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 Sebagaimana kita telah 
diundang oleh nabi kita, 

Presiden Thomas S. Monson, 
untuk menjangkau dan menye-
lamatkan, sebuah kisah dalam 
Perjanjian Baru muncul di benak 
saya. Menurut pendapat saya, itu 
merupakan sebuah ilustrasi yang 
sempurna tentang bagaimana 
para anggota dan misionaris 
dapat bekerja bersama dalam 
persatuan melalui dewan- dewan 
lingkungan untuk menjangkau 
serta menyelamatkan. Kisah itu 
terdapat di Markus 2:1–5.

Yesus berada di Kapernaum 
dan ketenarannya pada saat 
itu menyebabkan orang- orang 
berkumpul dengan sendirinya 
menjadi kerumunan besar untuk 
melihat Dia. Ada begitu banyak 
orang berkumpul dalam ruangan 
sehingga ruangan itu benar- 
benar sesak. Yesus memanfa-
atkan kesempatan itu untuk 
mengajar orang- orang tersebut.

Saya selalu menemukan 
kisah- kisah yang biasanya Yesus 
ajarkan kepada kita tentang 
ajaran- ajaran atau asas- asas 
tertentu senantiasa paling ideal. 
Salah satu sosok dalam kisah 
ini adalah seorang yang lum-
puh, orang yang tidak mampu 
untuk bergerak tanpa bantuan.
Dia harus menunggu di rumah 

datang membawa kepada- Nya 
seorang lumpuh, digotong oleh 
empat orang.”

Tetapi, ruangan begitu sesak. 
Mereka tidak bisa masuk melalui 
pintu. Saya yakin mereka telah 
berusaha dengan sangat keras 
namun tetap tidak bisa masuk. 
Segala sesuatu tidak terjadi 
semulus yang direncanakan. 
Ada hambatan di sepanjang 
jalan “Penyelamatan” mereka. 
Meskipun demikian, mereka ti-
dak menyerah. Mereka tidak me-
ninggalkan pria yang lumpuh itu 
dekat pintu. Mereka berembuk 
bersama mengenai apa yang ha-
rus dilakukan selanjutnya; bagai-
mana mereka dapat membawa 
pria itu kepada Yesus Kristus 
untuk disembuhkan.  Pekerjaan 
untuk membantu Yesus Kristus 
dalam menyelamatkan jiwa- 
jiwa, setidaknya bagi mereka, 
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untuk bantuan, di mana pun itu. 
Rumahnya mungkin juga di suatu 
sudut terpencil di suatu jalan. 
Diangkat oleh empat orang, dia 
datang ke tempat di mana Yesus 
berada.

Berikut adalah apa yang saya 
bayangkan sebagai skenarionya: 
Empat orang ini mengatur suatu 
kunjungan ke rumah kepada 
pria yang sakit lumpuh ini. 
Mereka memenuhi sebuah tugas 
yang diberikan oleh uskup. 
Saya hampir dapat memvisuali-
sasikan tentang mereka datang 
dari Lembaga Pertolongan, satu 
dari Kuorum Penatua, satu dari 
Imamat Harun dan, yang tera-
khir, seorang misionaris penuh 
waktu … karena dalam dewan 
lingkungan terakhir, seusai 
bertembuk bersama mengenai 
kebutuhan dari individu- individu 
tertentu, uskup memberikan 
tugas “Penyelamatan.”

Keempat orang ini ditugasi 
untuk menolong pria yang 
lumpuh ini. Mereka tidak bisa 
menunggu dia untuk datang ke 
gereja sendirian. Mereka harus 
melakukan kunjungan ke ru-
mah. Mereka harus mencarinya 
dengan pergi untk menemukan 
dia dan mereka melakukannya. 
Pria ini dibawa kepada Yesus. 
Markus 2:3: “Ada orang- orang 
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tidak pernah terlalu menuntut. 
Mereka datang dengan sebuah 
rencana, bukan yang mudah, 
namun mereka menindakinya. 
Markus 2:4: “Tetapi mereka tidak 
dapat membawanya kepada- Nya 
karena orang banyak itu, lalu 
mereka membuka atap yang di 
atas-Nya; sesudah terbuka me-
reka menurunkan tilam, tempat 
orang lumpuh itu terbaring.”

