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EDITORIAL

Multikultural
Potensi Kekayaan
dan Kekuatan Bangsa

I
ndonesia adalah negara multikultural. Hal ini 
dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun 
geografis Indonesia yang beragam dan luas. Indo
nesia yang terdiri dari banyak etnis, budaya, dan 
agama, membuatnya menjadi negara yang plural  

dan heterogen. Pluralitas dan heterogenitas yang dimi
liki bangsa Indonesia ini diikat dengan sebuah sem bo
yan “Bhinneka Tunggal Ika” .

Banyaknya suku, budaya, ras dan agama di Indonesia 
mengakibatkan nilai keindonesiaan menjadi penting un tuk 
dipelajari. Nilai keindonesiaan merupakan representasi da
ri nilai yang terkandung dalam pancasila yakni persatuan 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keanekaragaman 
budaya di Indonesia, nilai multikulturalisme merupakan 
jawaban atas penerimaan keragaman. Multikulturalisme 
merupakan pengakuan terhadap realitas keberagaman tra
disional seperti keberagaman suku, ras ataupun aga ma serta 
keberagaman bentuk kehidupan yang terus bermunculan 
di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk hidup saling ber
dampingan dan damai sesuai dengan makna  Bhinneka 
Tunggal Ika seakan mulai luntur. Akibat ego individu, atau 
kelompok tertentu ini dapat memunculkan konflik besar 
yang membawa bencana. Bahkan pihak yang tidak terlibat 
pun terkena imbasnya. Sebetulnya, multikulturalisme yang 
dimiliki oleh bangsa Indonesia ini memiliki optimisme 
tersendiri untuk menjadi sebuah potensi kekayaan dan 
kekuatan bangsa, bukan malah menjadi sumbu yang mu
dah tersulut oleh konfrontasi SARA.

Dalam menghadapi pluralisme budaya tersebut, 
diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan 
untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan
ben   turan budaya tersebut, yaitu paradigma pendidikan 
mul    ti  kultural. Hal ini penting untuk mengarahkan anak di
dik dalam menyikapi realitas masyarakat yang beragam. 
Sehingga mereka akan memiliki sikap dewasa  terhadap 

ke ragaman perbedaan tersebut. Bukti nyata tentang ma
raknya kerusuhan dan konflik yang berlatar belakang suku, 
adat, ras, dan agama menunjukkan bahwa pendidikan kita 
telah gagal dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya 
multikulturalisme. 

Pada hakikatnya masyarakat multikultural adalah 
masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang 
masingmasing mempunyai struktur budaya (culture) yang 
berbedabeda. Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak 
bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen 
di mana pola hubungan sosial antarindividu di masyarakat 
bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk 
hidup berdampingan secara damai (peace co-exixtence)  
dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial 
dan politiknya.

Perlu ditanamkan sejak dini tentang Pendidikan (bu
daya) multikultural, agar tunas bangsa tidak terkon ta minasi 
dengan isu yang bersinggungan dan menyangkut dengan 
Suku, Agama, Ras dan Budaya. Perlu kita sadari dan pahami, 
bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki 
keragaman etnik tetapi memiliki tujuan sama, yakni menuju 
masyarakat adil makmur dan sejahtera. 

Karena itu, menjadi penting pengembangan pen 
didikan multikultural, sebuah proses pendidikan yang 
memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa 
membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya 
dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap ke
ragaman, dan yang memberikan hakhak sama bagi etnik 
minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesa
tuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia.

Oleh sebab itu marilah kita jaga Bhineka Tunggal 
Ika dengan sebaikbaiknya agar persatuan bangsa dan 
ne gara Indonesia tetap terjaga, karena prinsip Bhinneka 
Tunggal Ika mendukung nilainilai; inklusif, terbuka, damai 
dan kebersamaan, kesetaraan, toleransi, musyawarah di
sertai penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

Oleh Pastor Yohanes Haris Andjaja, OSCF
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OASE

Oleh Pastor Bernardus Yusa Bimo Hanto, OSC

Budaya 
Multikultur

B
erbicara mengenai budaya multikultur se
sung guhnya kita seperti memotret diri kita 
sendiri sebagai bagian anak bangsa dari ne
geri ini. Sebuah negeri yang amat kaya dan 
sangat berwarna dengan ragam budaya yg 

sangat luar biasa. Namun dalam perjalanan waktu sebagai 
bangsa, kita menyadari akan adanya potensi disintegrasi, 
keterpecahan sebagai bangsa justru karena adanya peno
lakan/tidak menerima keberagaman, dan perbedaan itu. 
Kondisi ini semakin hari semakin mengkhawatirkan de ngan 
fenomena belakangan ini dengan berkembangnya sikap 
saling permusuhan, saling membenci dan menghujat. Ada 
pemaksaan kehendak untuk menjalankan budaya mono
litik oleh kelompok tertentu yang merasa kuat dominan.

Sudah barang tentu hal tersebut merupakan peng
ingkaran atas kondisi de facto bangsa Indonesia yang 
sa ngat dipenuhi kekayaan budaya yang bernilai luhur 
dan sekaligus dikagumi banyak bangsa. Dasar negara 
kita Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu 
Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah bangsa besar yang terdiri 
atas 1340 suku, 546 bahasa dan 17.504 pulau. Sebuah 
anu gerah Tuhan yang patut kita syukuri dan sekaligus kita 
rayakan dalam setiap gerak langkah hidup berbangsa dan 
bernegara.

Dalam kehidupan bangsa yang majemuk, perlu 
suatu usaha nyata untuk menjaga keberlanjutan keragaman 
budaya ini yakni dengan belajar bersama secara terus me
nerus untuk memahami serta memperlakukan orang lain 
dengan baik. Hal ini penting dan perlu untuk menjaga agar 
tidak terjadi gesekan, konflik serta kekerasan antar budaya 
yang ada. Sebagai bentuk kepedulian dan untuk menjaga 
keutuhan budaya kita yang majemuk ini, dalam Ardas 
KAJ 20162020  diungkapkan sebuah citacita. Keuskupan 
Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat 
Allah bercitacita menjadi pembawa sukacita Injili dalam 
mewujudkan Kerajaan Allah yang Maha Rahim dengan 
mengamalkan Pancasila demi keselamatan manusia dan 
keutuhan ciptaan.

Tahun ini sudah masuk tahun ketiga, “Amalkan 
Pancasila: Kita Bhinneka, Kita Indonesia” dan tahun ketiga 
ini dimaknai sebagai Tahun Persatuan, sebagai refleksi atas 
sila ketiga Pancasila. Sebagai sebuah gerakan tentu seluruh 
umat di Keuskupan Agung Jakarta diundang untuk terlibat 
dalam berbagai bentuk aktivitas serta semangat yang bisa 
membawa seluruh umat dalam menjaga, merawat, serta 
melestarikan budaya multikultur dalam bangsa kita.

