
 



PESAN GEMBALA 

 

MELAKUKAN KEHENDAK TUHAN PADA ZAMAN  INI 
 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan! Waktu berjalan begitu cepat, pesan Tuhan bulan 

ini adalah “Melakukan Kehendak Tuhan Pada Zaman Ini”. Tuhan Yesus berkata, “Bukan setiap 

orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, 

melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak 

orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan 

mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada 

waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal 

kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” (Mat 7:21-23) 

“Pembuat kejahatan” dalam bahasa Gerika disebutkan dengan 'Anomia' artinya mereka 

yang tidak mau hidup dalam hukum dan ketetapan Allah. Hukum dan ketetapan Allah sudah 

ada di dalam Alkitab sejak dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita boleh melayani 

dengan hebat, mengusir setan, membuat mujizat demi nama Tuhan, bernubuat tetapi kalau 

kita tidak mau hidup dalam ketetapan Allah, maka Tuhan berkata “Aku tidak pernah mengenal 

kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” Tuhan mau kita melakukan 

kehendak Bapa yang di sorga.  

 

YESUS DIURAPI DI BETANIA 

Enam hari sebelum hari Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang 

dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Disitu diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta 

melayani. Saat Yesus sedang dijamu, tiba-tiba masuklah Maria membawa minyak Narwastu 

yang sangat mahal harganya, lalu dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan 

rambutnya; dan bau minyak semerbak memenuhi ruangan itu.  

Melihat itu Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus berkata, “Mengapa minyak 

narwastu ini tidak dijual tiga ratus dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?” 

Sebenarnya Yudas ini tidak 'care' dengan orang miskin, tetapi dia hanya 'care' dengan uangnya 

supaya dia dapat mengambil uang itu. Tuhan Yesus berkata “Biarkanlah dia melakukan hal ini 

mengingat hari penguburan-Ku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi Aku 

tidak akan selalu ada pada kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku 

telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan-Ku.” Lalu Tuhan Yesus meneruskan, 

“Karena itu, dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini 

harus diberitakan juga untuk mengingat dia.”  

  Sebenarnya apa yang dilakukan Maria ini adalah menjawab apa yang dibutuhkan oleh 

Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi Dia akan mati. Tuhan Yesus 

itu 100% Allah dan  juga 100% manusia. Dia membutuhkan satu penghiburan, Apakah ada 



orang yang simpati kepada-Nya untuk menghibur-Nya? 

Tidak seorangpun yang melakukan itu, hanya Maria. Dia 

yang mengerti apa kehendak Tuhan Yesus, apa yang 

diperlukan, dan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. 

Apa yang telah dilakukan oleh Maria, setiap kita 

memberitakan Injil itu harus diberitakan. Dia telah 

melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu.  

Setiap kali kita memberitakan Injil, Saudara harus 

mengingat tentang kehendak Tuhan pada zaman ini. 

Tuhan Yesus selalu ingat kepada orang-orang lain supaya 

orang-orang lain juga melakukan hal yang sama.  

 

MARIA DAN MARTA 

Mengapa dan bagaimana Maria bisa peka untuk mendengar, mengerti, dan mengetahui 

kehendak Tuhan pada zamannya?  

 

1. Maria banyak duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus 

Pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, saudaranya yaitu Marta dan Maria 

menyambut Dia. Cara penyambutan kedua orang ini berbeda.  

Ketika bertemu Tuhan Yesus Marta sangat senang dan dia mulai sibuk luar biasa untuk bisa 

melayani Tuhan. Berbeda dengan Marta, dia hanya duduk di kaki Yesus dan terus 

mendengarkan perkataan-Nya. Lama-lama Marta kesal melihat maria dan dia berkata “Tuhan, 

tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?” Tetapi 

Tuhan menjawab, “Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi 

satu yang dilakukan oleh Maria, dia mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil 

daripadanya.” Pelayanan seperti Marta itu tidak salah, tetapi kesalahan daripada Marta adalah 

pada waktu Tuhan Yesus berbicara, dia tidak dengar. Sebaliknya pada waktu Tuhan Yesus 

berbicara kepada Maria, dia hanya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan apa yang Dia 

katakan, itu adalah bagian yang terbaik.  

 

2. Maria lebih banyak menyembah Tuhan Yesus 

daripada banyak bicara 

Ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus datang kembali 

mengunjunginya dan disambut oleh Marta dan Maria. 

Bagaimana cara mereka menyambut Tuhan Yesus? Marta 

menyambut Tuhan Yesus dengan banyak bicara. Biasanya 

orang yang terlalu banyak bicara itu sok pintar. Pada 

waktu Tuhan Yesus datang Marta berkata, “Tuhan, 



sekiranya Engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarangpun aku tahu, bahwa 

Allah akan memberikan kepada-Mu segala sesuatu yang Engkau minta kepada-Nya.” Tuhan 

Yesus menjawab, “Benar, saudaramu akan bangkit”. 

Marta dengan sok tahu berkata, “Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang 

bangkit pada akhir zaman.” Lalu Tuhan Yesus berkata, “Akulah kebangkitan dan hidup; 

barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang 

hidup dan percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal 

ini?”. Disitulah Marta mengerti, “Ya Tuhan, aku percaya, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, 

Dia yang akan datang ke dalam dunia.” 

Bagaimana dengan Maria pada waktu menyambut Tuhan Yesus? Dia tidak banyak bicara. 

Maria hanya menangis, tersungkur di kaki Yesus, menyembah Tuhan Yesus dan berkata, 

“Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.” Hal seperti inilah yang 

membuat hati Tuhan Yesus tersentuh. Akhirnya Tuhan Yesus datang dan langsung bertindak 

dengan membangkitkan Lazarus, padahal Lazarus telah mati dan dikuburkan selama 4 hari.  

 

APA KEHENDAK TUHAN PADA ZAMAN INI? 

Tuhan menghendaki orang yang peka dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini.  

Kis 13:22 menuliskan bahwa “Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-

Ku dan yang melakukan segala kehendak-Ku.” Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan 

karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Kis 13:36 

menuliskan “Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya.” Daud melakukan 

kehendak Tuhan pada zamannya bukan zaman orang lain. Kehendak Tuhan pada zaman ini 

tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab.  

Daud adalah seorang penyembah dan pemazmur yang sangat disenangi di Israel. Kitab 

Mazmur ada 150 pasal dan lebih dari 100 pasal itu ditulis oleh Daud. Orang yang suka memuji 

dan menyembah Tuhan hatinya begitu mengasihi Tuhan. Memang Daud pernah membuat 

kesalahan, tetapi Saudara boleh lihat bahwa Daud tidak pernah mengulang kesalahan yang 

sama. Itulah Daud! Orang yang seperti ini akan peka terhadap kehendak Tuhan pada zamannya.  

Delapan tahun lalu, yaitu di awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada Gembala 

Pembina melalui Why 3:11, yang berkata: “Aku datang segera!”. Perkataan itu sudah sering kita 

dengar dan mungkin sudah dianggap biasa. Tetapi Gembala Pembina terus bertanya kepada 

Tuhan, “Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan Tuhan lakukan?”. Saat itu Tuhan 

tidak menjawab apa-apa.  