Mereka membawanya ke 
atap. Dengan asumsi tidak ada 
tangga di luar sana bagi me-
reka untuk naik, maka mereka 
akan diperlukan waktu bagi 
mereka semua untuk berada 
di atap. Saya pikir mungkin 
ini yang telah terjadi: Remaja 
putra dari lingkungannya naik 
ke atap terlebih dahulu. Karena 
masih muda dan penuh energi, 
tidaklah akan terlalu sulit bagi 
dia. Rekan pengajar ke rumah 
seniornya dari kuorum penatua 
dan misionaris penuh waktu 
yang tinggi dari Amerika Serikat 
harus mendorong sangat kuat 
dari bawah. Sister Lembaga 
Pertolongan akan mengingatkan 
mereka agar berhati- hati dan 
memberikan kata- kata dorongan 
semangat. Para pria itu kemu-
dian membuka atap sementara 
sister itu terus menghibur pria 
itu sewaktu dia menunggu 
untuk disembuhkan—agar dapat 
bergerak sendiri dan menjadi 
bebas. Tugas penyelamatan ini 
memerlukan setiap orang untuk 
bekerja sama. Pada momen yang 
penting, diperlukan koordinasi 
yang cermat untuk menurunkan 

sendirinya? Dia bisa saja salah 
satu dari anak- anak kita, salah 
satu orangtua, pasangan, kerabat 
atau teman kita.

Dengan begitu banyak misi-
onaris penuh waktu yang ada 
sekarang ini di setiap unit gereja, 
akanlah bijak bagi para uskup 
dan presiden cabang untuk 
mendayagunakan dengan lebih 
baik dewan- dewan lingkungan 
dan cabang mereka. Uskup da-
pat mengundang setiap anggota 
dewan lingkungan untuk da-
tang dengan daftar nama- nama 
yang mungkin membutuhkan 
bantuan. Para anggota di de-
wan lingkungan akan berem-
buk bersama dengan saksama 
mengenai bagaimana mereka 
dapat menolong dengan paling 
baik. Uskup mendengarkan 
secara cermat terhadap ide- ide 
dan membuat penugasan pada 
akhirnya. Para misionaris penuh 
waktu adalah sumber besar bagi 
lingkungan- lingkungan dalam 
upaya penyelamatan ini. Mereka 
muda dan penuh energi. Mereka 
senang memiliki daftar nama- 
nama tertentu untuk diajak kerja 
sama. Mereka senang bekerja 
bersama dengan anggota ling-
kungan. Mereka tahu ini meru-
pakan kesempatan besar bagi 
mereka dalam ‘menemukan’ 
Mereka berbakti dalam mene-
gakkan kerajaan Tuhan. Mereka 
memiliki kesaksian yang kuat 
bahwa mereka akan menjadi 
lebih seperti Kristus sewaktu me-
reka berperan serta dalam upaya 
penyelamatan ini.

orang lumpuh itu dari atap. 
Diperlukan koordinasi yang 
cermat bahwa keempat orang itu 
harus bekerja dalam persatuan 
dan dalam keharmonisan yang 
sempurna. Tidak ada perselisihan 
apa pun di antara keempatnya. 
Mereka harus menurunkan pria 
itu dengan kecepatan yang sama. 
Jika seseorang mengendurkan 
tali lebih cepat daripada ketiga 
yang lainnya, pria itu dapat terja-
tuh dari tilamnya. Dia tidak dapat 
bertahan dengan sendirinya 
karena ketidakmampuannya.

Untuk membantu Kristus, kita 
harus bekerja bersama dalam 
persatuan dan dalam keharmo-
nisan sempurna. Setiap orang, 
setiap posisi, dan setiap pemang-
gilan adalah penting. Kita harus 
bersatu di bawah arahan Tuhan, 
Yesus Kristus.

Akhirnya, pria yang lumpuh 
dibaringkan di depan Yesus. 
Markus 2:5: “Ketika Yesus me-
lihat iman mereka, berkatalah 
ia kepada orang lumpuh itu: 
“Hai anak- Ku, dosamu sudah 
diampuni.”Yesus memperlihatkan 
belas kasihan kepada dia dan 
menyembuhkannya. Tidak hanya 
secara jasmani, namun juga se-
cara rohani—“Anak- Ku, dosamu 
sudah diampuni.” Bukankah itu 
menakjubkan? Tidakkah kita 
ingin hal itu terjadi juga kepada 
kita semua? Tentu saja saya mau.