Seluruh umat tanpa terkecuali sejak usia dini me
lalui BIA (Bina Iman Anak) hingga usia lanjut, para adi
yuswa ikut serta dalam upaya menjaga kebhinnekaan 
bangsa kita ini. Menumbuhkan spirit kebersamaan dalam 
rangka merawat budaya multikultur adalah tugas kita 
bersama. Kepedulian, pemahaman serta penerimaan 
atas perbedaan yang ada, akan membantu terbangunnya 
harmoni kehidupan dalam koridor budaya multikultur 
tersebut.

Agar kehidupan yang berlangsung  ini tidak ter
sekatsekat, terpolarisasi oleh sekadar kelompok maupun 
golongan diingatkan pula dalam Kitab Suci. “....jangan ada 
perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu 
erat bersatu dan sehati sepikir.” (bdk. 1 Kor 1: 1013).

Budaya multikultur pada akhirnya harus dipahami 
sebagai mozaik budaya, warna indah kehidupan nan 
kaya yang membingkai seluruh kehidupan berbangsa dan 
bernegara.
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CERITA SAMPUL

SAINT MONICA LITTLE CANDLE CHOIR

Melestarikan 
Semangat Persatuan 

Indonesia
Oleh Eleonora Francisca & Imma

S
abtu pagi, 4 Agustus, 
ge reja Katedral penuh 
warna. Anakanak ber   
bu  sa na nasional de
ngan warnawarna ce 

rah tam   pak mondarmandir de ngan 
ri ang. Sebagian  sedang berla tih me  
nya   nyi kan lagu yang akan me re  ka 
bawakan pada acara Konser Dendang                      
Kebhinnekaan Anak 2018, sebagian 
lagi dudukduduk sambil ngobrol de
ngan te mannya. Tak lama kemudian, 
dengan tenang dan tertib mereka 
memasuki gedung gereja diikuti para 
orang tua yang dengan  bang ga me
nonton penampil an mereka.

“Sumpah Pemuda didekla ra
sikan pada tanggal 28 Oktober 1928 
di jalan Kramat Raya no. 106 yang 
kini menjadi gedung Sumpah Pemuda. 
Keputusan menjadi satu bangsa ada
lah hasil kesepakatan dari berbagai 
Kelompok Pemuda yang ikut dalam 
Kongres Pemuda II pada tanggal 27 & 
28 Oktober 1928. Ternyata, Kongres 

Pemuda II diselenggarakan di tiga 
tempat berbeda. Hari pertama, 27 
Oktober, kongres diadakan di Ge
dung Katholieke Jongenlingen Bond 
(disingkat KJB atau gedung Pe muda 
Katolik). Gedung KJB ini sekarang 
sudah berganti menjadi aula paroki 
Katedral Jakarta,” kata Romo Hani 
Rudi Hartoko, SJ, dalam kata 
sam butannya saat membuka acara 
konser. 

Hampir satu abad setelah 
Sumpah Pemuda,  di gereja Katedral 
Jakarta kembali diadakan kegiat  an 
untuk melestarikan semangat per
satuan Indonesia. Lewat Konser 
Dendang Kebhinnekaan Anak 2018 
seKeuskupan Agung Jakarta, konser 
musik daerah dan lagu nasional ini  
diikuti oleh 15 paroki. Paroki Santa 

Monika me ngirimkan Saint Monica 
Little Candle Choir yang tampil 
menawan dan ceria menyanyikan 
la gu Padamu Negeri, Terima Kasih, 
dan Ayo Mama.

Setelah bernyanyi, anakanak 
yang masih diliputi “semangat ber
satu” ini kami ajak berfoto di dekat 
tempat yang  menjadi tonggak sejarah 
persatuan Indonesia. Foto yang kita 
nikmati sekarang ini tak lepas dari 
usaha keras tim fotografer yang rela 
jungkir balik di bawah terik matahari 
menyiasati lokasi pemotretan. 

Semoga peristiwa ini dapat 
me ngingatkan kita bahwa sejak awal 
gereja Katolik mendukung pem ben
tukan negara Indonesia yang satu 
tan pa memandang suku, ras, maupun 
agama. 
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APA & SIAPA

MM HESTY ARIE WINDUWATI

Berakar dari 
Keluarga Bhinneka

U
ntuk tahun pe layanan 2018 – 2021, Sie Hu
bung   an Antar Aga ma dan Kema sya ra katan 
(HAAK) akan dipimpin oleh seorang Srikandi 
bernama Maria Monica Randa Hesty 
Arie Winduwati, yang lebih di kenal dengan 

pang gilan Hesty. Sosok nya ber akar dari kebhinnekaan ke
luar ga yang membuatnya selalu peduli pada halhal yang 
berhubungan dengan HAAK.

Anak ke delapan dari sembilan bersaudara ini ber
asal dari keluarga Jawa yang masih sangat kental ber
budaya Jawa dengan unggahungguhnya. Dengan orang 
tua beragama Islam Kejawen yang memberi ke bebasan 
pada anakanak mereka untuk menganut agama sesuai 
pilihan anak, maka terjadilah kebhinnekaan di dalam 
keluarga besar Hesty. Saudarasaudarinya ada yang ber
agama Islam, Kristen, dan yang beragama Katolik seperti 
Hesty. Kebhinnekaan itu menjadi semakin lengkap ke
tika Hesty memutuskan menerima pinangan Silvester 
Ryanto Sutanto, seorang pemuda keturunan Tionghoa 
yang berhasil memikat hatinya.

Dengan latar belakang keluarga yang  beragam 
—baik dari segi agama maupun budaya— tidak heran 
bila Hesty mampu menempatkan diri berbaur dengan 
masyarakat di tempat tinggalnya di Sarua, Ciputat. Di 
tempat tinggalnya, dalam satu Rukun Warga yang terdiri 
dari 200 kepala keluarga (KK) mungkin hanya ada 5 
keluarga yang Katolik.

Masih terasa bagi Hesty kebahagiaan dari keber
samaan warga di Sarua, Ciputat sejak tahun 1995.  ”Selain 
buka puasa bersama, halal bihalal, atau acara 17 Agustus, 
kami pernah mengadakan acara sahur bersama. Entah 
anak kami yang menginap di rumah tetangga, atau anak 
tetangga di rumah kami. Pada saat Natal, mereka ju ga 
berkunjung ke rumah kami. Bahagianya waktu itu!” De
mikian Hesty mengenang indahnya masa ketika anak
nya Verena Tania Sutanto dan Gervasius Reyvaldi 
Sutanto masih kecil.