Enam bulan kemudian, di pertengahan tahun 2009 Tuhan baru menjawab, “Aku akan 

mencurahkan Roh-Ku! Aku akan mencurahkan Roh-Ku!” Jika Roh-Ku dicurahkan maka “Anak-

anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Mujizat terjadi luar biasa. 

Goncangan juga terjadi luar biasa, tetapi semua itu mengakibatkan akan banyak orang yang 



berseru kepada nama Tuhan dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan 

diselamatkan!” (Yoel 2:28-32) 

 

EMPOWER21 

1. Tahun 2010 - Empowered21 pertama di Tulsa, Oklahoma 

Di bulan September 2009, Gembala Pembina bertemu 

dengan Ps. Billy Wilson (Penggagas Empowered21). Dia 

mengejar Gembala Pembina pada waktu di Atlanta - 

Amerika hanya untuk memberitahu tentang visi dari 

Empowered21. Dia meminta Gembala Pembina untuk 

menjadi pembicara pada tanggal 8-10 April 2010 pada 

Congress Empowered21 pertama di Tulsa – Oklahoma di 

ORU (Oral Roberts University). Awalnya Gembala Pembina 

ragu-ragu untuk menerima ini, tetapi tiba-tiba Ps. Billy 

Wilson memberikan penjelasan inti dari  Empowered21.  

Ada 2 hal yang penting dari Empowered21 ini, yaitu: 

1. Apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan.  

2. Pelayanan “The next generation” (untuk anak-anak muda) 

Disitulah Gembala Pembina mengerti apa yang akan Roh Kudus kerjakan ke depan ini dan untuk 

pelayanan anak-anak muda.  

 

2. Tahun 2011 - Empowered21 Asia Pertama di SICC, Indonesia  

Pada April 2010 Gembala Pembina berbicara di Empowered21, Tulsa – Oklahoma, pada 

waktu itu Ibu Kristin ada di menara doa ORU (Oral Roberts University) dan tiba-tiba dia 

mendapatkan satu penglihatan dimana ada satu tulisan di sana, “Asia Pembawa Api Kemuliaan 

Tuhan!” Gembala Pembina tidak menceritakan hal ini kepada Ps. Billy Wilson, tetapi tiba-tiba 

Ps. Billy Wilson datang dan berkata, “Ps. Niko, kita harus mengadakan Empowered21 yang 

kedua diluar Amerika dan Tuhan katakan, itu di Indonesia. Dan Anda yang harus sebagai Co-

chair yang menangani ini”. Tuhan sudah bicara kepada Gembala Pembina, sehingga beliau 

menjawab, “OK! Kita siap”.  

Pada tanggal 25-28 Oktober 2011 diadakanlah Empowered21 Asia pertama di SICC - 

Indonesia 

 

3. Tahun 2012 - World Prayer Assembly (WPA) Kedua di SICC, Indonesia. 

WPA (World Prayer Assembly) Pertama telah diadakan 28 tahun yang lalu di Korea Selatan, 

tepatnya di gereja Ps. Yonggi Cho. Kemudian yang kedua diadakan di SICC, saat itu bangsa-

bangsa datang ke SICC dan mereka merasakan bara api yang menyala-nyala.  



Tema WPA kedua ini adalah “A New Wave Is Coming” dengan ayat emasnya dari Habakuk 

2:14, “Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, seperti air 

yang menutupi dasar laut.” 

Ada seorang nabi Tuhan yang bernama Leslie Keegel (Sri Lanka), pada waktu itu dia  

mendapatkan pengertian dari Tuhan bahwa WPA kedua ini adalah tanda pendahuluan untuk 

terjadinya kebangunan rohani yang akan melanda dunia. Ini berbicara tentang kemuliaan 

Tuhan.  

 

4. Tahun 2013 - Empowered21 Asia Kedua di SICC, Indonesia 

Dua bulan setelah itu, John Robb datang kembali ke Indonesia, salah satunya dia harus 

bertemu dengan Gembala Pembina. Dia bertanya, “Ps. Niko, Anda mendapat apa?” Justru pada 

waktu dia datang Gembala Pembina sedang masuk proses. Proses “Entering the next level.” 

Untuk berkotbah saja Gembala Pembina merasakan kesulitan. Selama 6 bulan Gembala 

Pembina memasuki proses seperti burung rajawali yang sedang dicabuti bulunya. Ternyata ada 

satu maksud Tuhan, untuk proses berikutnya. 

Tanggal 14-17 Mei 2013, Empowered21 Asia Kedua kembali diadakan di SICC - Indonesia. 

Pada saat Gembala Pembina sedang mempersiapkan diri, tiba-tiba Tuhan berkata, “Yang Aku 

dimaksudkan selama ini tentang pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta yang ketiga.” 

Inilah kehendak Tuhan pada zaman ini.  

Sebelumnya seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai 

Tuhan pada kegerakan Pentakosta Kedua. Saat itu dia bernubuat, “Seratus tahun ke depan 

(berarti hari-hari ini) Roh Kudus akan dicurahkan ‘double portion’” artinya berlipat kali ganda 

dan itu yang terjadi hari-hari ini. Sekarang ini kita sedang memasuki Pentakosta ketiga dan yang 

luar biasa adalah pengertian ini Tuhan buat mengerucut.  

Dengan adanya penglihatan dan nubuatan yang Tuhan berikan kepada Ps. Russell Evans 

(Senior Pastor Planetshakers Church, Melbourne Australia) yang baru-baru ini bertemu dengan 

Gembala Pembina di Singapura. Gembala Pembina berkata kepada  Ps. Russell Evans, “Wah, 

saya sangat diberkati dengan nubuatan Anda tentang Indonesia. Itu Anda lihat begitu?” Dan 

dia jawab, “Benar!” 

 Pada bulan April 2017, Planetshakers mengadakan konferensi, dimana secara tiba-tiba Ps. 

Russell Evans memanggil orang-orang Indonesia yang hadir disitu dan menyampaikan kata-kata 

nubuatan tentang apa yang dia lihat tentang Indonesia, dan ini yang dikatakannya: 

“Aku melihat cahaya berasal dari Indonesia. Orang melihat Indonesia seperti ini, tetapi 

Tuhan berkata demikian, “Aku akan membangkitkan House of Judah, rumah puji-pujian. Aku 

akan membangkitkan rumah terobosan. Aku akan membangkitkan rumah yang akan 

menghancurkan tembok-tembok yang dibangun oleh musuh. Aku akan melepaskan suara yang 

akan mengoyakkan seluruhnya, yang akan memindahkan segala hal dan menggoncangkan 

sorga dan akan melepaskan segala hal”. Inilah yang Ku-lihat! 



Aku melihat jutaan dan jutaan orang muda yang berkobar dalam api, cinta mati-matian 

akan Yesus! Dan mereka akan melayani bangsa mereka seperti yang tidak pernah terlihat 

sebelumnya. Aku melihat api yang akan mulai menjalar dan menjalar dan awan kemuliaan. 

Wow! Di gurun Israel mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Aku melihat ada Roh Api 

yang akan keluar dari Indonesia yang akan melepaskan awan-awan. Karena apa yang 

dihasilkan api adalah awan dan juga cahaya kemuliaan Tuhan.  

