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MENGAPA MISI LUAR NEGERI
BEGITU PENTING UNTUK KITA?

D

i antara sekian banyak sasaran yang ingin kita capai
sebagai sebuah organisasi, maka menerobos kesunyian
misionaris GSJA Indonesia adalah salah satu yang
terpenting. Untuk sekian waktu lamanya kita menjadi GSJA yang
hanya menerima, yang memberi hanya untuk lingkungan kita
saja, yang terbatas dalam visi, yang selama ini kuatir kita tidak
dapat memenuhi panggilan Allah di bumi pertiwi ini, yang yakin
bahwa keberadaan kita hanya untuk negeri kita, yang tidak tahu
bahwa panggilan Makedonia barangkali sudah lama terdengar.
Sekaranglah waktunya.
Para pendiri GSJA Indonesia, para misionaris luar negeri yang
mengabdi di sini, para Pengurus Pusat dan pemimpin masa lalu
pasti memimpikan tibanya masa-masa ini ketika semua batasbatas yang kita pegang ditembus oleh kita bersama. Seperti injil
Yohanes 12:41 (TB) yang menyebutkan "Hal ini dikatakan oleh
Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaan-Nya dan telah
berkata-kata tentang Dia." Mereka telah melihat lebih dulu apa
yang akan dilakukan GSJA saat ini. Mereka melihat bahwa
sejumlah orang diutus ke luar negeri untuk melayani bangsabangsa yang memiliki bahasa, budaya dan kebangsaan yang
berbeda. Saya yakin bahwa yang kita lakukan adalah jawaban
terhadap doa mereka di waktu lalu. Bukanlah DNA dari gereja
kita adalah misi. Dimana saja GSJA berdiri maka misi akan jadi ciri
utamanya.

Kita merencanakan untuk mengirimkan paling tidak 5 misionaris
sampai tahun 2021. Kita mendoakannya agar Allah akan
membuka jalan. Tidak perlu takut, malu dan enggan untuk
memulai sesuatu yang baru. Kita hanya perlu melakukannya
mencobanya, memperbaikinya dan mengikuti pola umum yang
bisa berlaku umum menciptakan kekhususan- kekhususan
tertentu yang membedakan kita dari gerakan misi lain di dunia
ini. Kita akan melihat kegerakan di antara para pemuda-pemudi
kita yang akan mendapat visi tentang diri mereka di antara
bangsa-bangsa, mereka akan melihat Allah bekerja melalui
mereka. Kita akan melihat generasi baru yang dapat berdiri
dengan keyakinan di depan sesamanya dari berbagai suku
bangsa bahwa Allah juga memakai kita bagi dunia yang
terhilang. Kita akan melihat orang-orang muda yang menguasai
berbagai bahasa dan budaya bangsa lain, mereka yang bahkan
dilahirkan sebagai orang Indonesia di antara bangsa-bangsa.
Bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah.
Jangan berhenti berdoa untuk Misi Luar Negeri kita. Doakan
segala rencana dan pekerjaan Misi Luar Negeri akan diberkati
Allah, mengembang ke kanan dan ke kiri, mendapatkan 'harta'
berupa bangsa-bangsa.
Kiranya Kristus dimuliakan dan ditinggikan. Kiranya hormat bagi
Anak Domba yang duduk di takhta. GSJA Indonesia juga akan
membawa bangsa-bangsa untuk tunduk menyembah kepada
Kristus Anak domba.
Haleluya.
Budi Setiawan, Ketua BPP, GSJA Indonesia

NEWSLETTER

Laporan Pelayanan Jerman
Andre & Rika
Triwulan 3: Mei – Juli 2018

S

ummer tahun ini luar biasa karena ada event sport
International yang sedang berlangsung di Rusia, yaitu
Laga Sepak Bola Dunia (FIFA World Football Cup 2018).
Nimbrung dengan acara akbar itu maka sel group di gereja kami
juga mengadakan acara Barbeque di halaman gereja dibarengi
dengan NOBAR (Nonton Bareng) acara pertandingan saat
dimana regu Jerman sedang berlaga. Walau dengan sedih hati
karena tahun ini Jerman pulang kampung lebih awal dari World
Cup. Acara seperti ini dibuat untuk memberi kesempatan jemaat
belajar mengajak kenalan mereka untuk datang ke gereja.