PANGGILAN PELAYANAN
Tahun 2010 keluarga Hes ty diberi rezeki untuk pindah ke the 
Icon BSD dan masuk ke Lingkungan Padre Pio, Wilayah 19. 
Ke  tua Lingkungan sa at itu, Yoyo Tjahyadi, me nunjuknya 
menjadi Wakil Ketua Lingkungan untuk men dampingi ke
giatan ling   kungan. Tahun 2017 ke ti ka Paroki Santa Monika 
meminta setiap lingkungan mengirimkan satu orang wakil 
untuk masuk dalam sie HAAK Paroki, Hesty bagaikan 
menemukan dunia yang sudah membesarkannya, dunia 
tempat dia berakar di keluarga maupun lingkungan tempat 
tinggalnya yang lama.

Suhu politik yang kini memanas, ikut berpengaruh 
pada hubungan antar agama dan kemasyarakatan. Bagi 
Hesty, hal ini perlu ditanggapi secara bijaksana. “Perlu bi
jak sana dalam mengendalikan ego masingmasing. Kalau 
saya, berusaha untuk tidak terpengaruh dan meredam 
emosi. Salah satu kesulitan kita, ya... berdamai dengan ego 
kita. Padahal ego cenderung mengikis toleransi,” ujarnya. 

Menurut Hesty, melaksanaan kegiatan HAAK bisa 
tidak kenal waktu, karena selain bersilaturahmi dengan 
temanteman dari agama lainnya, tidak jarang keakraban 
lebih bisa diperoleh lewat wedangan bersama atau nga
riung. Karena itu Hesty bersyukur memiliki Silvester Ri
yanto Sutanto sebagai pasangan yang selalu mendukung 
kegiatannya, dan tidak jarang merelakan malam harinya 
untuk berbagi kegiatan dengan Hesty. Masa pacaran se
lama sembilan tahun semasa mereka menjadi penggiat 
Mudika di Paroki St. Yoseph, Matraman, Jakarta Timur, 
menjadi landasan kuat mereka untuk saling percaya dan 
saling mendukung dalam setiap pekerjaan pelayanan yang 
mereka terima dari Tuhan.

“Walaupun dalam hati saya masih bertanyatanya, 
kenapa saya yang seorang Ibu Rumah Tangga biasa yang 
dipilih untuk tugas ini, tapi saya percaya Tuhan yang akan 
memimpin, dan temanteman satu tim di HAAK akan 
senantiasa mendukung pelayanan ini dengan kesabaran 
dan hati seluas samudra,” ujar Hesty sambil berterima 
kasih kepada para Romo yang mau mempercayakan tugas 
ini kepada seorang wanita.

Oleh  Retty N. Hakim
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APA & SIAPA

MUHAMAD SUNARYO

Hidup Dengan
Filosofi Pelangi

 I
a adalah operator sound system di gereja Santa 
Monika sejak tahun 2001. Dari namanya bisa ditebak 
agama dari Bapak berusia 70 tahun ini. Pertama kali 
bertemu di belakang sakristi, saya pun menanyakan 
apakah ia seorang muslim, dan dengan bangga ia 

menjawab, “Ya saya muslim”. Jawaban itu membuat saya 
penasaran untuk menanyakan lebih lanjut kenapa ia mau 
bekerja di gereja. Jawabnya, ia bukan hanya melayani di 
gereja, tetapi juga di vihara dan masjid. Menurut bapak 
yang dikenal  dengan nama Yopi ini, mendengarkan sabda 
Tuhan adalah hal penting bagi setiap umat yang hadir. 

Ada orang yang menganggap datang ke gereja 
yang penting terima hosti. Padahal bukan hanya itu. Men
dengarkan sabdaNya pun adalah hal yang penting. Karena 
itu ia berusaha agar kualitas suara yang didengarkan 
umat membuat umat nyaman dan dapat mendengarkan 
dengan baik. Mendengar hal ini saya merasa terkesan, 
karena orang Katolik saja belum tentu tahu tentang hal ini. 
Semakin lama bercerita, semakin banyak kisah inspiratif  
yang saya dapatkan dari sosok yang terlihat sederhana 
dan murah senyum ini. 

“Saya ini kemampuannya di bidang elektrikal. 
Pertama kali saya bekerja di perusahaan rekaman atau 
re cording untuk Koes Plus. Setelah itu di tahun 80an 
saya bekerja di perfilman. Kalau di Santa Monika 
awalnya di tahun 2001, paroki Santa Monika 
masih miskin, beli kameranya pun bekas, 
belinya sama saya, yang masang saya, 
lalu karena tidak ada yang jadi 

operator, saya jadi relawan operator sampai 2003. Tahun 
2008 saya kembali jadi te naga tunggal tanpa honor sampai 
dengan Juli 2014.” 

Mengapa pak Yopi mau bekerja tanpa honor untuk 
melayani di gereja? “Uang bukanlah tolok ukur. Kalau kita 
manusia sudah berpikiran harta, itu ber bahaya, karena 

Oleh  Eleonora Fransisca
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APA & SIAPA

semua itu milik Tuhan. Saya punya ilmu pun milik Tuhan, 
karena itu harus dikembalikan untuk melayani Tuhan.” 
Dalam pelayanannya, ia tidak memilihmilih. Sia pa pun 
yang minta pertolongan akan ia bantu. Semakin banyak 
yang ditolong atau dilayani hal itu semakin baik me nurut 
pan dangannya, karena bisa membagikan berkat Tuhan 
pada orang banyak. 

Nama Yopi yang dikenal oleh para petugas dan 
aktivis paroki Santa Mo nika, sebenarnya bu kan nama asli
nya. Nama itu diberikan oleh Ro mo Santo, ka rena melihat 
ia sangat aktif  di gereja. Sambil bercanda, Romo Santo 
menyuruh dia dibaptis karena melihat ke sungguhannya 
dalam melayani, sementara umat yang sudah dibaptis 
malah tidak aktif  di gereja, katanya sambil  tertawa me
ngingat perkataan Romo Santo waktu itu.

Obrolan kami selanjutnya menyoal topik multi kul
tural masyarakat Indonesia. Khususnya dalam hal per
be daan agama, Yopi menanggapi dengan mengguna kan 
filosofi pelangi. Sehabis hujan kita lihat langit berwarna 
merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, semuanya 
menjadi satu. Kalau warna itu diletakkan terpisahpisah 
merah di utara, kuning di barat, ungu di selatan, belum 
tentu terlihat indah. Sama dengan agama, kalau kita satu
kan akan menjadi pelangi yang indah. Ia percaya semua 
agama memiliki satu kesamaan yaitu semua percaya pada 
Tuhan yang Maha Esa. 