Tuhan akan melepaskan cahaya, kekuatan Tuhan, bilur-bilur Tuhan, proteksi Tuhan dan 

Tuhan yang mulia dan Tuhan penggerak. Karena ini adalah saatnya untuk bangsa Tuhan, 

karena ini adalah saatnya untuk angin menangkap api dan api akan membakar… membakar… 

membakar! Inilah saatnya Tuhan pilih Indonesia!”  

Ketika Gembala Pembina berada di Empowered21 Asia, Singapura, beliau mengumumkan: 

“Datanglah ke Indonesia! Datanglah ke Indonesia! Api Roh Kudus akan disebarkan dari 

Indonesia! Nanti tgl 18 – 20 Juli 2018 akan ada Empowered 21 Asia di SICC! Datanglah ke 

Indonesia dan terimalah api itu!” 

 

Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti dan menangkap api itu! 

Saudara harus jadi saksi Tuhan Yesus karena kita sedang memasuki masa penuaian yang 

terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Jadilah saksi 

Tuhan Yesus Kristus! Amin (Sh). 

 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANDA AKHIR ZAMAN 
YANG SEDANG TERGENAPI DARI KITAB WAHYU (Bagian-3) 

 

MENUJU EKONOMI BERBASIS “TANDA” 

Jika kita melihat situasi disekeliling kita dan memperhatikan kemajuan teknologi 

pembayaran di kehidupan sehari-hari kita, yang kemudian kita kaitkan dengan nubuatan akhir 

zaman di kitab Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan 

sudah sangat-sangat nyata! Waktu berubah dengan cepat, kita menyaksikan bahwa konsep 

identitas pribadi dan uang berubah lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ini semacam ada 

percepatan untuk segera menjadikan SEMUA yang ada di dunia ini terindentifikasi. Bukan hanya 

manusia dan keuangan, melainkan barang yang diperjual-belikan, perangkat elektronik, buku, 

bahkan lokasi akan memiliki identitas dengan format yang sama.  

Tidak sulit bagi kita untuk mengerti bahwa hal ini sudah mulai tergenapi. Teknologinya 

sudah siap! Tidak lama lagi, kejadian yang digambarkan Wahyu 13 akan segera terjadi. Apa yang 

terjadi sekarang menunjukkan bahwa dunia kita sedang dipersiapkan bagi pemerintahan 

Antikristus. Sebab pemerintahan Antikristus meng-agendakan bahwa SEMUA hal di dunia harus 

dapat dikontrol secara terpusat, yang tujuannya adalah untuk diberlakukannya sistem “tanda”  

yaitu bilangan 666. 

 

SAATNYA INVENTARISASI GLOBAL  

Sebelum SEMUA yang ada di dunia ini bisa diidentifikasi, maka semua hal tadi harus 

mulai didigitalisasi, atau dilakukan alih teknologi kepada data digital. Nomor penduduk harus 

berupa data digital, uang harus berupa uang digital, kode-kode barang harus berupa kode 

digital, dan wilayah-wilayah di dunia ini harus dipetakan dalam bentuk digital. Digital adalah 

menggambaran suatu keadaan melalui angka-angka sehingga dapat disimpan dan diolah oleh 

komputer. Angka-angka yang dimaksud adalah bilangan biner yang terdiri dari 1 (satu) dan 0 

(nol). Kita harus mengerti, komputer adalah teknologi yang akan dipakai antikristus-antikristus 

untuk menunjang diberlakukan-nya sistem “tanda”, yaitu bilangan 666.  

Bagi orang percaya pengetahuan tentang pengidentifikasian global ini sangat penting. 

Sebab ini akan membuka mata kita akan seperti apakah dan dimanakah letak tanda bilangan 

666 disembunyikan.  

Bagaimana antikristus-antikristus akan mengidentifikasi begitu banyak manusia dan barang 

sekaligus? Maka itu dimulai dari teknologi komputer dan kode batang. 

 

 

 

 



UNIVERSAL PRODUCT CODE (UPC) 

Jika kita kembali ke tahun 1940-an dimana kebanyakan penggenapan akhir zaman mulai 

di masa ini, seperti Israel merdeka, Eropa bersatu, teknologi radar, komputer, dan penemuan 

kode batang! Ya, kode batang! Memperhatikan perkembangan teknologi kode batang sangat 

penting untuk mempelajari tanda bilangan 666. Kode batang adalah dasar dari bilangan 666 

yang kelak akan melekat di semua manusia dan barang di dunia ini.   

Pada tahun 1949, Norman 

Woodland and Bernard Silver dari 

Philadelphia mengajukan paten 

berjudul “Classifying apparatus and 

method” yang kemudian disetujui pada 

tahun 1952 dengan nomor paten AS 

2.612.994, yaitu hak cipta berupa 

teknik komputerisasi pelabelan 

otomatis produk dagang menggunakan 

teknologi kode batang. Kode batang 

diperlukan sebagai sistem penulisan 

huruf dan angka ke dalam komputer, 

sebab komputer waktu itu belum bisa 

membaca huruf dan angka seperti yang 

manusia baca. Komputer 

berkomunikasi dengan bahasa mesin, 

yaitu melalui penerimaan sinyal listrik. Apabila komputer mendapatkan sinyal listrik maka 

komputer akan memberikan nilai 1 (satu). Sedangkan jika komputer tidak mendapatkan sinyal 

listrik maka akan memberikan nilai 0 (nol). Sehingga komputer beserta perangkatnya hanya bisa 

berkomunikasi dengan mengirimkan informasi sinyal-sinyal tersebut, 1 dan 0, yang kemudian 

dikenal sebagai bilangan biner. Bilangan biner merupakan bilangan paling dasar dari semua 

sistem bilangan berbasis digital. Kode batang menerapkan sistem batang berwarna putih 

(terang) dan hitam (gelap). Warna hitam mewakili bilangan 0 karena dia tidak memantulkan 

cahaya atau sinyal listrik, sedangkan warna putih mewakili bilangan 1 karena ia memantulkan 

cahaya dan sinyal listrik yang kemudian diterima oleh komputer. Jadi semua nomor barang 

yang akan dibaca oleh komputer harus diubah dulu menjadi kode-kode batang berwarna hitam 

dan putih. Saat dibaca, maka alat pembaca akan merubah kode batang tersebut menjadi 

bilangan biner (10001 10100 ....) untuk kemudian diproses oleh komputer.  

Pada tahun 1966 kode batang ini secara resmi digunakan secara komersil. Dan itu sangat 

membantu manusia dalam mengu-rangi resiko salah ketik. Dan karena semakin banyaknya 

perusahaan retail menggunakan kode batang ini maka pada tahun 1970 IBM membuat standar 



tipe kode batang berupa IBM Delta Distance D Optical Bar Code, atau yang kita kenal sebagai 

Universal Product Code (UPC). 

UPC ini sangat revolusional dalam bidang teknologi perdagangan retail, oleh karenanya 

hanya dalam waktu singkat hampir semua toko retail (supermarket) di Amerika Serikat (AS) dan 

Inggris langsung menerapkan sistem pelabelan menggunakan UPC pada barang-barang mereka. 