Di bulan Mei yang lalu, Rika juga baru menyelesaikan kursus
bahasa Jerman dasar selama 200 jam. Sekarang sedang mengikui
200 jam kelas lanjutan. Bahasa Jerman meliputi level A1, A2, B1,
B2 dan C1. Akhir Juli nanti, Rika baru selesai level B1. Meskipun
perjalanan belajar masih panjang, tapi selalu bersyukur untuk
kekuatan dan semangat belajar bahasa baru.
Akhir bulan Mei sampai awal Juni yang lalu selama seminggu,
ANDRIKA diajak oleh Pastor gereja kami dan rombongan untuk
belajar langsung dengan satu gereja di kota Milan-Italy yang
program church planting nya sangat berhasil menjangkau anakanak muda di kota-kota Italy dengan latar belakang Katolisismus
dan Humanisme yang sangat kuat. Di event tersebut kami
banyak belajar penjangkauan jiwa dalam konteks Eropa.
Dibandingkan dengan gereja-gereja besar di Indonesia, gereja di
Italy (ZABAOTH MINISTRY) bukanlah lebih besar dalam sisi
jumlah jemaat, fasilitas gedung gereja, maupun program gereja,
tetapi dalam konteks memenangkan jiwa di Eropa kami harus
banyak belajar tentang strategi mereka (karena kondisi spiritual
di Eropa sangat jauh berbeda dari Indonesia). Selain strategi,
gereja di Italy juga membangun kehidupan doa dan puasa yang

luar biasa. Bahkan 7 tahun lalu ketika mulai membuka perintisan
gereja baru, Gereja Zabaoth Ministry berdoa dan berpuasa
sepanjang tahun. Total waktu doa dan puasa dalam setahun
adalah 200 hari. Dalam 7 tahun mereka berhasil membuka 52
gereja baru. Terinspirasi dari mereka, kami juga lebih semangat
berdoa dan berpuasa bagi Jerman, tentu saja sambil belajar
strategi yang tepat. Sejak 3 Juni kami sudah memulai doa dan
puasa pribadi selama 40 hari untuk penjangkauan jiwa di Jerman.
Strategy is good, but Strategy with Praying and Fasting is even
better.
Pada tanggal 16 Juni, kami juga mengunjungi anak Indonesia
yang ada di kota Mettingen, 3 jam perjalanan dari Aachen. Salah
satu anak Indonesia bernama Engel, menjadi jemaat di Aachen
selama 1 tahun, selama mengikuti kelas bahasa di Aachen. Sejak
dia pindah untuk mengikuti kelas persiapan Universitas di Kota
Mettingen, kami mencoba menanamkan visi bagi jiwa-jiwa
kepada Engel. Sekarang Engel sudah memulai 1 persekutuan di
Kota Mettingen yang dihadiri 5 anak Indonesia yang tinggal di
Mettingen. Kami selalu menjaga hubungan dengan mereka dan
mementor mereka.

Mettingen
Dalam bulan ini gereja Lighthouse di Jerman juga membaptis 1
orang pengungsi asal Afganistan. Setelah mengikuti kelas-kelas
dasar kekristenan dan mulai aktif dalam Komsel, pada tanggal 17
Juni dia menyerahkan diri untuk di Baptis.

Kami terus berdoa untuk Mustafa, supaya benar-benar
bertumbuh kuat dalam iman. Saat ini kami masih mendoakan
pergumulannya, karena ijin tinggalnya sudah beberapa kali
mengalami penolakan dan ada kemungkinan dia harus
dideportasi kembali ke Afganistan.
Dalam 3 bulan terakhir ini ANDRIKA banyak melakukan
konsolidasi untuk mewujudkan kerinduan memulai suatu
kelompok sel di kota Köln. Puji Tuhan sudah ada satu satu gadis
Indonesia bernama Kezia, yang sedang menimba ilmu
kedokteran di Universitas Köln. Dia memiliki kerinduan yang kuat
untuk Tuhan dan tidak menemukan gereja yang bisa menolong
dia bertumbuh di Köln. Setiap Minggu kami mengajak dia
kebaktian ke kota Aachen. Komsel pemuridan perdana di kota
Köln kami adakan hari Kamis tgl 28 Juni 2018. Kami sudah
sepakat memulai setiap Kamis jam 16.30. Meskipun baru 1
orang, kami tetap datang dan memakai kesempatan untuk bisa
mendorong Kezia mulai mengajak kenalannya untuk bisa
bergabung di Komsel kecil kami.
Jarak Aachen - Köln adalah sekitar 60 km (45 menit naik kereta
api). Mengapa kota Köln kami pilih sebagai satu kota cikal bakal
perintisan pelayanan di Jerman?
Kota ini sangat dekat dengan Aachen, tidak seperti kota besar
lain seperti Berlin dan Hamburg yang memerlukan 7 sampai 8
jam perjalanan dari Aachen. Berpenduduk lebih dari satu juta
orang (tepatnya satu juta 75 ribu 935 jiwa per 31 Des 2016) Köln
adalah kota terbesar di negara bagian Nordrhein-Westfalen

