab saya 

terus terang
Tentara itu menanggapi positif lalu memberi beberapa 

petunjuk untuk sampai ke kantor koman dannya.
Di hotel saya memberi tahu kepada teman-teman tentang 

pertemuan itu. Saya ajak mereka berdoa sebelum esoknya 
kami berjalan. Kami membawa beberapa dos Alkitab untuk 
bertemu komandan Kompi. Sesampai kami di kantor itu, masih 
di depannya kami lihat seorang tentara perempuan mendatangi 
kami. Dia tanya keperluan kami. “Mau bertemu Komandan 
Kompi,” jawab saya.



58

Heran ternyata dia bersedia mengantar kami masuk. 
Rasanya kami seperti mendapat sambutan. Jadi kami tidak harus 
melewati tempat-tempat yang harus mengisi buku daftar tamu. 
Tiba di ruangan komandan Kompi, kami memberikan penjelasan 
maksud kedatangan kami, dan setelahnya dia katakan, “taruh 
Alkitabnya di sini, nanti akan saya bagikan pada anak buah saya. 
Apalagi yang harus saya bantu?” Kami menjadi takjub dengan 
penerimaan seperti itu, dan kami meyakini hal ini terjadi karena 
Tuhan berkenan.

Masih di kota Biak, kali itu kami mau membagi Alkitab ke 
satu Sekolah Negeri. Kepala Sekolahnya orang Kristen. Saya 
sampaikan bahwa kami sudah membagi Alkitab ke beberapa 
sekolah, dan di sekolah tersebut pun mau kami bagikan. 
Sambutannya positif. Ia meminta kami datang kembali jam 
12.00 agar dapat mengumpulkan murid-murid di aula sekolah. 
Rupanya maksud bapak itu agar murid yang Kristen saja yang 
berkumpul, dan yang non Kristen tidak ikut. 

Setelah murid-murid itu berkumpul, kami menjelaskan apa 
yang akan kami berikan, mereka senang menerimanya sampai 
bertepuk tangan. Dan kami lihat murid-murid yang non Kristen 
memandang kami dari kejauhan. Mereka berteriak ketika kami 
akan pulang. “Pak, kami belum dapat, kami belum dapat.” Karena 
mereka yang minta, maka kami memberikannya. Kami yakin 
Tuhan punya banyak cara agar banyak orang mengenalNya.

Di daerah Manggala, kami juga membagi Alkitab untuk 
para polisi. Kami datang pada waktu mereka apel pagi. Tentunya 
kami tidak ikut apel. Selesai mereka apel, barulah kami diberi 
kesempatan menjelaskan pemberian Alkitab itu, tapi sebelumnya 
yang non Kristen dipisahkan. Alkitab kami bagikan pada mereka 
dan yang non Kristen hanya menonton. Yang menonton itu pun 
ternyata juga mau menerima Alkitab, kami tidak menahan diri 



59

untuk memberikan. Bukankah Alkitab diberikan kepada 
setiap orang?

Di tempat itu juga kami lihat orang-orang tahanan 
polisi dalam sel. Kami tanya ke mereka, “mau Alkitab 
nggak?”. Mereka jawab, mau. Kami pun memberikannya. 
Wajah mereka gembira ketika menerima. Ini pun pasti 
pekerjaan Tuhan, orang-orang yang mau ke neraka 
mendapat paspor ke Surga melalui Alkitab yang akan 
mereka baca. Tuhan Yesus juga mengasihi mereka maka 
mereka juga mendapat kesempatan untuk menerima 
Alkitab.

Bahagia mereka yang menerima Alkitab yang 
kami berikan terpancar dari wajah mereka dan hal ini 
melegakan hati kami. Perasaan inilah yang ingin terus 
saya miliki dengan memperluas jangkauan pelayanan 

Bahagia mereka yang menerima 
Alkitab yang kami berikan 
terpancar dari wajah mereka 
dan hal ini melegakan hati 
kami. Perasaan inilah yang 
ingin terus saya miliki dengan 
memperluas jangkauan pelayanan 
penginjilan saya.

Talas Sianturi
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penginjilan saya. Saya memberi diri untuk mengajar di Youth 
With A Mission (YWAM) atau Yayasan Wahana Anak Muda di 
Indonesia (YWAM). YWAM adalah salah satu persekutuan anak-
anak muda yang berpusat di Hawai dan mempunyai ribuan base 
di seluruh dunia dan juga kota-kota di Indonesia.

Pada tahun 1980 pimpinan YWAM di Indonesia, John 
Salendeho mendirikan Yayasan Wahana Anak Muda itu di Jakarta 
dan penasehatnya adalah Mayjen Drs. UE Madelu dan saya. Pada 
waktu itu YWAM Indonesia kantor pusatnya di Cilangkap, Jakarta. 

Perkenalan saya dengan mereka yang tergabung dalam 
YWAM indonesia diawali dengan kedatangan mereka ke kantor 
saya. Dari pembicaraan kami, ada benang merah kesamaan 
visi, dan mereka kemudian meminta saya mengajar di base-
base YWAM di Cilangkap, Bekasi dan di Denpasar, Bali. Bahan 
pelajarannya diberikan oleh mereka. 

Selama tiga bulan anak-anak muda belajar di base YWAM 
Indonesia. Dilatih dalam sebuah asrama. Tiga bulan kemudian 
mereka outreach, bersaksi di berbagai tempat seperti tempat-
tempat pelacuran, kami sebut tempat orang-orang berdosa. 
Jangkauan pelayanan mereka bisa sampai ke luar negeri.

Di tahun 1975 YWAM adalah persekutuan muda-mudi 
terbesar sedunia dan telah mendirikan satu universitas, 
University of the Nations di Hawai, dan banyak jurusan ada di 
sana. Mereka yang sudah lulus Teaching & Training di YWAM 
mempunyai nilai tersendiri untuk masuk universitas tersebut. 

Salah seorang anak saya, dari tiga anak laki-laki, Pahala 
Habel Sianturi, sudah ikut YWAM Indonesia sampai ke Hawai. 
Dia outreachnya di Kerajaan Tonga di Pasifik Selatan. Kembalinya 
ke Indonesia dia masuk ke UKI, selesai menjadi Sarjana Sastra 
Inggris.
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Kembali ke YWAM Indonesia, pelayanan mereka yang 
selesai Teaching & Training, sampai ke acara-acara besar di 
sebuah negara seperti pada olimpiade. Waktu di Indonesia ada 
Asian Games, peserta YWAM dari luar negeri datang ke Indonesia 
untuk melayani para peserta Asian Games tersebut. Ada yang 
tinggal di apartemen kami, 1 bulan dan gratis. Ini persembahan 
saya untuk pekerjaan Tuhan.

Training yang saya berikan pada peserta YWAM Indonesia 
adalah hal-hal yang mendasar seperti pertobatan. Saya mengikuti 
kurikulum yang mereka berikan. Jangan bayangkan saya 
menerima bayaran untuk memberikan training itu. Meskipun 
saya seminggu ada di satu tempat, semua kebutuhan saya 
membayar sendiri. Hal ini saya lakukan dengan sukacita, karena 
Tuhan yang menyediakan keperluan dan kebutuhan saya. Saya 
mengimani hal ini dan itu yang saya dapatkan. 

***

Melakukan hal apa pun bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, 
itu sangat menyenangkan. Saya mengalaminya tiap-tiap waktu 
terlebih saat saya sudah bertobat. Tidak hanya dalam pelayanan 
yang saya lakukan, tapi juga saat saya berkarir sebagai Advokat 
dan Pengacara. Firman Tuhan mengatakan, bahwa apa yang tidak 
mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Keberhasilan 
demi keberhasilan yang saya capai, itu mustahil tanpa turut 
campur tangan Tuhan.

Beberapa kasus besar patut saya bagikan agar orang-
orang tahu bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu dahsyat. Bukan 
karena pandai saya bicara dan pengetahuan hukum yang saya 
miliki maka sejumlah kasus besar yang melibatkan orang-orang 
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penting dan kaya dapat saya dan tim memenangkannya. 
Sejumlah kasus pun datang dari luar kota. Salah satunya 
dari Samarinda, Kalimantan. Kasus dua orang kakak 
beradik, pengusaha yang disebut sebagai Raja Kayu. 
Mereka punya 3 kapal terbang pribadi. Kekayaan dari 
keduanya mencengangkan saya. Kasus dari kedua orang 
ini bagi banyak orang adalah kasus yang luar biasa, 
mereka harus berhadapan dengan seseorang yang masih 
mempunyai “hubungan khusus” dengan penguasa negeri 
ini. Kesalahan mereka pun dicari-cari sampai ditangkap 
Kejaksaan Agung.

Saya bukan pengacara yang pertama untuk 
menangani kasus ini. Seorang teman yang mengajak, 
dia Asisten pada Kantor Advokat & Pengacara top di 
Indonesia, dan ada beberapa kasus yang sudah pernah 
kami tangani bersama-sama.

Melakukan hal apa pun 
bersama Tuhan dan di 
dalam Tuhan, itu sangat 
menyenangkan. Saya 
mengalaminya tiap-tiap waktu 
terlebih saat saya sudah 
bertobat.

Talas Sianturi
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Dia tanya, “Pak Sianturi mau tidak bela perkara di 
Kalimantan, di Samarinda?”

“Perkara apa?” tanya saya.
Dia menerangkan di awal, dan meminta saya langsung 

bertemu. Dia jelaskan juga bahwa saya sebagai pengacara ke 4. 
Singkat cerita, saya tidak masalah dan setuju. Tapi saya diminta 
menjadi koordinator sebab dia sudah menolak menangani kasus 
itu. Mungkin Tuhan yang membuatnya takut, dan saya dibuat 
Tuhan berani menangani kasus yang sesungguhnya tidak mudah.

Tiga pengacara yang lain sudah ada di sana. Saya katakan 
pada para klien, bahwa kali ini saya tidak mau di hotel. Berikan 
saya satu mess yang bebas dengan kamar yang besar. Mereka 
setuju. Waktu saya bertemu mereka, saya katakan agar kami 
berdoa dulu meskipun kepercayaan keduanya berbeda dengan 
saya. Saya juga sampaikan kalau lawan mereka itu berat, yang 
bisa bantu kami hanya Tuhan. Saya layani keduanya dengan 
Firman Tuhan dan doa.

Dua tahun saya bolak-balik Samarinda-Jakarta. Selama 
di Samarinda saya berkesempatan melayani di gereja-gereja 
di sana. Bukan saya yang meminta, tapi gereja-gereja tersebut 
yang meminta, mungkin mereka mengenal pelayanan saya di 
FGBMFI. Saya tidak menerima bayaran kala melayani. Mereka 
memberikan amplop, diterima tidak salah, tapi saya katakan 
tidak usah karena saya punya klien dari Tuhan. Gereja-gereja itu 
pun menerima kembali amplop tersebut.

Kembali pada dua klien saya, saya katakan bahwa saya tidak 
mau menyogok hakim, tapi terserah jika mereka mau bicara pada 
hakim, hanya saja saya katakan kalau mau memberi, berilah 
untuk pelayanan penginjilan. Dan sebelum masuk ke ruang 
pengadilan, saya masuk ke satu ruangan, saya berdoa. 
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Di ruang pengadilan, mujizat Tuhan pun terjadi. Jaksa 
menuntut 7 tahun, tapi hakim membebaskan kedua klien 
tersebut. Tentu saja kenyataan ini jadi ramai. Bagaimana tidak, 
karena berbagai pihak sudah memperkirakan hukuman yang 
berat dalam kasus ini karena terbentur dengan suatu kekuasaan 
yang melatarbelakanginya. Di sini saya melihat, banyak orang 
yang lupa, di atas segala kekuasaan di bumi, ada kuasa yang 
lebih besar di surga! Orang-orang katakan, ini permainan 
Pengacaranya. Saya diam saja, karena kalau saya katakan ini 
karena kuasa Tuhan, mereka tidak paham.

Tidak berhenti di situ saja kasus kedua klien tersebut. 
Ada kasus baru yang dikenakan kepada mereka, kali ini kasus 
penyelundupan sekian ratus alat-alat berat (traktor). Jaksa 
penuntutnya sudah diganti, bukan orang yang sama dengan 
kasus sebelumnya. Kali ini satu orang Batak, dan yang satu lagi 
orang Timor. Saya katakan pada jaksa-jaksa itu, kalau pada kasus 
kemarin saya tidak bisa berdoa dengan jaksanya, sekarang kita 
bisa sama-sama berdoa. Karena kami seiman. Bukan hal yang 
kebetulan juga, kalau saya adalah senior mereka, karena saya 
sudah pernah jadi jaksa.

Mujizat Tuhan terjadi kembali. Satu klien dibebaskan 
dari tuntutan 7 tahun tapi yang satu lagi dituntut sekian bulan. 
Dia lalu banding, dan hasilnya dibebaskan juga. Luar biasa 
kalau Tuhan sudah campur tangan. Saya minta agar mereka 
memberikan sumbangan kepada gereja-gereja di Samarinda, 
selain honorarium ke kantor kami, dan mereka bersedia.

Setelah mereka bebas, kami bikin acara syukuran di rumah 
mereka. Kami panggil gereja-gereja yang pernah saya layani di 
Samarinda. Saya katakan pada mereka bahwa ada video di surga 
yang melihat apa yang kita kerjakan di bumi. Bersama Yesus kita 
dapat lakukan perkara-perkara besar. Keluarga dari dua klien 
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saya itu juga datang menghadiri acara syukuran itu. Sampai 
sekarang dengan klien dan keluarganya saya masih berhubungan 
baik.

Kasus berikut yang saya tangani adalah kasus Raja Rotan 
di Balikpapan. Dua orang pelaku bisnis bersaudara, setelah 
dua kali menyelundupkan rotan yang berasal dari Balikpapan 
ke Hongkong berhasil, kali ketiga itu tertangkap di pelabuhan 
Balikpapan. Kasus mereka sudah pernah ditangani beberapa 
pengacara, tapi kemudian para pengacara itu mundur. Apa 
penyebabnya, saya tidak mengerti, itu adalah kehendak Tuhan.

Kedua klien itu yang mencari saya. Tapi ketika itu saya 
bersama-sama teman dari FGBMFI Jakarta/Bandung harus 
berangkat melayani chapter FGBMFI ke Srilangka, sedangkan 
kasus itu 7 hari lagi akan disidang di pengadilan Balikpapan. 
Meskipun demikian, saya menyanggupi untuk menjadi 
pengacaranya, tapi saya katakan jangan dulu nama saya 
dimasukkan agar jaksa di sana tidak “pasang kuda-kuda” , 
mempersulit pekerjaan saya nanti, dan saya akan datang dua 
hari sebelum hari sidang pengadilan.

Pelayanan Firman Tuhan tetap saya jalankan karena itu 
hal yang utama. Teman-teman FGBMFI masih melanjutkan 
pelayanan ke India, dan saya pulang ke Jakarta untuk besoknya 
terbang ke Balikpapan. Karena para klien masih menunggu saya 
untuk memasuki persidangan pengadilan.

Waktu itu berkas sidang belum saya baca/pelajari. Dengan 
itikad baik, saya menghadap ke kepala kejaksaan karena saya 
juga tahu dia pernah jadi tetangga di Semarang sebagai anak 
buah saya. Dia pernah punya masalah juga dengan saya, bukan 
masalah besar tapi cukup mengganggu. 

Sebelum saya menemui dia, saya katakan pada Tuhan, 
“Tuhan, saya tahu dia tidak senang dengan saya, tapi saya 
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ingat FirmanMu, apabila hidup seseorang berkenan kepada 
Tuhan,maka musuhnya pun diperdamaikan dengan dia.” (Amsal 
16 : 7). Saya pun berangkat ke kantornya, Kejaksaan Negeri 
Balikpapan. Begitu saya masuk ke kantornya, dia menyambut 
saya.

Dia katakan, “Eh, ini saya punya bos.” Saya cukup kaget 
dengan sambutannya. Saya sempat berpikir, jangan-jangan itu 
hanya lip service. Tapi kemudian saya menghapus pikiran itu 
karena ingat doa saya yang ternyata dijawab Tuhan.

Sebelumnya dia katakan bahwa sidang 3 hari lagi, tapi 
kemudian dia ralat, bahwa sidangnya besok. Kaget juga saya 
mendengar sidang secepat itu. Jika mengandalkan kekuatan 
sendiri, pasti saya akan menga lami kesulitan karena belum 
mempelajari berkas kasus tersebut. Tapi yang kemudian saya 
ingat adalah saya dapat mengandalkan Tuhan. Maka saya pun 
berdoa agar saya mempunyai kesempatan mempersiapkan diri 
untuk membaca berkas-berkas itu.

Apa yang Tuhan izinkan terjadi di luar pikiran saya yang 
terbatas. Saya juga tidak memikirkan bahwa hal tersebut dapat 
terjadi. Disampaikan ke saya, bahwa sidangnya ditunda karena 
mertua jaksa itu meninggal dunia. Tentu saja saya ikut merasakan 
kesedihan jaksa itu. Dan saya pun ke rumahnya menyatakan 
turut berdukacita. 

Selanjutnya dia katakan, yang akan sidang dengan saya 
adalah orang lain, jaksa penggantinya. Saya tidak mengenal jaksa 
yang akan bertemu dengan saya di persidangan. Tapi itulah yang 
diatur Tuhan. Saya pun tetap tenang untuk bisa fokus pada acara 
persidangan klien saya. Sudah beberapa bulan klien saya ditahan 
di rumah penjara.

Untuk kasus ini saya tidak menginap di hotel, tapi di rumah 
klien itu agar saya bisa berdoa dengan bapaknya, yang saya 
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panggil Mr. Lay. Bapaknya belum Kristen, tapi tidak masalah 
saya berdoa di rumah itu. Sampai suatu hari, saya mau ke gereja 
(Sidang Jemaat Allah) di Balikpapan, dan saya ajak bapak itu 
untuk ikut dan dia mau. Yang berkhotbah orang Amerika, tapi 
yang kemudian membuat pikiran saya rumit adalah waktu itu 
akan diadakan Perjamuan Kudus. Bagaimana dengan bapak ini? 
Pastinya dia tidak bisa ikut Perjamuan Kudus. Saya punya ide, 
saya sentuh dia dan mengatakan, bahwa dia harus terima Yesus 
jika ingin ikut Perjamuan Kudus. Dia mengatakan iya, dan saya 
minta dia mengikuti doa saya, yang pada pokoknya berbunyi: 
“Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni saya, mari masuk 
dalam hati saya, jadilah Tuhan Juru Selamat pribadi saya. Amin.” 
Setelahnya saya salam dia, hati saya jadi lega dan tenang. Dia ikut 
Perjamuan Kudus. Saya melakukan hal ini karena memang Tuhan 
yang menggerakkan.

Bagaimana kepercayaan dia setelah itu, kiranya Tuhan 
memberkatinya. Bagian saya adalah mengurus perkara anaknya 
di pengadilan. Pengadilan memutuskan ia bebas potong tahanan! 
Ini pekerjaan saya? Bukan, saya hanya lah alatNya, Tuhan lah 
yang memberi ia kebebasan itu.

Kasus pengadilan berikutnya terjadi di Surbaya. Kasus 
tuduhan penyelundupan mobil terhadap seorang klien. Saya 
bukan pengacara pertama yang menangani kasus ini, bahkan 
yang saya dengar sudah sidang beberapa kali. Ada pengacaranya 
yang meninggal dunia, ada pula yang mengundurkan diri. 
Pengacaranya tinggal satu dan saya digabungkan dengan dia.

Saya berangkat sore hari dari Jakarta, dan setibanya di 
bandara Surabaya, dalam hati saya katakan pada Tuhan, “Tuhan, 
kasus ini sudah beberapa kali disidang, tolong besok ditunda 
sidangnya supaya saya bisa membaca berkasnya. Amin.” Pendek 
saja doa saya, dan saya tidak membayangkan apa yang akan 
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terjadi. Kami masuk ke hotel, berunding dengan klien, dan 
menandatangani surat-surat yang diperlukan. 

Apa yang terjadi esok harinya? Sidang ditunda karena 
mertua dari Ketua Majelis Hakim, meninggal di Toraja. Saya 
mendengarnya setelah tiba di pengadilan, dan saya lupa apa yang 
sudah saya doakan. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, apa 
saja hal yang tidak mungkin, bisa terjadi. Itulah yang diberikan 
Tuhan. Akhirnya saya punya waktu untuk mempelajari lebih 
jauh kasus itu sekaligus dapat istirahat dengan baik. Dua minggu 
sidang ditunda.

Pada masa penundaan itu saya bicara dengan klien itu. Saya 
memanggil namanya, karena ia masih muda.

“Kamu tahu tidak, kamu dan saya orang berdosa. Kita 
minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan. Kalau Dia kasih 
pertolongan, bisa bebas kita. Mari kita bantu gereja Tuhan,” kata 
saya.

“Terserah oom,” tanggap dia
Saya lalu menelpon YWAM Indonesia di Bali, saya tanyakan 

apakah mereka membutuhkan uang untuk jalannya pelayanan, 
ketika dijawab iya lalu saya minta nomor rekening mereka. Uang 
pun dikirim ke sana. Saya yakin Tuhan selalu punya cara terbaik 
untuk mendukung pelayanan.

Klien saya ini orang baik, ia mau diarahkan untuk melakukan 
hal yang baik. Sampai masa sidang tiba dan jaksa menuntut 
hukuman 4 tahun penjara untuk klien kami, tapi atas kemurahan 
Tuhan pembelaan kami dimenangkan, hakim memutuskan klien 
kami dibebaskan. 

Hakim itu rupanya mencari saya di Jakarta, sampai ke 
kantor saya, kata dia. Tapi dia tidak menemukan kantor saya 
padahal jelas terpampang alamatnya. Saya mengetahui hal ini 
dari hakim itu sendiri ketika bertemu dalam perkara lain. Tidak 
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saya tanyakan apa kepentingannya mau bertemu saya, hanya 
saya menduga dia berpikir saya mendapat honararium besar 
dari kasus yang kami menangkan dan dia ingin minta bagian. 
Tapi Tuhan tidak izinkan kami bertemu lagi.

Sekarang klien saya tersebut sudah jadi pendeta dari gereja 
GBI, meski bisnisnya tetap jalan. Suatu hari kami bertemu di 
rumah saya, dia datang ingin berkonsultasi. Dalam kesempatan 
itu saya ceritakan tentang pembangunan Gedung Sekolah 
Minggu, sekaligus menjadi Gedung Pertemuan (disebut Sopo 
Godang) dari gereja HKBP di Paranginan, Tapanuli, Sumatera 
Utara. Rencana anggarannya – di luar tanahnya – sekitar Rp 
1 milyar. Saya tanya dia bisa bantu berapa. Dia sebutkan Rp 50 
juta. Saya menghargai berapa pun yang bisa dia bantu. Sudah jadi 
pendeta, tapi tetap bantu pekerjaan Tuhan, luar biasa namanya. 
Haleluyah!
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Mau melihat mujizat Tuhan terjadi? Iman dan doa harus 
berjalan beriringan. Apa yang akan kita kerjakan untuk 
menjadi saksiNya, jangan dianggap sebagai beban. 