Apakah kita tahu siapa pun 
dalam kehidupan kita yang 
mengalami kelumpuhan ro-
hani, seseorang yang tidak 
bisa kembali ke Gereja dengan 
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Tema: Keputusan- keputusan 
menentukan masa depan … 
Meletakkan Landasan Sion.

 Lembang, 27–29 Mei 2014. 
Malam bakat selalu menjadi 

sajian yang sangat menarik 
dan ditunggu- tunggu. Inilah 
malam yang menjadi ajang 

adu kreativitas dan pembuk-
tian bahwa kaum muda kita 
telah berkembang sesuai de-
ngan zamannya. Kita bangga 
bahwa kaum muda kita telah 
menguasai teknologi digital 
dengan baik. Setidaknya ada 
dua grup sineas muda yang 

Peserta konfe-
rensi berfoto 
bersama sebe-
lum berpisah.

Inilah ke-19 
calon misiona-
ris yang siap 
melayani.

S E P U T A R  G E R E J A

Konferensi Dewasa Lajang Indonesia
Oleh: Sri Anon, Sejarawan Gereja, Misi Indonesia

Sebagai penutup, izinkan saya 
membagikan kepada Anda satu 
lagi harta terpendam yang dite-
mukan dalam tulisan suci ini. Itu 
terdapat di ayat 5: “Ketika Yesus 
melihat iman MEREKA.” Saya 
tidak melihat ini di masa lalu—
iman MEREKA. Iman terpadu 
kita juga akan memengaruhi 
kesejahteraan orang lain. Siapa 
orang- orang itu yang Yesus 
sebutkan? Itu bisa termasuk ke-
empat orangyang membawa pria 
yang lumpuh itu, pria itu sen-
diri, orang- orang yang berdoa 
bagi dia, dan semua orang yang 
berada di sana yang mendengar-
kan khotbah Yesus dan bersuka 
di dalam hati mereka untuk 
mukjizat yang segera datang. Itu 
juga bisa termasuk pasangan, 
orangtua, putra atau putri, misio-
naris, presiden kuorum, presiden 
lembaga pertolongan, uskup, 
dan teman yang jauh. Kita se-
mua dapat saling membantu. 
Kita hendaknya senantiasa se-
nang terlibat dalam menjangkau 
untuk menyelamat mereka yang 
membutuhkan.

Saya bersaksi bahwa Yesus 
Kristus adalah Allah kemukji-
zatan. Dia mengasihi kita se-
mua dan memiliki kuasa untuk 
menyelamatkan dan menyem-
buhkan, baik secara jasmani 
maupun secara rohani. Ketika 
kita membantu Dia dalam misi- 
Nya menyelamatkan jiwa- jiwa, 
kita juga akan diselamatkan 
dalam prosesnya. Saya bersaksi 
demikian dalam nama Yesus 
Kristus, amin. ◼
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telah menyajikan film yang 
menarik, yaitu dari Ling-
kungan ke- 1 dan 2 Tangerang 
serta Lingkungan ke- 1 dan 2 
Bekasi. Ada tarian kreasi yang 
semarak dari Lingkungan ke- 2 
Solo, solo dance dari Cabang 
Surabaya, stand- up comedy 
dari Lingkungan ke- 1 Jakarta, 
dan band.

Ada juga acara- acara un-
tuk berinteraksi dan menjalin 
kebersamaan sesama peserta. 
Mulai dari permainan sam-
pai kencan singkat masal. 
Hebatnya ada sponsor yang 
bersedia mendanai 50% untuk 
ke bait suci Manila bagi pa-
sangan yang bertemu di dalam 
konferensi ini dan berlanjut ke 
pernikahan di tahun ini juga. 
Ayo, cepat, siapa yang sudah 
siap segera lapor ke Presiden 
Pasak Jakarta, Presiden Djarot 
Subiantoro!

Bagi yang telah mem-
persiapkan diri untuk pergi 
melayani misi tahun ini tidak 
diizinkan ikut kencan masal. 
Melainkan berlatih mencari 
kontak di masyarakat sekitar 
yang diarahkan dan diawasi 
oleh Penasihat I Misi Indonesia, 
Presiden Agus Kusumarmanto. 
Banyak juga jumlahnya, 19 
orang! Bukan main, ternyata 
banyak kaum muda, baik putra 
maupun putri yang menjadikan 
pelayanan misi sebagai priori-
tas utama mereka.