Kota Koln
Jerman. Menyandang predikat sebagai kota terbesar ke empat di
Jerman Raya setelah Berlin, Hamburg dan München, dan kota
terbesar ke 16 di Benua Eropa.
Dari segi ekonomi dan kebudayaan kota Köln cukup terpandang
di mata dunia International terbukti dengan adanya pabrikpabrik tempat produksi 12 perusahaan otomotif dunia seperti
Ford, Toyota dll. Beberapa perusahaan raksasa dunia di bidang
Kimia seperti Lanxess juga memilih kota Köln sebagai salah satu
tempat produksi mereka. Beberapa pemancar TV, studio ﬁlm,
industri rekaman musik, dan percetakan serta perusahaan media
seperti RTL dan WDR mengambil kota Köln sebagai tempat
existensi mereka berdiri.
Dengan adanya Universitas Köln (50 ribu mahasiswa), Universitas
Tekhnologi Köln (25 ribu mahasiswa), dan beberapa sekolah
tinggi lainnya, maka kota Köln layak mendapat sebutan sebagai
kota pelajar dan kota penelitian ilmiah yang terpandang di
negara Jerman bagian Barat.

Akhir tahun 2016 penduduk Köln 34,8 % beragama Roma
Katholik; 15,2 % Kristen Protestan; 10 persen Muslim, 40,0 % nya
pemeluk kepercayaan lainnya termasuk di dalamnya sebagian
besar tidak beragama.
Pada tanggal 7 November 2009 di Kota Köln berdiri dengan
megah Mesjid Raya terbesar di Jerman. Ruangan dalamnya bisa
menampung 1200 orang untuk bersembahyang. Mesjid ini
dipakai sebagai kegiatan ibadah dan kegiatan sosial bagi umat
muslim pendatang dari Turki yang banyak berdatangan jauh
sebelum tahun 1990. Selain Atheis semakin kuat, Muslim
semakin banyak, setiap bulan Februari di kota ini juga diadakan
Parade Gay terbesar di Jerman.
Kami berdoa melalui 1 orang
Kezia, kami memulai
pelayanan misi kami di Kota
Köln. Seribu langkah selalu di
mulai dengan langkah
pertama. 1000 jemaat di mulai
dengan 1 jiwa. Terus dukung
kami dalam doa supaya Tuhan
menyertai kami dengan
hikmat, ketrampilan dan
tanda-tanda ajaib dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.

Church Growth
Internasional ke-27
& 60th Anniversary
Yoido Full Gospel Church
Korea, 16 – 19 Mei 2018

D

r. Yonggi Cho memiliki impact yang sangat besar untuk
Gereja Modern dalam hal Struktur Gereja. Dia
menciptakan Sistim Sel Modern (Kelompok Sel). Dr. Cho
selalu menekankan pentingnya DOA, MIMPI, VISI dan KUASA
ROH KUDUS. Beberapa kali saat dia berbicara, dia selalu
mengulang hal-hal tersebut. Anggota Jemaat Yoido Full Gospel
(tercatat detail) sebanyak 880.000 jemaat. Dimulai dari gereja
tenda dengan anggota jemaat 5 orang.