Untuk menjaga kerukunan beragama maupun men
jaga hubungan baik dengan orang lain, ia menerapkan dua 
hal. “Pertama, jangan pernah membicarakan perbedaan 
prinsip dengan orang yang berbeda agama, karena setiap 
agama prinsipnya berbeda. Tidak perlu dipertanyakan, di
perdebatkan, atau dibandingbandingkan, karena hanya 
akan membuat perdebatan yang tidak ada gunanya. 
Kedua, jangan mengganggu hak asasi orang lain.”

 Maksud hak asasi adalah setiap orang karakternya 
berbeda. Maklumi orang tersebut apa adanya. Jangan 

dipertanyakan atau dikritik. Misalnya kalau orangnya pu
nya karakter mudah tersinggung, ya terima dia apa adanya. 
Kalau bisa kita toleransi tidak masalah kalau tidak bisa, 
tinggalkan. Hal ini ia terapkan dalam melayani di gereja 
atau di tempat mana pun. Misalnya pengurus di gereja 
Santa Monika, secara karakter berbeda dengan pengurus 
gereja St. Ambrosius. Jadi ia harus paham dan tahu ka
rakter masingmasing, ikut aturan di masingmasing 
tempat, dan tidak membandingkan antargereja. 

Filosofi pelangi yang disampaikan oleh Yopi mau 
menggambarkan bahwa pri badi atau kelompok agama atau 
bu daya adalah warnawarni yang berbeda. Kita bukan ha
rus berbaur sehingga menjadi warna yang sama, atau saling 
berpisah hingga terpencar, tetapi masingmasing war na 
bisa tetap men jadi warna nya sendiri dalam satu kesatuan. 
Dan kesatuan itu akan tampak indah bagaikan pelangi 
dalam bingkai Negara Ke satuan Republik Indonesia.

❞

❞

Uang bukanlah tolok ukur. 
Kalau kita manusia sudah 

berpikiran harta, itu ber bahaya, 
karena semua itu milik Tuhan. 

Saya punya ilmu pun milik Tuhan, 
karena itu harus dikembalikan 

untuk melayani Tuhan.

MUHAMAD SUNARYO

Sektor 7 - Blok RO/72
Bumi Serpong Damai

Telp.537.1224 - 538.8806

082118999325 - 0816.1108301
COUNTER :

Dunia Bangunan BSD

Melayani Pesanan:

* Pintu PVC
* Pintu Expanda

* Pintu Sequra * Lovera
* Horizontal Blinds

* Vertical Blinds
* Roller Blinds
* Insect Screen

* Hermex Screen 
* Kawat Nyamuk Magnetic

* Shower Screen
* Folding Door/Gate
* Kusen Aluminium

* Canopy * Awning Tenda

®
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ST. MARIA AEGYPTICA (ABAD KEEMPAT)

Pengumbar Hasrat 
Menjadi Pertapa

S
aat Pesta Salib Suci, Ma-
ria Aegyptica men coba 
memasuki Ge  reja Makam 
Kudus, tem  pat relikwi Salib 
Suci di takhtakan di Yerusa

lem. Tibatiba, kedua kakinya lunglai tak 
bisa ber gerak. Ada kekuatan  yang   men
cegat langkahnya memasuki tempat suci 
tersebut. 

Seketika pelacur asal Alexan dria, 
Mesir ini menyadari bahwa pe ristiwa  ini 
terjadi karena dirinya sungguh bergeli
mang dosa. Betapa ia tidak pantas be
rada di lokasi itu! Bertahuntahun ia hi
dup sekadar me nuruti nafsu ragawinya 
semata. Bahkan ia datang ke Yerusalem 
bukan untuk berziarah. Dengan niat nista, 
ia hendak  menjajakan tubuhnya kepada 
para peziarah. 

Maria sontak menyesali cara hi
dupnya yang tak senonoh. “Ya Tuhan,  be
tapa banyak dosaku...!” ucap nya dengan 
suara selirih bisik.

PENUH KASIH
Dari luar Gereja Makam Kudus, de ngan 
mata basah Maria melihat ikon Theotokos 
(Bunda Maria) yang seakan menatapnya 
dengan penuh kasih. Seraya memukul
mukul dada  nya, Maria memohon ampun. 
Ia bersumpah akan menebus dosadosa
nya dengan meninggalkan kehidupan 
du niawi. Ia hendak menjadi pertapa di 
padang  gurun.

F
O

TO
  N

N

Ia datang ke Yerusalem bukan untuk berziarah, tapi untuk menggoda 
para lelaki. Di situlah, ia mengalami pertobatan!

Oleh Maria Etty

❞

❞

Ya
Tuhan,  
betapa 
banyak 

dosaku...!

ucap nya
dengan suara 
selirih bisik.
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Setelah melontarkan nadar, ia 
mencoba lagi me langkahkan kakinya 
ke dalam Gereja Makam Kudus. Kali 
ini, dengan ringan kedua kakinya 
mencapai altar. 

Sementara air matanya meng
hilir, Maria bertelut di hadapan relikwi 
Salib Suci. Saat itulah, ia mendengar 
suara, “Jika engkau mau menyeberangi 
Sungai Yordan, eng kau akan menjalani 
sisa hidupmu dalam kemuliaan.”  

TIDAK BERMORAL
Maria Aegyptica lahir di Mesir. Saat 
berusia 12 tahun, ia melarikan diri 
dari kediaman orang tuanya di kota 
Is kandariyah. Lantas, ia akrab dengan 

kehidupan yang tidak bermoral di 
Alexandria. Di usia remaja, ia mu
lai mencecap kenikmatan hubungan 
seks. Bahkan ia kerap menolak uang 
yang ditawarkan oleh para pria hidung 
be lang yang telah tidur dengannya. 
Ia hanya ingin melampiaskan hasrat
nya yang tak terbendung. 

Saat berusia 17 tahun, ia 
haus mencari pengalaman seksual 
yang berbeda. Hingga akhirnya, ia 
datang ke Ye ru salem ingin mengga
et para peziarah. Ia berharap da pat 
me nemukan peziarah yang akan me
muaskan hawa nafsunya. Selama be
berapa waktu, ia menjalani hidup nya 
di Yerusalem seperti itu.  

SINGGAH SEJENAK
Setelah bertobat, Maria segera me
nuju Sungai Yordan. Ia sempat 
singgah sejenak di Biara Santo Yoha
nes Pembaptis yang berada di tepi 
sungai itu. Di sana, ia menerima 
Sa kramen Pengampunan Dosa dan 
menjalani laku silih yang berat.