Seminar- seminar untuk 
pembekalan duniawi dan 
rohani menjadi acara intinya. 

Beramai- ramai membuat alat peraga.

“Kegiatan Remaja”— 
Tautan Baru di Situs 
Web lds.org
Awal tahun ini Gereja menyediakan situs baru 

“Kegiatan Remaja” yang bisa ditemukan di 
www.lds.org/youth/activities?lang=ind. Situs ini 
mencakup lebih dari 165 ide kegiatan dalam 10 
kategori berbeda di mana para pemimpin dan 
remaja dapat menemukan beragam kegiatan yang 
memenuhi kebutuhan serta minat para remaja di 
lingkungan atau cabang mereka. Situs ini da-
pat digunakan oleh keluarga, remaja, dan para 
pemimpin yang mencari ide kegiatan. Situs ini 
juga menyediakan pelatihan tentang bagaimana 
merencanakan kegiatan yang efektif.

Berikut adalah beberapa kutipan dari 
Pembesar Umum dan pemimpin organisasi  
pelengkap mengenai situs ini:

Seminar tentang 
Pendidikan dan Karir 
dipandu oleh para 
pengusaha sukses 
kita: Presiden Djarot 
Subiantoro, Presiden 
Eko Putranto dan 
Brother Iwan Sakri. 
Sedangkan Presiden 
Manuel Meyer, Pena-
sihat 2 Misi Indonesia 
memandu semi-
nar yang berjudul 
Berkencan dan Per-
nikahan. Pembekalan 
rohani berupa Institut 
Super dipandu oleh 
Brother Iwan Sakri.

Elder Lucherini dari Misi 
Kesejahteraan memperkenal-
kan berbagai proyek yang 
telah Gereja berikan untuk 
masyarakat di Indonesia. 
Pada kesempatan ini Sister 
Lucherini mengajak para 
peserta membuat alat- alat 
peraga untuk mengajarkan 
alfabet kepada orang- orang 
yang mengalami keterbela-
kangan mental. Dibutuhkan 
keterlibatan para anggota 
Gereja untuk menguduskan 
waktu, bakat dan pelayanan 
kita kepada orang yang 
membutuhkan.

Acara ditutup dengan ke-
saksian. Semua besyukur 
untuk acara yang telah ber-
langsung dengan penuh suka-
cita dan keakraban. Berterima 
kasih untuk kesuksesan panitia 
penyelenggara. Sampai jumpa 
2 tahun lagi. Sayonara! ◼
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Penatua Paul B. Pieper dari Tujuh Puluh:
Satu tantangan yang para pemimpin remaja 

seringkali miliki adalah merencanakan program 
kegiatan remaja yang memiliki keragaman dan 
keseimbangan. Untuk bersiap bagi pekerjaan 
yang Bapa Surgawi miliki bagi mereka, remaja 
kita memerlukan pengalaman yang akan mem-
bantu mereka tumbuh secara rohani, jasmani, 
intelektual, dan sosial. Keragaman kategori ke-
giatan pada situs web—mulai dari “Kekuatan 
Rohani” dan “Pekerjaan Misionaris” sampai “Olah-
raga, Berkemah, dan Kegiatan Di Luar Ruangan” 
juga “Seni, Musik, dan Dansa”—memperkuat 
banyaknya kesempatan yang hendaknya kita 
sediakan bagi remaja kita.

Penatua Stanley G. Ellis dari Tujuh Puluh:
Adalah penting untuk mengingat bahwa si-

tus kegiatan ini bukanlah program yang para 
pemimpin perlu ikuti. Ini adalah sumber untuk 

membantu mereka merencanakan kegiatan yang 
efektif. Tidak seorang pun diharapkan untuk 
mengikuti set ide kegiatan langkah demi lang-
kah atau kata demi kata. Terkadang membaca 
sebuah ide kegiatan dapat menimbulkan ide dan 
mengilhami Anda untuk melakukan sesuatu yang 
berbeda—sesuatu yang memenuhi kebutuhan 
spesifik yang telah Anda doakan bagi remaja 
yang Anda pimpin.