Penggunaan sistem pelabelan UPC sangat membantu kasir yang membuat mereka tidak usah 

lagi mengetik kode barang yang memiliki resiko kesalahan ketik sangat tinggi dan mengurangi 

antrian panjang. Tapi sayang, tanpa diketahui oleh masyarakat umum, teknologi yang sangat 

membantu ini ternyata menyimpan rahasia yang sungguh mengerikan. Entah bagaimana 

mereka men-ciptakannya, UPC 

ternyata menyembunyikan 3 buah 

kode batang yang merupakan kode 

untuk bilangan 6, yaitu diawal, 

ditengah, dan diakhir kode. Secara 

kasat mata, UPC mencantumkan 

angka-angka yang mewakili kode 

batang di atasnya, tapi tidak untuk 3 



kode batang yang mewakili angka 6 tersebut. Begitu juga dengan standar alat pembaca kode 

batang (scanner) keluaran IBM yang yang digunakan sebagai pembaca UPC menggunakan 

standar IBM 3666 checkout scanners (dikalangan umum lebih dikenal sebagai IBM 3663 

supermarket system). Suatu kebetulankah?  

Bilangan 666 itu memang “ajaib”, kita tidak menginginkan bilangan tersebut menempel 

menjadi nomor rumah atau mobil kita, tapi angka ini ada di setiap ruangan rumah kita melalui 

barcode yang menempel di setiap produk yang kita beli; Kita tidak menginginkan bilangan 666 

menempel pada tubuh kita, tapi bilangan ini ada di kartu-kartu yang kita miliki; Bilangan ini ada 

di setiap alat-alat elektronik, di gudang-gudang, ditoko-toko dan dihampir diseluruh tempat 

kehidupan kita.  

Dengan perkembangan penggunaan kode batang, maka setelah itu banyak dibuat jenis 

kode batang yang disesuaikan peruntuk-kannya. Kode batang UPC diadopsi oleh negara-negara 

Eropa, Jepang dan pelabelan buku, yaitu menjadi EAN (European Article Number), JAN (Japan 

Article Number), ISBN (pelabelan buku) dan ISSN (pelabelan barang-barang publikasi). Seperti 

halnya UPC, kode-kode batang tersebut memiliki anatomi yang tidak jauh berbeda dengan kode 

batang UPC dan tetap memiliki bilangan 666 yang disembunyikan.  

Selain kode-kode batang baru yang tetap memiliki bilangan 666, maka berkembang pula 

kode-kode batang yang yang lain yang tidak mengandung bilangan 666. Yaitu kode-kode batang 

khusus seperti: Code 39, code 25, code 128, codabar, ITF, MSI, FIM (Kantor Pos AS), farmacode 

(pelabelan obat-obatan), postnet (Postal Numeric Encoding Technique), dll. Kode-kode batang 



yang baru ini tentu sudah memiliki anatomi yang berbeda dengan versi asli yang diciptakan oleh 

Woodland dan Silver pada tahun 1949. Dan kebanyakan dari jenis kode batang yang baru ini 

sudah tidak menggunakan 3 buah kode batang bilangan 6 yang disembunyikan. Lalu kemana 

angka 666 yang dulu disembunyikan di UPC? Apakah kode-kode batang yang baru ini bebas dari 

bilangan 666? Mungkin ya, tapi penggunaannya akan terbatas, dan jika ingin diakui secara luas 

maka harus dilebur kedalam kode batang GTIN. Apa itu GTIN?  

 

GTIN 

Setelah 33 tahun digunakan, UPC telah menggunakan jutaan kombinasi angka untuk 

menandai produk retail. Sekalipun kombinasi angka yang mungkin dihasilkan UPC sangat 

banyak, yaitu hingga 1 triliun nomor unik, namun program jangka panjang, dimana SEMUA 

barang akan diidentifikasi secara digital, maka itu tidaklah cukup. Untuk itu, diperlukan 

pemutakhiran kode UPC agar dapat menghasilkan kombinasi angka yang lebih banyak. Maka 

Gs1, yang merupakan organisasi nirlaba internasional yang mengembangkan dan memelihara 

sistem standar rantai persediaan dan permintaan global, menciptakan kode batang baru 

dengan 14 jumlah kode batang, yang kemudian diberi nama Global Trade Item Number (GTIN). 

Saat ini GTIN telah disahkan menjadi standar universal untuk menandai semua barang retail. 

GTIN adalah turunan dari kode batang varian UPC, EAN, atau JAN, yang ketiganya menyimpan 

bilangan 666 secara tersembunyi. Itu artinya, kode batang GTIN akan selalu memiliki simbol 

UPC, EAN, JAN, dan bilangan 666. Gs1 telah menetapkan bahwa GTIN akan menjadi satu-

satunya standar identifikasi perda-

gangan internasional, sehingga genaplah 

apa yang kitab Wahyu nubuatkan bahwa: 

“Dan tidak seorangpun yang 

dapat membeli atau menjual selain dari 

pada mereka yang memakai tanda itu, 

yaitu nama binatang itu atau bilangan 

namanya.” (Why 13:18) 

 Bukan hanya lengan kanan dan 

dahi manusia saja yang akan 

mengenakan bilangan 666, tapi semua 

barang yang diperjualbelikan akan lebih dahulu mengenakan tanda 666. Bukan hanya orang 

“besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, budak merdeka” yang akan memiliki identitas unik, tapi 

SEMUA item barang yang diperjual-belikan di dunia ini akan diidentifikasikan dan memiliki 

nomor ID unik, yaitu GTIN.  

Kode batang GTIN dirancang untuk bekerja sebagai tanda pengidentifikasian umum 

secara global. Sehingga ketika Antikristus muncul, maka ia akan menggunakan sistem pelabelan 

666 ini untuk mengendalikan SEMUA perdagangan dan melacak pergerakan setiap barang yang 



dibeli dan dijual di seluruh dunia. Ini akan menjadi sistem pengawasan dan kontrol bagi semua 

orang, semua barang, semua transaksi, dan semua kekayaan di dunia ini dalam ekonomi dan 

masyarakat berbasis “tanda”. 

 

MAGNETIC STRIPE 

Melihat penggunaan kode batang UPC yang semakin diminati oleh masyarakat umum, 

pada tahun 1969 IBM mencoba untuk memadukan antara UPC dengan teknologi magnetic disk, 

yaitu teknologi penyimpanan magnetik (teknologi seperti pada disket komputer dan pita kaset) 

yang sudah mereka kuasai sejak tahun 1950-an. Tujuannya adalah untuk digunakannya sebagai 

media penyimpanan informasi pada kartu plastik, biasanya kartu kredit, yang sedang 

berkembang pada masa itu. 



Setahun kemudian akhirnya mereka berhasil mengembangkan proses untuk 

menerapkan kode batang kepada media penyimpanan magnetik menyerupai pita berwarna 

hitam yang diberi nama magnetic stripe atau magnetic tape.  Berbeda dengan kode batang 

standar yang kode batangnya dapat terlihat jelas, kode magnetik stripe tidak dapat terlihat oleh 

mata, ia hanya terlihat seperti 

pita hitam saja, tapi ini 

sebenarnya adalah kode batang 

UPC yang sama yang ditulis 

secara garis-garis 

elektromagnetik berukuran mikro 

(ukuran setara 0,001 mm). Jika 

dilihat menggunakan alat khusus 

maka kode batang yang 

digunakan di dalam magnetic 

stripe adalah kode batang yang 

sama seperti kode batang UPC. 