Lakukan saja bagian kita menjadi pelaku firmanNya,maka Tuhan 
akan melakukan bagianNya. 

Hal ini terus terjadi dalam kehidupan saya. Ketika itu saya 
dalam situasi dan kondisi yang tidak mungkin bisa melakukan 
sesuatu, kecuali hanya berdoa minta pertolongan dari Tuhan 
atas kantor kami dan melihat apa yang terjadi. Ini tentang 
peristiwa kerusuhan tahun 1998 di mana terjadi penjarahan dan 
perusakan toko-toko dan rumah di banyak tempat khususnya 
di kota Jakarta, dan terlebih di daerah kota (Jalan Gajah Mada 
no. 219 C yang dikenal sebagai ex Hotel Yin Pin, di mana lokasi 
kantor kami berada, dan di Jalan Hayam Wuruk serta Jalan 
Raya Mangga Besar). Tuhan benar menolong kami, pelataran 
depan kantor dijadikan tempat menaruh barang-barang jarahan 
sehingga kantor kami luput dari perusakan dan penjarahan.

Kasih 
yang Tidak 

Terbendung

Bagian 5
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Penggenapan Firman Tuhan juga saya dapati kala saya 
berdoa untuk orang sakit. Pagi itu, tahun 1989, saya bekerja di 
kantor ada seorang ibu menelpon. Ibu ini istri penatua GKPI, 
teman sepelayanan saya dalam Yayasan Sahabat Injil YPPII. 
Ia mau datang ke kantor, minta didoakan karena sudah 3 hari 
sakit, susah tidur. Ia sudah mendatangi beberapa dokter, tapi 
tetap tidak sembuh. Suaminya yang sedang berada di luar negeri 
menyuruhnya minta didoakan oleh saya. Saya katakan pada ibu 
itu, ia tidak usah datang ke kantor saya, saya akan mendoakannya 
melalui telepon. Seperti ada tertulis dalam Markus 16 : 18, saya 
meminta kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ibu 
itu mengalami kesembuhan.

Apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kita, bisa hal apa 
saja dan dilakukan oleh siapa saja. Hal ini otoritas Tuhan. 
Bagian kita menerimanya untuk Tuhan pakai. Dan sekali lagi, 
doa kesembuhan terjadi. Peristiwanya pada acara Kebaktian 
Tahunan Nasional (KTN) di Batu, Malang tahun 1979. Kami 
mengadakan Persekutuan Doa jam 7 pagi. Saya melihat seorang 
bapak dari Pekanbaru datang sendirian. Istrinya tidak bisa ikut 
doa pagi karena sakit dan berada dalam kamar. Oleh dorongan 
Roh Kudus, saya minta persetujuan bapak itu untuk mendoakan 
istrinya. Saya pun berdoa dalam kamar mereka agar ibu itu 
beroleh kesembuhan dan dapat mengikuti rangkaian acara KTN 
pada hari itu. Saya mengutip Firman Tuhan dari Markus 16:18. 
Selesai berdoa, saya melihat ibu itu bisa duduk. Puji Tuhan, 
kesembuhan terjadi sehingga mereka bersama-sama dapat 
berangkat mengikuti acara-acara kebaktian.

Mujizat demi mujizat terus dinyatakan. Saya diminta berdoa 
untuk kesembuhan seorang bapak yang saat itu sedang dirawat 
di salah satu rumah sakit di Tanjung Priok. Temannya sekantor, 
dari Departemen Perhubungan Laut yang meminta saya. Saya 
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pun menyanggupi untuk datang sore hari, dan saya minta 
kalau ada teman-teman sekantornya yang beragama 
Kristen untuk ikut datang agar bisa mendukung dalam 
doa. Di rumah sakit saya mendapati teman-temannya 
yang datang lebih banyak dari yang saya minta, kira-kira 
ada 10 orang. Tapi hanya 5 orang yang Kristen. Dengan 
sopan saya katakan, agar yang Kristen saja yang bersama 
saya dalam ruangan karena kami akan berdoa secara 
Kristen. Maka yang non Kristen pun bersedia untuk 
keluar. 

Sebelum saya memimpin doa, saya tanya pada 
teman-teman yang Kristen, apakah sudah lahir baru. 
Mereka kelihatan bingung dengan pertanyaan saya, tapi 
saya paham mereka tidak mengerti, maka saya tuntun 
mereka untuk mengaku dosa dan menerima Yesus Kristus 
secara pribadi. Bersyukur mereka semua mau. Setelah 
itu saya minta kami mengelilingi teman yang sakit itu. Ia 
sudah tidak bisa bicara, beberapa hari tidak mau makan, 

Apa yang Tuhan bisa lakukan 
melalui kita, bisa hal apa saja dan 
dilakukan oleh siapa saja. Hal 
ini otoritas Tuhan. Bagian kita 
menerimanya untuk Tuhan pakai.

Talas Sianturi
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bahkan diajak bicara diam saja dan tidak mau membuka 
mata.

Kami mulai berdoa bersama, dan saya membisikkan  
Firman Tuhan ke telinga orang yang sakit itu, “Haleluyah, 
Tuhan Yesus mengasihi kamu.” Berulang-ulang saya 
katakan itu, dan secara perlahan saya melihat teman yang 
sakit itu menunjukkan respon, walaupun tidak seketika 
sembuh. Tapi respon yang sedikit itu pun sudah menjadi 
awal yang baik, dan saya mendoakan kesembuhannya 
dalam nama Yesus. Selesai prosesi itu, saya pun pulang. 

Dua minggu setelah peristiwa itu, dalam pertemuan 
FGBMFI yang kami adakan di salah satu hotel di daerah 
Jakarta Pusat (Hotel Transera), tiba-tiba saya melihat 
kehadiran orang yang sakit itu. Ia dalam keadaan sehat 
dan dengan semangat menceritakan kesembuhannya. 
Betapa ajaib pertolongan Tuhan menyembuhkan orang 
itu.

Sebagai orang yang telah lama bergabung dalam 
pelayanan FGBMFI, kami memiliki roh yang menyala-
nyala untuk melayani Tuhan, kami tidak bisa mengabaikan 

Bagian kami adalah memberi 
karena Tuhan sudah 
menyediakan yang kami 
perlukan

Talas Sianturi



75

orang sakit yang kami temui, kami tidak bisa diam untuk tidak 
berdoa agar orang sakit itu beroleh kesembuhan. Kami sukacita 
melakukan pelayanan ini karena kami tahu bahwa kami sedang 
menyukacitakan hati Bapa di surga. 

***

Pernah saya diminta ke Batam untuk menghadiri Konvensi 
Nasional FGBMFI di sana. Dalam konvensi itu diadakan acara 
makan siang dengan para pendeta (Pastor Luncheon). Kami 
undang semua pendeta sekota itu untuk makan siang bersama. 
Pada acara itu kami perkenalkan pelayanan FGBMFI dan agar 
gereja-gereja itu mau menganjurkan jemaatnya ikut bergabung 
menjadi anggota FGBMFI. Tapi masih ada pendeta yang tidak 
mengerti tujuan yang kami maksud. Mereka berpikir kalau ada 
jemaatnya ikut FGBMFI, maka uangnya tidak akan masuk ke 
gereja.

Saya kemudian menerangkan, bahwa jika ada pengusaha 
(pelaku bisnis) yang kami menangkan dalam persekutuan 
FGBMFI dan belum menjadi anggota sebuah gereja, kami 
akan tanya tinggalnya dimana, dan kami akan bawa ia masuk 
menjadi anggota gereja terdekat. Kami juga meminta supaya ia 
membayar persepuluhannya ke gereja tersebut. FGBMFI tidak 
mengambil persembahan persepuluhan dari anggotanya karena 
persembahan persepuluhan itu adalah hak dari gereja dimana 
dia menjadi anggota (Maleakhi 3:10). Mendengar hal ini tentu 
saja mereka yang hadir menjadi senang.

Bagian kami adalah memberi karena Tuhan sudah 
menyediakan yang kami perlukan. Karenanya Pembicara dalam 
chapter meeting pun kami berikan berkat, meskipun Pembicara 
itu seorang pengusaha. Mau disumbang lagi, juga tidak masalah. 
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Pelayanan Air Lift FGBMFI telah membawa saya 
menyinggahi banyak kota di Indonesia, tidak hanya di kota-kota 
besar,tapi juga kota-kota kecil. Dan selalu kami saksikan mujizat 
Tuhan yang terjadi. Seperti yang terjadi di Paranginan. Bersama 
teman-teman FGBMFI sudah 3 kali kami ke sana. Kali itu saya 
datang dengan teman-teman dari Jakarta, Medan, Palembang. 
Pendeta-pendeta se kecamatan Paranginan berkumpul. Kami 
menginap di Balige. Bandara Silangit waktu itu belum ada.

Dalam pertemuan pendahuluan kami katakan bahwa nanti 
kami akan bersaksi dalam kebaktian gereja-gereja. Dan kami 
akan menga dakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) esok 
harinya sesudah kebaktian gereja-gereja. Jam 12.00 selesai 
gereja kami kumpul di halaman gereja HKBP. Banyak sekali orang 
yang datang, mereka baru pulang dari gereja masing-masing. 
Di Paranginan ada 54 gereja dari 13 denominasi gereja. Saya 
yang jadi Pemandu Acaranya (MC). Dimulai dengan kesaksian-
kesaksian 3-4 orang, masing-masing bersaksi kurang lebih 5 
menit.

Karena KKR siang hari, matahari sangat menyengat. Kami 
melihat ibu-ibu sudah mulai ada yang pakai payung, ada yang 
pakai sapu tangan untuk menutup kepalanya,dan mereka duduk 
di atas rumput. Lalu saya katakan pada teman-teman, bahwa 
kalau saya menyampaikan Firman Tuhan mereka bisa pingsan. 
Saya pun mengajak teman-teman berdoa supaya awan ke luar 
dari persembunyiannya yang menutupi tempat itu sehingga 
kita bisa menikmati AC alam. Seorang teman saya minta berdoa 
dalam bahasa Inggris dan saya menerjemahkannya dalam bahasa 
Batak. Inti doanya adalah, “Bapa, umatmu sudah menunggu 
Firman Tuhan, mendengar suaraMu, tapi saat ini panas terik 
karena awan bersembunyi. Keluarkanlah awan yang menutupi 
tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin.”
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Mujizat Tuhan sungguh terjadi, awan menutup 
menaungi tempat tersebut. Firman dapat disampaikan, 
kesembuhan-kesembuhan terjadi, pendeta-pendeta 
menerima urapan Roh Kudus, penumpangan tangan. 
Kami sadari semua itu terjadi karena anugerah Tuhan. 
Dan sebelum kami pulang ke Balige, saya didatangi 
seorang penatua, masih ada hubungan keluarga dengan 
saya. Istrinya itu sakit sudah lebih dari satu minggu 
duduk di depan tungku. Paranginan itu cuacanya dingin, 
1.300 meter di atas permukaan laut. Karena sakitnya 
itu ia tidak datang dalam KKR. Saya mendatanginya dan 
mengajaknya berdoa. Seketika ia menjadi sembuh. Takjub 
kami dengan perbuatan Tuhan. Haleluyah.

Berdasarkan acara tersebut, kami pernah mem-
bentuk suatu Yayasan Barita Nauli. Melalui yayasan ini 
kami mengabarkan Injil melalui KKR-KKR di Para nginan. 
Kami juga mendukung berdirinya Badan Kerjasama Antar 

Pelayanan Air Lift FGBMFI telah 
membawa saya menyinggahi 
banyak kota di Indonesia, tidak 
hanya di kota-kota besar, tapi 
juga kota-kota kecil. Dan selalu 
kami saksikan mujizat Tuhan yang 
terjadi.

Talas Sianturi
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Gereja (BKAG), untuk kebersamaan gereja-gereja se Kecamatan 
Paranginan, misalnya menga dakan acara Natal bersama. Kepada 
mereka juga kami kirimkan Alkitab bekerja sama dengan Gideons 
International, kami mengirimkan buku-buku cerita tentang tokoh-
tokoh Alkitab untuk anak-anak Seko lah Minggu bekerjasama 
dengan bapak St. Amir L. Sirait.

Dua tahun kemudian, saya mengajak teman-teman di 
FGBMFI kembali ke Paranginan. Kami berkumpul di Medan, 
kemudian konvoi 2 mobil sampai di Balige. Kami menginap 
di hotel. Kali itu kami melibatkan camat. Di Pasar Onan Raja, 
Paranginan kami membeli roti dan air putih kemasan sebanyak 
40 dus berisi 1.000 gelas untuk dibagikan nanti pada peserta 
KKR yang hadir. Tapi saya pesankan pada seorang teman, jangan 
berikan makanan yang kami bawa pada panitia lokal, jangan 
diturunkan makanan itu sebelum acara selesai. Biarkan dalam 
mobil dulu.

Acara KKR itu diadakan lepas magrib, dan baru saja 3 orang 
bersaksi tiba-tiba, hujan turun. Saya katakan pada teman-teman, 
dulu kita berdoa minta awan, sekarang kita mau usir hujan ini. 
Orang-orang sudah mulai berlarian, mencari tempat berteduh, 
tapi saya sampaikan perkataan iman agar mereka jangan lari, 
kita akan berdoa, hujan pasti berhenti, ini acaranya Tuhan. Kami 
kemudian berdoa, dan hujan pun berhenti seketika. 

Firman Tuhan pun bisa disampaikan, pertobatan terjadi, 
kesembuhan-kesembuhan Ilahi juga terjadi. Luar biasa pekerjaan 
Tuhan. Sebelum mereka pulang, saya katakan ada manna dari 
surga. Makanan dan minuman dibagikan untuk mereka. Tidak 
ada yang tidak mendapatkan. Tuhan Yesus tidak berubah. Mujizat 
yang pernah terjadi dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi 
makan 5.000 orang dan sisanya dikumpulkan terdapat 12 bakul, 
mujizat seperti itu dapat terjadi. 
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Beberapa waktu kemudian, kami mengadakan lagi KKR di 
Paranginan dalam gedung gereja HKBP. Penyelenggaranya semua 
denominasi gereja se Kecamatan Paranginan. Kali itu kami 
berkumpul di Huta Ginjang, kira-kira 2,5 km dari Paranginan. 
Masih di tempat itu kami mendapat laporan gereja di Paranginan 
lampu padam. Upaya sudah dilakukan untuk menghubungi 
petugas PLN Kabupaten di Tarutung, tapi lampu belum juga 
menyala. Saya diam saja karena hati saya tenang menghadapi 
peristiwa itu. Jam 17.00 kami berangkat ke tempat acara. Kami 
saksikan di gereja tersebut sudah penuh orang satu kecamatan, 
sudah dari jam 16.00 kata panitia mereka di sana. Teman-teman 
team Full Gospel sesuai dengan kapasitas masing-masing juga 
sudah mencoba menghubungi petugas PLN dan petugas terkait 
agar listrik bisa menyala. Tapi tetap listrik masih padam. 

Saya katakan pada ketua Panitia KKR untuk berdoa di kamar 
konsistori gereja, dipanggil semua pendeta, yang masuk kira-kira 
20 orang. Tapi mereka minta pihak kami saja yang memimpin 
doa. Kami meminta semua bergandeng tangan bersehati berdoa. 
Dalam doa kami minta agar listrik dinyalakan PLN sehingga KKR 
bisa berlangsung, sebab sudah banyak jemaat yang hadir, mereka 
berjalan kaki dari rumah masing-masing, mereka lapar dan haus 
Firman Tuhan. Yang terjadi...lampu belum menyala. 

Dalam keadaan lampu yang masih padam, kami minta 
mereka yang hadir bernyanyi “Dalam Nama Yesus ada 
Kemenangan”, “Ada kuasa dalam DarahNya”. Nyanyi terus sampai 
kurang lebih 5 menit, lampu tiba-tiba menyala. Semua yang hadir 
tepuk tangan, pernyataan gembira melihat Tuhan menyatakan 
kuasaNya. KKR akhirnya bisa berlangsung, saya membawakan 
Firman dalam bahasa Batak campur juga dengan bahasa 
Indonesia agar teman-teman saya mengerti. 
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Bicara mujizat yang Tuhan buat dalam pelayanan kami 
maupun kehidupan pribadi saya, tidak akan cukup dituliskan 
dalam satu buku. Satu waktu kami Air Lift ke Manado, ke daerah 
Kawangkoan, dari kota Manado jaraknya kira-kira 70 km. Salah 
satu anggota tim kami (bapak Yohanes Samuel Nayoan) berasal 
dari Kawangkoan. Kami melayani di gereja-gereja, istilah kami 
bersaksi, bukan khotbah supaya enak diterima. Kami pulang 
dari Kawangkoan melalui bandara Sam Ratulangi, Manado, ada 
yang ke Makassar, ada yang ke Toraja, ada yang ke Bali dan saya 
ke Jakarta. Di ruang tunggu ada anggota kami,dari Makassar saya 
lihat merokok. Nama panggilannya “Taba”

“Kamu masih merokok ya?” tanya saya
“Iya pak, yang lain sudah bisa saya lepaskan kecuali 

merokok,” jawab dia terus terang. 
Hati saya tergerak berdoa untuk dia. Dia pun mau. Saya 

berdoa agar dia bisa lepas dari rokoknya. “Dalam nama Yesus, 
segala roh rokok pada saudara Taba saya patahkan,dan saya usir 
keluar.Bebaskan lah dia Tuhan, namaMu dipermuliakan. Dalam 
nama Yesus. Amin.”.

“Pak, saya jadi tidak doyan lagi rokok,” kata dia sua tu hari 
kemudian. Dan peristiwa itu disaksikannya dalam pertemuan KKR 
di salah satu gedung di Mangga Dua.

Saya percaya dia bisa lepas dari rokok, bukan karena 
saya, tapi Tuhan yang taruh kehendak itu di dalam dirinya. Dia 
sukacita, saya juga sukacita. Haleluyah.
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Kelahiran baru yang telah berlangsung puluhan tahun 
sampai hari ini tetap saya rasakan adalah kasih 
karuniaNya yang tidak pernah berubah, adalah 

firmanNya yang selalu digenapi dalam kehidupan saya. 
Saya tidak berkekurangan meski kantor saya sudah tutup 

sejak tahun 2000. Lumbung-lumbung saya Ia jagai. Tuhan 
bertanggungjawab kalau kita betul-betul melayani Dia, kalau 
kita menjadi “agenNya”. Tuhan menyediakan yang saya perlukan 
untuk tetap menyaksikan kasih Kristus ke banyak kota dan 
negara, dan itu sudah berlangsung di 4 benua. Hal yang tampak 
mustahil ini, hanya mungkin karena Tuhan menggenapi janjiNya.

Rasa syukur tak akan bisa saya hentikan menyaksikan apa 
yang sudah Tuhan lakukan, tidak hanya pada diri saya tapi juga 
pada keluarga saya. Tuhan menganugerahi saya seorang istri, 
Meis Tiurma boru Siahaan yang betul-betul sudah menempatkan 
dirinya sebagai penolong yang sepadan dengan saya bahkan 
sebelum saya bertobat dan mengalami kelahiran baru. 

Sampai Akhir Hidup 
untuk Dia

Bagian 6
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Saya mengagumi istri saya yang pertama kali saya 
temui sebagai seorang guru SMP Negeri di Jakarta. Ia 
seorang yang jujur, rajin dan proaktif. Filosofi hidupnya 
adalah “Orang tidak boleh tahu berapa berat timbangan 
kita”. Filosofi ini dipelajarinya dari ayahnya Efraem 
Julianus Siahaan, seorang pelaku bisnis yang sukses.

Setelah menikah dengan saya, ia berhenti bekerja 
karena saya yang meminta agar ia fokus untuk mengurus 
anak-anak. Ia memang berhenti bekerja sebagai guru SMP 
Negeri, tapi ia tetap bekerja di rumah dengan kepandaian 
yang dimilikinya. Ia pandai berhitung. Dengan apa yang 
kami miliki, ia membeli lahan besar di Kapuk, Muara 
Karang dan beternak babi, dia beli tanah di mana-mana, 
juga beberapa rumah. Kalau saya sudah tidur, ia masih 
menghitung urusan keuangannya.

Sekarang apa yang dia miliki sudah banyak yang dijual 
karena tidak ada yang mengurus. Ia telah pulang ke rumah 
Bapa di surga pada tanggal 17 April 2007 dalam usia 72 

Rasa syukur tak akan bisa saya 
hentikan menyaksikan apa yang 
sudah Tuhan lakukan, tidak 
hanya pada diri saya tapi juga pada 
keluarga saya. 

Talas Sianturi
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tahun. Kepergiannya tetap memberi keda maian dalam hati saya, 
karena tidak lama saya bertobat di tahun 1978, ia pun mengalami 
kelahiran baru dalam suatu kebaktian YPPII di Batu, Malang tahun 
1979.

Waktu istri saya masih ada, kami bergereja di salah satu 
gereja (Charismatic Worship Service) di daerah Senen, Jakarta 
Pusat, tapi setelah ia meninggal saya kembali beribadah di HKBP 
Sudirman di mana saya adalah anggotanya sejak gereja tersebut 
didirikan. 

Saya dan istri telah bersama-sama terlibat dalam kegiatan 
penginjilan di berbagai benua seperti Australia (Sydney, 
Melbourne), Asia (Singapore, Thailand, Hongkong), Eropa 
(Italy, Yunani), Timur Tengah (Israel) dan beberapa kota di 
Amerika, sejak tahun 1978 sampai dengan saat meninggalnya 
dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga di Desa Sisahorja, 
Kecamatan Paranginan.

Saya tetap mengingat, karunia yang dimiliki istri saya sebagai 
pendoa syafaat sehingga saya memberi julukan kepadanya “Istri 
Amsal 31”. Sama seperti istri saya, ibu saya juga seorang pendoa 
syafaat dan meninggal tahun 1983 pada usia 76 tahun. 

Cinta saya pada ibu sangat besar. Sehingga jika ada ibu-
ibu boru Simanjuntak, semarga ibu saya, yang lanjut usia, saya 
anggap dia seperti ibu saya sendiri. Ibu-ibu boru Simanjuntak 
yang lanjut usia itu, bila bertemu saya di gereja, mereka dengan 
spontan saya peluk, saya mengasihi mereka.