Penatua Christoffel Golden dari Tujuh Puluh:
Kami mengimbau para pemimpin untuk me-

libatkan orangtua ketika Anda merencanakan 
kegiatan. Tanyakan kepada mereka mengenai 
kebutuhan dan minat dari anak- anak mereka—
mereka adalah ahlinya dalam area ini. Carilah 
cara untuk melibatkan keluarga dalam kegiatan 
yang Anda rencanakan—beberapa ide kegiatan 
di situs web menyertakan gagasan- gagasan 
untuk melibatkan keluarga. Alat penanggalan 

Beranda 
Situs Kegiatan 
Remaja da-
lam Bahasa 
Indonesia
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Kristus sebagai teladan kesem-
purnaan. Menyablon kaos de-
ngan tulisan I’m A Mormon dan 
lambang CTR (Choose The Right) 
menjadi kebanggaan mereka.

Bagi Metha, remaja putri dari 
Lingkungan Yogyakarta, kon-
ferensi remaja menjadi tempat 
yang tepat untuk berkumpul 
dan melakukan kegiatan keber-
samaan dengan para remaja dari 
lingkungan yang berbeda. Inilah 
salah satu kegiatan Gereja yang 
dapat memperkuat remaja untuk 
tetap berdiri di tempat- tempat 
kudus menjaga standar mereka. 
(Sumber: Devia F. Sarasati)

pada situs web juga fitur yang ramah- keluarga: 
itu memungkinkan Anda untuk memberitahu-
kan kepada orangtua tentang kegiatan yang 
Anda rencanakan. Seperti hal lain yang kita 
lakukan di Gereja, kegiatan remaja hendaknya 
memiliki sebagai tujuan utamanya untuk mem-
perkuat keluarga.

David Beck, presiden umum Remaja Putra:
Kegiatan efektif membantu remaja kita me-

lihat bahwa adalah memungkinkan untuk 
bergembira di lingkungan yang sehat dan me-
ningkatkan. Kegiatan kita dapat menjadi tempat 
berlindung bagi remaja kita dan teman- teman 
dari kepercayaan lain yang berbagi nilai- nilai 
kita. Melalui kegiatan, remaja menemukan 
kesempatan untuk melayani orang lain. Mereka 
menjadi berkat besar bagi anggota keluarga 
mereka dan masyarakat. Mereka belajar bagi 
diri mereka sendiri kebenaran janji Juruselamat, 
“Barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, 
ia akan memperolehnya” (Matius 16:25).

Bonnie L. Oscarson,  
presiden umum Remaja Putri:

Saya sangat bersemangat terhadap situs web 
baru ini. Ini adalah sumber luar biasa baik bagi 
para pemimpin remaja dewasa serta presidensi 
kelas dan kuorum.

Ada ratusan ide hebat untuk kegiatan dalam 
area luas yang beragam! Saya akan mencintai 
situs ini jika saya presiden Remaja Putri ling-
kungan. Kami selalu bergumul memikirkan ide- 
ide baru untuk kegiatan yang penuh arti bagi 
kelas- kelas kami. Sumber ini memiliki ide- ide 
yang akan membantu mengilhami ide lainnya. 
Satu hal yang saya paling sukai adalah kemam-
puan yang dimilikinya untuk mengizinkan ling-
kungan dan pasak membagikan keberhasilan 
ide kegiatan mereka sendiri dengan unit lainnya 
di seluruh dunia. Situs ini akan bertumbuh dan 
berkembang seiring waktu. Ini akan menjadi 
lebih baik dan lebih baik! ◼ Ceria dalam permainan kelompok yang menuntut kerja sama (Pasak Surakarta)

Konferensi dan  
Perkemahan Remaja Pasak  
dan Distrik di Indonesia
Tema: “… datanglah kepada Kristus, dan disempurnakanlah di dalam Dia, 
dan tolaklah dari dirimu segala kefasikan …” (Moroni 10:32)

Pasak Surakarta

Agenda tahunan kegiatan re-
maja Pasak Surakarta kali ini 

diisi dengan kegiatan berkemah. 
Meski hujan deras sempat meng-
hambat kelancaran acara, namun 
semangat para remaja tidaklah 
pudar, mereka tetap antusias me-
lanjutkan acara. Uskup Suparno 
dari Lingkungan Solo Banjarsari 
berpesan agar remaja bisa men-
jadi seperti bunga teratai indah 
yang bertahan walau hidup di 
air kotor, begitu pula dengan 
kita harus mampu bertahan 
dalam lingkungan yang tidak 
mendukung kita dan menjadikan 
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Distrik Surabaya
Sejak perkemahan remaja 

putri lima tahun silam, inilah 
pertama kali remaja Distrik 
Surabaya mengadakan kembali 
kegiatan berkemah, dan dilanjut-
kan dengan konferensi remaja.