Beberapa Pembicara dari CGI yang telah mendapat impartasi
dari pelayanan Dr. Cho, selalu menyampaikan hal yang sama
tetapi dalam konteks mereka masing-masing. Mereka memulai
perintisan juga dari beberapa orang saja. Pembicara yang
memiliki pengalaman sangat impresif akan pekerjaan Tuhan dan
impact dari CGI oleh Dr. Cho adalah Rev. Satish Kumar yang
memiliki jemaat 200.000 orang, dari perintisannya yang dimulai
sejak tahun 2005, di India.
Suksesi Kepemimpinan kelihatannya cukup baik berjalan di
Gereja Yoido Full Gospel dalam 60 tahun pelayanan mereka,
paling tidak bisa terlihat bagaimana Gembala Senior saat ini Dr.
Young hoon Lee masih sangat memberi hormat pada Dr. Yonggi
Cho (yang saat ini menjabat sebagai Chairman CGI), sementara
Dr. Cho selalu memberi “ediﬁkasi” kepada Dr. Lee.
Rally Doa di World Cup Stadium Korea yang memiliki kapasitas
66.000 orang lebih, dihadiri oleh sekitar 60.000 jemaat karena
terlihat semua kursi terisi penuh. Kuasa Roh Kudus benar-benar
terasa. Menurut ramalan cuaca hari Jumat 18 Mei 2018 akan
hujan (sebagaimana setiap harinya di Seoul pada waktu
penyelenggaraan acara ini). Tetapi di pembukaan acara Dr. Cho
meminta semua berdoa untuk tidak hujan, dan dia sendiri yang
memimpin doa (dengan cara Yoidi - dimana semua orang
berdoa berbahasa Roh dengan suara keras, terbukti memang
pada saat penyelenggaraan Rally Doa tidak hujan, meski
sepanjang acara awan mendung terlihat begitu rendah di
Stadium tersebut. Penekanan Doa adalah untuk “Peace & Hope”
untuk uniﬁkasi Korea Selatan dan Korea Utara, dan juga untuk
Perdamaian seluruh dunia.

Peserta GSJA Indonesia ada 3 kelompok. Dari Indonesia Barat –
khususnya Jakarta & Sekitarnya dipimpin oleh Pak Tjun Tjun dan
Pdt. Arif Multi berjumlah 51 orang. Peserta dari Indonesia Timur
dipimpin oleh Pdt. Obet Batlayar & Sekretaris Umum berjumlah
36 orang (termasuk Bendahara Umum dan Komisaris Umum).
Dan ada lagi peserta kecil yang di koordinir oleh Pdt. John
Ingatum dari beberapa daerah termasuk Pdt. H.W Silaban
berjumlah 11 orang. Jumlah total peserta GSJA Indonesia adalah
101 orang. Semua rombongan GSJA Indonesia menyempatkan
diri untuk pergi dan berdoa di Bukit Doa “Osanri.” Bahkan
rombongan dari Pdt. John Ingatum menginap di Bukit Doa
Osanri, selama mengikuti acara ini.

Pembicara yang sangat memberkati, antara lain:
1. Dr. Yonggi Cho (Chairman CGI).
2. Dr. Younghoon Lee (Senior Pastor Yoido Full Gospel Church).
3. Prince Guneratnam (Calvary Church, Malaysia).
4. Satis Khumar (Calvary Tempel, India).
5. Edwin Alvarez (Hosanna Internasional Ministry, Panama).
6. James Marocco ( King's Cathedral & Chapels – USA).
7. Phil Pringle (C3 Church, Australia).
8. Alex Clattenburg (Church In the Son, USA).
9. Wayde Goodall (Northwest University, USA).
10.Richard Bernal (Jubilee Christian Center, USA).
11.Dag Heward Mills (Lighthouse Chapel Internasional, Ghana).
12.Wilfredo de Jesus (New Life Covenant Ministry, USA).
13.Paula White (New Destiny Christian Center, USA), dan lainnya.
Hospitality dan House Keeping dari Penyelenggara yang
melibatkan puluhan ribu peserta ini luar biasa rapi dan
terkoordinir, ini menunjukkan bagaimana gereja ini memiliki
leadership yang sangat baik.
*Pdt. Stefano Indra Bramono*
Sekretaris Umum GSJA di Indonesia.