***

Hubungan saya dan istri selagi ia masih ada dengan anak-
anak kami jaga agar tetap harmonis meski saya dan istri 
banyak melakukan pelayanan penginjilan ke luar rumah. Waktu 
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anak-anak masih remaja (SD – SMP), mereka biasa saya ajak 
berkumpul di taman samping rumah, tiap sore, dan mereka saya 
ajak membaca Alkitab dalam bahasa Inggris yang kemudian saya 
terjemahkan, dan kemudian mereka mengulanginya. Hal ini rutin 
kami lakukan. Tapi kalau mereka sudah merasa bosan, mereka 
punya cara untuk menghentikan pembacaan itu jika bel rumah 
berbunyi. Dengan semangat mereka katakan, “ada tamu yang 
datang, Pak,” padahal belum tentu itu tamu, dan mereka katakan 
itu supaya berhenti membaca.

Sudah puluhan tahun hal ini berlalu, tapi kenangan ini 
masih membekas pada mereka. Karena sudah tertanam sejak 
kecil, anak-anak saya tumbuh menjadi orang-orang yang takut 
akan Tuhan. Anak pertama saya, Batara Paruhum Sianturi, MSc, 
MBA menikah dengan Debbie Rebecca boru Tampubolon SE (Ak.) 
sudah dikaruniai 1 putri (Naomi Abigail Sianturi, BA, MLBM yang 
telah menikah dengan Sean Patrick Clancy, BA, seorang US Navy 
Officer), dan 2 putra (Joshua Ephraim Sianturi, BSc dan Samuel 
Abraham Sianturi, BA). Naomi adalah “pahompu panggoaran” 
(cucu yang membawa nama) saya, karena anak pertama dari 
anak laki-laki pertama, Batara. Dikalangan Batak saya dipanggil 
Ompu Naomi Doli.

Anak kedua saya, Banua Parluhutan Sianturi, MBA menikah 
dengan Vera Martha Marolop boru Silalahi, SE sudah dikaruniai 
1 putra (Jeremiah Immanuel Sianturi, SH) dan 2 putri (Irene 
Theodora Sianturi, meninggal waktu bayi dan Jane Lydia 
Sianturi). Anak ketiga saya, Pahala Habel Sianturi, SS, tidak 
menikah dan sudah almarhum, meninggal pada tahun 1998 di 
usia 36 tahun.

Dua anak perempuan saya, anak keempat, Dewi Nirmala 
Sianturi, SH menikah dengan Ir Bintang Charles Hamonangan 
Simangunsong, MSc, Ph.D, dan anak kelima saya Deborah Berliana 
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Sianturi MBA menikah dengan Ing. Matteo Leone Formenti, MBA 
dikaruniai 1 putri, Soraya Manuela Formenti.

Ketiga anak laki-laki saya pernah mengecap pendidikan di 
luar negeri. Pahala, anak laki-laki yang sudah almarhum, pernah 
sekolah penginjilan ke Hawai. Dia ikut YWAM, outreachnya ke 
Kerajaan Tongga di Pacific Selatan. Kemudian dia kembali ke 
Indonesia, masuk UKI, tamat Sarjana Sastra Inggris, tapi Tuhan 
telah memanggilnya pulang pada tanggal 28 Agustus 1998.

Sebagai ayah tentu saya sedih, tapi saya bisa menerima 
kenyataan ini karena saya percaya, dia Tuhan yang punya dan 
sudah bersamaNya di surga. 

Saya bersyukur pada Tuhan melihat kehidupan anak-
anak saya diberkati Tuhan. Batara sekarang adalah salah satu 
pembicara di lingkungan FGBMFI. Sebagai pelaku bisnis dia 
selalu memasukkan Firman Tuhan dalam pembicaraan bisnisnya, 
banyak yang suka mendengarkan dia menyampaikan Firman 
Tuhan.

Deborah Berliana Sianturi sekalipun tinggal di Itali, memiliki 
beberapa apartemen di Jakarta, yang sewanya diurusi oleh 
asisten saya (saudara Dadiyo Siswo Hartono), dan saya bersyukur 
dia mengerti persembahan persepuluhan dan diserahkan ke 
gereja-gereja sehingga apartemen itu tidak pernah sepi penyewa. 

Ada cucu saya, Jeremiah Sianturi, anak dari Banua Sianturi 
yang sekarang sudah menjadi pengacara. Dia setia membayar 
persepuluhan. Mulai dari gajinya yang relatif tidak besar, sampai 
cukup besar dan lumayan besar, selalu saya ingatkan untuk 
memberikan persembahan persepuluhannya ke gereja. Dan ia 
melakukannya dengan sukacita.

Persembahan persepuluhan itu harus ke gereja dimana kita 
menjadi anggotanya. Bait suci adalah rumah Tuhan, rumah doa 
bagi segala bangsa, seyogyanya kita berjumpa di situ dengan 
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Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, bukankah kita harus 
menghormatiNya? Dikatakan, dua tiga orang berkumpul dalam 
namaKu, Aku di situ. Waktu sudah masuk ke ruangan gereja, 
jemaat bernyanyi memuji Tuhan, maka kuasaNya turun. 

Bukan hanya persembahan persepuluhan yang menjadi 
fokus kami, tapi kami mengusahakan persembahan yang kami 
berikan kepada para hamba Tuhan dari rupa-rupa denominasi 
gereja, dan kebutuhkan lainnya untuk memperluas kegiatan 
penginjilan. Tidah harus saya yang langsung berhu bungan 
dengan mereka yang mengajukan proposal untuk berbagai 
kebutuhan dana dari gereja-gereja, tapi seorang asisten saya 
yang melakukannya. Ada kebutuhan yang langsung bisa kami 
berikan, tapi ada juga setelah minta petunjuk dari Tuhan melalui 
doa.

Semua ini kami lakukan sesuai Firman Tuhan dalam dalam 
kitab Maleakhi 3 : 10 – 12. “Bawalah seluruh persembahan 
persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,  supaya ada 
persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN 
semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-
tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan.  Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, 
supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan 
pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN 
semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu 
berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman 
TUHAN semesta alam.”

Firman Tuhan itulah yang menjadi dasar dari apa yang 
kami lakukan. Kurang lebih 100 gereja yang sudah berhubungan 
dengan kami termasuk memberikan beasiswa untuk mereka 
yang belajar theologia. Semua yang kami berikan bersumber 
dari berkat Tuhan. Tujuan Tuhan melimpahi kami dengan 
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berkat-berkat itu untuk memperluas kerajaanNya di bumi selain 
mencukupi kebutuhan masing-masing kami. Jadi jangan ditanya 
pada kami darimana kami bisa menyalurkan berkat-berkat itu, 
semua sudah Tuhan yang atur. 

Pandangan saya, pemilik dari apa yang kita punya adalah 
Tuhan, kita hanya “manajer” yang mengatur mau diapakan 
uang Tuhan yang dipercayakan pada kita, dan manajer harus 
mempertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Percayalah, 
kerjasama dengan Tuhan, kita tidak akan rugi, tapi kalau 
dengan manusia, kita bisa saja mengalami kerugian. Kami 
sudah mengalami kebenaran firman Tuhan, dan jangan dibonsai 
FirmanNya itu. 

Ada dua kata dalam Alkitab yang paling banyak jumlahnya. 
Yang satu adalah Kasih, dan yang satunya lagi adalah Uang. Uang 
penting untuk gereja. Siapa yang membayar pendeta, siapa yang 
mencetak Alkitab, siapa yang membayar misionaris, ke Papua 
misalnya. Jadi, uang itu penting, hanya harus kita sadari, kita yang 
menguasai uang dan jangan uang yang menguasai kita. Abraham 
dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 
Misionaris Nommensen datang ke tanah Batak memerlukan 
uang.

Jika kita ingin menjadi berkat untuk orang lain, kita harus 
lebih dulu diberkati. Untuk itu, melekatlah pada Tuhan, bergaul 
intim dengan Tuhan. Jadilah alatNya, jadilah saksiNya. KasihNya 
dapat mengalir melalui kita kepada orang lain sehing ga nama 
Tuhan dimuliakan. Tuhan menentang orang som bong dan 
mengasihani orang yang rendah hati. Jadi, jangan membatasi 
berkat yang Tuhan bisa berikan. 

Semua uang yang kami keluarkan, itu dicatat, motivasi 
memberi pun itu dicatat. Nanti Tuhan yang mengembalikan 
kepada kita seturut dengan janjinya. Satu contoh, tentang 
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persepuluhan. Bukankah ada tertulis, “berikanlah persembahan 
persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, maka akan 
terbuka tingkap-tingkap langit sehingga engkau berkelim-

pahan, penyakit-penyakit dihalau.” Jadi, tidak usah kuatir untuk 
memberi.

Ada tertulis dalam Firman Tuhan, “Kepunyaan Ku lah perak 
dan kepunyaan Ku lah emas, demikianlah Firman Tuhan semesta 
alam “(Hagai 2 : 9) dan “Percayalah kepada Tuhan dengan 
segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu 
sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 
meluruskan jalanmu” (Amsal 3 : 5-6). Jadi, sebetulnya walaupun 
kita rajin ke gereja, suka membonsai Firman Tuhan, Tuhan tetap 
mengasihi kita. Seandainya Firman Tuhan tidak dibonsai, maka 
Tuhan akan memberkati sehingga kita bisa menjadi berkat.

Cucu-cucu saya yang bersama saya ada 6 orang, karena 
Irene Theodora meninggal waktu bayi, dari sekarang saya 
mendoakan mereka tiap pagi, saya sebut namanya satu 
persatu sehingga pada saatnya nanti mereka suka membayar 
persembahan persepuluhan. Orang yang percaya dalam nama 
Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia  
(Kejadian 12 : 1-3). 

Dalam perjalanan hidup saya berpegang pada Hukum Kasih 
dalam Injil Matius 22 : 37-38, “ Kasihilah Tuhan Elohimmu 
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan 
segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri.” Kasih tanpa pamrih. Kalau kita dipenuhi oleh 
kasih Bapa, kita menjadi seperti Bapa. Memang terdengar 
seperti orang bodoh, kita diminta untuk mengasihi musuh kita. 
Bukan hanya mengasihi, tapi juga berdoa untuk musuh kita  
(Matius 5 : 44). 
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Lakukan saja firmanNya, kehendakNya, maka hal yang 
tampak tidak bisa kita lakukan, dapat terjadi jika kita sudah 
dipenuhi RohNya. Bagaimana bisa Petrus berkhotbah, 3.000 
orang bertobat (Kisah Para Rasul 2 : 41). Siapa yang bayar biaya 
perjalanan dalam pelayanan Petrus? Semua Tuhan yang punya 
cara. Mungkin juga orang menganggap aneh, setiap hari yang 
dibicarakan firman Tuhan, lalu dapat uangnya darimana? Saya 
tidak pusing dengan hal ini, karena kalau yang kita bicarakan 
adalah Yesus, maka Tuhan menyertai kita.

Saya mau tindakan saya adalah “tindakan ilahi”. If the love of 
God is in you, you talk, you smile, you communicate with people 
like Jesus. Loving means giving, giving means helping, helping 
automatically means showing thatresulting in reaping. 

Pagi hari saya sudah bangun, sekitar jam 3.30 . Tempat tidur 
saya sudah rapi, saya buang air besar lancar, makanan yang 
akan saya makan sudah saya keluarkan dari lemari es. Makanan 
saya tertentu masakannya. Makanan yang disiapkan adalah tahu, 
tempe, dan telor ayam kampung, buah jambu klutuk, apel, tomat, 
pepaya, anggur, semuanya dijus. Disiapkan juga ikan dan sayur.

Setiap pagi mulai jam 3.30 saya menyanyikan 30 lagu puji-
pujian kepada Tuhan selama kira-kira 40 menit. Lagu-lagu 
pujian dalam bahasa Belanda, Inggris, Indonesia dan Batak. 
Selesai menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan itu, saya 
merasakan hati saya seperti ponsel yang diisi (charge) penuh

Setelah pujian dan penyembahan saya mulai berdoa, saya 
mulai dengan mengutip Matius 5 : 3, “Berbahagialah orang yang 
miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya 
Kerajaan Sorga.” Jadikan saya a Godly man, a compassioned 
man, merciful man. Sesudah itu saya mau ada 3 hal yang selalu 
mengingatkan saya, pertama : Kesepuluh Firman Tuhan 
dalam Keluaran 20 : 1-17, yang kedua : Hukum yang terutama 
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(mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia) sebagaimana 
tertulis dalam Injil Matius 22 : 35 – 40, yang ketiga : Amanat 
Agung (Perintah untuk memberitakan Injil) dalam Matius 28 : 18 
-20, Markus 16 : 15 - 18, Lukas 24 : 47 – 49, Yohanes 20 : 21 – 22, 
Kisah Para Rasul 1 : 8. Jadikan saya pemberita Injil Yesus Kristus. 
Mencintai semua gereja apa pun denominasinya, hormat kepada 
semua hamba Tuhan mulai dari pendeta, penginjil, missionaris, 
saya sepatutnya mengasihi mereka, karena mereka adalah “agen-
agen” Kerajaan Surga. 

Selanjutnya, ada lima prioritas dalam doa pagi saya : (1) 
mengutamakan doa (2) mengutamakan Firman Tuhan (3) 
mengutamakan Pujian dan Penyembahan pada Tuhan (4) 
mengutamakan ketaatan pada Tuhan, (5) mengutamakan 
persembahan persepuluhan. Obyek persembahan perpuluhan 
itu saya sebut dalam doa, baru saya doakan anak-anak 
keturunan saya, keturunan kakek/nenek saya, keluarga isteri 
saya, dan karyawan saya. 

Baru doa saya lanjutkan, jadikanlah di Indonesia ribuan 
gedung gereja ber-IMB, bikin semua bioskop, ballroom hotel, 
ruang rapat (aula) kantor pemerintah, menjadi tempat kebaktian 
gereja-gereja. Dan saya tidak saya lupa mendoakan penginjilan di 
seluruh dunia (Matius 24 : 14). 

Saya lakukan semua itu di pagi hari, karena Yesus pun 
berdoa pagi-pagi sekali. Tuhan ingin dan senang bertemu kita di 
pagi hari. Setelah selesai berdoa baru saya keluar, pakai pakaian 
olahraga, minum susu, saya berjalan ke luar rumah 1 jam. Saya 
jalan sendiri. Tapi sekarang sudah jalan pelan. Kalau pegal 
sekali, baru saya berhenti dan beristirahat di jalan. Tiap 
orang yang bertemu saya, suka menyapa dengan panggilan 
ompung atau bapak. Sekarang saya susah memakai sendiri 
kaos kaki dan sepatu. Para karyawan rumah tangga saya yang 
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membantu, saya sudah menolak karena tidak enak 
hati. Tapi mereka katakan kalau saya sudah dianggap 
ompung sendiri. Ya, sudah saya terima juga apa yang 
mereka lakukan.

Saya menyanyikan banyak lagu di pagi hari karena 
saya mau menurunkan suasana surgawi di rumah saya. 
Jika kita memulai hari dengan Tuhan, memulai dengan 
Kuasa Kerajaan Surga,maka sepanjang hari kita akan 
dipimpin oleh Tuhan.

Pujian dan penyembahan itu lain dengan Paduan 
Suara. Pujian dan penyembahan itu namanya personal 
devotion (kebaktian pribadi). Jika kita memberi waktu 
30 menit saja untuk melakukan hal itu, itu luar biasa. 
Ada kasih pada sesama yang mengalir dalam diri kita. 
Ketika kita berjumpa dengan orang sakit, kita berhenti 
dan menyapanya. Demikian juga ketika melihat seorang 

Saya menyanyikan banyak lagu 
di pagi hari karena saya mau 
menurunkan suasana surgawi 
di rumah saya. Jika kita memulai 
hari dengan Tuhan, memulai 
dengan Kuasa Kerajaan Surga,maka 
sepanjang hari kita akan dipimpin 
oleh Tuhan.

Talas Sianturi
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ibu didorong di atas kursi roda, pertanyaan pertama saya adalah, 
“ibu mau ke mana?” Kalau dijawab,”mau ke gereja.”, saya akan 
salam dia dan tanya, “Oh, gereja mana?” Jika tanggapannya baik, 
saya akan tanyakan, “sudah berapa lama keadaan ibu seperti 
ini?” dan saya akan menawarkannya untuk didoakan.

Dia mau, dan saya doakan. Setelah itu saya pergi dan tidak 
ingat dia lagi. Kalau misalnya,ibu itu menjawab, bahwa hari 
Minggu dia di rumah saja atau dia ke klenteng atau vihara, saya 
akan katakan, itu bagus karena Tuhan Yesus cinta semua orang. 
Dan tetap akan saya tawarkan untuk mendoakannya. Dengan 
orang beragama lain pun saya lakukan hal yang sama.

Sebelum berdoa, saya pasti katakan kalau berdoa dalam 
nama Yesus, apakah bapak/ibu mau? Biasanya mereka mau. Saya 
melakukan hal ini karena ada kepuasan sudah melakukan apa 
yang Tuhan inginkan. Saya hanya melakukan bagian saya, bukan 
saya yang menyembuhkan, saya bukan penyembuh. Yesus Sang 
Penyembuh. NamaNya dipermuliakan dalam kesembuhan orang-
orang yang saya doakan. Mungkin seketika sembuh,mungkin 
berangsur-angsur. 

Saya menyampaikan Firman Tuhan atau pun mendoakan 
orang, bukan mau berdebat. Saya pernah bertemu seorang bapak 
di pinggir jalan waktu saya pergi ke pasar di pagi hari. Orang itu 
duduk di kursi roda, istrinya di sampingnya. Dari pakaiannya saya 
tahu bahwa dia non Kristen. Lalu saya bicara dengan mereka :

“Kenapa pak?”
Istrinya yang menjawab dua-tiga kalimat dan mengatakan 

suaminya sakit stroke. Kemudian saya tawarkan untuk 
mendoakan bapak itu, dia jawab mau. Saya mengawali dengan 
pertanyaan:

“Tahu nabi Ibrahim?” tanya saya
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“Tahu,” jawab dia
“Nabi Muslim?”
“Iya.”
“Nabinya orang Israel?”
“Iya.”
“Nabinya Nasrani?”
“Iya,”jawabnya lagi.
“Lho, kalau begitu Nabinya sama dong. Salam dulu pak.” 

Saya mengulurkan tangan saya dan bapak itu menyambut. 
Saya pun mengajaknya berdoa. Suatu hari kami bertemu 

lagi, saya tanyakan kondisinya. Dia jawab, sudah lumayan pak. 
Begitulah yang saya lakukan.

Kalau ada yang menolak, saya tidak memaksa. Saya 
menghormati saja. Waktu saya naik pesawat keluar negeri, 
saya punya pengalaman yang hampir sama. Di samping saya 
duduk seorang bapak. Saya perkenalkan diri saya. Dia pun 
memperkenalkan diri dengan menyebutkan namanya.

 “Bapak tinggal di mana?” tanya saya
Dia sebutkan satu daerah di Jakarta.
“Kegiatan bapak apa?” tanya saya lagi untuk melanjutkan 

pembicaraan. Dia pun menceritakan kegiatannya.
“Bapak sudah berapa kali naik haji?” saya merespon cerita 

dia
“Satu kali.”
“Katanya bisa beberapa kali ya?”
“Ya, Insya Allah kalau ada uang,” jawabnya.
Pembicaraan kami seterusnya berlangsung baik. Sampai 

kemudian saya tanya jika nanti kita turun dari pesawat boleh 
kah kita berdoa terlebih dahulu, dan siapa yang akan berdoa? 
Dia minta saya yang berdoa. Tidak ada perdebatan kalau kita 
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berbicara dengan hikmat Tuhan. Kalau ada yang menolak, tidak 
perlu diteruskan. Pada saat berpisah, selalu saya katakan, Tuhan 
Yesus memberkati.

Dalam hidup ini kerinduan saya menjadi berkat untuk 
banyak orang. Saya meniru doanya Evangelis Sopar Lumban 
Tobing, “menjelang saya dipanggil Tuhan, jangan saya sakit-
sakitan”. Kalau saya sehat, saya dapat menyalurkan kasih Tuhan 
tanpa pamrih, saya dapat melayani orang sakit dalam doa. 

Nama Tuhan dimuliakan apabila keadaan saya sehat. Maka 
bersama asisten saya, kami selalu membicarakan agar orang-
orang yang menerima berkat yang kami salurkan namanya tidak 
usah disebut kecuali nama gerejanya dan alamatnya.

Saya sangat bergairah melayani Tuhan dalam penginjilan 
oleh karena kasihNya yang telah memenuhi hidup saya. 
Setiap bertemu orang yang sakit, hati saya tidak tahan untuk 
mendoakan. Di mana tempat pun. Di depan kantor lurah ketika 
saya melihat ada orang yang sakit, saya sangat terharu, dan 
saya meminta berdoa untuk dia. Kasih yang diam di dalam hati 
saya bukan saja kasih vertikal kepada Tuhan, tapi juga kasih 
horisontal terhadap sesama, tidak dibatasi hanya pada orang 
gereja. Ada tertulis, “Apa yang kau lakukan kepada hambaku yang 
paling kecil, kau telah melakukannya untuk Aku.” Apa yang kita 
lakukan itu tidak sia-sia. Semua dimonitor dari surga. 

Dengan keluarga besar saya juga tetap memiliki hubungan 
baik. Kami kumpul tiap tahun di rumah saya, keturunan dari 
bapak dan ibu saya. Ada kurang lebih 120 orang. Setiap awal 
bulan Januari biasanya kami berkumpul, undang pendeta 
untuk berkhotbah. Pertemuan ini saya beri nama “Punguan 
Partangiangan Bona Taon Pomparan ni Ompu Batara Sianturi”. 
Di acara ini kami memakai musik untuk membuat Tuhan senang. 
Bukan hanya keturunan yang ada di Jakarta saja yang datang, 
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tapi juga yang dari Bekasi, Bogor dan Bandung.
Sampai sekarang saya masih terlibat dalam pelayanan-

pelayanan penginjilan di FGBMFI, di YWAM, di Gideon 
Internasional dan Persekutuan Injil Advokat. 

Saya katakan pada Tuhan Yesus, dalam doa setiap pagi, 
biarlah sampai akhir hidup saya turut memberitakan Injil 
Kerajaan di seluruh dunia. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan 
di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa,sesudah 
itu barulah tiba kesudahannya (Matius 24 : 14). 

Jadi, kita harus hormat kepada setiap orang yang membawa 
berita keselamatan, “mengosongkan neraka, memenuhi sorga”. 
Terutama kepada Pendeta, Penginjil, Misionaris, dan pembantu-
pembantunya, sebab mereka adalah “agen-agen” Kerajaan surga. 

Kebahagiaan saya di satu sisi adalah menikmati Kerajaan 
Surga yang terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita 
oleh Roh Kudus (Roma 14 : 17), dan di sisi lainnya saya menjadi 
berkat bagi banyak orang dan melayani gereja-gereja sebisa saya, 
paling tidak menghormati dan mendoakannya. 