Selanjutnya, ia menyeberangi 
Sungai Yordan me nuju padang gu
run untuk menggenapi nadarnya, 
melakukan silih atas dosadosanya 
de ngan menjadi pertapa. Selama  
ham  pir se paruh abad, Maria Aegyp
tica  bertapa di padang gurun, di sisi 
timur Sungai Yordan. Ia hidup dalam 
keheningan dan rangkaian doa yang 
khusyuk. Ia hanya makan daun
daun dan buahbuahan yang jatuh 
ke tangannya hing ga pengujung ha
yatnya.

Pada suatu hari, Maria Aegyp
tica yang sudah tua renta ber jumpa 
dengan Zosimus. Biarawan asal Pa
lestina  itu tinggal di biara kecil di tepi 
Sungai Yordan. Maria me minta kepa
da Zosimus agar mem bawakan Ko
muni un tuknya di tepi Sungai Yordan  
pada Hari Raya Paskah. 

Tatkala Zosimus memenuhi 
keinginannya, Maria berjalan mem
belah sungai demi menerima Ko
muni. Se telah mengucapkan syukur, 
Maria meminta kepada Zosi mus 
agar kembali membawakan Tubuh 
Kristus pada Hari Raya Paskah pada 
tahun berikutnya.

Setahun berselang, Zosimus 
kembali. Namun, ia menemukan tu
buh Maria Aegyptica sudah tidak 
ber nyawa. Jasadnya tetap utuh dan 
memancarkan aroma semerbak. 
Zosimus  memakamkan Maria  di lo
kasi pertapaannya. 

Kisah Maria Aegyptica di
tuturkan oleh Zosimus dan dipeli
hara turuntemurun di dalam komu
nitasnya sebagai tradisi lisan. Tiga 
abad kemudian,  Patriark Yerusalem, 
Santo  Sophronius, menuliskan kisah 
ini hingga menjadi buku.

❞

❞

     Selama  
hampir separuh 
abad, Maria 
Aegyptica 
bertapa di 
padang gurun, 
di sisi timur 
Sungai Yordan. 
Ia hidup dalam 
keheningan dan 
rangkaian doa 
yang khusyuk. 
Ia hanya makan 
daundaun dan 
buahbuahan 
yang jatuh 
ke tangannya 
hingga 
pengujung 
hayatnya.

ORANG KUDUS
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S
iapa yang tak ke
nal sambal? Orang 
Indonesia pada umum
nya suka sam bal. Makan 
apa pun tanpa sambal 

terasa ham bar.  Sambal hadir untuk 
melengkapi dan membuat nik mat 
santapan. Sambal yang enak tidak  
hanya berbahan cabai. Sebuah sambal 
yang nikmat harus ditambah   garam, 
asam, bawang, dan lada. Semua 
dengan takaran yang pas.  

Dari Altar
ke Pasar

Oleh Winda Susanto

SAJIAN KHUSUS

MENGAPA ADA
SEKSI HAAK?
Perbedaan itu kekuatan. Perbedaan 
itu keniscayaan. Per bedaan tidak bisa 
dipungkiri dan memang nyata ada di 
dalam kehidupan kita. Kita heterogen, 
itulah kenyataannya. Seksi HAAK 
ada untuk memberikan penyadaran 
multi dimensi, multi kultural. Hal itu 
selaras dengan ARDAS KAJ 2016 
– 2020, yaitu menumbuhkan iman, 
menumbuhkan sifat inklusif  dan 
menumbuhkan bela rasa.  

Semangat “dari Altar ke Pasar“ 
sebagai perwujudan dari 1 Yohanes 
4:19: “Kita mengasihi karena Allah 
lebih dulu mengasihi kita” menjadi 
pedoman pelaksanaan program   
program HAAK tahun ini. “Pasar” 
di arti kan sa tu langkah kita keluar 
dari gedung gereja. Satu langkah dari 
gedung gereja kita sudah bertatap 
muka, menyapa, bertransaksi dengan 
orang lain yang berasal dari kelom pok 
berbeda. Gereja tidak berdiri sendiri. 
Namun, berada dalam komunitas ma
syarakat dengan dimensi yang bera
gam. Peran Seksi HAAK adalah mem
bawa umat Katolik me wujudkan kasih 
Kristus dalam tugas kemasyarakatan 
se suai peran setiap orang. 

Di paroki, Seksi HAAK bisa 
di gambarkan seperti Kementerian 
Luar Negri dalam pemerintahan. 
Ber  peran aktif  dalam membina 
hu bungan baik dengan semua 
pihak dan membuka jalan melalui 

diplomasi/dialog dengan  to koh 
agama, tokoh masyarakat, apa rat 
pemerin tah, aparat keamanan, dan 
lainnya. Seksi HAAK harus ada di 
setiap  lingkungan dan bukan sebagai 
hu mas sebagaimana  pandangan ba
nyak  orang selama ini. Perlu terus
menerus menyosialisasikan peran/
tugasnya dan mengajak keterli bat an 
warga ling kungannya. 

Keterlibatan kita dalam 
masya rakat bisa diwujudkan dalam 
bentuk yang paling sederhana, yaitu   
menya pa dan  membangun  relasi    
dengan tetangga yang heterogen, 
pe duli de ngan masyarakat dan 
lingkungan sekitar. Salah satu bentuk 
kepedulian dan keterlibatan itu 
adalah menjadi warga RT/RW yang 
aktif. Misalnya, bersedia menjadi 
pengurus RT/RW. Dengan peduli 
dan terlibat, kita bisa mengetahui 
keprihatinan, kegembira an, dan 
harapan te man / tetangga / warga 
masyarakat di lingkungan sekitar, 
sehingga tidak terjadi asumsi atau 
persepsi yang keliru terhadap orang 
lain. 

Menumbuhkan bela rasa 
ke  pa da sesama dan ling kungan. 
Kepedulian kepada lingkungan di
wujudkan da lam gerakan meng
hargai bumi dan seluruh hasil bumi 
dengan bi jak, tidak mengekploitasi 
alam. Untuk  itu, Seksi HAAK bekerja 
sama dengan  Seksi Lingkungan 
Hidup mewujudkan bumi yang sehat, 
Indonesia  hijau. 

Begitulah Christophorus 
Pung   ky Putranto  yang biasa disapa 
Pungky, menggambarkan keaneka ra
gaman budaya, agama, dan suku yang 
ada di Indonesia. Semua kom ponen 
bangsa Indonesia yang berbeda, jika 
disatukan akan memberikan cita rasa 
persatuan yang luar biasa indah dan 
kokoh.