Saat magnetic stripe diciptakan, 

banyak jenis kode batang yang 

diajukan untuk menjadi standar 

kode batangnya, tapi yang dipilih 

ternyata tetap saja IBM Delta Distance D Optical Bar Code yaitu kode UPC keluaran IBM yang 

terdapat bilangan 666.  

Karena ukuran kode 

batangnya sangat kecil, yaitu 

hanya seukuran mikro, maka 

magnetic stripe dapat memuat 

lebih panjang kode batang dalam 

beberapa track informasi untuk 

ditambahkan informasi lain 

seperti nama, nomor kartu, data 

batas kredit dan informasi 

lainnya. Magnetic stripe bersifat 

pasif, yaitu tidak berfungsi lain 

selain hanya menyajikan data 

pengguna kartu. 

Ini bukan suatu kebetulan, rasul Yohanes sudah melihat tentang kode batang ini, sebab 

didalam terjemahan aslinya, bahasa Yunani, kata “tanda” dalam Wahyu 13:17 ditulis rasul 

Yohanes dengan kata “charagma” yaitu sebuah kata yang berasal dari kata “charax” yang 



berarti sebuah benteng/pagar yang biasanya terbuat dari kayu yang ditempatkan secara 

bersamaan sehingga membentuk pagar bergaris-garis secara vertikal yang sangat mirip dengan 

bentuk kode batang pada UPC dan magnetic stripe saat ini. 

 

RFID 

Saat perkembangan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang terus meningkat di tahun 1960-

an berbanding sama dengan peningkatan jumlah kendaraan di jalan-jalan AS. Peningkatan 

jumlah kendaraan ini akhirnya mengakibatkan kemacetan panjang di pintu-pintu jalan berbayar 

(pintu tol). Melihat banyaknya antrian kendaraan di pintu tol memunculkan ide untuk 

diciptakan sebuah alat pembayaran tol otomatis, sehingga kendaraan tidak usah berhenti untuk 

membayar tol tapi kendaraan tetap saja melaju sambil sebuah alat melakukan auto debit 

pembayaran tol tersebut.  

Karena ide ini merupakan ruang lingkup gelombang radio, maka pada tahun 1973 

ilmuwan radar bernama Mario Cardullo berhasil bereksperimen penggunaan frekuensi radio 

sebagai media transmisi pengiriman data. Eksperimen pertamanya ia terapkan untuk proses 

pembayaran bea di pelabuhan New York, AS, dan berhasil, hingga akhirnya investor melirik 

teknologi ini untuk diterapkan dalam bidang transportasi (sistem pembayaran tol otomatis, plat 

nomor elektronik), bidang perbankan (buku cek elektronik, kartu kredit elektronik), bidang 

keamanan (tanda pengenal pegawai, pintu gerbang otomatis, pengawas akses) dan bidang 

kesehatan (identifikasi dan sejarah medis pasien). Pada tahun 1983, Charles Walton 

mempatenkan istilah RFID dengan bentuk simpel seperti sekarang ini. 

Radio Frequency IDentification 

(RFID) adalah teknologi komunikasi 

nirkabel yang menggunakan sinyal 

elektromagnetik gelombang mikro 

untuk mengirim data yang dikodekan 

secara digital antara tag dan pembaca. 

Kapasitas penyimpanan kode RFID jauh 

lebih besar dibandingkan magnetic 

stripe, sebab RFID mengandung memori 

berupa chip komputer sebagai media 

penyimpanan data. 



Protokol tag RFID memiliki format pengkodean yang bersifat universal, yang disahkan 

oleh sebuah 

konsorsium lebih dari 

120 entitas independen 

yang bekerja sama 

melalui Pusat Auto-ID 

MIT (Automatic 

Identification and data 

capture of 

Massachusetts Institute 

of Technology) yang 

sekarang bernama 

EPCglobal. Protokol tag RFID adalah Electronic Product Code (EPC) 96 bit yang akan menjadi 

standar pengkodean digital untuk segala bidang, seperti penomoran identitas kependudukan, 

instansi pemerintahan, institusi akademik, komponen industri, segala jenis produk yang 

diproduksi di dunia, dari produk retail hingga militer, sehingga tercipta sistem global 

pengkodean elektronik menggunakan protokol umum, agar segala sesuatunya dapat 

terhubung. Standar penulisan EPC sendiri adalah standar GTIN. Sekalipun tidak lagi berbentuk 

kode batang, melainkan berupa bilangan biner komputer yang disimpan dalam chip, namun 

sebenarnya bilangan biner tersebut adalah kode yang sama seperti kode batang GTIN. Kode 

RFID tidak boleh berbentuk kode lain, atau ia tidak akan kompatibel dengan kode identifikasi 

yang telah disepakati secara universal, yaitu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

kelompok Gs1. 

Tanpa disadari, kita sebenarnya telah berada di masa “masyarakat RFID”. Dari KTP, kartu 

pelajar, kartu pembayaran transportasi, e-money, ATM, kartu kredit, kartu diskon, hingga kartu 

akses di kantor telah menggunakan kartu berbasis RFID. Dan di dalam tag RFID terdapat 



bilangan 666 yang tidak terlihat, sebab bilangan itu berbentuk bilangan biner yang disimpan 

pada chip RFID. Dan selama RFID yang kita miliki tidak ditanam di dalam tubuh kita maka itu 

tidaklah masalah. Itu hanya mengingatkan kita saja, bahwa bilangan 666 sudah ada di sekitar 

kita dan sangat-sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita.  

 

SMART CARD   

Teknologi magnetic stripe memang telah digunakan dibanyak bidang terutama 

perbankan karena kemudahannya untuk dibaca. Tetapi magnetic stripe bukanlah cara yang 

terbaik untuk menyimpan informasi yang rahasia, karena sifatnya sebagai penyedia informasi 

sehingga dapat dibaca oleh setiap alat yang dapat membacanya, tidak ada pertahanan sama 

sekali. Untuk itu, diperlukan sebuah perangkat tambahan yang mampu “berfikir sendiri” dalam 

rangka mempertahankan informasi yang dimilikinya dan memvalidasi data dari pihak-pihak 

yang tidak bertanggung 

jawab. 

Dengan kemajuan 

teknologi yang pesat, 

dimana sirkuit terpadu 

(integrated circuit / IC) 

komputer semakin hari 

semakin kecil dan padat 

dengan kemampuan 

komputasi yang semakin 

besar dan cepat. Sehingga 

memungkinkan manusia 

untuk membuat sebuah 

mikroprosesor yang 

sangat-sangat kecil dengan 

harga murah. Mikroprosesor adalah sebuah komponen elektronik terpadu yang menjadi “otak” 

sebuah komputer. Dengan mikroprosesor maka sebuah komputer dapat menghitung, 

melakukan kontrol, dan melakukan validasi atas apa yang harus diproses. Dengan 

berkembangnya teknologi komputer, maka manusia dapat membuat mikroprosesor yang 

sangat-sangat kecil juga tipis sampai seukuran lebih kecil dan lebih tipis dari kuku manusia, yang 

kita kenal dengan sebutan EMV (Europay Mastercard Visa) atau “chip”. Chip juga bisa disebut 

sebagai micromodule, sebab di dalamnya terdapat serangkaian sirkuit terpadu, memori, dan 

mikroprosesor, ini adalah rangkaian dasar dimana sebuah perangkat dapat disebut sebagai 

komputer. 