Doa kita pun haruslah doa yang membawa kemuliaan bagi 
nama Tuhan. Saya sendiri heran melihat diri saya. Saya dilayani 4 
dokter,dokter jantung sekali 3 bulan, dokter THT sekali 6 bulan, 
dokter gigi sekali 3 bulan dan dokter mata sekali setahun. Suster-
suster para dokter itu suka bertanya ke saya sebelum bertemu 
dokter, “Bapak datang dengan siapa?” Saya jawab, “Dengan supir.” 
Mereka bertanya lagi, “bukan dengan cucunya?”. Begitu juga 
dengan sekuriti/petugas Rumah Sakit, kalau saya melambaikan 
tangan, mereka datang, memegang tangan saya, untuk keluar 
dari mobil mengingat usia sudah hampir 90 tahun.

Pelayanan baik bisa diterima oleh siapa pun jika hidupnya 
memberkati. Kadang-kadang saya berpikir, saya sudah tidak 
mempunyai istri, hidup saya sendirian, tapi saya diberikan 
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orang-orang yang setia mendampingi saya. Saya diberikan 
asisten, Pak Dadiyo Siswo Hartono yang sudah hampir 50 
tahun bersama dengan saya. Tentunya saya tentunya saya 
harus memperhatikan dia, sebab Tuhan yang memberikan dia 
mendampingi saya,membantu saya, sampai sekarang. Dia datang 
kerumah saya pagi hari dan mendiskusikan sejumlah urusan 
yang harus dia tangani, sekaligus soal berkat-berkat yang akan 
kami salurkan untuk pelayanan penginjilan, kemudian kami 
lanjutkan membaca Kitab Suci (bahasa Jawa). Setelah diakhiri 
dengan doa lalu ia pergi melanjutkan pekerjaannya di jalan Gajah 
Mada, Jakarta kota. 

Saya doakan dia dan keluarganya siang malam. Inilah yang 
saya minta pada Tuhan ketika bangun pagi dan tidur malam 
hari, semoga hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang!  
Termasuk hal pembuatan buku biografi, agar buku ini dapat 
memuliakan Tuhan. Amen, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamatku. Hallelu Yah!



97

30 Lagu Pujian dan 
Penyembahanku

Kepada Tuhan Yesus 
di Subuh Pagi Hari untuk 
Mengundang Hadirat-Nya 

(Mazmur 22:4)
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1. Zijn Naam Is Wonderbaar
Audrey Mieir

Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer
Hij is een Heer zo groot
Heerser tot in de dood
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer
Hij is mijn Redder
De Rots aller eeuwen
Almachtig God is Hij
Laten w'ons buigen
Hem eer betuigen
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer

2. Hij is Heer
Jerry Sinclair

Hij is Heer, Hij is Heer
Hij is opgestaan, want Jezus, Hij is Heer
Elke knie zal zich buigen
Elke tong zal belijden
Dat Jezus, Hij is Heer
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3. He is Lord
MercyMe

He is Lord, He is Lord
He has risen from the dead
And He is Lord
Every knee shall bow
Every tongue confess
That Jesus Christ is Lord

4. In de naam van Jezus
D. Garratt

In de naam van Jezus
In de naam van Jezus
Overwinnen wij
In de naam van Jezus
In de naam van Jezus
Vluchten demonen voor mij
Wie kan weerstaan Gods liefdemacht?
Wie wil ervaren Zijn grote kracht?
In de naam van Jezus, Jezus
Overwinnen wij
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5. Niemand anders dan Jezus
Anonymous

Niemand anders dan Jezus
Niemand anders dan Hij
Kan mij verlossen van zonden vrij
In al mijn zorgen is Hij nabij mij
Niemand anders dan Jezus
Niemand anders dan Hij

6. Zijn naam is hoger 
Stichting Opwekking

Zijn naam is hoger dan ieder ander
Zijn naam is Jezus
Zijn naam is Heer
Zijn naam is Wonderbaar
Zijn naam is Raadsman
Zijn naam is Vredevorst
Almachtig God

7. Prijst de Naam van Jezus
Stichting Opwekking

Prijst de naam van Jezus
Prijst de naam van Jezus
Hij's mijn Rots
Hij's mijn Vaste Burcht
Hij's mijn Bevrijder op wie ik vertrouw
Prijst de naam van Jezus
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8. Een rivier vol van vrede
Stichting Opwekking

Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede in mijn hart
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede in mijn hart

Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart
Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart

Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

Een rivier vol van vrede
Een fontein vol van blijdschap
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart
Een rivier vol van vrede
Een fontein vol van blijdschap
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart
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9. Praise The Name Of Jesus
Roy Hicks Jr.

Praise the name of Jesus
Praise the name of Jesus
He’s my Rock
He’s my Fortress
He’s my Deliverer
To Him will I trust
Praise the name of Jesus

10. He's The Savior Of My Soul
Rodney Howard-Browne

He's the Savior of my soul
Jesus Jesus
He's the Savior of my soul
He's the Savior of my soul

Jesus Jesus Jesus Jesus
He's the Savior of my soul
He's the Savior of my soul

11. Christ Is The Answer
Anonymous
Christ is the answer to all my problems
Christ is the answer to all my needs
Saviour, Baptizer, the Great Physician
O, Hallelujah, He’s all I need.
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12. Heavenly Father I Appreciate You
Anonymous

Heavenly Father I appreciate you
Heavenly Father I appreciate you
I love you, adore you
I bow down before you
Heavenly Father I appreciate you.

Son of God what a wonder you are
Son of God what a wonder you are
You've saved my soul from sin
Sent the Holy Ghost within
Son of God what a wonder you are

Holy Spirit what a comfort you are
Holy Spirit what a comfort you are
You lead us, you guide us
You live right inside us
Holy Spirit what a comfort you are

13. Come Holy Spirit
Anonymous

Come, Holy Spirit, I need thee 
Come, sweet Spirit, I pray 
Come with thy strength and thy power 
Come in thy own gentle way 
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14. Halleluya
Anonymous

Hallelu …..uu…… yah, Puji Tuhan
Hallelu …..uu…… yah, Puji Tuhan
Hallelu …..uu…… yah, Puji Tuhan
Hallelu …..uu…… yah, Puji Tuhan
Hallelu …..uu…… yah, Puji Tuhan
Hallelu …..uu…… yah, Puji Tuhan
Hallelu …..uu…… yah, Puji Tuhan
Hallelu …..uu…… yah, Puji Tuhan
Hallelu …..uu…… yah, Amen
Hallelu …..uu…… yah, (10x) Amen

15. The Spirit of The Lord
Anonymous
The Spirit of the Lord, is now upon me
To heal the broken heart and set the captives free
To open prison doors and make the blind to see
The Spirit of the Lord, is now on me

16. Holy Spirit Thou Art Welcome
Benny Hinn

Holy Spirit Thou art welcome in this place
Holy Spirit Thou art welcome in this place
Omnipotent Father of Mercy and Grace
Thou art welcome in this place
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Lord in Thy presence there's healing divine
No other power can save Lord, but Thine
Holy Spirit Thou art welcome in this place
Thou art welcome in this place

17. Dalam Nama Yesus
Anonymous

Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Ada kemenangan
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Iblis dikalahkan

Dalam nama Tuhan Yesus
Siapa dapat melawan
Dalam nama Tuhan Yesus
Ada kemenangan

18. Haleluya
Anonymous
Haleluya…….
Halelluya……           4x
Halelluya……

19. There Is Power In The Blood
Anonymous
There is power, power, wonder-working power
In the blood of the Lamb
There is power, power, wonder-working power
In the precious blood of the Lamb
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20. Bilur-Nya
Anonymous

Bilur-Nya, bilur-Nya
Sungguh heran kuasa-Nya
Bilur-Nya, bilur-Nya membawa kesembuhan
Asal percaya saja semua sakit hilanglah
oleh Tuhan Yesus tertolong

21. Great Is Thy Faithfulness
Thomas Chisholm

Great is Thy faithfulness, O God my Father
There is no shadow of turning with Thee
Thou changest not, Thy compassions, they fail not
As Thou hast been Thou forever wilt be.
Great is Thy faithfulness,
Great is Thy faithfulness
Morning by morning new mercies I see;
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness
Lord, unto me

22. Blessed Assurance
Fanny Jane Crosby

Blessed assurance, Jesus is mine!
O what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God,
Born of His Spirit, washed in His blood
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This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the day long
This is my song, praising my Savior all the day long
This is my story, this is my song
Praising my Savior all the day long

23. God Will Take Care of You
Walter Stillman Martin

Be not dismayed whate'er betide
God will take care of you
Beneath His wings of love abide
God will take care of you

Reff:
God will take care of you
Through every day, o'er all the way
He will take care of you
God will take care of you

24. Surely Goodness and Mercy
John W. Peterson; Alfred B. Smith

Surely goodness and mercy shall follow me
All the days, all the days of my life
Surely goodness and mercy shall follow me
All the days, all the days of my life
And I shall dwell in the house of the Lord forever,
And I shall feast at the table spread for me
Surely goodness and mercy shall follow me
All the days, all the days of my life
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25. God is So Good
Paul Makai; Translator: Marilyn Foulkes

God is so good, God is so good,
God is so good, He's so good to me
He cares for me…….. He’s so good to me
I love Him so…………. He’s so good to me
I praise His name…… He’s so good to me

26. Jesus Is The Sweetest Name I Know
Lela B. Long

Jesus is the sweetest name I know
And He's just the same as His lovely name
That's the reason why that I love Him so
Oh Jesus is the sweetest name I know

I love Him, I love Him,
Because he first love me,
And he purchased my salvation so full and free

27. I Need Thee Every Hour
Annie Sherwood Hawks; Robert Lowry

I need Thee every hour
Most gracious Lord
No tender voice like Thine
Can peace afford
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I need Thee, O I need Thee
Every hour I need Thee
O bless me now, my Savior
I come to Thee
Amen.

28. Have Thine Own Way
Adelaide Addison Pollard; George Coles Stebbins

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way!
Thou art the Potter, I am the clay!
Mould me and make me, after Thy will,
While I am waiting, yielded and still.

29. Sada Goar Na Ummuli (Lagu No. 304)
William Howard Doane

Sada goar na ummuli sian nasa goar i,
Goar ni Tuhanta Yesus, i do na ummuli i
Goar Mi Tuhanki, holan i do endengki
GoarMi, Jesuski do pamalum rohangki.

Sai endehon ma goarNa, burju hatindangkon i,
Paima sahat hita sogot lao sumomba Tuhan i. GoarMi……….
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30. Saya Mau Iring Yesus
Fridel Eduard Lango

Saya Mau Iring Yesus (2x)
Sampai Slama lamanya
Meskipun saya susah
Hidup di dalam dunia
Saya mau ikut Yesus
Sampai slama lamanya
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Testimoni



112

Banyak hal baik yang telah saya lihat dalam diri Papa 
yang juga menjadi pegangan dalam hidup saya. Papa bukan 
hanya memahami firman Tuhan, tapi ia juga mengalami dan 
menikmatinya. Papa menekankan bahwa untuk semua hal, 
Tuhan adalah teman kita, “God is our Senior Partner”. Saya selalu 
mendengar Papa mengatakan bahwa apa pun yang kita punya 
adalah milik Tuhan,dan kita hanya pengelolanya, “God owns 
everything, we are just the steward”.

Banyak orang mengerti Firman Tuhan, bisa memahaminya, 
tapi seberapa banyak yang memiliki hubungan pribadi dengan 
Tuhan? Yang saya lihat, Papa sudah sampai pada level bisa 
menikmati pengalaman bersama Tuhan. He enjoys God. Untuk 
saya itu level tertinggi. Papa tidak berada pada area teori saja, 
tetapi ia sudah mempraktekkan teori itu. Salah satunya hal 
persepuluhan. Mungkin orang melihatnya sebagai seorang yang 
fanatik, tapi kenyataannya Papa mempraktekkan firman Tuhan 
dengan penuh sukacita. Dan bagi saya hal seperti ini tidak harus 
menjadi perdebatan. Karena biar bagaimana pun juga, semua 
uang yang kita miliki, itu sesungguhnya adalah uangnya Tuhan. 

Batara Paruhum Sianturi, MSc, MBA

KELUARGA BESAR 
BATARA PARUHUM SIANTURI

Putra pertama
(CEO Citibank Indonesia; sebelumnya CEO 

Citibank Filipina dan CEO Citibank Hungaria & 
Eropa Timur)
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Papa saja yang sudah 35 tahun lebih masuk usia pensiun, tetap 
memberikan persepuluhan, mengapa kita tidak? 

Tuhan itu adalah Kasih, dan jika kita sudah mengerti apa itu 
kasih, manifestasinya adalah memberi: memberi uang, memberi 
waktu, memberi hati dan memberi perhatian. Dan ini juga yang 
saya lihat Papa lakukan ketika berdoa. Dia tidak berdoa untuk 
dirinya saja, tapi semua keluarganya didoakan. Papa sudah 
menjadi seorang pendoa syafaat dimasa tuanya selama bertahun-
tahun.

Papa tiap hari bangun sekitar jam 4 pagi. Sebelum berdoa 
Papa pasti melakukan pujian. Biasanya dia menyanyikan 
sekitar 20-40 lagu pujian dan penyembahan. Papa percaya cara 
mengundang hadirat Tuhan itu melalui puji-pujian. Sebagaimana 
yang tertulis di Mazmur 22:4, Tuhan bertahta di atas puji-
pujian umatNya. Jadi kata Papa, kalau meminta sesuatu pada 
Tuhan, puji dulu Tuhan. Tuhan senang dipuji. Kuncinya di situ, 
bikin senang dulu hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan, 
maka hadiratNya, kasih karunianya dan berkatNya akan turun. 
Pujian dan penyembahan dahulu sebelum meminta lewat doa. 
Itu resep khusus Papa sebagai pendoa syafaat di pagi hari. Papa 
selalu percaya, bahwa ada berkat buat keturunan orang percaya 
(Mazmur 37:25) “Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi 
tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, 
ataupun keturunannya meminta-minta roti.” Papa selalu bilang, 
karena Guru Sopar Lumban Tobing (Lumban Tobing adalah bona 
tulangnya Papa) dan Guru Benjamin Simanjuntak (Simanjuntak 
adalah tulangnya Papa) adalah orang-orang yang bekerja di 
ladang Tuhan, maka keturunannya sangat diberkati.

Sedekat apa saya dengan Papa? Setelah saya pulang dari 
9 tahun pendidikan saya di USA, berkeluarga dan kemudian 
10 tahun di luar negeri dalam dunia perbankan, saya mulai 



114

memahami Papa saya. Saya sudah sering jalan berdua dengan 
dia di Budapest (Hungaria), di Manila (Filipina), di kampung 
halaman kami Sisahorja, Paranginan dan di Jakarta. Papa hadir 
di semua wisuda SMA anak-anak saya: Naomi wisuda SMA dari 
AISB (American International School of Budapest) di Budapest, 
Hungaria; Joshua wisuda SMA dari Faith Academy di Manila, 
Filipina; dan Samuel wisuda SMA dari Jakarta Intercultural School 
di Jakarta. Dia sangat bangga bahwa cucu-cucunya mengecap 
global education, international school. Kalau dia menelpon saya 
pasti dia tanya cucu-cucunya “How is Naomi? How are the boys 
(Joshua dan Samuel)?”.

Dalam banyak hal dalam kehidupan saya, baik pribadi 
maupun profesional, saya minta doa ke Papa. Untuk saya doa 
Papa itu manjur. Biasanya Papa minta saya menuliskan apa 
yang saya ingin dia doakan, dan saya melakukannya karena dia 
Papa saya. Sama seperti hubungan Bapa di surga dengan kita, 
kita bebas meminta apa saja dalam doa kepada Bapa di surga, 
sementara belum tentu kita bisa bicara bebas dengan orang lain. 
Seperti saya yang terbuka dengan Papa, saya juga ingin anak-
anak saya terbuka pada saya. Ini pelajaran yang saya dapat dari 
Papa. Saya ingat anak perempuan (boru panggoaran) saya Naomi 
pernah menelpon dari USA untuk didoakan karena dia sedang 
memiliki beban berat. Saya bersyukur, kalau anak kita minta 
didoakan, berarti ada yang mereka pahami: ada problem, bisa 
mengadu ke Papa, supaya Papa juga berdoa kepada Bapa di sorga 
mengenai problem tersebut.

Pelajaran lainnya yang saya dapat dari Papa adalah 
kedisiplinannya. Sampai menjelang usia 90 tahun dia masih 
sehat. Itu bukan hanya karena berdoa, tapi tubuh, jiwa dan roh 
dia jaga: dietnya strict, olahraganya strict, jam tidurnya strict. 
Papa orang yang sangat disiplin. Tidak pernah sakit.
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Papa juga seorang yang berpikiran global, dan dia paling 
tidak suka kalau orang punya paradigma sempit. Sewaktu Papa 
saya masih kecil di Kabanjahe, Sisahorja Paranginan, atau Gunung 
Sitoli, mimpinya sudah di Medan. Waktu dia SMA di Pematang 
Siantar, mimpinya sudah di Jakarta. Waktu dia pertama kali 
datang di Jakarta, untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia dan Akademi Hukum Militer, mimpinya sudah melihat 
dunia. Papa sudah bawa Mama (boru Siahaan – Raja Hinalang) 
saya jalan-jalan ke Asia, Eropa, Australia dan Amerika. Cuma 
Afrika yang belum dia injak, walaupun mereka sudah ke Timur 
Tengah, ke Jerusalem. Karena itu dalam hal pendidikan pada 
anak-anaknya, Papa sangat prihatin, ia ingin kami, anak-anaknya 
dan cucu-cucunya memiliki bekal pendidikan yang terbaik, yang 
global dan kompetitif. Prinsip Papa adalah jika kita dilempar 
kemana saja di dunia ini, kita mesti bisa hidup. Papa memang 
pembelajar yang luar biasa. Bukunya banyak dan saya lihat Papa 
ini multi linguist. Bahkan ketika Papa mendapatkan besan orang 
Italia (adik saya Deborah menikah dengan orang Italia, dengan ipar 
saya Matteo), dia belajar bahasa Italia, dan berbahasa Italia diacara 
resepsi perkawinan adik saya Deborah di Lake Como, Italia.

Karena usianya yang lanjut, Papa sudah sangat dituakan 
di adat, di kalangan Sianturi, di kalangan Simatupang dan di 
acara-acara yang terkait dengan boru dan hula-hula. Di horong 
Guru Talas Sianturi Simataniari saat ini Papa adalah salah satu 
tokoh yang tertua. Waktu namboru-namboru saya satu persatu 
meninggal, Papa adalah yang diharapkan bere-bere nya untuk 
memberi ulos saput. Kalau ada bere-berenya yang menikah, Papa 
harus hadir sebagai Tulang, dan mereka sangat mengharapkan 
kehadirannya. Papa mengerti posisinya, dan walaupun kadang-
kadang sangat melelahkan, Papa akan hadir, karena didalam 
hatinya dia mengasihi keluarga besarnya.
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Yang saya dengar doanya sekarang adalah Papa mau sehat 
terus sampai nanti waktunya Beliau dipanggil Tuhan. Karena 
katanya kalau sudah tidak sehat bagaimana dia jadi saksi, 
bagaimana dia bisa doakan orang sakit kalau dia sendiri sakit? Dia 
selalu berkata itulah doa Guru Sopar Lumban Tobing “Na tongtong 
dipangido rohakku naeng tibu alaponni Tuhan ahu. Molo lomo 
roham Tuhan, unang nian marsahit laho mate ahu.” Guru Sopar 
Lumban Tobing, penginjil ke Paranginan, anak perempuannya 
menikah dengan Ompung dari Papa saya, Sintua Ruben Sianturi. 
Papa saya sudah berkali-kali khotbah di HKBP Parangingan, 
Humbang Hasundutan, gereja yang mempunyai tempat spesial di 
hatinya, disamping HKBP Sudirman Jakarta tempat dia beribadah 
dihari tuanya, dimana dia aktif sebagai Panitia Pembangunan. 
Karena itulah, saya memberikan Papa tantangan, memberi dia 
target sehingga dia tidak bisa mengatakan “mau apalagi saya 
di sini?” Papa masih mempunyai harapan untuk dapat melihat 
anak-anak dari cucu-cucunya sebelum satu saat dia take-off 
ke surga. Buat Papa, dia sudah punya visa dan boarding pass ke 
surga untuk bertemu Yesus dan juga bertemu dengan Mama (dia 
sangat kehilangan Mama, hanya saja dia tidak terlalu banyak mau 
mengungkapkannya). Dia selalu cerita bahwa Mama saya, Meis 
Tiurma boru Siahaan, itu sangat royal kepada anak-anaknya, dan 
waktu Mama saya itu hanya tersita untuk suami dan anak-anaknya. 
Mama dipanggil Tuhan tahun 2007 diusia 73 tahun. Kadang-
kadang dia suka nyeletuk “Nunga dipaima ima boru Siahaan ahu 
di surgo i..” Tapi boarding call untuk pesawat ke surga belum 
diumumkan. Dia sudah sangat siap dipanggil Tuhannya. Satu hari 
kami akan kehilangan dia. Sampai hari itu, saya ingin memberi 
banyak waktu dengan Papa. Saya sangat mengasihi Papa. I love 
him, a lot. Selamat Ulang Tahun ke 90 Papa. Tuhan memberkatimu.

***
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Debbie Rebecca Tampubolon Sianturi, SE Ak.
Isteri Batara Sianturi 

(Business Professional dan Business Owner)

Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke 90 
untuk Ayah mertua yang tercinta, Ompu Naomi Doli Sianturi 
di tanggal 22 Juli 2020. Selama 90 tahun, Bapa disurga setia 
bersama Ayah mertua dan telah teramat mengasihinya. Bagi saya 
Ayah mertua saya adalah saksi dari kasih setia dan penebusan 
Tuhan Yesus untuk saya, keluarga saya dan orang-orang yang 
Ayah mertua kasihi dan orang2 yang beliau temukan baik 
di lingkungan rumah, pekerjaan dan pelayanan beliau. Ayah 
mertua juga adalah ayah kedua bagi saya setelah Ayahanda kami 
meninggal di tahun 1984 (Alm. Ir. Tua Dairi Tampubolon atau 
Ompu Hanna Doli Tampubolon) dan saya menikah dengan Batara 
Sianturi pada tahun 1989. Ayah mertua saya telah melalui banyak 
pengalaman penuh perjuangan hidup, sukses, senang, sukacita, 
tetapi juga berbagai dukacita dan kesulitan serta kesukaran hidup 
dalam 90 tahun kehidupannya, namun iman percaya nya kepada 
Yesus Kristus Tuhan sebagai Juruselamat pribadinya tetap kuat 
dan tegar dengan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. 
Ayah mertua saya telah mengalami ditinggal oleh putranya 
tercinta, yaitu putra ke tiga di tahun 1998, Pahala Sianturi. 
Juga pada tahun 2007, Ayah mertua dan kami semua telah 
ditinggalkan oleh Ibunda mertua terkasih setelah perawatan 
karena komplikasi penyakitnya selama beberapa tahun. Kami 
melihat bagaimana Ayah mertua dengan setia mendampingi Ibu 
mertua ketika sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit dan 
di rumah selama beberapa tahun.