Ia ditunjuk menjadi Dewan  
Pengurus Harian Pen damping Seksi 
Hubungan Antar Agama dan Ke
masya rakatan (HAAK) periode          
tahun 2018  2021. Pria yang me 
miliki putra yang sudah bekerja dan 
satu lagi masih di sekolah menengah 
ini berlatar belakang Ketua Ling
kungan St. Faustina.  Lingkungan 
Faustina memiliki  area cukup lu as 
dan berada di tengah masyarakat 
yang heterogen dari segi agama dan 
sosial ekonomi, membuatnya sangat 
luwes dalam bergaul dengan semua 
lapisan masyarakat. Suatu siang, 
Komunika berkesempat an berbincang 
dengannya.  
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APA ProgrAM 
kerjA Sie HAAk?
Program kerja Sie HAAK selaras 
dengan  arahan dari Vikjen Keuskup
an Agung Jakarta dalam mewujudkan 
persatuan Indonesia, yaitu membang
un dialog partisipatif, sinergi, dan 
transformatif. Dialog harus selalu di
lakukan, khususnya untuk ke giatan 
yang bersifat inklusif  dan melibatkan 
banyak warga sekitar. Contohnya, 
pengobatan gratis, aksi donor darah 
di RT/RW, bakti sosial, dan lainnya. 
Niat baik dan mulia menjadi lebih 
sempurna jika sudah mendapat izin 
dan diketahui maksud dan tujuannya. 

Dialog Kebangsaan Antar 
Umat Beragama yang diadakan 
pada peringatan Hari Kebangkitan 
Nasional,  Mei 2018 lalu, menjadi sa
rana berbagi wawasan dengan tokoh
tokoh agama lain, aparat pemerintah, 
dan tokoh ma syarakat. Dalam dialog 
tersebut, semua komponen bangsa 
sepakat bahwa NKRI harga mati dan 
dipahami bahwa Gereja Katolik sangat  
mendukung pengamalan Pancasila. 
Pluralitas dan keanekaragaman men
jadi warna yang indah untuk pelangi 
Indonesia.

Partisipasi  dan sinergi adalah 
peran aktif, dengan tidak diam saja. 
Wujudnya, yaitu ikut menjadi nara 
sumber, menyuarakan pesan bahwa 
Gereja Katolik bergerak se laras de

f
o

to
  d

o
k

. p
r

ib
a

d
i

suai kondisi.  Umat St. Monika diajak 
untuk berperan aktif  dalam kegiatan
kegiatan tersebut. 

Mari menjadi umat Katolik 
yang peduli dan terlibat dalam 
kehidupan masyarakat; memberi 
warna indah untuk keberagaman 
yang ada di “pasar” dengan semangat 
“altar”, semangat kasih, berbagi, dan 
berbela rasa.

ngan pemerintah dalam menjaga ke
utuhan dan persatuan Indonesia. Se
mua upaya ini akan memberi sudut 
pandang baru dan perubahan pola 
pikir/perilaku umat Katolik. Umat 
akan lebih terbuka, semakin toleran, 
dan semakin berbela rasa. Trans
formasi menjadi ma nusia baru yang 
100% Katolik 100% Indonesia. 

***
 

Mengakhiri perbincang
an, Pungky memaparkan 
ke giatankegiatan yang 
su  dah direncanakan Sie 
HAAK pada tahun 2018, 
yaitu menyumbang he
wan kurban untuk umat 
Muslim di sekitar Gereja 
St. Monika pada pera yaan 
Idul Adha di bulan Agus
tus dan pentas seni bu
daya OMK pada peringat
an Sumpah Pemuda di 
bulan Oktober. Selain itu, 
ada kegiatan insidentil 
yang akan diadakan se

Majalah Komunika.indd   11 8/14/18   11:10:12 PM



12 Edisi 04/2018

SAJIAN UTAMA

Multikulturalisme 
dan Peran Kenabian

Gereja Katolik
Oleh Edisius Riyadi

(Pengajar Filsafat dan Etika Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara)

S
eiring merebaknya pe
r ang saudara di Timur 
Tengah, konflik dan ke
la paran di Afrika, alir
an imigran ke Eropa 

meningkat. Beritaberita yang me
war ta kan aksi kemanusiaan Paus 
Fran siskus dalam membela, meneri
ma, menyapa dan memberi makan 
dan tempat tinggal bagi para imi
gran sungguh menyentuh hati banyak 
orang. 

Dari mana datangnya semangat 
mulia itu? Apakah aksi itu hanya mur
ni tindakan individual Paus ataukah 
menggambarkan bagaimana Gereja 
seharusnya bertindak sesuai dengan 
amanat agung Yesus Kristus? Banjir 
imigran ini bukan sekadar membawa 
problem penanganan jangka pen
dek seperti sandang, pangan dan 
tempat tinggal, namun juga dalam 
jangka panjang memperumit perso
alan lama yang hingga kini tidak 
ter tangani dengan adil, yaitu fakta 
multikulturalitas. 

Fakta ini dalam sejarahnya se
bagian besar memang merupakan 
dampak dari aksi migrasi manusia 
yang memencar ke berbagai penjuru 
dunia. Imigran yang kemudian 
men jadi dominan dan mayoritas 
di sebuah wilayah pada gilirannya 

ngun ghetto sendirisendiri mi salnya 
yang etnis Cina tinggal di China Town, 
etnis Melayu tinggal di Kampung Me
layu, dan sebagainya? Di atas semua 
itu, ternyata politik demokrasi liberal 
tidak mampu menangani problem itu 
se cara adil dan memuaskan. Mun  cul
lah sebuah ideologi politik kontempo
rer yang mencoba menangkap fakta 
multi  kulturalitas itu sekaligus hendak 
men coba memecah persoalan ba wa
annya. Itulah multikulturalisme.

MULTIKULTURALISME 
SEBAGAI TITIK 
PERSINGGUNGAN 
Multikulturalisme  mendasarkan a gen  
da  nya di atas tiga fakta so  sial men 
da  sar. Pertama adalah keragam an 
ma nusia. Manusia yang satu dengan 
yang lainnya berbeda secara seks, 
bio logis, fisik, psikologis, emosional 
serta intelektual. Fakta ini tak ter
bantahkan.

Kedua, kita hidup dalam ma-
syarakat dengan sistem etika yang 
beragam. Antara satu kelompok so
sial dengan yang lain, satu suku de
ngan yang lain, terdapat perbedaan 
pandangan tentang nilai dan moralitas 
yang relasinya bisa berupa salingtak
tersandingi, salingmelengkapi, atau 
bahkan bertolakbelakang. 

mendatangkan problem keadilan bagi 
warga lokal yang minoritas, misalnya 
yang terjadi di Amerika Serikat. Se
baliknya, imigran yang minoritas dan 
subdominan juga mengalami problem 
keadilan di negaranegara seperti 
Eropa. Selain problem keadilan, pro
blem yang juga tak kalah krusial 
adalah soal bagaimana cara hidup 
bersama yang menyenangkan semua 
pihak.