Bagi beberapa remaja ini 
merupakan pengalaman per-
tama mereka mendirikan tenda, 
mereka terlihat antusias dan ti-
dak ragu untuk bertanya. Begitu 
juga dengan kegiatan lainnya: 
mencari harta karun, malam ba-
kat, prakarya membuat layang- 
layang dan aksesoris dari batik, 
melakukan CPR, semua diikuti 
dengan penuh semangat oleh 
para remaja.

Elder dan Sister Anderson 
di kelasnya telah mengilhami 
para remaja dengan berbagai 
tips untuk mengatasi berbagai 

pengelolaan sampah sambil 
meninjau “Mobil Hijau” yang 
berisi kreativitas hasil pengelo-
laan sampah, dan penanaman 
pohon di bantaran sungai 
Ciliwung. Acara ini didukung 
oleh Karang Taruna, Badan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dan Bapak Lurah setem-
pat, serta Wakil Walikota Bogor, 
Bapak Ir. Usmar Hariman. 
Pelayanan hari itu ditutup 
dengan kunjungan ke panti 
werdha yang dibina oleh Dinas 
Sosial Propinsi Jawa Barat. 
Kunjungan ke Panti Werdha 
meninggalkan kesan mendalam 
bagi para remaja, mereka dii-
ngatkan pada satu asas penting 
Gereja yaitu keluarga dapat 
kekal selamanya, mereka ter-
sentuh untuk selalu menjaga 
orangtua mereka dengan baik.

Para remaja juga diingat-
kan bahwa mengikuti Kristus 
bukanlah momen yang hanya 
dilakukan saat konferensi saja 
namun harus dilakukan secara 

Remaja putra 
mendapat 
kesempatan 
untuk belajar 
menyablon 
kaos mereka 
sendiri (Pasak 
Surakarta)

tantangan yang menghalangi 
mereka untuk datang kepada 
Kristus. Sedangkan Sister Ida, 
di kelas Sejarah Keluarga, men-
jelaskan pentingnya pekerjaan 
sejarah keluarga dan menantang 
setiap remaja untuk mengisi 
buklet ‘Keluarga Saya.’

Kenisha, remaja cabang 
Malang, menyatakan bahwa 
dirinya senang bisa mengikuti 
perkemahan ini karena dapat 
melatihnya menjadi pribadi 
yang mandiri. (Sumber: Aniela 
Santoso)

Pasak Jakarta
Kasih, pelayanan, patuh, 

penurut, sabar, ikhlas, jujur 
dan tidak mementingkan diri 
sendiri adalah sifat Kristus 
yang mengarahkan kita untuk 
datang kepada- Nya. Kasih dan 
kepedulian para remaja diasah 
dalam kegiatan pelayanan tak 
henti- henti di hari ke- 2 KRP. 
Program “Bersih Ciliwung” 
mulai dari penyuluhan tentang 

Layang- layang hasil karya para remaja putra (Distrik Surabaya)
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terus- menerus untuk mencapai 
kesempurnaan.

Rachel, remaja Lingkungan 
ke- 1 Tangerang menuturkan, 
“Saya bersyukur dapat aktif 
kembali di Gereja ini. Saya 
merasakan persahabatan yang 
luar biasa dengan teman- 
teman di Gereja. Saya bersu-
kur mengenal mereka. Mereka 
semua baik- baik. Saya bersu-
kur dapat belajar banyak di 
KRP ini untuk lebih dekat de-
ngan Yesus Kristus.” (Sumber: 
Anita P. M. Siregar) ◼

IN
DO

NE
SIA

N

Mengerumuni 
Mobil Hijau, an-
tusias melihat 
hasil daur ulang 
sampah (Pasak 
Jakarta)

Pasukan 
kuning—warna 

pelayanan, 
siap member-

sihkan sam-
pah di Sungai 

Ciliwung (Pasak 
Jakarta)

Remaja putri sedang berusaha mendirikan tenda mereka sendiri (Distrik Surabaya)