Ayah mertua saya lahir di dalam generasi yang disebut 
sebagai “Silent Generation” atau “Generasi Tradisionalis”. 
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Generasi ini lahir diantara tahun 1928-1945. Generasi 
Tradisionalis lahir di masa perang dunia pertama dan perang 
dunia ke dua serta sewaktu terjadinya depresi ekonomi yang 
terbesar di seluruh dunia. Ciri-ciri dari generasi ini adalah 
adanya disiplin hidup yang tinggi, rajin dan pekerja keras, penuh 
rasa hormat dan terima kasih, menjunjung tinggi nilai dan moral 
yang konservatif, tidak suka membuang barang dan tidak suka 
meminta-minta, menghargai keharmonisan, menghormati nilai-
nilai tradisionil keluarga, pejuang atau patriotis,. Untuk generasi 
Tradisionalis ini “anak-anak mereka hanya untuk diperhatikan 
dan dilihat, tetapi tidak untuk didengar’ (“children were seen, 
but not heard”). Oleh karena itu ada kecenderungan kekosongan 
dalam komunikasi antara orangtua “generasi Tradisionalis” 
dengan anak-anaknya. 

Ayah mertua saya lahir di tanah Karo, Kabanjahe pada tahun 
1930, dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di 
Jakarta. Beliau harus terlibat dalam membantu dan menolong 
ibundanya tercinta yang sudah menjanda di Sisahorja, 
Paranginan pada usia 42 tahun. 

Ayah mertua merasakan kehidupan yang sulit di masa 
penjajahan Belanda dan Jepang. Beliau ikut menyaksikan 
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga hidup 
dimasa pemerintahan kepresidenan Soekarno, Suharto, Habibie, 
Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. 

Ayah mertua adalah seorang ahli hukum yang sangat sukses 
pada masanya dan juga melayani di Full Gospel Businessmen’s 
Fellowship International dan di Gideons International. Beliau 
adalah seorang pekerja keras dan sangat disiplin, termasuk 
dalam menjaga kesehatan tubuh dan rohaninya. Beliau suka 
memberi, seorang yang dermawan dan suka memberi untuk 
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pekerjaan dan pelayanan Tuhan baik melalui waktu, tenaga dan 
uang. Kami sangat bangga akan Ayah mertua sebagai Ompung 
dan kami sangat mengasihi Beliau.

Di usia senjanya, Ayah mertua banyak meng habiskan 
waktunya dengan Tuhan, berdoa dengan tekun untuk semua 
keturunannya, keluarga besar, gereja, negara dan dunia. Beliau 
sudah menjadi pendoa syafaat selama bertahun-tahun. Beliau 
tekun membaca Alkitab. Beliau adalah contoh bagaimana kita 
harus menggunakan waktu dan hidup kita dengan bijaksana. Saya 
berdoa kiranya Ayah mertua yang tercinta tetap sehat dan penuh 
sukacita dalam memimpin kami semua untuk menjadi orang 
Kristen dan keluarga yang setia dan taat pada Firman Tuhan. 
Salah satu kidung rohani yang disukai Ayah mertua saya adalah 
“Surely Goodness and Mercy” (Israel Houghton) yang berdasarkan 
Mazmur 23:6 “Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti 
aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN 
sepanjang masa.”

Surely goodness and mercy shall follow me
All the days, all the days of my life
Surely goodness and mercy shall follow me
All the days, all the days of my life.

And I shall dwell in the house of the Lord forever,
And I shall feast at the table spread for me;
Surely goodness and mercy shall follow me
All the days, all the days of my life.
Surely goodness and mercy shall follow me, 
All the days, all the days of my life.
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Ayah mertua selalu meminta kami menyanyikan pujian 
ini kalau ada pertemuan keluarga pada waktu malam Natal 
dan malam Tahun Baru dirumahnya di Jalan Kartini Raya 
40 B. Selamat hari ulang tahun untuk seorang Ayah mertua 
dan Ompung Doli yang sangat baik, Amang Talas Sianturi, 
Ompu Naomi Doli. Tuhan besertamu sepanjang hidupmu dan 
memberkatimu dengan hidup yang sehat, pikiran yang cerdas 
dan bijaksana, dan hidup yang menghasilkan buah-buah bagi 
kemuliaan Nama Tuhan Yesus. “Engkau akan hidup dan berjalan 
dari kemuliaan ke kemuliaan di dalam Tuhan, from glory to glory 
with God.” Amen. Saya mengasihimu Amang, dan terima kasih 
sudah mengasihi saya juga. Amen

***

Naomi Abigail Sianturi, BA, MLBM
(Cucu Pertama & Pahompu Panggoaran)

 
Buat saya, Ompung Doli atau grandpa adalah figur yang 

istimewa. Papa saya pernah bilang bahwa dalam adat Batak, nama 
saya, Naomi, di pakai 5 orang: saya sendiri, papa saya (Amani 
Naomi), ibu saya (Nai Naomi), kakek saya (Ompu Naomi Doli) 
dan nenek saya (Ompu Naomi boru). Saya adalah anak pertama 
Papa saya, dan karena Papa saya adalah anak laki-laki pertama 
dari Ompung. Ompungku akan selama-lamanya dipanggil sebagai 
Ompu Naomi Doli, memakai nama saya di Tarombo Batak. Saya, 
Naomi Sianturi, adalah Pahompu Panggoaran.

Ompung Doli sangat dekat dengan Tuhan dan sangat 
ambisius untuk kemajuan pendidikan anak-anak dan cucu-
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cucunya. Dia bangga kalau cucu-cucunya bisa mengecap 
pendidikan luar negeri yang global. Ompung Doli hadir di 
Budapest, Hungaria, waktu saya lulus SMA dari American 
International School of Budapest (AISB) di tahun 2009. Dia 
sangat bangga waktu saya lulus BA Spanish dari Boston 
University (2013) dan Master of Luxury Brand Management dari 
Domus Academy, Milan (2016). Buat Ompung, pendidikan global 
adalah kunci untuk kesempatan karir yang global dan kesiapan 
menjadi warganegara global. 

Ompung Doli pekerja keras dan melakukan banyak hal yang 
luar biasa, apalagi kalau mengingat masa kecil nya yang tidak 
mudah. Ompung Doli kehilangan ayahnya, amang mangulahi 
saya, Melanthon Sianturi, sewaktu Ompung masih berumur 
19 tahun. Dari saat itu, Ompung Doli hanya punya Tuhan dan 
doa dari ibunya, Nunia boru Simanjuntak, seorang janda yang 
ditinggal mati oleh suaminya diusia 42 tahun, sebagai bekal 
kesuksesan Ompung Doli.

Papa saya selalu bilang bahwa Ompung Doli berdoa 
setiap hari untuk saya, Ompung Doli adalah seorang pendoa 
syafaat. Ompu Doli Naomi berdoa buat Naomi. Papa saya 
selalu mengingatkan saya bahwa nama saya Naomi berarti 
“menyenangkan” dan Abigail berarti “kesukaan Ayahku”. Saya 
berharap nama itu akan merupakan refleksi hidup saya. Saya 
sekarang tinggal di USA dengan suami saya, Sean Patrick Clancy, 
tetapi kenangan tentang Ompung Doli melekat di hati saya. 
Selamat ulang tahun ke 90, Ompung Doli. Tuhan memberkatimu 
dan memeliharamu. Peluk cium dari Naomi dan Sean, suamiku, 
untuk Ompung Doli tercinta.

***
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Sean Patrick Clancy, BA
Suami dari Naomi (US Navy Officer)

Saya bertemu dengan Ompu Naomi Doli (grandpa Naomi) 
di bulan April 2018, sewaktu saya memperkenalkan diri saya 
kepada keluarga Batara Sianturi, mertua saya. Ompu Naomi 
Doli adalah pribadi yang senior, patriarch atau kepala keluarga 
besar keturunan Ompu Batara Sianturi. Dia juga yang sekarang 
berperan penting untuk keturunan Ompu Batara Sianturi, karena 
ayah mertua saya, Batara Sianturi, adalah anak pertama dari 
Ompu Naomi Doli. Keluarga besar Ompu Batara Sianturi selalu 
mempunyai pertemuan tahun baru di rumah Ompu Naomi Doli 
di bulan Januari.

Sewaktu saya bertemu dengan Ompu Naomi Doli, saya 
bisa merasakan bahwa saya berhadapan dengan seorang yang 
benar, lurus dan bijaksana, dimana saya bisa belajar mengenai 
kehidupan. Dia berbicara mengenai Tuhan, mengenai Alkitab, 
dan hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus, dan pentingnya 
bersandar kepada kehendak Tuhan. Beliau berdoa buat saya dan 
Naomi waktu kami bertemu. Kami berfoto bersama sebelum 
saya dan Naomi berangkat ke bandara. Itu merupakan momen 
yang berkesan buat saya dari seorang pendoa yang syafaat yang 
diurapi. Selamat ulang tahun ke 90 Ompu Naomi Doli. Tuhan 
memberkatimu selalu. Amen.

***
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Joshua Ephraim Sianturi, BSc
(Cucu laki-laki, adik dari Naomi  

dan abang dari Samuel)

Ompung Doli adalah ompung yang paling inspiratif dalam 
kehidupan saya. Dia memberi perhatian khusus kepada saya 
dan tidak pernah menyerah untuk masa depan saya. Buat 
Ompung Doli, masa depan saya adalah masa depan yang 
penuh pengharapan, seperti yang tertulis di Jeremiah 29:11 
“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada 
pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu 
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, 
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.” 
Ompung Doli datang ke Manila, Filipina untuk menghadiri wisuda 
SMA saya dari Faith Academy di tahun 2015. Dia sangat bangga 
bahwa cucunya berhasil meraih sukses di sekolah internasional 
Faith Academy di Manila.

Ompung Doli tidak hanya baik, murah hati, tetapi dia sangat 
dekat dengan Tuhan dan Juruselamatnya Yesus Kristus. Dia 
sering mendoakan saya, dan waktu saya mencapai gelar Bachelor 
of Science untuk Finance dari Enderun Colleges, Manila di tahun 
2019, dia langsung bertanya kapan mendapat gelar MBA dari 
Amerika. Saya sekarang sedang mengikuti program MBA di 
Biola University, USA dan saya tahu, Ompung Doli selalu berdoa 
untuk saya dan untuk masa depan saya yang penuh pengharapan 
didalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat 
ulang tahun ke 90 Ompung Doli. Saya sangat mengasihimu.

***
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Samuel Abraham Sianturi, BA
(Cucu, adik dari Naomi dan Joshua)

Ompung Doli adalah sosok kakek yang pemberani dan 
beriman yang menyaksikan Kristus dalam kehidupannya. 
Ompung Doli seorang pemberani dari masa kecilnya. Saya 
bangga dengan perjalanan hidupnya bersama Ompung Boru dan 
kelima anaknya, termasuk Papa saya, dimana dia memberikan 
kesempatan bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan 
global dan melihat betapa besarnya dunia ini. Saya ingat betapa 
senangnya dia sewaktu menghadiri wisuda SMA saya di Jakarta 
Intercultural School (JIS) di tahun 2016. Tahun ini dibulan 
Mei 2020 saya mendapatkan gelar Bachelor of Arts dari Biola 
University – Los Angeles, dan Ompung sangat senang saya 
mendapatkan pendidikan di universitas Kristen yang mempunyai 
reputasi tinggi seperti Biola University. 

Ompung Doli adalah orang yang serius mengasihi Yesus 
dengan seluruh akal budi, hati dan jiwanya. Tuhan Yesus sudah 
memberkati Ompung Doli umur yang panjang dan diberkati 
selama 90 tahun dengan kesehatan dan stamina yang prima. 
Tuhan memberkati Ompung Doli dengan berlimpah-limpah.
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Banua Parluhutan Sianturi, MBA, SH

KELUARGA BESAR 
BANUA PARLUHUTAN SIANTURI

Putra Kedua 
(Insurance Professional)

Sosok yang disiplin dan tidak menunda, itulah sosok Papa 
dalam pandangan saya. Papa orang yang tertib waktu untuk 
aktivitasnya dan jika ada sesuatu yang berbeda dari rutinitas, 
Papa cepat mengambil keputusan. Sebagai seorang ayah, ia mau 
mendengar kesukaan dan kesulitan kita, dan setelahnya ia pasti 
mendoakan. Ini menunjukkan bahwa ia seorang yang penuh 
perhatian dengan anak cucu,dan selalu senang mendengar kabar 
kami semua. Bahkan Papa juga suka minta pendapat tentang 
kehidupan kepada kami.

Setelah Papa lahir baru, yang saya lihat, ia menjadi lebih 
rajin berbagi tentang keselamatan dengan orang lain bahkan 
termasuk orang-orang yang tidak dia kenal.

Tentunya banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan 
dari kehidupan Papa. Dalam hubungan dengan keluarga, ia 
figur yang mempersatukan keluarga. Kami diajarkan bagaimana 
perduli dengan keluarga besar dan kampungnya, dan bukan 
hanya perduli, tapi juga harus merasa dekat.

Dari hal pekerjaan, saya mendapat pelajaran dari Papa 
untuk disiplin dan tidak menunda-nunda, tetap mau belajar, dan 
selalu deliver an extra mile, artinya bagaimana kita harus bisa 
memberikan lebih dari yang diminta perusahaan.
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Harapan saya untuk Papa di usianya yang sekarang, agar ia 
tetap semangat walau secara fisik semakin tua, dan kami bisa 
membuatnya bangga dengan anak- anak dan cucu-cucunya.

***

Vera Silalahi Sianturi, SE
(Isteri dari Banua Sianturi)

Amang adalah seorang yang jenius, perfectionist, 
berpendirian, berkemauan keras, sangat disiplin, penuh 
semangat, tekun dan sangat mandiri. Kemandirannya ini 
bahkan terkadang membuat kami khawatir, terlebih di usianya 
yang sudah semakin lanjut. Amang seorang yang berhati luas, 
berpikiran maju dan setelah anak-anaknya menikah, menjadi 
lebih demokratis, terbuka. Hal yang cukup langka mengingat 
Amang adalah generasi yang sangat kental ke-Batakan-nya.

Saya punya hubungan yang dekat dengan mertua saya, 
baik dengan Amang, maupun Inang almarhum. Banyak 
keputusan keputusan penting saya diskusikan dengan Amang 
dan mendoakannya bersama. Terma suk hal-hal yang menjadi 
pergumulan saya baik pergumulan pribadi, maupun keluarga. 
Amang adalah tiang doa kami, yang membawa kami satu persatu 
dalam doanya tiap-tiap hari. 

Saya banyak belajar dari kehidupan Amang dan Inang 
almarhum. Terutama dalam hal hubungan kekeluargaan. Oleh 
karena itu, sejak dini saya mengajar anak anak saya untuk 
menganggap penting hal tersebut. Sejak lahir anak anak saya 
sangat dekat dengan Ompung mereka, Ompung Kartini mereka 
panggil, karena rumahnya di Jalan Kartini Raya, Jakarta Pusat. 
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Di banyak kesempatan yang memungkinkan, anak-anak saya 
biasanya menginap di Kartini, bercengkrama, belajar, baca Alkitab, 
les dan lain-lain bersama Amang dan Inang almarhum. Setelah 
Inang kembali ke surga di tahun 2007, anak laki-laki saya Jeremiah, 
tetap rutin menginap di Kartini sampai akhirnya dia mulai sangat 
sibuk dengan pekerjaannya. Anak saya yang perempuan, Jane 
sering mampir ke Kartini, pulang sekolah, sebelum kembali ke 
rumah. Bahkan Jane sempat ada waktu untuk bible reading sekali 
seminggu, meski tidak selama dan intens sebagaimana Abangnya, 
Jeremiah.

Saya bersyukur mereka punya kesempatan itu yang akan 
mereka kenang selamanya. Sangat penting buat saya, untuk anak 
anak saya mengerti dan menganggap penting kekeluargaan seperti 
yang diterapkan Amang terhadap anak-anaknya dan kemudian 
cucu cucunya. Seperti antara lain, berkumpul bersama di malam 
Natal dan Tahun Baru. Hal ini bukan ritual basa-basi belaka bagi 
kami, namun kebersamaan yang sangat berharga.

Amang adalah seorang yang menjalani hidupnya dengan 
sangat produktif. Setiap fase dalam hidupnya beliau jalankan 
dengan penuh arti. Kekaguman saya selain banyak hal yang 
sebagian sudah saya ungkapkan diatas, adalah kecintaannya pada 
Inang. Kecintaan Amang kepada Inang dan sebaliknya adalah 
keindahan yang menjadi inspirasi bagi anak anak dan menantunya.

Sebegitu dalam cinta Amang, sehingga saya bisa melihat, 
setelah Inang meninggal, ada yang hilang, incomplete dalam 
diri Amang. Namun Tuhan menolong Amang sehingga perlahan 
Amang bisa adjust dengan keadaan. Pernikahan mereka menjadi 
contoh yang luar biasa bagi kami, juga bagi orang lain.

*** 
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Jeremiah Immanuel Sianturi, SH
(Cucu, abang dari Jane Lidya Sianturi)

Dalam pandangan saya, Ompung Doli adalah pribadi yang 
disiplin, sangat pintar, bersemangat dan berkemauan kuat. 
Terlepas dari usianya yang lanjut (which is a great accomplishment 
in itself), kele bihan-kelebihan tersebut selalu tercermin dalam 
kehidupan Ompung sehari-hari hingga saat ini. 

Ompung selalu menekankan kepada saya penting nya 
menerapkan “compassion” kepada orang lain tanpa terkecuali, 
bersyukur dalam segala hal dan, dalam hal pekerjaan/profesi, 
“to be a Napoleon in your field”. Tidak mengherankan, mengingat 
Ompung adalah orang yang sangat tekun dalam pekerjaannya, 
termasuk dalam kegiatan sosial dan pelayanan yang dijalan-
kannya saat ini. Suatu hal yang menarik adalah Ompung ternyata 
bukan orang yang selalu “serius”, dalam arti Ompung juga 
memiliki sisi yang humoris dan menarik untuk diajak bicara. 

Dalam berbagai kesempatan saya mengha biskan waktu 
bersama Ompung, berjalan-jalan dan menginap di rumah Kartini, 
Ompung seringkali bercerita soal pengalamannya sejak kecil 
hingga mencapai usia lanjut saat ini (di sela-sela “mandatory 
Bible reading session” dalam Bahasa Indonesia dan Inggris serta 
cerita soal hal-hal serius). Salah satu contohnya adalah kesukaan 
Ompung mendengarkan musik, terutama swing dan jazz, yang 
ternyata juga adalah musik yang saya sukai. 

Saya sangat senang melihat bahwa, di masa tua nya, 
Ompung tidak pernah patah semangat, senan tiasa sibuk dengan 
kegiatannya dan selalu senang untuk mengerjakan apa pun yang 
bisa dikerjakannya. Semua pengalaman saya bersama Ompung 
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tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak terlupakan bagi saya
Mengutip kata – kata Ompung: “A thousand-mile journey 

always begins with a single step”. Well Ompung, God bless you, God 
keep you and, when the time comes, I’m certain God will say: “You 
have done well in your life journey”.

***

Jane Lydia Sianturi
(Cucu, adik dari Jeremiah Immanuel Sianturi)

Ompung Doli adalah sosok yang sangat pintar, disiplin dan 
mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Dia adalah seseorang 
yang teratur dalam menjalani kehidupannya. Dalam pengalaman 
saya bergaul dengan Ompung, dia selalu mau mendengarkan dan 
mendoakan keluhan atau masalah apapun. Ia juga sering kali 
memberikan saran dan memotivasi kami.

Saya selalu merasa sejak kecil bahwa Ompung itu dekat 
dengan saya dan selalu ada untuk saya. Ompung memastikan 
saya dan abang Jeremiah selalu merasa nyaman berada di 
rumahnya dan menghabiskan waktu dengannya. Walaupun 
sekarang saya tinggal di luar negeri, di Italia, setiap saya pulang 
dan mengunjungi Ompung, saya selalu merasa nyaman.

Sebagai panutan, Ompung merupakan seorang pekerja 
keras dan penuh disiplin. Dari mulai hal-hal sehari-hari seperti 
bangun pagi, mengatur pola makan dan beribadah. Jika Ompung 
sudah memutuskan untuk melakukannya, pasti akan dilakukan. 
Ompung juga selalu membuka wawasannya terhadap hal-hal 



130

baru. Contohnya belajar bahasa baru. Ompung adalah seorang 
multilinguist.

Kenangan yang pasti membekas pada saya tentang ompung, 
saya akan selalu ingat kunjungan ke rumahnya di Jalan Kartini. 
Yang paling membekas adalah saat-saat kita di rumahnya, 
walaupun kadang hanya sebentar, Ompung selalu menyempatkan 
untuk mengingatkan saya akan firman Tuhan atau membaca 
Alkitab bersama. Selain itu, Ompung selalu menekankan 
untuk berkumpul dan menghabiskan waktu sebagai keluarga. 
Kebiasaan itu, baik secara langsung atau melalui Papa saya, 
membuat saya menghargai waktu bersama keluarga.

Harapan saya adalah Ompung bisa tetap menjalani hari-
hari dengan semangat, dan dapat melihat anak-anak dan cucu-
cucunya berhasil dalam hidupnya masing-masing.
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Banyak kenangan bersama Papa yang masih saya ingat 
sampai saat ini meski saya sudah berkeluarga dan tidak tinggal 
satu kota dengan Papa, tinggal bersama suami saya di Bogor. 
Dan jika ada hari libur nasional, kami masih menyempatkan 
diri mengunjungi Papa yang tinggal sendiri di rumah masa kecil 
kami. Kedatangan kami di hari Sabtu biasanya menyesuaikan 
hari ganjil-genap kendaraan bermotor di Jakarta.

Bukan kami tidak ingin tinggal bersama Papa, tapi suami 
sudah lama bekerja sebagai dosen di salah satu universitas di 
Bogor. Papa juga suka mengajak kami menginap jika kami datang. 
Kami yang tidak mau jadi beban Papa kalau kami tinggal di sana. 
Melihat Papa senang dengan kedatangan kami, hal ini menjadi 
kesukaan bagi kami.