Apakah dengan terlibat pe nuh 
dengan risiko kehilangan “ke murnian” 
identitas atau hidup dengan memba
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Ketiga adalah bahwa manusia 
adalah makhluk yang saling bergantung 
satu sama lain dalam berbagai dimensi 
hidupnya. Menurut filosof  Jerman, 
Wilhelm Dilthey, dalam Introduction 
to Human Sciences (terj. Ramon 
Betanzos, 1988), karena keterbatasan 
eksistensial manusia, kebutuhan 
yang inheren dalam diri manusia 
hanya bisa dipenuhi bukan melalui 
tindakan individual yang terisolasi 
melainkan melalui kerja bersama 
manu sia lain dan melalui caracara 
yang sudah diwariskan oleh generasi 
sebelumnya. Dilthey menekankan 
bahwa setiap orang terlibat dalam 
interaksi kehidupan sosialhistoris 
untuk mewujudkan berbagai tu
juan hidup manusia. Bahkan, 
manusia tidak hanya tergantung 
secara sosial dan intergenerasional 
melainkan juga dengan spesies lain 
dan lingkungan ekologisnya. Dalam 
hal inilah multikulturalisme men

jadi titik persinggungan. Ketiga 
fakta inilah yang coba diangkat oleh 
multikulturalisme untuk menciptakan 
tatanan sosialpolitik yang adil, toleran 
dan lebih beradab bagi kehidupan 
manusia dan bahkan spesies lainnya 
di dunia ini.

Sebagai diskursus filsafat dan 
ge rakan politik kontemporer, multi kul
turalisme sangat lekat dengan agenda 
“politik identitas” (Amy Gutmann, 
Identity in Democracy, 2003), “politik 
keberbedaan” (Iris M. Young, Justice 
and the Politics of  Difference, 1990), 
dan “politik pengakuan” (Charles 
Taylor, Multiculturalism and the Politics 
of  Recognition, 1992). 

Semuanya samasama ber
komit men untuk menilai kembali 
identitas yang dalam filsafat politik 
liberal seolaholah diabaikan atas 
nama kesamaan total seluruh warga 
negara dan untuk mengubah pola
pola dominan dalam representasi dan 
komunikasi yang pada kenyataannya 
justru meminggirkan kelompok
kelompok tertentu, misalnya kaum 
mi   noritas. De ngan demikian, multi
kul turalisme sebe narnya berbicara 
tentang relasi kekuasaan yang tim
pang, baik kekuasaan politik, ekono

❞

❞

Beritaberita 
yang me war ta kan aksi 

kemanusiaan Paus Fran
siskus dalam membela, 

menerima, menyapa 
dan memberi makan 

dan tempat tinggal bagi 
para imi gran sungguh 

menyentuh hati 
banyak orang.

F
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mi, pengetahuan maupun wacana, dan 
berambisi untuk menata kehidupan 
bersama secara adil, toleran dan 
damai.

Dalam konstelasi demikian, 
posisi Gereja Katolik yang di beberapa 
wilayah menjadi minoritas namun di 
beberapa lainnya menjadi mayoritas 
ditantang untuk mengartikulasikan 
dirinya.

MULTIKULTURALISME 
DAN KATOLISISME
Dalam kredo, ada empat sifat dasar 
Katolisisme yaitu: satu, kudus, kato
lik, dan apostolik. Dalam kaitan de
ngan multikulturalisme, saya hanya 
mengambil salah satu dari keempatnya 
yaitu satu. Apakah satu dalam kredo 
itu bermakna tunggal? Mari kita kutip 
pandangan Katekismus Gereja Katolik 
nomor 813 dan 814:

Gereja itu satu menurut asalnya. 
“Pola dan prinsip terluhur misteri itu 
ialah kesatuan Allah tunggal dalam tiga 
Pribadi, Bapa, Putera, dan Roh Kudus” 
(Unitatis Redintegratio (UR) 2). Gereja 
itu satu  menurut Pendiri-Nya. “Sebab 
Putera sendiri yang menjelma telah 
mendamaikan semua orang dengan 
Allah, dan mengembalikan kesatuan 
semua orang dalam satu bangsa dan 

satu tubuh” (GS 78,3). Gereja itu 
satu  menurut jiwanya. “Roh Kudus, 
yang tinggal di hati umat beriman, dan 
memenuhi serta membimbing se lu
ruh Gereja, menciptakan persekutuan 
umat beriman yang mengagumkan 

itu, dan sedemikian erat menghimpun 
mereka sekalian dalam Kristus, se
hingga menjadi prinsip kesatuan 
Gereja” (UR 2). 

Namun sejak awal, Gereja yang 
satu ini memiliki  kemajemukan  yang 
luar biasa. Di satu pihak kemajemukan 
itu disebabkan oleh perbedaan anu
gerahanugerah Allah, di lain pihak 
oleh keanekaan orang yang me
nerimanya. Dalam kesatuan Umat 
Allah berhimpunlah perbedaan bang
sa dan budaya. Di antara anggota
anggota Gereja ada keanekaragaman 
anugerah, tugas, syaratsyarat hi
dup dan cara hidup; “maka dalam 
persekutuan Gereja selayaknya pula 
terdapat gerejagereja khusus, yang 
memiliki tradisi mereka sendiri” 
(Lumen Gentium (LG) 13). Kekayaan 
yang luar biasa akan perbedaan tidak 
menghalanghalangi kesatuan Gereja, 
tetapi dosa dan akibatakibatnya 
mem   bebani dan mengancam anuge
rah kesatuan ini secara terus
menerus. Karena itu santo Paulus 
me  nyampaikan nasihatnya, “supaya 
me       melihara kesatuan Roh oleh ikat an 
da mai sejahtera” (Ef. 4:3).

Hemat saya, pengakuan 
Gereja Katolik akan kemajemukan 
atau pluralitas budaya dan tradisi 
sebagai emanasi atau pancaran dari 
hakikat Allah Tritunggal Mahakudus 
itu tampak jelas dalam kebijakan 
inkulturasi dalam liturgi Gereja dan 
bukan sekadar akulturasi. Jika akul
turasi berfokus pada injeksi paham 
Gereja ke dalam kultur lokal, maka 
in kul turasi justru menekankan se
ba  lik nya yaitu pengintegrasian kul
tur lokal ke dalam pelukan Gereja di 
mana praksis kultural yang tadinya 
dipandang profan “disucikan” Gereja 
menjadi sakral. Keduanya samasama 
mengandaikan adanya perjumpaan 
dan komunikasi antar tradisi dan bu
daya. 