Kesaksian Peserta
Kesaksian Pdt. Ivone
Mengikuti Konferensi doa di Korea merupakan
mimpi selama 40 tahun yang menjadi
kenyataan. Ketika itu Suami saya mendapatkan
kesempatan untuk mengikuti acara seperti ini
dan ketika pulang dari Korea ia katakan bahwa
suatu saat saya juga harus pergi. Puji Tuhan Dia
menyediakan segala sesuatunya dan kali ini
saya dapat pergi ke Yoido Church dan sangat
diberkati. Puji Tuhan!

Kesaksian Pdt. Dwi
Puji Tuhan oleh AnugerahNya melalui Midas
saya sampai di Yoido Full Gospel Church
melihat pekerjaan Tuhan dalam acara ulang
tahun ke-60 gerejaNya. Saya sangat diberkati
melalui Firman Tuhan yang disampaikan oleh
Hamba Tuhan yang penuh urapan Roh Kudus
dan Tuhan mengijinkan saya juga berdoa
bersama dengan Saudara seiman dari banyak
Negara di Seoul World Cup Stadium.
Pengalaman ini akan terus membakar jiwa saya
dalam melakukan Misi Yesus untuk
menyelamatkan jiwa2 di Indonesia khususnya
melalui GSJA Anugerah Sarimulya, Tangerang
Selatan, Banten tempat Penggembalaan saya.
Amin!

Kesaksian Pdt. Margareth
Oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Saya dan
kedua anak saya (yang juga terlibat dalam
pelayanan) boleh mengikuti perayaan ulang
tahun ke-60 Yoido Full Gospel Church.
Kami dapat menyaksikan langsung hasil
kepemimpinan Ps. Yonggi Cho yang
berbuahkan pertumbuhan gereja secara
internasional sampai masa tuanya. Jemaat
sangat menghargai beliau walaupun sudah tua.
Ia sangat berpengaruh diberbagai sektor
mulai dari pemerintahan, masyarakat dan
gereja yg berdampak bagi dunia sekeliling. Ini
adalah pembelajaran luar biasa bagi kami yg
masih perintisan untuk punya iman, visi dan
misi yang terus dihidupi.

Kesaksian Pdt. Andre Niko
Sutandi
Dan *kesaksian pertama* adalah penyediaan
Tuhan. Memang Tuhan Maha Besar, ketika Dia
tahu kerinduan hati saya sehingga membuka
jalan melalui satu keluarga yg menjadi saluran
berkat utk membiayai perjalanan. Doa saya
Tuhan akan terus mengasihi dan berkati
keluarga yg sangat baik ini.

*Kesaksian kedua* saya sangat kagum dengan
*Kuasa Roh Kudus* melalui Gereja Yoido (KPR
1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan
menjadi saksi-Ku..sampai ke ujung bumi.”). Ini
dibuktikan melalui kesaksian hidup dan
pelayanan Ps. Yonggi Cho. Hal ini mendorong
saya utk lebih dekat dan hidup dalam kuasa
Roh Kudus.

Kesaksian Pdt. Holiong Seng
Puji Tuhan ini adalah perjalanan pertama kali
saya keluar negeri dan istri serta keluarga saya
mendukung untuk ikut Conference ini. Puji
Tuhan juga untuk penyediaan Tuhan yang luar
biasa! Saya banyak diberkati melalui
conference CGI. Yoido Full Gospel Church
melalui kepemimpinan Ps. Cho sangat
menekankan pimpinan dan pekerjaan Roh
Kudus sehingga gereja ini begitu berpengaruh
sampai pada level International dan menjadi
berkat bagi pemerintah negara Korea. Pesan
profetik yang disampaikan melalui CGI telah
mengingatkan saya untuk lebih sungguhsungguh lagi mengandalkan peranan Roh
Kudus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang
DIA percayakan.

Kesaksian Pdt. Varina
Tuhan Yesus sungguh dasyat! Akhirnya karena
anugerah Tuhan saya bisa datang dan
beribadah di Yoido Full Gospel Church dan bisa
melihat serta berdoa secara pribadi di bukit doa
milik Yoido. Saya merasakan atmosﬁr doa
orang-orang Korea. Juga Rally Doa di stadium
olympic korea di mana 60.000 orang
berkumpul untuk berdoa bersama yang juga
kebetulan diadakan dalam rangkaian 10 hari
pencurahan Roh Kudus. Saya sangat diberkati
dgn seminar dan kesaksian hamba-hamba
Tuhan yang dipercaya Tuhan mengelola mega
church di negara masing2. Semua itu
mengingatkan kita, jangan takut punya visi dan
mimpi yg besar! Minta Tuhan berikan iman yg
besar dan mulai berdoa. Nothing is impossible
for Him! Glory to God!