Sebagai sosok yang mandiri, Papa tetap tampak nyaman 
tanpa anak-anak bersamanya di masa tuanya. Papa bisa 
menikmati hari-harinya. Dari dulu Papa memang bukan orang 
yang suka mengeluh. Ia sangat menikmati persekutuan dengan 
Tuhan. Karenanya kami melihatnya sebagai orang yang suka 
berdoa dan bernyanyi. Saya tetap mengingat bagaimana Papa 
suka mendoakan anaknya satu persatu. 

Dewi Nirmala Sianturi, SH

KELUARGA BESAR 
DEWI NIRMALA SIANTURI

Putri Pertama 
(Ibu Rumah Tangga)
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Kesukaan Papa memuji Tuhan diterapkannya ketika saya 
sakit dan harus tinggal di rumah Papa. Ia selalu mengajak saya 
memuji Tuhan. Perhatiannya tidak berubah apa pun keadaan 
anak-anaknya. Dan meski merasa geli juga, saya suka Papa 
memanggil lengkap nama saya, Dewi Nirmala.

Papa sebelum dan sesudah lahir baru, tentunya ada 
perubahan. Terutama dalam hal penguasaan diri. Kalau sebelum 
lahir baru, Papa suka mengajak kami sekeluarga makan makanan 
yang mahal, tapi setelahnya ia mengatur apa yang harus dimakan. 
Tampak menjadi orang yang berhemat.

Papa menjadi teladan saya dalam hal mengam puni dan 
tidak menyimpan kepahitan. Ia juga yang mengajari untuk selalu 
bersyukur.

***

Ir. Bintang Charles Hamonangan 
Simangunsong, MS., Ph.D.

(Menantu/Suami Dewi - Dosen di Institut Pertanian Bogor)

Ucapan Amang mertua itu dapat diandalkan. Hal ini yang 
saya ingat dari Amang mertua. Jika kita ingin melakukan sesuatu, 
harus direncanakan dan harus pula dilakukan.

Banyak hal yang bisa saya pelajari dari Amang mertua. Di 
usianya yang hampir 90 tahun, ia tetap menyempatkan diri untuk 
berolahraga, karena baginya dengan berolahraga ia bisa sehat. 
Dan memang hal ini terbukti. Sewaktu mengunjungi kami di luar 
negeri, meskipun musim salju, Amang tetap berolahraga di pagi 
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hari. Kalau soal disiplin Amang mertua itu luar biasa. Mungkin 
karena pernah mendapat pendidikan militer.

Yang saya tahu, Amang mertua memang turun langsung 
dalam hal pendidikan anak-anaknya dan menerapkan 
kedisiplinan. Kedisiplinan ini saya lihat menurun ke anak-
anaknya. Seperti Dewi, ketika tahu kami akan mengunjungi 
Amang mertua, jauh-jauh hari sudah menyiapkan segala 
sesuatunya. Dari subuh ia sudah bangun. Amang mertua sudah 
tahu kami akan datang kerumahnya, dan ia mengajarkan 
jika ingin membatalkan suatu rencana harus jauh-jauh hari 
disampaikan agar waktu yang kita miliki itu berkualitas. 

Amang mertua selalu memberi yang terbaik bagi anak-
anaknya. Semua anak Amang mertua pernah mengecap 
pendidikan di luar negeri. Yang diberikan dan diperhatian amang 
mertua tidak hanya dalam hal pendidikan formal, tapi juga 
memberi kesempatan belajar bermain musik dengan guru yang 
juga terbaik. Pendidikan yang Amang mertua terapkan ke anak-
anaknya, saya rasa akan menjadi cara yang bagus untuk anak-
anak zaman sekarang.

Karakter baik lainnya dari Amang mertua yang saya 
lihat adalah keterbukaan kepada hamba-hamba Tuhan yang 
diterimanya berkunjung ke rumahnya. Sampai sekarang yang 
saya lihat Amang mertua tetap bisa teliti dalam hal menyumbang 
gereja dan hamba-hamba Tuhan.

Saya juga terjun dalam pelayanan, tapi bentuknya berbeda 
dengan Amang mertua. Sampai sekarang saya masih menjadi 
dosen agama Kristen. Di tempat saya mengajar di samping saya 
dosen untuk disiplin ilmu lainnya. Kalau soal persepuluhan, itu 
keharusan bagi kami. Amang mertua suka bertanya tentang hal 
ini dan mengingatkan kami.
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Dewi menuruni karakter Amang? Sebagian iya. Di 
samping keras hati, Dewi orang yang lebih banyak menyimpan 
perasaannya. Tidak ditunjukkan. Saya tahu Dewi ingin ada yang 
bisa menjaga Amang mertua di masa tuanya, tapi apa yang 
diinginkannya itu hanya bisa disimpannya. 
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Sebagai anak paling kecil dari lima bersaudara, bisa 
dimaklumi kalau saya selalu agak manja dengan Papa. Papa 
adalah role model bagi saya. Banyak kenangan indah yang 
saya rasakan sejak masa kecil. Meskipun aktivitas Papa selalu 
padat, Papa tetap memberikan waktu dan perhatian pada anak-
anaknya. Sejak dini kami sudah ditanamkan gaya hidup spiritual. 
Setiap sore Papa memanggil saya untuk belajar berbahasa 
Inggris melalui pembacaan Alkitab. Terkadang terbit rasa kesal 
karena bisa di maklumkan, sore hari buat anak anak kecil seusia 
saya adalah waktu untuk bermain dan menonton program 
televisi kesayangan. Tapi itulah Papa, kami harus mengutamakan 
kehidupan spiritual dan pendidikan di mana dia turun tangan 
juga.

Teman-teman sekolah saya juga masih mengingat 
bagaimana doa menghiasi keluarga kami. Apalagi setelah Papa 
lahir baru, sekeluarga kerap kami pergi menghadiri persekutuan 
doa, kebaktian rohani. Di rumah kami pun diadakan persekutuan 
doa, setiap hari Selasa. Persekutuan doa “Deborah” tepatnya, 
dimana saya melayani sebagai pianis.

Deborah Berliana Sianturi MBA

KELUARGA BESAR 
DEBORAH BERLIANA SIANTURI

Putri Kedua  
(Head of Operational Risk, Southern Europe, 

The Royal Bank of Scotland, plc.)
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Dalam hal memberi pendidikan bagi anak-anak,Papa 
memang sangat disiplin. Papa tidak ingin anak-anaknya terlalu 
relax. Kedisiplinan yang Papa terapkan otomatis saya terapkan 
juga ke putri saya. 

Saya selalu ada komunikasi dengan Papa walau tinggal di 
luar negeri. Kami rutin bertelpon. Kita bicara terbuka, bercanda, 
dan berdoa bersama. Saya dan Papa adalah dua orang yang 
terkadang berbeda pendapat. Saya akui sifat dan pembawaan 
saya sangat “direct, to the point”, dengan kata lain blak-blakan.
Walaupun kami terkadang berbeda pendapat, kami selalu 
mengakhiri perbedaan kami dengan berdoa dan juga saya 
meminta maaf. Saya bersyukur mempunyai keakraban hangat 
dan khusus seperti ini.

Banyak kenangan dimana Papa mendukung saya langsung. 
Khususnya saya ingat kehadiran Papa saat saya kurang fit 
kesehatannya, ketika saya tinggal sendiri dan bekerja di 
Singapura. Papa datang dari Jakarta dan menemani saya hampir 
sebulan untuk menemani, memberi encouragement, bersekutu. 
Dia juga meluangkan waktu saat sarapan pagi, dan juga terkadang 
dia yang memesan makan malam supaya ketika saya pulang dari 
kantor, semuanya sudah tersedia. Papa juga mandiri. Saat saya 
bekerja, dia mengisi hari-harinya dengan membaca, berolah raga, 
dan juga mengurus diri sendiri sampai kunjungan control ke 
dokter tanpa bantuan saya.Dia tidak mau membebani saya.

Kemandirian Papa juga terlihat ketika dia mengunjungi 
kami di Italia, saat itu untuk menghadiri pembaptisan putri 
kami, Soraya. Mama sudah berpulang ke rumah Bapa di surga 
di tahun 2007, jadi tidak sempat melihat putri saya. Papa hadir  
sendiri ke Italia. Di sini dia tetap melakukan rutinitas dan 
kebiasaannya: membaca, sharing gospel dengan keluarga di 
Italia, rutin berolah raga, sampai sempat memasak ketika ia 
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rindu sesuatu kesukaannya. Meski ia belum mengenali kota 
kami Seregno, dimana penduduknya tidak berbahasa Inggris, 
Papa tetap percaya diri: dia dengan santai berkomunikasi 
dengan orang yang di temuinya dengan bahasa Italinya yang “ala 
kadarnya” saat “tersasar”.

Saya tetap membangun harapan supaya Papa diberi usia yang 
pan jang dan dia tetap sehat. Ia harus sehat karena dibutuhkan 
untuk tetap menjadi blessing, menjadi berkat. Saya selalu pulang 
ber kunjung ke Indonesia dari Italia sedikitnya satu tahun sekali 
untuk keluarga, khususnya untuk Papa. Kalau kedatangan di 
tahun-tahun sebelumnya saya masih banyak meluangkan waktu 
ber  temu dengan teman-teman, akhir-akhir ini kehadiran saya 
di Jakarta lebih banyak dirumah, menghabiskan waktu bersama 
Papa.

Suami saya ketika datang untuk pertama kali ke Indonesia 
dapat melihat hubungan kekeluargaan yang sangat akrab di antara 
kami. Ia merasa senang diterima hangat sebagai bagian dari ke-
luarga, di mana Papa terbuka, berbicara dan tampil apa adanya.

***

Ing. Matteo Leone Formenti, MBA

(Menantu/Suami Deborah - Head of Group  
Project and Portfolio Management,  

Mediobanca Spa, Italy)

Hubungan Papa mertua dan istri saya, Deborah, saya 
ibaratkan seperti “cat and dog”. Deborah itu personifikasi Papa 
mertua. Sifat mereka sama. Dari pertama bertemu Papa mertua, 
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saya sudah merasa Papa mertua sosok yang menarik. Pandangan 
hidupnya praktis. Atensinya terhadap kami sampai ke hal-hal 
yang kecil. Ketika liburan di Jakarta, jika Deborah mau makan 
sesuatu, Papa mertua akan menyiapkan. Bahkan kalau dilihatnya 
kami suka dengan makanan atau cemilan yang disediakan, 
dimintanya agar makanan/cemilan itu kami bawa ke Italia. 

Waktu pertama kali saya bertemu Papa mertua, saya 
mengingat pemeran film Dallas yang tokohnya menggunakan 
topi. Sangat berkesan. Saya melihat seorang yang penuh energi, 
penuh kebahagiaan.Sejalan dengan waktu, saya melihat Papa 
mertua, saya memanggilnya Amang, seorang yang murah hati, 
siap menolong orang lain, dan bukan orang yang menyusahkan 
orang lainnya.

Untuk saya, Papa mertua adalah contoh hidup bagaimana 
hukum tabur-tuai itu berjalan. Sebagai pekerja keras sampai 
menjadi pengacara yang sukses, Papa mertua tidak kehilangan 
nilai-nilai adat Batak. Ia menghargai konsep keluarga, sesama 
orang Batak ia rangkul. Dari segi kerohanian, saya melihat Papa 
mertua menerapkan imannya. Ia berusaha hidup seturut Firman 
Tuhan. Jadi hidupnya mudah. Dan saya melihat hal ini patut 
untuk dicontoh.

***
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Soraya Manuela Formenti

(Cucu/Putri Deborah)

Ompung itu sangat manis,baik hati tidak hanya pada saya 
tapi juga pada orang lainnya.Saya cinta pada Ompung, dan setiap 
tahun tidak sabar untuk bisa ke Indonesia, bertemu Ompung. 
Di sini kami selalu membaca Alkitab bahasa Inggris bersama. 
Apa yang Ompung ajarkan juga saya lakukan di rumah di Italia 
bersama Papa dan Mama. Karena saya dibiasakan membaca 
Alkitab dari kecil, di sekolah saya sempat mendapat julukan “ the 
walking bible” , khususnya pada pelajaran agama. Harapan saya 
usia Ompung panjang jadi saya bisa mempunyai banyak waktu 
bersama.
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DADIYO SISWO HARTONO
Asisten Pribadi

Empat puluh tujuh tahun sudah saya membantu Bapak Talas 
Sianturi. Mungkin kurang tepat jika dikatakan saya orang yang 
setia karena saya merasa orang yang tidak ingin bersikap Asal 
Bapak Senang (ABS). Justru saya orang yang suka membantahnya 
jika saya tahu apa yang dikatakannya hanya kebenaran sepihak 
dalam ukuran saya. Namun meski saya bukan orang yang 
penurut begitu saja, kenyataannya kami dekat dan dapat saling 
memahami. Sehingga ketika Bapak menutup kantornya, hanya 2 
orang yang diajaknya tetap bekerja untuk Bapak, salah satunya 
saya. Dan hanya saya yang bertahan sampai hari ini.

Menjadi asisten untuk waktu sepanjang itu tentu saja saya 
orang yang bisa dikatakan paling mengenal karakter beliau. 
Termasuk seluk beluk dalam keluarganya. Pengalaman bekerja 
bersama Bapak dan untuk keluarganya membuat saya belajar 
bagaimana harus bisa menghargai jasa orang yang sudah bekerja 
lama untuk kita.

Dari segi membagi pengetahuan Bapak Talas bersedia 
menjelaskan apa yang saya tidak tahu tidak atau yang saya 
ingin tahu mengenai masalah hukum. Ia juga orang yang mau 
menerima masukan. Sebagai asistennya, saya kerap menyiapkan 
berkas yang akan digunakannya dalam persidangan. Sebelum 
saya serahkan biasanya saya membaca dulu dan jika saya 
menemukan kejanggalan atau kesalahan dalam berkas itu 
maka saya memberitahukan saat itu juga. Bapak senang saya 
melakukan ketelitian seperti itu.Tidak jarang saya diajak 
mendiskusikan apa yang harus diperbaiki dalam berkas tersebut. 
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Benar kalau dikatakan saya menjadi cukup paham masalah 
hukum karena banyak terlibat dalam pekerjaan terkait hal itu. 
Oleh karenanya beberapa kali saya maju dalam persidangan 
membantu orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Masa 
itu hal ini masih memungkinkan untuk saya melakukannya. 
Mengurus berbagai hal yang menyangkut aspek hukum, saya 
pun kerap dimajukan Bapak untuk melakukannya. Tidak jarang 
Bapak meminta pertimbangan saya sebelum memutuskan.

Hampir semua pekerjaan Bapak saya ikut menanganinya 
termasuk mengurus penerimaan dan penyaluran uang untuk 
melayani gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Tidak terbatas 
di satu kota, tapi hampir di seluruh Indonesia. Sehingga menurut 
Bapak nama saya menjadi lebih dikenal oleh penerima donasi 
pelayanan dibanding Bapak. Bahkan saya juga kerap diajak ke 
kota Paranginan, di Sumatera Utara, tempat masa kecil Bapak. Di 
sana banyak gereja yang menerima donasi dari kami. Saya tidak 
tahu sampai kapan mendampingi Bapak dalam pekerjaannya. 
Biarkan waktu saja yang menentukan.
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Ir. BARNABAS SIMATUPANG
Ketua Umum Patorob (Parsadaan Togatorop dohot Boruna) 

seJabodetabek

Saya mengetahui bapak Talas Sianturi melalui media cetak/
buku yang memulai karir sebagai jaksa kemudian berkarya 
sebagai pengacara yang sukses menangani kasus-kasus besar. 

Dalam meniti karirnya sebagai pengacara, yang saya 
dengar tidak sedikit tantangan yang dihadapi, namun demikian 
tantangan itu dijadikannya sebagai modal dan kesempatan untuk 
terus berkarya sampai beliau mencapai karir yang tinggi. 

Saya mengenal bapak Talas juga sebagai seorang yang tekun 
dalam memberitakan Injil pada setiap orang yang berhubungan 
dengan beliau. Dan di tengah kesibukannya, bapak Talas saya 
lihat tetap memberi perhatiannya, sebagai penasehat, untuk 
kumpulan marganya, PABRS (Parsadaan Anak Boru Bere 
Simatupang). Ia tetap berharap kumpulan itu tetap bisa eksis, 
dan berdaya guna untuk anggotanya.

Inilah sekilas pandangan saya tentang bapak Talas, yang 
teguh memegang Injil, mengutamakan Tuhan, dan telah menjadi 
teladan yang baik untuk keluarganya.
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Capt. SAHATTUA P. SIMATUPANG, MM., MH.
Ketua PABORAS  

(Parsadaan Anak Boru Bere Radja Siburian)  
DKI Jakarta

Amangtua Talas Sianturi secara pribadi saya kenal dari 
orangtua saya, H.A. Simatupang/L.E. Br Siregar yang sama-sama 
merantau ke Jakarta sejak sekitar tahun 1950 atau setelah agresi 
militer Belanda ke-2. 

Kontribusi Amangtua sangat luarbiasa, dengan 
ketekunannya dalam belajar dan bekerja serta keteguhannya 
dalam iman kepada Tuhan menjadikan beliau sebagai salah satu 
panutan yang memotivasi bukan hanya keluarga tapi siapapun 
yang mengenalnya dan itulah kontribusi tidak ternilai yang 
membuat Simatupang bangga dengan nama Talas Sianturi.

Amangtua Talas Sianturi adalah karunia Tuhan bagi keluarga 
Simatupang, pada masanya. Beliau sosok yang sangat kaya akan 
pengalaman kehidupan mulai dari masa muda hingga menjadi 
orang tua yang  bijaksana dan penuh dengan kerendahan hati 
serta kehangatan. Beliau memiliki banyak keunggulan dan sangat 
ulung dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala, beliau 
juga salah satu saksi sejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga 
sangat layak bagi kami para generasi muda penerus marga 
Simatupang  bangga  padanya. 

Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan 
kebahagiaan serta ditambahkan umur panjang untuk kami bisa 
terus belajar dari beliau.
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Curriculum Vitae
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Tempat & Tanggal Lahir: 
Kabanjahe, Sumut 22 Juli 1930

Profesi : 
Advokat & Pengacara (Tahun 1968 s/d 2000)

Kegiatan Sekarang : 
Pemberita Injil di Dunia Bisnis 
(Gospel Communicator in the Market Place) 
 

Talas Sianturi
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Pendidikan

1. Umum
• Christelijke Hollands Inlandse School (HIS) di Gunung 

Sitoli, P. Nias (sampai dengan kelas V) dan dilanjutkan 
dengan SR VI di Paranginan, Tapanuli Utara (1942 – 
1943)

• SMP di Siborong-borong, Tapanuli Utara (1945 – 1948) 
• SMA di Sigompulon, Tarutung (1948)
• SMA di Pematang Siantar/Medan (1950 -1952)
• Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas 

Indonesia (Jakarta 1952 – 1956)
• International Business Transaction & Patent Consultant 

Courses (1990 & 1991)
• Graduate Certificate in Comparative Law Programme, 

University of Technology (UTS), Sydney, Australia (1992)
• Covington Theological Seminary, Rossville, Georgia, USA 

(Master of Ministry & Doctor of Ministry Programs 1995 – 
1996)

2. Militer
• Sekolah Pelayaran Tentara Jepang di Padang (1945)
• Latihan Dasar Infantri, Bogor (1954)
• Akademi Hukum Militer (AHM) 1952 – 1956
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Karir & Profesi
• Guru SMP di Bakara, Tapanuli Utara 1950
• PNS (Ahli Hukum) pada Direktorat Hukum Kehakiman 

Angkatan Darat (1952 – 1960) di Jakarta
• Asisten Dosen pada Akademi Hukum Militer di Jakarta (1956 

– 1962)
• Jaksa pada Instansi Kejaksaan (1959 – 1968)
• Advokat & Pengacara di Jakarta (1968 – 2000)
• Full Gospel Business Men’s Fellowship International 

(FGBMFI), International Director



149

Tarombo
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Tarombo Talas Sianturi 
(Ompu Naomi Doli)

Sianturi Simataniari – Guru Talas No. 16
Pengucapan Syukur Hari Ulang Tahun ke-90 Talas 

Sianturi (Ompu Naomi Doli)
Lahir: Kabanjahe 22 Juli 1930. 
Dibuat di Jakarta 22 Juli 2020

I. SI RAJA BATAK/BR. TANTAN DEBATA
II-1.  GURU TATEA BULAN/BR. SIBASO BURNING
II-2.  Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa

II-1. GURU TATEA BULAN/BR. SIBASO BURNING
III-1.  Si Raja Biak Biak, Raja Uti/Br. Lindungbulan
III-2.  TUAN SARIBU RAJA/BR. PAREME/BR. NAI 

MARGIRING LAUT
III-3.  Limbong Mulana
III-4.  Sagala Raja
III-5.  Silau Raja

III-2. TUAN SARIBU RAJA/BR. PAREME¹/BR. NAI MARGIRING 
LAUT²
IV-1.  ¹SI RAJA LONTUNG/BR PAREME
IV-2.  ²Si Raja Borbor/Br. Jau

IV-1. SI RAJA LONTUNG/BR PAREME
V-1.  Sinaga/Br. Malau
V-2.  Situmorang/Br. Limbong
V-3.  Pandiangan/Br. Sagala
V-4.  Nainggolan/Br. Panjaitan
V-5.  SIMATUPANG/BR. SIPAETTUA
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V-6.  Aritonang/Br. Tamba
V-7.  Siregar/Br. Limbong

V-5. SIMATUPANG/BR. SIPAETTUA
1-1.  Togatorop/Br. Sipaettua (Boru Ni Sipartano Nai 

Borngin)
1-2.  SIANTURI/ANIAN NAULI BR. MANURUNG
1-3.  Siburian/Br. Tamba

1-2. SIANTURI/ANIAN NAULI BR. MANURUNG
2-1.  Sianturi Simangonding/Dumiris Br. Napitupulu
2-2.  SIANTURI SIMATANIARI/SONTA OLOAN BR. 