Dengan ukurannya yang sangat kecil maka mulai dipikirkan jika chip diselipkan ke dalam 

sebuah kartu transaksi untuk menggantikan teknologi magnetic stripe yang diketahui tidak 



aman. Sekalipun kecil, chip merupakan komputer, sehingga diharapkan data yang disimpan di 

dalam kartu tidak bisa dibaca sembarangan oleh alat pembaca/ terminal. Sebab mikroprosesor 

yang terdapat di dalam chip dapat melakukan beberapa proses verifikasi, melakukan validasi 

data identitas dengan data bank dan melakukan proses kontrol untuk memastikan sebuah 

terminal adalah alat yang sah dan berhak untuk melakukan proses. Karena kepandaiannya 

tersebut maka keluarlah istilah “smart card”, atau “kartu pintar”.  

Kartu pintar merupakan revolusi teknologi dalam kebebasan membawa informasi 

identitas diri dan bertransaksi dimanapun di dunia ini dengan tingkat keamanan yang tinggi. 

Dalam waktu singkat, “kartu pintar” mulai menggantikan kartu magnetic stripe. Bukan hanya 

itu, media penyimpanan informasi dalam kartu pintar juga memiliki kapasitas yang jauh lebih 

besar dari magnetic stripe. Jika media penyimpanan informasi pada magnetic stripe hanya 

beberapa baris saja, namun media penyimpanan pada kartu pintar bisa mencapai berhalaman-

halaman banyaknya. Itu memungkinkan microchip untuk menyimpan informasi keamanan 

tambahan seperti PIN, data biometrik, citra digital (data pengenal wajah), data DNA, data bank, 

dan informasi lainnya. 

Kelebihan lain dari ditambahkannya chip pada kartu pintar adalah kemampuan-nya untuk 

melakukan kontak universal. Yaitu selain dapat terhubung dengan terminalnya, chip juga dapat 



terhubung dengan sebuah jaringan komputer dan internet. Ini membuat kartu pintar semakin 

aman lagi, sebab verifikasi data akan melibatkan pusat data secara global. 

 

INTERNET OF THINGS (IoT) 

Kemampuan pengkodean Electronic 

Product Code (EPC) pada RFID dalam 

mengidentifikasi semua barang dan manusia DI 

SELURUH DUNIA ini tentu merupakan 

pekerjaan yang luar biasa besar, sebab ini 

berhubungan dengan jumlah data yang masif. 

Tentu ini tidak bisa dikontrol secara manual 

oleh sebuah perusahaan, organisasi, apalagi 

perorangan. Harus ada alat yang tersebar di 

seluruh dunia dan beroperasi secara otomatis. 

Hingga kemudian Kevin Ashton (cofounder 

Auto-ID MIT yang menciptakan standar global 

untuk FRID) menyarankan untuk menggunakan 

internet sebagai  infrastruktur jaringan RFID 

secara global. Ini akan menghemat tenaga dan biaya, sebab proyek ini hanya akan 

menggunakan jaringan yang telah ada dan kemudian tinggal mengembangkannya saja. Ide ini 

diterima, sehingga kemudian dibuatlah proyek Casagras atau Coordination and support action 

for global RFID-related activities and standardisation, yaitu proyek standarisasi kode identifikasi 

barang, manusia, perangkat elektronik, dan lokasi di dunia ini agar seluruhnya kompatibel dan 

bisa terhubung melalui jaringan internet. 

Saudara, pernahkah Saudara berpikir mengapa semua pemerintahan di dunia 

melakukan percepatan pengembangan jaringan internet hingga ke desa-desa dan pelosok-

pelosok? Jika kita perhatikan, internet kini sudah ada dimanapun kita berada. Internet juga 

telah menghubungkan semua bidang di dunia ini, dari mulai supercomputer, server, PC, laptop, 

tablet, ponsel, konsol game, pemutar media, hingga televisi. Tapi ini belum seberapa, sebab 

tidak lama lagi, internet akan terhubung dengan RFID! Tentu ini mengerikan bukan, sebab 

semua kartu yang kita pegang hari ini adalah kartu RFID atau berbasis chip. Sehingga akhirnya 

kita akan memasuki masa yang dinamakan sebagai Internet of Things (IoT) atau Internet untuk 

Segalanya. Internet akan menjalankan proses otomatis untuk mulai mengatur dan 

mengidentifikasi SEMUA barang di dunia melalui kode EPC/GTIN, mengidentifikasi SEMUA 

nomor identifikasi manusia melalui nomor ID unik yang ada di KTP setiap negara, mengiden-

tifikasi SEMUA perangkat yang terhubung ke internet melalui IP address, mengidentifikasi 

semua transaksi melalui e-commerce, hingga mengidentifikasi lokasi melalui Global Location 



Number (GLN). Proyek IoT lebih cocok disebut sebagai proyek “rahasia” untuk mulai 

menginventarisasi jagad raya ini.  

 

IPv6 DIPERSIAPKAN 

Saat ini, jutaan orang menggunakan perangkat mereka untuk terhubung ke internet. 

Sebagai alat identifikasi perangkat-perangkat yang terhubung ke internet tersebut, maka setiap 

perangkat eletronik diberi alamat internet, atau yang disebut sebagai Internet Protokol Address 

(sering disebut IP saja) yang sebelumnya hanya dipakai pada komputer. IP yang sekarang umum 

digunakan adalah IP versi 4 32 bit (IPv4) yang memiliki kombinasi sekitar 4,3 miliar alamat unik. 

Untuk memasuki masyarakat 

IoT, dimana SEMUA perangkat 

dan manusia akan terhubung 

dengan internet, maka peng-

gunaan kombinasi alamat IPv4 

tentu tidak akan mencukupi. 

Jumlah manusia di dunia ini saja 

sudah lebih dari 7 miliar orang. 

Belum lagi perangkat eletronik, 

barang dan lokasi. Sehingga 

akhirnya standar Protokol Internet IPv4 dimodikasi untuk memungkin-kan jumlah kombinasi 

alamat yang signifikan jumlahnya yang disebut IPv6 128 bit, mereka melewatkan IPv5 64 bit dan 

langsung ke 128 bit. Apa artinya? Dengan sistem 128 bit, maka kombinasi IP address yang 

mungkin dibuat adalah sebanyak 3,4 x 1038 atau setara 340 triliun triliun triliun. Jumlah ini 

sangat besar sehingga tidak bisa dipahami. Ini mungkin melebihi jumlah bintang yang 

diperkirakan di alam semesta. Tapi ini harus dipersiapkan, yaitu untuk mengakomodasi 

identifikasi SEMUA perangkat elektronik, item produksi, barang dagangan, buku, peralatan 

militer, hingga semua manusia yang hidup di bumi dalam format penomoran yang sama namun 

unik. Hari-hari ini migrasi dari IPv4 

ke IPv6 sedang dilakukan terhadap 

perangkat-perangkat lama melalui 

proses update. Sedangkan pada 

perangkat baru, semuanya sudah 

menggunakan standar IPv6, 

termasuk jika Saudara membeli 

smartphone baru, maka standar 

alamat IP-nya sudah IPv6 (cek di 

setting dan about). 