Mongolia adalah sebuah negara dengan luas dataran
yang hampir sama dengan Indonesia (Jika dikurangi
lautan) namun populasinya hanya 3 juta manusia.
Dataran yang diapit oleh Rusia di sebelah utara dan
China di sebelah Selatan ini merupakan negara
demokrasi yang sebagian besar datarannya adalah
padang gurun. Iklim di Mongolia cukup ekstrim karena
pada musim dingin di pagi hari mencapai -45. Musim
panas rata2 15-19 derajat.
Ada beberapa hal menarik tentang negara ini jika
ditinjau dari konteks kekristenan. Mongolia adalah
salah satu negara yang usia kekristenannya masih
relatif sangat muda. Terbuka sebagai negara demokrasi
pada tahun 1990. Dan ketika itu juga Kekristenan mulai

masuk dari negara barat. Mereka tidak memiliki kitab
Perjanjian lama berbahasa Mongolia sampai dengan
tahun 2000. Gereja saat ini berjumlah sekitar 600
dengan jumlah penduduk beragama kristen sebanyak
sekitar 80.000 orang. Saat ini ada 22 GSJA yang berdiri
di Mongolia dengan 18 orang pendeta. Mereka
memiliki sebuah Sekolah Alkitab yang dirintis oleh
misionari Amerika. Kita mengucap syukur karena saat
ini mereka juga terkoneksi dengan SATI Malang. Dan
bukan hanya itu saja, GSJA di Indonesiapun melalui Misi
Luar Negeri sudah terkoneksi dengan mereka untuk
melihat segala peluang pelayanan yang dapat kita
lakukan untuk mereka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penanaman gereja Baru
Sekolah Formal berbahasa Inggris
Gereja Internasional
Pelayanan di Sekolah Alkitab
Mendampingi Gembala gereja lokal
Bisnis untuk misi

Pada kesempatan ini pula, MLN diberikan
kesempatan utk melayani di sebuah GSJA Full LIFE dan
sebuah event Youth Conference. Ada sekitar 300 kaum
muda mengikuti konferensi ini. Selain itu, MLN juga
berkesempatan mengunjungi sebuah ibadah di salah
satu GSJA Mongolia dan berkotbah di sana. Jemaat

terlihat sangat antusias dengan adanya banyak
kesaksian yang disampaikan setelah ibadah. Mereka
diberikan kesempatan untuk menceritakan bagaimana
Firman Tuhan Sudah berbicara kepada mereka hari itu.

KAMI INGIN MENDENGAR
DARI ANDA
Jika gereja Anda sudah terlibat dalam menjalin hubungan
dengan organisasi misi luar negeri, kami ingin tahu lebih banyak
mengenai hal tersebut. Kami ingin tahu apakah Anda pernah
mengirim misionaris-misionaris ke luar negeri. Dan jika ya,
berapa banyak orang? Kami juga ingin tahu bagaimana Anda
mempromosikan organisasi misi luar negeri di gereja Anda,
kemudian bagaimana Anda mendorong anak-anak serta
generasi muda di gereja Anda untuk lebih peduli pada kegiatan
misi luar negeri, dlsb. Kami ingin tahu apa yang sudah terjadi dan
apa yang sudah dijalankan di dalam gereja-gereja GSJA
berhubungan dengan kegiatan misi luar negeri sehingga kami
bisa terus melanjutkan.
Sebagai anggota keluarga gereja-gereja kita harus bermitra
bersama untuk menjangkau dunia. Jika Anda memiliki ide
berkenaan dengan cara mengikutsertakan gereja-gereja dalam
bermisi atau Anda mengenal seseorang yang tertarik untuk
menjadi misionaris ke luar negeri, silahkan hubungi kami. Anda
dapat mengirim pesan kepada Pdt. Arif Multi melalui email
berikut ini: auapts@gmail.com.