HUTAHAEAN (PANGULU TUMBA)

2-2. SIANTURI SIMATANIARI/SONTA OLOAN BR. 
HUTAHAEAN
3-1.  BAGINDA MALIM/MANOTALAN BR. MANURUNG 

(HUTAGURGUR SOMPA OLOAN)¹/BR. SIBARANI 
(OMPU RAJA BONANDOLOK - LAGUBOTI)²

3-2.  Tunggul Ni Dolok/Pittauli Br. Hutahaean (Boru Ni 
Raja Baringin)

3-1.  BAGINDA MALIM/MANOTALAN BR. MANURUNG 
(HUTAGURGUR SOMPA OLOAN)¹/BR. SIBARANI (OMPU 
RAJA BONANDOLOK - LAGUBOTI)²
4-1.  ¹DATU RONGGUR/SI BORU PAREME BR. HUTAGAOL 

(BORU NI BUTAR SINOMBA - MEJAN)
4-2.  ²Namora Sosualon/Porti Bulan Br. Hutajulu (Boru Ni 

Amparogung)
4-3.  ²Namora Mandailing/Br. Simamora (Debata Raja)

4-1. DATU RONGGUR/SI BORU PAREME BR. HUTAGAOL 
(BORU NI BUTAR SINOMBA - MEJAN)
5-1.  GURU TALAS/BR. HUTAGAOL (MUAL SITOPAK 

NGINGI)
5-2.  Guru Mangindangi/Br. Sarumpaet/Br. Tampubolon
5-3.  Datu Pejel/Br. Togatorop
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5-1. GURU TALAS/BR. HUTAGAOL (MUAL SITOPAK NGINGI)
6-1.  OMPU RAJA IHUTAN I/BR. PURBA 

(SIMANGARONSANG)
6-2.  Ompu Raja Ijolo/Br. Tampubolon (Lumban Atas)
6-3.  Ompu Borotan/Br. Hutagaol

6-1.  OMPU RAJA IHUTAN I/BR. PURBA (SIMANGARONSANG)
7-1.  OMPU RAJA SODANG/BR. MANALU (SIGUKGUHI)

7-1.  OMPU RAJA SODANG/BR. MANALU (SIGUKGUHI)
8-1.  OMPU RAJA IHUTAN II/BR. NABABAN (BANJAR 

TONGA)
8-2.  Ompu Bonggus/Br. Aritonang Oppusunggu
8-3.  Sibadia Huta (†)

8-1.  OMPU RAJA IHUTAN II/BR. NABABAN (BANJAR TONGA)
9.1  OMPU RAJA HUTTANG/BR. NABABAN/BR. 

HUTASOIT
9-2.  Ompu Habinsaran/Br. Togatorop
9-3.  Ompu Marolan/Br. Hutagalung

9-1.  OMPU RAJA HUTTANG/BR. NABABAN/BR. HUTASOIT
10-1.  OMPU GONJA RAJA/BR. NABABAN.

10-1. OMPU GONJA RAJA/BR. NABABAN
11-1.  OMPU RAJA ISABA/BR. PANJAITAN (BALIGE L. 

NIHUTA)
11-2.  Ompu Niurungna
11-3.  Ampa Ngados

11-1. OMPU RAJA ISABA/BR. PANJAITAN (BALIGE L. NIHUTA)
12-1.  OMPU DARI SABUNGAN/BR. SIBURIAN/BR. 

SIMAMORA/BR. TAMPUBOLON (TG BATU)
12-2.  Ompu Pasu/Br. Siburian
12-3.  Ampar Tulaan
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12-1. OMPU DARI SABUNGAN/BR. SIBURIAN¹/BR. 
SIMAMORA²/BR. TAMPUBOLON (TG BATU)³
13-1.  ¹Ompu Sanggam/Br. Siburian/Br. Hutasoit
13-2.  ²Ompu Tarhuat/Br. Simamora
13-3.  ³Ompu Tambang (Raja Abarham)/Br. Hutasoit/Br. 

Siburian/Br. Sihombing Lumbantoruan
13-4.  ³OMPU LIMBONG (RAJA SALOMO, RAJA PANDUA)/

JULIANNA BR. SIBURIAN/NAI PANUTAN BR. 
TAMPUBOLON (TG BATU)/TARUGI BR. SIBURIAN/
SAUR (NAI PANIBAL) BR. TAMPUBOLON (TG 
BATU)

13-5.  ³Ompu Ni Si Mopul/Br. Sihombing Lumbantoruan
13-6.  ³Ompu Gintal/Br. Simamora

13-4. OMPU LIMBONG (RAJA SALOMO, RAJA PANDUA)/
JULIANNA BR. SIBURIAN/NAI PANUTAN BR. 
TAMPUBOLON (TG BATU)/TARUGI BR. SIBURIAN/
SAUR (NAI PANIBAL) BR. TAMPUBOLON (TG BATU)⁴
14-1.  ¹Ompu Tarlaham (Paulus)/Br. Sihombing/Br. 

Sihombing
14-2.  ²OMPU ALBEN (ST RUBEN)/BILHA BR. LUMBAN 

TOBING (OMPU SUMURUNG SAIT NI HUTA)
14-3.  ³Amani Kesi (Josep)/Br. Tampubolon
14-4.  ³Ompu Duma (Donatus)/Br. Tampubolon
14-5.  ⁴Ompu Parsaoran (Mangapul)/Br. Tampubolon
14-6.  ³Ompu Rumondang (Latus)/Br. Siburian
14-7.  ⁴Ompu Rio Rita (Parningotan)/Br. Siburian

14-2. OMPU ALBEN (ST RUBEN)/BILHA BR. LUMBAN 
TOBING (OMPU SUMURUNG SAIT NI HUTA)
15-1.  Nahum (Ompu Tiara)/Ortia Br. Togatorop
15-2.  Alexander (Ompu Mada)/Ramina Br. Siburian
15-3.  MELANTHON (OMPU BATARA)/NUNIA BR. 

SIMANJUNTAK (HUTABULU BURSOK PATI)
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15-3. MELANTHON (OMPU BATARA)/NUNIA BR. 
SIMANJUNTAK (HUTABULU BURSOK PATI)
16-1.  TALAS (OMPU NAOMI)/MEIS TIURMA BR. 

SIAHAAN (RAJA HINALANG LUMBAN SILINTONG)
16-2.  Saut Hatigoran (Ompu Ni Si Danish)/Dini Wardini 

Br. Simanjuntak
16-3.  Badia Raja (†)

16-1. TALAS (OMPU NAOMI)/MEIS TIURMA BR. SIAHAAN 
(RAJA HINALANG LUMBAN SILINTONG)
17-1.  Batara (Amani Naomi)/Debbie Rebecca Br. 

Tampubolon (Raja Siboro – Lumban Atas, Giot 
Paruma)

17-2.  Banua (Amani Jeremiah)/Vera Br. Silalahi 
(Naiborhu Hinalang)

17-3.  Pahala (†)
17-B1.  Dewi (Boru)/Bintang Simangunsong
17-B2.  Deborah (Boru)/Matteo Formenti (Italy)

17-1. BATARA (AMANI NAOMI)/DEBBIE REBECCA BR 
TAMPUBOLON (RAJA SIBORO – LUMBAN ATAS, GIOT 
PARUMA)
18-B1.  Naomi Abigail (Boru)/Sean Patrick Clancy (USA)
18-1.  Joshua Ephraim
18-2.  Samuel Abraham

17-2. BANUA (AMANI JEREMIAH)/VERA BR. SILALAHI 
(NAIBORHU HINALANG)
18-1.  Jeremiah Immanuel
18-B1.  Irene Theodora (Boru) (†)
18-B2.  Jane Lidya (Boru)
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17-3. PAHALA (†)

17-B1. DEWI (BORU)/BINTANG SIMANGUNSONG

17-B2. DEBORAH (BORU)/MATTEO FORMENTI (ITALY)
18-B1.  Soraya Manuela (Boru)

14-2. ST RUBEN SIANTURI 
(OMPU ALBEN)/

BILHA BR. TOBING (OMPU SUMURUNG SAIT NI 
HUTA)

15-3. MELANTHON SIANTURI (OMPU BATARA 
DOLI)
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15-3. KELUARGA MELANTHON SIANTURI (OMPU BATARA)/NUNIA
BR. SIMANJUNTAK (HUTABULU BURSOK PATI

TALAS SIANTURI (OMPU NAOMI) – DOCTOR OF MINISTRY (Ph.D)
from Covington Theological Seminary
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16-1. KELUARGA TALAS SIANTURI (OMPU NAOMI DOLI)/MEIS
TIURMA BR. SIAHAAN (OMPU NAOMI BORU) & NUNIA BR.

SIMANJUNTAK (OMPU BATARA BORU)

16-1. KELUARGA TALAS SIANTURI (OMPU NAOMI)/MEIS TIURMA BR.
SIAHAAN (†), Dec. 31, 2014
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BATARA SIANTURI (AMANI NAOMI), TALAS SIANTURI (OMPU NAOMI),
DEBBIE BR TAMPUBOLON (NAI NAOMI), JOSHUA SIANTURI, NAOMI

SIANTURI (PAHOMPU PANGGOARAN), SAMUEL SIANTURI

Anak, Boru, Menantu dari Melanthon Sianturi
(Op. Batara)/Nunia br. Simanjuntak (Hutabulu Bursokpati)
1.  Gayus Maruli Siburian/Sinta Mauli br Sianturi (Ompu Sihar)
2.  Rudolf Siburian/Marintan br Sianturi (Ompu Bontor)
3.  Talas Sianturi/Meis Tiurma Siahaan (Ompu Naomi)
4.  Daulat Siburian/Leang Guti Tiarma Clara br Sianturi (Ompu Demak)
5.  Saut Hatigoran Sianturi/Dini Wardini br Simanjuntak (Ompu Ni Si Danish)
6.  Sopar Sitinjak/Dame Nabot br Sianturi (Ompu Megawati)
7.  Karim Robinson Hutajulu/Emmy Eveline br Sianturi (Ompu Salomo)
8.  Berry Krisman Aritonang/Polenia br Sianturi (Ompu Geva)
9.  Olo Simbolon/Emelia Lientje br Sianturi (Ompu Stephanie)
10. Rusti Rumianna br Sianturi (†)
11.  Victorianus Manurung/Rukiah Odorlan br Sianturi (Ompu Jesaya)
12.  Tumpal Badia Raja Sianturi (†)
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16-1. KELUARGA TALAS SIANTURI (OMPU NAOMI)/MEIS TIURMA BR.
SIAHAAN (†), Dec. 31, 2014

Anak, Boru, Menantu dari Efraem Julianus Siahaan/
Caroline br. Napitupulu (Op. Rotua):
1.  Lodewijk Tampubolon/Tiara br. Siahaan (Ompu Batu Sulam)
2.  Sebulon Siahaan/Tiodor br. Hutahaean (Ompu Parluhutan).
3.  Pariaman Siahaan/Rumia br. Siregar (Ompu Joel)
4.  Edward Hutapea/Clementine br. Siahaan
5.  Talas Sianturi/Meis Tiurma br. Siahaan (Ompu Naomi)
6.  Burhan Aritonang/Muarani br. Siahaan (Ompu Kezia)
7.  Karmel Lidow Tambunan/Roosmia br. Siahaan (Ompu Eliora)
8.  Binsar Siahaan/Ida Rohana br. Hutapea (Ama ni Abraham)
9.  Mulatua Parlaungan Siregar/Herliana Dermawati br. Siahaan (Ompu Jason)
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Tarombo Hula-Hula Siahaan 
Meis Tiurma Br. Siahaan (Op. Naomi Boru)

Siahaan Raja Hinalang No. 14

I. SI RAJA BATAK/BR. TANTAN DEBATA
II-1.  Guru Tatea Bulan/Br. Sibaso Burning
II-2.  Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa

II-2. Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa
III-1.  Tuan Sorimangaraja/Siboru Anting Malela (Nai 

Ambaton)/Siboru Biding Laut (Nai Rasaon)/Siboru 
Sanggul Haomasan (Nai Suanon)

III-2.  Raja Asi-Asi (dang marhasohotan)
III-3.  Sangkar Somalidang (lao to Aceh)

III-1. Tuan Sorimangaraja/Siboru Anting Malela (Nai 
Ambaton)/Siboru Biding Laut (Nai Rasaon)/Siboru 
Sanggul Haomasan (Nai Suanon)
IV-1.  Tuan Sorbadijulu (Nai Ambaton)/Siboru Anting 

Bulan
IV-2.  Tuan Sorbadijae (Datu Pejel, Nai Rasaon)
IV-3.  Tuan Sorbadibanua (Nai Suanon)/Nai Anting Malela 

Br. Sariburaja/Siboru Basopaet
IV-3. Tuan Sorbadibanua (Nai Suanon)/Nai Anting Malela Br. 

Sariburaja/Siboru Basopaet
V-1.  Si Bagot Ni Pohan/Br. Pasaribu
V-2.  Sipaettua/Br. Pasaribu (Sariburaja)
V-3.  Silahisabungan/Pintahaomasan Br. Raja Ambaton/

Pinggan Matio Br. Padang Batanghari (Pakpak)/
Similingiling Br. Raja Mangarerak

V-4.  Si Raja Oloan/Najabaon Br. Limbong/Br. Pasaribu
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V-5.  Si Raja Huta Lima
V-6.  Si Raja Sumba
V-7.  Si Raja Sobu
V-8.  Naipospos (Martuasame)/Br. Pasaribu/Br. Pasaribu

V-1. Si Bagot Ni Pohan/Br. Pasaribu
VI-1.  Tuan Sihubil/Br. Pasaribu (Borbor)
VI-2.  Tuan Somanimbil/Br. Limbong
VI-3.  Tuan Dibangarna/Br. Pasaribu
VI-4.  Sonakmalela/Br. Pasaribu

VI-2. Tuan Somanimbil/Br. Limbong
1-1.  Ompu Somba Debata (Siahaan)/Siboru Purnamatiur 

Maduma Br. Lubis
1-2.  Simanjuntak/Taripar Laut Br. Hasibuan/Sobosihon 

Br. Sihotang
1-3.  Tuan Marruji Hutagaol/Tongam Nauli Br. Pasaribu

1-1. Ompu Somba Debata (Siahaan)/Siboru Purnamatiur 
Maduma Br. Lubis
2-1.  Raja Ditano/Br. Sihombing¹/Sande Baliga Br. 

Hasibuan²/Br. Sihombing³
2-2.  Tuan Parluhutan/Sande Baliga Br. Hasibuan

2-1. Raja Ditano/Br. Sihombing¹/Sande Baliga Br. 
Hasibuan²/Br. Sihombing³
3-1.  ¹Raja Marhite Ombun (Sampuran)/Br. Sinambela
3-2.  ¹Raja Sitolngo (Hinalang)/Br. Situmeang
3-3.  ¹Raja Juara Monang (Balige)/Br. Batubara
3-4.  ³Tuan Pangorian (Lumban Gorat)/Br. Sihombing 

(Datu Lobi)

3-2. ¹Raja Sitolngo (Hinalang)/Br. Situmeang
4-1.  Sibasobaoa/Br. Ompu Sunggu¹/Br. Siregar²/Br. 

Siringo-ringo³
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4-2.  Raja Mugus/Br. Tampubolon
4-3.  Raja Sidodong/Br. Situmeang
4-4.  Raja Marhata/Br. Hutahaean
4-5.  Badia Raja/Br. Silalahi

4-3. Raja Sidodong/Br. Situmeang
5-1.  Raja Padoha
5-2.  Raja Panosor
5-3.  Tuan Ojur

5-2. Raja Panosor
6-1.  Ompu Sidalian
6-2.  Ampamanjar
6-3.  Ompu Pintu Parik

6-3. Ompu Pintu Parik
7-1.  Ompu Baruara I

7-1. Ompu Baruara I
8-1.  Ompu Pagar Bosi

8-1. Ompu Pagar Bosi
9-1.  Ompu Soaliat
9-2.  Ompu Baruara II
9-3.  Ompu Siamun (Ompu Sunggu)/Br. Aritonang

9-3. Ompu Siamun (Ompu Sunggu)/Br. Aritonang
10-1.  Saniang Naga Tunggal/Br. Napitupulu
10-2.  Ompu Sibotul/Br. Napitupulu

10-1. Saniang Naga Tunggal/Br. Napitupulu
11-1.  Ompu Si Podu/Br. Napitupulu
11-2.  Ompu Siturda/Br. Simanjuntak
11-3.  Ompu Si Gesa
11-4.  Ompu Si Masambut/Br. Silalahi
11-5.  Ompu Si Mangarido
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11-1. Ompu Si Podu/Br. Napitupulu
12-1.  Ompu Soingganon/Br. Samosir
12-2.  Ompu Si Marhopi
12-3.  Raja Hiram (Ompu Si Raja Omas)/Br. Pardede/Br. 

Gultom
12-4.  Ompu Si Mandarede/Br. Napitupulu/Br. 

Napitupulu
12-5.  Ompu Si Maliting/Br. Pardede/Br. Pardede
12-6.  Ompu Toing Rengsia/Br. Simatupang

12-4. Ompu Si Mandarede/Br. Napitupulu/Br. Napitupulu
13-1.  Henok Marnangkok (Ompu Sihol)/Br. Marpaung
13-2.  M. Manase (Ompu Simarangin)/Br. Silalahi/Br. 

Butar-Butar
13-3.  Julianus Ephraim (Ompu Rotua)/Caroline Br. 

Napitupulu
13-4.  Karal/Br. Nainggolan

13-3. Efraem Julianus (Ompu Rotua)/Caroline Br. 
Napitupulu
14-B1.  Lodewijk Tampubolon/Tiara br. Siahaan (Ompu 

Batusulam)
14-1.  Sebulon/Tiodor Br. Hutahaean (Ompu Parluhutan)
14-2.  Pariaman/Rumia Br. Siregar (Ompu Joel)
14-B2.  Edward Hutapea/Clementine Br. Siahaan
14-B3.  Talas Sianturi/Meis Tiurma Br. Siahaan (Ompu 

Naomi)
14-B4.  Burhan Aritonang/Muarani br. Siahaan (Ompu 

Kezia)
14-B5.  Karmel Lidow Tambunan/Rosmia Br. Siahaan 

(Ompu Eliora)
14-3.  Binsar/Ida Rohana Br. Hutapea (Amani Abraham)
14-B6.  Mulatua Parlaungan Siregar/Herliana Dermawati 

Br. Siahaan (Ompu Jason)
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14-B3. Meis Tiurma Br. Siahaan/Talas Sianturi (Ompu 
Naomi)
15-1.  Batara (Amani Naomi)/Debbie Rebecca Br. 

Tampubolon (Raja Siboro – Lumban Atas, Giot 
Paruma)

15-2.  Banua (Amani Jeremiah)/Vera Br. Silalahi 
(Naiborhu Hinalang)

15-3.  Pahala (†)
15-B1.  Dewi (Boru)/Bintang Simangunsong
15-B2.  Deborah (Boru)/Matteo Formenti (Italy)

Efraem Julianus Siahaan/
Caroline br. Napitupulu (Op. Rotua)
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Tarombo Tulang Simanjuntak 
Nunia Br. Simanjuntak (Ompu Batara Boru)
Simanjuntak Hutabulu Bursok Pati No. 14

I. SI RAJA BATAK/BR. TANTAN DEBATA
II-1.  Guru Tatea Bulan/Br. Sibaso Burning
II-2.  Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa

II-2. Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa
III-1.  Tuan Sorimangaraja/Siboru Anting Malela (Nai 

Ambaton)/Siboru Biding Laut (Nai Rasaon)/Siboru 
Sanggul Haomasan (Nai Suanon)

III-2.  Raja Asi-Asi (dang marhasohotan)
III-3.  Sangkar Somalidang (lao to Aceh)

III-1. Tuan Sorimangaraja/Siboru Anting Malela (Nai 
Ambaton)/Siboru Biding Laut (Nai Rasaon)/Siboru 
Sanggul Haomasan (Nai Suanon)
IV-1.  Tuan Sorbadijulu (Nai Ambaton)/Siboru Anting 

Bulan
IV-2.  Tuan Sorbadijae (Datu Pejel, Nai Rasaon)
IV-3.  Tuan Sorbadibanua (Nai Suanon)/Nai Anting Malela 

Br. Sariburaja/Siboru Basopaet
IV-3. Tuan Sorbadibanua (Nai Suanon)/Nai Anting Malela Br. 