IoT, melalui Internet Protokol versi 6 (IPv6) akan dikombinasikan “secara langsung” 

dengan teknologi RFID/EPC atau GTIN (yaitu bukan tipe-tipe barcode yang tidak memiliki 666) 

sehingga memungkinkan internet untuk memberi label dan melacak secara real time semua 

identifikasi di dunia ini. Mengapa dikatakan “secara langsung”? Dengan alasan untuk proses 

kontrol, Gs1 menetapkan bahwa kode identifikasi RFID/ EPC yang sudah baku untuk tidak 

digenerate (atau diacak menjadi karakter-karakter baru yang mewakili) tetapi ditulis secara 

utuh saat disisipkan ke dalam kombinasi penomoran IPv6. Tidakkah Saudara mencium sesuatu 

yang mencurigakan? Ya, itu artinya bilangan 666 yang secara metaprograming (otomatis) 

tertanam didalam kode identifikasi RFID atau EPC atau GTIN akan tertanam juga secara utuh 

didalam kombinasi kode IPv6.  

Secara sederhana dapat disimpulkan seperti ini: Kelak, SEMUA perangkat elektronik, 

termasuk chip RFID, akan terhubung dengan internet. Bagaimana internet mengidentifikasi 

perangkat-perangkat elektronik tersebut? Yaitu dengan melalui pemberian alamat unik IPv6. 

Bagaimana alamat IPv6 dibuat? Yaitu menggabungkan kode-kode alamat internet dengan kode-

kode RFID/EPC/GTIN yang mengandung bilangan 666. Jadi, seluruh alat elektronik akan 

terhubung dengan internet dan akan memiliki bilangan 666, sebab 666 tersebut merupakan 

kode boilerplate yang secara otomatis ditambahkan komputer (metaprograming) sebagai kode 

verifikasi komunikasi, dan ini tidak bisa dilihat oleh mata kita, sebab bilangan 666 tersebut 

sudah dalam bentuk bilangan biner.  

Bagi orang percaya, pengetahuan ini sangat penting, sebab ketidaktahuan bisa berakibat 

fatal. Hosea 4:6 terjemahan New King James Version Bible (NKJV) berkata: 

“My people are destroyed for lack of knowledge...”  

Atau dalam bahasa Indonesia berkata: 

“Umat-Ku binasa karena kurangnya pengetahuan...”  

Pengetahuan dapat menyelamatkan umat percaya dari ketidaktahuan, yaitu dari tipu 

daya iblis yang bersembunyi dibalik teknologi untuk membubuhi manusia dengan bilangannya 

secara tersembunyi. Semua metode untuk menandai orang, barang, perangkat, dan tempat 

pada prinsipnya adalah pemenuhan dari nubuatan tentang tanda binatang itu.  

 

WEARABLE DAN IMPLANTABLE COMPUTER 

Dimasa kita hidup saat ini, teknologi berkembang sangat cepat. Menurut Hukum Moore 

(diambil dari nama pencetusnya, Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel) menjelaskan bahwa 

kecepatan mikroprosesor akan meninggkat dua kali lipat setiap 18 bulan sekali. Berdasarkan 

hukum moore ini, maka dalam hitungan bulan kemampuan kerja komputer akan semakin cepat 

tapi semakin murah. Komputer juga akan semakin kecil tapi memiliki kapasitas penyimpanan 

data yang semakin besar, sehingga memungkinkan sebuah komputer dibuat dengan ukuran 

sangat-sangat kecil dan dapat dibawa kemana-mana oleh manusia (contoh: smartphone), 



digunakan pada tubuh manusia (wearable computer), dan bahkan ditanam di dalam tubuh 

(implantable computer).  

Empat alat utama bagi 

munculnya masyarakat RFID 

adalah: Kode batang, RFID, 

internet, dan komputer kecil. 

Bahkan komputer kecil ini sangat-

sangatlah kecil sehingga dapat 

dimasukkan ke dalam tubuh 

manusia, bahkan beberapa dibuat 

untuk masuk kedalam aliran 

darah. Komputer pada akhirnya 

akan sangat kecil dan dapat 

memuat banyak sekali informasi 

yang manusia butuhkan untuk 

kehidupan sehari-hari, dari mulai identitas pribadi, alat-alat transaksi, dan data-data biometrik 

sehingga komputer menjadi sebuah “dompet digital” yang oleh karenanya kita tidak perlu 

membawa apa-apa lagi.   

Hal tersebut tentu sangat membantu aktivitas manusia. Kita tidak perlu lagi membawa 

dompet yang mungkin sering tertinggal, kita tidak perlu membawa uang tunai yang kotor dan 

beresiko hilang karena pencurian, dan kita tidak perlu lagi membawa kartu-kartu elektronik 

yang membuat dompet kita semakin tebal saja. Karena fungsi kemudahannya itu, maka banyak 

perusahaan dan institusi akademik kini sedang melirik mengembangkan “komputer kecil” ini.  

 

1. Wearable Computer 

Wearable computer atau wearables adalah perangkat elektronik cerdas (karena memiliki 

mikroprosesor layaknya komputer) yang dapat dikenakan di badan sebagai aksesori, mode, 

atau alat bantu kehidupan sehari-hari. Ide pembuatan wearables berkenaan dengan “Internet 

untuk Segalanya” (IOT), yaitu sebagai perangkat yang terhubung dengan internet untuk 

membantu kehidupan sehari-hari, 

seperti: Alat monitor kesehatan, alat 

petunjuk navigasi dan peta, hingga alat 

komunikasi.  

Sebelum internet menjadi hal yang 

umum, pionir wearables adalah jam 

kalkulator yang diperkenalkan oleh 

perusahaan Pulsar pada tahun 1975 dan 

diproduksi masal oleh perusahaan Casio 



pada tahun 1980-an. Dengan hadirnya mikroprosesor dan wireless internet, maka wearables 

berkembang pesat. Wearables paling terkenal adalah google glass (2013) keluaran Google; 

kemudian Samsung Gear (2013); Android Wear (2014); Apple watch (2015); dan Adidas smart 

run.  

Sebagaimana visi dari pembuatan wearables adalah untuk mendukung program IoT, maka 

dapat dipastikan bahwa semua wearables harus mendukung dan memiliki IPv6 sebagai alamat 

IP-nya. Tapi karena wearables tidak ditanam di dalam tubuh, dan tanpanya manusia masih bisa 

bertransaksi, maka penggunaannya tidaklah terlalu masalah. 

 

2. Implantable computer 

Dengan semakin kecil dan padatnya sebuah mikroprosesor komputer, memung-kinkan 

manusia menciptakan komputer sangat kecil, bukan hanya dapat dibawa-bawa seperti 

wearables, melainkan dapat ditanam di dalam tubuh manusia. 

Sebenarnya aplikasi utama pengem-bangan komputer implan adalah untuk dunia medis, 

yaitu sebagai fungsi pemantauan terus-menerus (seperti alat pemantau detak jantung, suhu, 

kadar gula darah, dsb.) dan sebagai alat bantu bagi mereka yang memiliki kelainan pada organ 

tubuh (seperti alat pacu jantung, perangkat transfer obat, alat peningkatan penglihatan, alat 

bantu dengar, chip di otak, dsb.).   

Satu hal yang harus kita ketahui, sekalipun berupa alat kesehatan, kita harus waspada 

dengan bilangan 666 yang mungkin terkandung didalamnya. Untuk mendapat-kan komputer 

implan, tentu seseorang harus membelinya, sudah suatu ketentuan bahwa semua barang yang 

dijual-beli harus memiliki kode GTIN, atau paling tidak kode UPC, EAN, atau JAN, yang 

mencantumkan bilangan 666. Itu artinya semua komputer kesehatan implan ini memiliki 

bilangan 666. Namun oleh karena tanpa alat ini manusia masih bisa melakukan transaksi, maka 

penggunaannya masih tidak 

terlalu masalah. Namun 

demikian, waspadalah terhadap 

alat-alat elekronik yang masuk 

ke dalam tubuh kita, sebab mau 

tidak mau didalamnya dapat 

dipastikan tersimpan bilangan 

666. Entah itu dalam bentuk 

alamat IP, kode produksi, kode 

penjualan, atau kode identitas 

barang.  

 

 



Satu masalah muncul, maka masalah yang lainnya segera menyusul. Keberhasilan 

pengembangan komputer implan di dunia medis memunculkan ide untuk menerapkan EFT 

(Electronic Funds Transfer) atau transaksi berbasis elektronik melalui penggunaan komputer 

implan di dalam tubuh manusia. Ide ini didasari oleh kelemahan sistem kartu-kartu transaksi 



yang sering tertinggal, hilang, atau disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan alat transaksi yang 

ditanam didalam tubuh, diharapkan seseorang tidak perlu lagi membawa dompet mereka yang 

sering tertinggal, tidak perlu membawa uang, tidak perlu membawa banyak kartu transaksi, 

kartu identitas, menulis cek, menulis form transaksi, dan sebagainya. Semuanya sudah 

tertanam di dalam tubuh dan tidak akan tertinggal. 

Sebelum munculnya teknologi RFID, komunikasi digital dengan perangkat elektronik 

yang ditanam di dalam tubuh tidak mungkin terjadi, sebab segala komunikasinya harus 

menggunakan kabel. Dengan teknologi RFID memungkinkan dilakukannya transfer data digital 

untuk segala transaksi tanpa kabel dan menembus jaringan tubuh tanpa membahayakan 

kesehatan.  

Alat transaksi berbasis identitas pribadi yang ditanam di dalam tubuh tentu keren dan 

membantu. Membantu diri kita sendiri karena semua alat transaksi dan identitas sudah 

terangkum didalamnya. Ini juga akan membantu proses pembayaran, dengan teknologi NFC 

(Near-field communication) atau komunikasi jarak-dekat yang memungkinkan kita melakukan 

transaksi di kasir, di pintu tol, di mesin parkir, dan dimana saja hanya dengan mendekatkan 

bagian tubuh kita kepada alat baca maka segala proses transaksi selesai dalam waktu singkat. 

Ini juga akan membantu memantau keberadaan seseorang, mungkin memantau keberadaan 

anggota keluarga, atau polisi memantau orang-orang yang bertindak melanggar hukum.  

Komputer implan memang akan sangat membantu, tetapi sebagai orang percaya, 

melihat kemunculan teknologi ini seharusnya membuat kita semakin waspada. Sebab itu 

artinya Antikristus segera muncul! Sistem transaksi menggunakan bilangan Antikristus sudah 

ada. Teknologinya sudah siap! 

 

WASPADALAH TERHADAP YANG TIDAK TERLIHAT 

Akan seperti apakah tanda binatang itu? Dalam bentuk atau metode apa? Ini menjadi 

spekulasi banyak kalangan yang tidak sabar untuk mengetahui seperti apakah tanda 666 

disematkan pada tangan kanan atau pada dahi manusia? Apakah itu sebuah chip yang ditanam 

dalam tubuh? Apakah itu semacam kartu KTP? Atau sebuah tato? Kita belum tahu metode apa 

yang akan diadopsi Antikristus untuk membuat tanda ini. 

Pilihan membuat perangkat implan untuk mengidentifikasikan manusia dengan cepat 

diteliti dan dikembangkan, tapi dengan metoda dan teknologi apa alat transaksi berbasis 

identitas apa yang akan digunakan? Apakah PositiveID? Mungkin saja, teknologi ini memang 

paling ideal untuk menjadi alat transaksi berbasis identitas pribadi. Tapi mungkin juga yang lain, 

sebab perkembangan komputer yang semakin kecil dan murah, mungkin dalam beberapa 

tahun, atau mungkin beberapa bulan saja, akan ada banyak teknologi baru yang lebih handal 

muncul. Tapi satu yang pasti adalah, kita jangan berfokus pada alatnya, tapi pada apa yang ada 

di dalamnya, yang tidak kelihatan,  yaitu kode dalam bilangan biner yang terdapat di dalam 



microchip yang merupakan bahasa mesin dari kode batang (barcode) yang menyembunyikan 

bilangan 666.  

Perangkatnya mungkin berbeda-beda, tapi dalamnya tetap sama, yaitu bilangan biner 

metaprograming bilangan 666. Sampai saat ini, inilah materai yang Tuhan singkapkan mengenai 

keberadaan bilangan 666 di dalam sebuah perangkat elektronik. Semoga Roh Kudus terus 

menyingkapkan rahasia-rahasia pekerjaan iblis, sehingga Gereja-Nya terus dapat mengenali 

keberadaan bilangan 666 yang mungkin disembunyikan dengan cara lain. 

“Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada 

sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap.” (Mrk 4:22) 

 

Apapun perangkat yang kelak akan digunakan, perhatikan hal-hal berikut ini: 

1. Perangkat tersebut merupakan alat elektronik berbasis data digital yang memiliki identitas 

unik, identitas unik yang dimaksud adalah kode GTIN yang merupakan turunan dari UPC, EAN 

dan JAN yang menyembunyikan bilangan 666. 

2. Perangkat tersebut mendukung konsep IoT, yaitu terhubung dengan jaringan internet yang 

oleh karenanya dapat melakukan transaksi dan pertukaran data,  dimana saja di dunia ini. 

Ketika sebuah komputer implan terhubung dengan internet, maka ia memiliki alamat IP berupa 

IPv6, sedangkan di dalam alamat IPv6 tercantum nomor identifikasi seseorang atau barang 

berupa kode batang GTIN (dalam bentuk bilangan biner) yang mengandung bilangan 666. Jadi, 

itulah mengapa komputer implan, apapun jenisnya, sudah pasti menyimpan bilangan 666 

(secara tersembunyi). 

3. Tanpa perangkat tersebut seseorang tidak dapat melakukan proses transaksi, yaitu menbeli 

atau pun menjual. 

Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian! Amin. (VS.) BERSAMBUNG 
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