Sariburaja/Siboru Basopaet
V-1.  Si Bagot Ni Pohan/Br. Pasaribu
V-2.  Sipaettua/Br. Pasaribu (Sariburaja)
V-3.  Silahisabungan/Pintahaomasan Br. Raja Ambaton/

Pinggan Matio Br. Padang Batanghari (Pakpak)/
Similingiling Br. Raja Mangarerak

V-4.  Si Raja Oloan/Najabaon Br. Limbong/Br. Pasaribu
V-5.  Si Raja Huta Lima
V-6.  Si Raja Sumba
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V-7.  Si Raja Sobu
V-8.  Naipospos (Martuasame)/Br. Pasaribu/Br. Pasaribu

V-1. Si Bagot Ni Pohan/Br. Pasaribu
VI-1.  Tuan Sihubil/Br. Pasaribu (Borbor)
VI-2.  Tuan Somanimbil/Br. Limbong
VI-3.  Tuan Dibangarna/Br. Pasaribu
VI-4.  Sonakmalela/Br. Pasaribu

VI-2. Tuan Somanimbil/Br. Limbong
1-1.  Ompu Somba Debata (Siahaan)/Siboru Purnamatiur 

Maduma Br. Lubis
1-2.  Simanjuntak/Taripar Laut Br. Hasibuan/Sobosihon 

Br. Sihotang
1-3.  Tuan Marruji Hutagaol/Tongam Nauli Br. Pasaribu

1-2. Simanjuntak/Taripar Laut Br. Hasibuan ¹/Sobosihon Br. 
Sihotang²
2-1.  ¹Parsuratan/Br. Hasibuan
2-2.  ²Mardaup/Br. Sihotang
2-3.  ²Sitombuk/Br. Aruan
2-4.  ²Hutabulu/Br. Sihotang

2-4. Hutabulu/Br. Sihotang
3-1.  Raja Odong
3-2.  Tumonggo Tua
4-1.  Bursok Ronggur
4-2.  Bursok Batu
4-3.  Bursok Pati

4-3. Bursok Pati
5-1.  Dikkir Ulubalang
5-2.  Pallupuk
5-3.  Guru Sosunggulon
5-4.  Ompu Sahatahutan
5-5.  Datu Mandala
5-6.  Guru Naposo
5-7.  Guru Sitalpok
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5-4. Ompu Sahatahutan
6-1.  Ompu Hopol

6-1. Ompu Hopol
7-1.  Ompu Badia Pohan
7-2.  Ompu Mesa
7-3.  Ompu Tuanugur

7-1. Ompu Badia Pohan
8-1.  Ompu Maradang Tunggal
8-2.  Pargila
8-3.  Parlundu

8-1. Ompu Maradang Tunggal
9-1.  Ompu Tuan Jojor
9-2.  Ompu Solobean
9-3.  Ompu Doksa Raja

9-2. Ompu Solobean
10-1.  Ompu Sojuaon
10-2.  Ompu Juara Huta
10-3.  Pallubut
10-4.  Ompu Marsait Bosi

10-4. Ompu Marsait Bosi
11-1.  Sibagot/Simogot
11-2.  Paringas

11-1. Sibagot/Simogot
12-1.  Ompu Maradang
12-2.  Ompu Tarindot
12-3.  Alamsyah

12-1. Ompu Maradang
13-1.  St. Andreas
13-2.  Joseph
13-3.  Germanikus
13-4.  Guru Benjamin/Amina Br. Simorangkir
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13-4. Guru Benjamin/Amina Br. Simorangkir
14-1.  Walter/Hanuk Br. Simorangkir
14-B1.  Nunia Br. Simanjuntak/Melanthon Sianturi (Ompu 

Batara)
14-B2.  Theresia Br. Simanjuntak/Darius Manalu
14-B3.  Kesia Br. Simanjuntak/Pdt. Luther Sihotang
14-B4.  Eunike Br. Simanjuntak/Maruli Hutagalung
14-2.  Albert Herbert Pohan/Wanna Br. Simorangkir 

(Thailand)
14-B5.  Gustaria (Agusta) Br. Simanjuntak/Pdt. Gerhard 

Lumbangoal
14-3.  Wesly/Mei Erni Br. Sihombing
14-B6. Donner Br. Simanjuntak/Mora Tingkos Simbolon
14-4.  Andarsen/Tiohima Br. Simorangkir
14-5.  Purba Tua/Timour Br. Siahaan

14-B1. Nunia Br. Simanjuntak/Melanthon Sianturi (Ompu 
Batara)
15-B1.  Gayus Maruli Siburian/Sinta Mauli br Sianturi 

(Ompu Sihar)
15-B2.  Rudolf Siburian/Marintan br Sianturi (Ompu 

Bontor)
15-1.  Talas Sianturi/Meis Tiurma Siahaan (Ompu Naomi)
15-B3.  Daulat Siburian/Leang Guti Tiarma Clara br 

Sianturi (Ompu Demak)
15-2.  Saut Hatigoran Sianturi/Dini Wardini br 

Simanjuntak (Ompu Ni Si Danish)
15-B4.  Sopar Sitinjak/Dame Nabot br Sianturi (Ompu 

Megawati)
15-B5.  Karim Robinson Hutajulu/Emmy Eveline br Sianturi 

(Ompu Salomo)
15-B6.  Berry Krisman Aritonang/Polenia br Sianturi 

(Ompu Geva)
15-B7.  Olo Simbolon/Emelia Lientje br Sianturi (Ompu 

Stephanie)
15-B8.  Rusti Rumianna br Sianturi (†)
15-B9.  Victorianus Manurung/Rukiah Odorlan br Sianturi 

(Ompu Jesaya)
15-3.  Tumpal Badia Raja Sianturi (†)
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Guru Benjamin Simanjuntak/
Amina Br. Simorangkir



171

I.  SI RAJA BATAK/BR. TANTAN DEBATA
II-1.  Guru Tatea Bulan/Br. Sibaso Burning
II-2.  Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa

II-2. Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa
III-1.  Tuan Sorimangaraja/Siboru Anting Malela (Nai 

Ambaton)/Siboru Biding Laut (Nai Rasaon)/Siboru 
Sanggul Haomasan (Nai Suanon)

III-2. Raja Asi-Asi (dang marhasohotan)
III-3. Sangkar Somalidang (laho to Aceh)

III-1. Tuan Sorimangaraja/Siboru Anting Malela (Nai 
Ambaton)/Siboru Biding Laut (Nai Rasaon)/Siboru 
Sanggul Haomasan (Nai Suanon)
IV-1.  Tuan Sorbadijulu (Nai Ambaton)/Siboru Anting 

Bulan
IV-2.  Tuan Sorbadijae (Datu Pejel, Nai Rasaon)/
IV-3.  Tuan Sorbadibanua (Nai Suanon)/Nai Anting Malela 

Br. Sariburaja/Siboru Basopaet

IV-3. Tuan Sorbadibanua (Nai Suanon)/Nai Anting Malela Br. 
Sariburaja/Siboru Basopaet
V-1.  Si Bagot Ni Pohan/Br. Pasaribu
V-2.  Sipaettua/Br. Pasaribu (Sariburaja)

Tarombo Bona Tulang Lumban Tobing
Bilha Br Lumban Tobing (Ompu Alben Boru)

Lumban Tobing Ompu Sumurung Sait Ni Huta 
No. 15
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V-3.  Silahisabungan/Pintahaomasan Br. Raja Ambaton/
Pinggan Matio Br. Padang Batanghari (Pakpak)/
Similingiling Br. Raja Mangarerak

V-4.  Si Raja Oloan/Najabaon Br. Limbong/Br. Pasaribu
V-5.  Si Raja Huta Lima
V-6.  Si Raja Sumba
V-7.  Si Raja Sobu
V-8.  Naipospos (Martuasame)/Br. Pasaribu/Br. Pasaribu

V-7. Si Raja Sobu
VI-1.  Raja Sitompul
VI-2.  Raja Hasibuan

VI-2. Raja Hasibuan
VII-1.  Raja Manjalo
VII-2.  Guru Mangaloksa
VIII-3.  Guru Hinobaan
VIII-4.  Guru Maniti
VIII-5.  Raja Marjalang

VII-2. Guru Mangaloksa
VIII-1.  Si Raja Nabarat Hutabarat
VIII-2.  Siraja Pangabean
VIII-3.  Hutagalung
VIII-4.  Hutatoruan

VIII-4. Hutatoruan
1-1.  Hutapea (Tarutung)
1-2.  Lumban Tobing

1-2. Lumban Tobing
2-1.  Raja Najurjur
2-2.  Sariburaja Hutatoruan II
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2-2. Sariburaja Hutatoruan II
3-1.  Raja Tumonggo Tua
3-2.  Datu Toktang

3-1. Raja Tumonggo Tua
4-1.  Namorahian
4-2.  Rangkea Sipagagan

4-1. Namorahian
5-1.  Raja Idjaejae
5-2.  Raja Bonandolok
5-3.  Parumarea

5-2. Raja Bonandolok
6-1.  Panguluraja
6-2.  Namora Sende
6-3.  Panahan Tunggal

6-1. Panguluraja
7-1.  Ompu Sumurung
7-2.  Ompu Sumuntul
7-3.  Ompu Raja Somale

7-1.  Ompu Sumurung
8-1.  Ompu Manahan
8-2.  Ompu Tunggul
8-3.  Ompu Pangurarat

8-2.  Ompu Tunggul
9-1.  Ompu Sumurung II
9-2.  Ompu Parhoris
9-3.  Ompu Ponahan
9-4.  Ompu R Bual (Panjirir)
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9-2.  Ompu Parhoris
10-1.  Pandugar (Ompu Manahan)
10-2.  Ompu Panontom I
10-3.  Ompu Pansur

10-3. Ompu Pansur
11-1.  Ompu R. Udan
11-2.  Ompu R. Isaba
11-3.  Ompu Batugili
11-4. Ompu R. Gito

11-2. Ompu R. Isaba
12-1.  A. R. Isaba

12-1. A. R. Isaba
13-1.  A. Taraoang
13-2.  A Manalasa

13-1. A. Taraoang
14-1.  Ev. Guru Sopar/Br. Hutabarat

14-1. Ev. Guru Sopar/Br. Hutabarat
15-B1.  Bilha Br. Lumban Tobing/St. Ruben Sianturi 

(Ompu Alben)
15-B2.  Ragina Br. Lumban Tobing/Pdt. Samuel 

Panggabean
15-1.  Guru Gomar/Br. Situmeang
15-2.  Pdt. Elipas/Br. Siburian
15-3.  Asst. Demang Helper Opium David/Br. Siburian/

Br. Siburian
15-4.  Guru Jonathan/Br Situmeang
15-5.  Marthin/Br. Marbun/Br. Hutabarat
15-6.  Mantri Pol. Fredrik/Br. Siregar/Br. Situmeang
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15-B1. Bilha Br. Lumban Tobing/St. Ruben Sianturi (Ompu 
Alben)
16-1.  Nahum Sianturi (Ompu Tiara)/Ortia Br. Togatorop
16-2.  Alexander Sianturi (Ompu Mada)/Ramina Br. 

Siburian
16-B1.  Kornella Br. Sianturi (Nai Abidan)/Sopar 

Sihombing
16-B2.  Masuk Br. Sianturi (Nai Murlan)/Siburian
16-3.  Melanthon Sianturi (Ompu Batara)/Nunia Br. 

Simanjuntak (Hutabulu Bursok Pati)
16-B3.  Paetua Br. Sianturi (Nai Ostar)/Berty Sihombing
16-B4.  Lucia Br. Sianturi/Siahaan
16-B5.  Tumaram Br. Sianturi/Frederich Siburian
16-B6.  Rulia Br. Sianturi (Nai Mahadi)/Lukas Siburian

Ev. Guru Sopar Lumban Tobing/
Br. Hutabarat
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I. SI RAJA BATAK/BR. TANTAN DEBATA
II-1.   Guru Tatea Bulan/Br. Sibaso Burning    
II-2.  Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa

II-2.  Raja Isumbaon/Br. Sianting Haomasan Nauli Basa
III-1.  Tuan Sorimangaraja/Siboru Anting Malela (Nai 

Ambaton)/Siboru Biding Laut (Nai Rasaon)/Siboru 
Sanggul Haomasan (Nai Suanon)

III-2.  Raja Asi-Asi (dang marhasohotan)
III-3.  Sangkar Somalidang (laho to Aceh)

III-1.  Tuan Sorimangaraja/Siboru Anting Malela (Nai 
Ambaton)/Siboru Biding Laut (Nai Rasaon)/Siboru 
Sanggul Haomasan (Nai Suanon)
IV-1.  Tuan Sorbadijulu (Nai Ambaton)/Siboru Anting 

Bulan
IV-2.  Tuan Sorbadijae (Datu Pejel, Nai Rasaon)/
IV-3.  Tuan Sorbadibanua (Nai Suanon)/Nai Anting Malela 

Br. Sariburaja/Siboru Basopaet

IV-3.  Tuan Sorbadibanua (Nai Suanon)/Nai Anting Malela 
Br. Sariburaja/Siboru Basopaet
V-1.  Si Bagot Ni Pohan/Br. Pasaribu
V-2.  Sipaettua/Br. Pasaribu (Sariburaja)

Tarombo Bona Ni Ari Tampubolon
Nai Panutan (Ompu Nahum Boru) -  Boru Ni Ompu 

Marnagan Tampubolon 
Tampubolon Raja Siboro Sibulele Tangga Batu 

No. 15
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V-3.  Silahisabungan/Pintahaomasan Br. Raja Ambaton/
Pinggan Matio Br. Padang Batanghari (Pakpak)/
Similingiling Br. Raja Mangarerak

V-4.  Si Raja Oloan/Najabaon Br. Limbong/Br. Pasaribu
V-5.  Si Raja Huta Lima
V-6.  Si Raja Sumba
V-7.  Si Raja Sobu
V-8.  Naipospos (Martuasame)/Br. Pasaribu/Br. Pasaribu

V-1.  Si Bagot Ni Pohan/Br. Pasaribu
1-1.  Tuan Sihubil/Br. Pasaribu (Borbor)
1-2.  Tuan Somanimbil/Br. Limbong
1-3.  Tuan Dibangarna/Br. Pasaribu
1-4.  Sonakmalela/Br. Pasaribu

1-1.  Tuan Sihubil/Br. Pasaribu (Borbor)
2-1.  Sapala Tua Tampuk Nabolon (Tampubolon)/Br. 

Sitorus¹/Br. Sitorus²/Br. Sitorus³

2-1.  Sapala Tua Tampuk Nabolon (Tampubolon)/Br. 
Sitorus¹/Br. Sitorus²/Br. Sitorus³
3-1.  Raja Mataniari/Sanggul Haomasan Br. Siahaan 

Hinalang¹/Br. Sitorus²/Br. Pasaribu³
3-2.  Raja Niapul/Br. Sitorus¹/Br. Sitorus²
3-3.  Raja Siboro/Br. Sitorus¹/Br. Nainggolan²

3-3.  Raja Siboro/Br. Sitorus¹/Br. Nainggolan²
4-1.  ²Raja Martakhuluk (Tampubolon Sibulele, Tangga 

Batu)/Br. Sitorus¹/Br. Nainggolan²/Br. Pasaribu³/Br. 
Parapat⁴

4-2. ¹Sariburaja (Tampubolon Lumban Atas)/Br. 
Simanjuntak Hutabulu¹/Br. Sitorus²
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4-1.  ²Raja Martakhuluk (Tampubolon Sibulele, Tangga 
Batu)/Br. Sitorus¹/Br. Nainggolan²/Br. Pasaribu³/Br. 
Parapat⁴
5-1.  Bona Niaek
5-1.  Takke Namora
5-2.  Sakkat Toba/Br. Simangunsong

5-2.  Sakkat Toba/Br. Simangunsong
6-1.  Gajaborta

6-1.  Gajaborta
7.1-  Batumamak/Br. Simangunsong
7-2.  Tuan Duhut/Br. Siahaan
7-3.  Marhitedalan (Panisia)/Br. Simangunsong
7-4.  Marhitesolu (Raja Hasiolan)

7-2. Tuan Duhut/Br. Siahaan
8-1.  Ompu Batu/Br. Siahaan
8-2.  Tuan Pamurta
8-3.  Salibabiat

8-2.  Tuan Pamurta
9-1.  Ompu Sonar/Br. Sihombing
9-2.  Appanganar/Br. Siregar
9-3.  Apparhuruan (Ompu Huruan)/Br. Pane
9-4.  Paniori (Nioroniaji)

9-1.  Ompu Sonar/Br. Sihombing
10-1.  Ompu Sakkan/Br. Sihombing
10-2.  Ompu Sorituan/Br. Napitupulu

10-1.  Ompu Sakkan/Br. Sihombing
11-1.  Patuhasak
11-2.  Appanatar
11-3.  Ompu Sappar
11-4.  Ompu Sodunggaron
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11-3.  Ompu Sappar
12-1.  Ama Sapar
12-2.  Ompu Souaon
12-3.  Ompu Lopuk
12-4.  Parbaduhot
12-5.  Guru Humuttal
12-6.  Ompu Lumait
12-7.  Nagautora

12-2.  Ompu Souaon
13-1.  Ompu Goddang
13-2.  Panalusu
13-3.  Ompu Toga Raja
13-4.  Ompu Niabar
13-5.  Ompu Siuhe

13-2.  Panalusu
14-1.  Ompu Marnagan/Parnaingan br. Siahaan¹/Br. 

Simanjuntak²/Br. Napitupulu³
14-2.  Ompu Marsikkam
14-3.  Ompu Baja
14-4.  Ompu Sihoras
14-5.  Ompu Siulam

14-1.  Ompu Marnagan/Parnaingan br. Siahaan¹/Br. 
Simanjuntak²/Br. Napitupulu³
15-1 ¹Daud (Ompu Humulan) 
15-2. ²Jalibungan/Bilingan (Op. Purnama)/Br. Siahaan
15-3. ²Nikanor (Op Tarmauli)/Br. Simanjuntak
15-4. ²Paulus (Op Bonggas)/Br. Simanjuntak 
15-5. ³Nahor (Op Tagor)/Br. Pakpahan
15-B1. ¹Nai Panutan (Ompu Nahum Boru) br. 

Tampubolon/Raja Salomo Sianturi (Ompu 
Limbong, Raja Pandua)

15-B2. ²Hapuan Br. Tampubolon/Op. Ginjang Sianipar
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15-B2.  Nai Panutan (Ompu Nahum Boru) br. Tampubolon/
Raja Salomo Sianturi (Ompu Limbong, Raja Pandua)
16-1. St. Ruben Sianturi (Ompu Alben)/Bilha Br. Lumban 

Tobing (Ompu Sumurung Sait Ni Huta)
16-B1.  Panutan (Nai Pasti) Br. Sianturi/Siburian.

HKBP Tangga Batu
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Album Foto
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Saat Menikah

Pernikahan Talas Sianturi & Meis Tiurma Siahaan di HKBP Kernolong Jakarta tanggal 15 September 
1959.
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Pernikahan Talas Sianturi 
& Meis Tiurma Siahaan di 
HKBP Kernolong Jakarta 
tanggal 15 September 
1959.

Resepsi Pernikahan Talas 
Sianturi & Meis Tiurma 

Siahaan di Balai Prajurit, 
Lapangan Banteng, Jakarta 

tanggal 15 September 
1959.



184

Belahan Jiwa

Pasangan Talas Sianturi & Meis Tiurma Siahaan di tahun 1960an

Pasangan Talas Sianturi & Meis Tiurma Siahaan di tahun 1980an
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Pasangan Talas Sianturi & Meis Tiurma Siahaan di tahun 1970an

Pasangan Talas Sianturi & Meis Tiurma Siahaan di Lake Como, Italia pada waktu acara resepsi 
perkawinan Deborah Sianturi & Matteo Formenti, 11 September 2004
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Masa Bekerja

Dengan rekan-rekan di Akademi Hukum Militer di tahun 1960an

Berkarir sebagai pengacara di tahun 1970an
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Berkarir sebagai Jaksa di tahun 1960an
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Berkarir sebagai pengacara di tahun 1980an

Berkarir sebagai pengacara di tahun 1970an
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Masa Pelayanan

Pelayanan di Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI) Jakarta di tahun 1990an

Pelayanan di Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI) Jakarta, 9-12 November 
1992
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Di depan makam Keluarga Talas Sianturi di Sisahorja, Paranginan, Humbanghas, Sumatera Utara di 
bulan Mei 2016

Di depan HKBP Paranginan,  Sihonongan, Paranginan, Humbanghas, Sumatera Utara di bulan Mei 2016
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Di depan HKBP Paranginan,  Sihonongan, Paranginan, Humbanghas, Sumatera Utara di bulan Mei 2016

Pelayanan di Paranginan, Humbanghas, Sumatera Utara di bulan Mei 2016
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Di depan HKBP Paranginan,  Sihonongan, Paranginan, Humbanghas, Sumatera Utara di bulan Mei 2016

Dengan murid-murid di depan HKBP Paranginan,  Sihonongan, Paranginan, Humbanghas, Sumatera 
Utara di bulan Mei 2016
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Acara Adat

Acara Bona Taon Pomparan Sianturi Simataniari Guru Talas di tahun 2018

Acara Bona Taon Pomparan Sianturi Simataniari Guru Talas di tahun 2018
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Acara Bona Taon Pomparan Sianturi Simataniari Guru Talas di tahun 2018

Acara Bona Taon Pomparan Sianturi Simataniari Guru Talas di tahun 2018
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Kebersamaan Keluarga

Acara Bona Taon Pomparan Ompu Batara di Jl. Kartini Raya di tahun 2017

Wisuda SMA Naomi Abigail Sianturi dari American International School of Budapest (AISB), 2009
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Bersama keluarga Batara Sianturi di tahun 2017

Bersama Sean Patrick Clancy dan Naomi Sianturi di tahun 2018
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Bersama keluarga Banua Sianturi di tahun 2017

Bersama keluarga Bintang Simangunsong/ Dewi Sianturi di tahun 2017
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Bersama keluarga Matteo Formenti/ Deborah Sianturi di tahun 2017

Dirumah Jalan Kartini Juni 2020
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Keluarga Talas Sianturi di tahun 1970an
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Keluarga Talas Sianturi di tahun 1970an

Keluarga Talas Sianturi di tahun 1970an



201

Pasangan Sean Patrick Clancy & cucu (pahompu pangoaran) Naomi Sianturi

Dengan Keluarga Siahaan di tahun 2000an.
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Wisuda Joshua Sianturi Faith Academy Philippines 2015

Acara pengucapan syukur 80 Tahun Talas Sianturi (Ompu Naomi Doli) di tahun 2010
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Keluarga Talas Sianturi di tahun 2000an

Pertunangan Matteo Formenti/Deborah Sianturi Di Jakarta (27 April 2003)



204

Pesta Bona Taon 2016 Pomparan Melanthon Sianturi/Nunia Br. Simanjuntak (Ompu Batara) Di 
Jakarta, 3 Januari 2016

Pernikahan Matteo Formenti & Deborah Sianturi, Lake Como, Italia (11 September 2004).
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Pesta Bona Taon Guru Talas 2018

Acara Keluarga Batara Sianturi 2016
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Samuel Sianturi Wisuda dari JIS 2016

Bersama keluarga besar dan besan 2016
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Keluarga Talas Sianturi 1972

Keluarga Besar Siahaan di acara HUT 60 Ny. Binsar Siahaan br. Hutapea di tahun 2018.
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Ompu Naomi Doli dan Naomi 1993

Tardidi Naomi Sianturi 1992 HKBP Jalan Jambu
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Hari Ulang Tahun Perkawinan Batara Sianturi dan Debbie Tampubolon di Hotel Shangri-La  
di tahun 2018.

Wisuda Pahala Habel Sianturi dari UKI
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Majalah VOICE Full Gospel Businessmen Fellowship
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Ulang Tahun

Perayaan Ulang Tahun ke-85 pada tahun 2015
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Perayaan Ulang Tahun ke-86 pada tahun 2016
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Perayaan Ulang Tahun ke-85 pada tahun 2015

HUT 88 Talas Sianturi Dengan Kel Siahaan
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HUT 87 dengan keluarga dan besan

HUT 87 dengan keluarga besar
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Perayaan Ulang Tahun ke-87 di tahun 2017

Acara Sianturi Simataniari Guru Talas di rumah keluarga Batara Sianturi (2018)
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Perayaan Ulang Tahun ke-88 di tahun 2018

Perayaan Ulang Tahun ke-87 di tahun 2017
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Perayaan HUT ke 90 Dengan Keluarga 
Sianturi dan Siahaan, 22 Juli 2020
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Perayaan HUT Ke 90 Dengan National Board 
Full Gospel Business Men’s Fellowship 

International (FGBMFI) - Indonesia
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Di depan HKBP Paranginan, Sihonongan, Paranginan, Humbanghas, Sumatera Utara di bulan Mei 2016



D
R M

R TA
LA

S SIA
N

TU
RI

Kita boleh 
punya rencana 
apa pun, tapi 
itu harus untuk 
memuliakan 
Tuhan, tidak 
boleh mencuri 
kemuliaanNya.

Ketika saya 
menyadari 
semua dosa dan 
mengakuinya 
serta meminta 
Tuhan 
mengampuni 
dosa-dosa saya, 
seluruh beban 
saya rasanya 
terlepas, jiwa 
saya menjadi 
sangat tenang, 
ada damai 
sejahtera, ada 
sukacita, ada 
kelegaan yang 
luar biasa.

Perubahan 
yang juga saya  
rasakan setelah 

mengalami  
kelahiran baru 

adalah roh 
yang  menyala-
nyala di dalam  

saya untuk 
menceritakan 
kasih  Kristus.  

Melakukan 
hal apa pun  

bersama Tuhan 
dan di  dalam 

Tuhan, itu sangat  
menyenangkan. 

Saya  
mengalaminya 

tiap-tiap waktu  
terlebih saat saya 
sudah  bertobat.  