Gereja Katolik justru menjadi 
semakin kokoh karena selain berbuah 
melimpah ke atas namun berakar kuat 

SAJIAN UTAMA

❞

❞

Gereja itu 
satu menurut asalnya. 

“Pola dan prinsip terluhur 
misteri itu ialah kesatuan 
Allah tunggal dalam tiga 

Pribadi, Bapa, Putera, 
dan Roh Kudus”.  

Gereja itu satu menurut 
PendiriNya. “Sebab 
Putera sendiri yang 

menjelma telah 
mendamaikan semua 

orang dengan Allah, dan 
mengembalikan kesatuan 

semua orang dalam 
satu bangsa dan satu 

tubuh”
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ke bawah di dalam tradisi dan kultur
kultur setempat. Ini adalah gerakan 
semangat multikulturalistis ke dalam. 
Untuk gerakan multikulturalistis ke 
luar, Gereja Katolik tampil menjadi 
aktor pembela yang gigih terhadap 
hakhak kaum minoritas baik agama 
maupun budaya di berbagai tempat di 
dunia ini.

PENUTUP
Jadi, makna satu dalam pandangan 
Gereja Katolik bukanlah berarti tung-
gal. Pandangan ini sejalan dengan 
konsep filosofis Hannah Arendt dalam 
Human Condition (1958) yaitu bahwa 
satusatunya kesamaan manusia ada
lah bahwa kita sama-sama berbeda. 
Manusia berbeda dalam tataran ek
sistensi namun sama dalam tataran 
hakikat. Dengan kata lain, kesamaan 
hakikat itu hanya terjamin melalui 
pengakuan akan keberbedaan. 

Pengakuan akan keberbedaan 
itu tidak ditindaklanjuti dengan ting
gal dalam ghetto masingmasing me 
lainkan dengan tiga tindakan uta ma 
berikut: pertama, hidup dan bekerja 
bersama secara harmonis; kedua, 
ter  libat dan berpartisipas secara pe
nuh dan aktif, dan menyumbangkan 
keahlian dan talentanya bagi kebaik

an bersama seluruh komunitas atau 
masyarakat di mana kita hidup; ketiga, 
merawat kultur sendiri namun di sisi 
lain memberikan penghargaan akan 
keunikan praktik warisan kultur lain.

Sama seperti Paus Fransiskus 
mengekspresikan amanat agung 
Gem  bala Agungnya, apa “yang kamu 
la kukan untuk salah seorang dari 
saudaraKu yang paling hina ini, kamu 
telah melakukannya untuk Aku” (Mat 

25: 40), kepada para pengungsi dan 
imigran, demikian juga setiap kita 
dipanggil untuk menjadi sesama bagi 
orang lain yang menjadi pendatang 
dalam hidup kita, misalnya sebagai 
orang yang dirampok dalam per
jalannya dari Yerusalem ke Yerikho 
dan kita dipanggil menjadi “orang 
Samaria yang baik hati” (Luk 10: 
2537). Sama seperti Yesus melihat 
orang yang paling hina sebagai alter 
Ego-nya, DiriNya yang lain, demikian 
juga setiap kita dipanggil untuk 
memandang yang lain sebagai “diriku 
yang lain”.

Di sinilah, secara filosofis, sa
ya berpendirian bahwa “pengakuan 
terhadap Yang Lain hanya rasional 
dan etis sejauh Yang Lain itu dilihat 
sebagai diriku yang lain, alter ego. 
Rasional karena penghargaan ter
hadap Yang Lain hanya mungkin jika 
saya punya kapasitas untuk meng
hargai diriku sendiri. Etis karena 
dengan menghargai orang lain yang 
berbeda dari saya, secara tak langsung 
saya pun telah bertindak etis terhadap 
diriku sendiri. Penghargaan terhadap 
perbedaan itu dijamin oleh adanya 
semacam idealitas bersama akan 
hakikat dan martabat yang sama, 
sebuah pengakuan akan hakikat 
yang sama. Di sana akan terjadi per
jumpaan, komunikasidialogis, dan 
empati. 

Heterofobia, ketakutan akan 
yang lain, tereliminasi dari eksis
tensi manusia. Toleransi menjadi 
sesuatu yang inheren. Sebagai umat 
Katolik, kita semua dipanggil untuk 
mengemanasi atau memancarkan 
hakikat Allah Tritunggal Mahakudus 
yang e pluribus unum itu, plural namun 
satu itu, dalam hidup bukan sekadar 
menghargai perbedaan dan kesamaan 
melainkan menjadi penyuluh dan 
pelaku semangat: Bhinneka Tunggal 
Ika. Itulah salah satu peran kenabian 
Gereja kita dewasa ini, di tengah 
tantangan lainnya.

SAJIAN UTAMA

❞

❞

Seperti 
Paus Fransiskus 

mengekspresikan 
amanat agung 

Gembala Agungnya, 
apa “yang kamu 
la kukan untuk 

salah seorang dari 
saudaraKu yang 

paling hina ini, kamu 
telah melakukannya 

untuk Aku”
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OPINI

Fiat Voluntas Tua
Kunjungan pastoral ke lingkungan memaksa kita keluar dari zona nyaman.

Oleh CS Pakadang

P
esta demokrasi di Paroki St. Monika BSD me-
masuki masa puncak nya dengan kun jungan 
pastor al ke lingkungan-ling kungan.  Suasana 
per   temuan ka  dang terasa tegang dan kaku ka-
rena ekspek tasi yang tidak ber sambut. Umat 

terbiasa dengan misa lingkungan dalam suasana sakral. Umat 
lingkungan masih sulit keluar dari zona nyamannya. Kenapa 
Paroki melakukan perubahan? Umat berharap pelayanan ber-
jalan sesuai kebiasaan di lingkungan; minim intervensi dari 
paroki. Perubahan yang ditawarkan terasa mengganggu..

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) me ngarahkan pe-
la yanan yang lebih partisipatif  dan transformatif. Hal itu 
selalu didengungkan menanggapi sikap umat yang antipati 
dengan perubahan. Partisipatif  diwujudkan de ngan meli-
batkan banyak umat yang selama ini kurang aktif. Trans-
formatif  dilakukan dengan mencari kekuatan  lingkungan 
yang dapat diwujudkan  dalam pelayanan yang bernilai 
tambah.  Kedua hal ini masih kurang diwu judkan dalam 
kehidupan paroki St. Monika selama ini.  Sepertinya hal 
inilah yang mendorong tim pastores gereja St. Moni ka un-
tuk mengunjungi  umat lingkungan agar dapat me wujudkan 
arah pastoral KAJ secara nyata.

Apakah kunjungan pastoral ini dapat diibaratkan 
kun  jungan malaikat membawa kabar kepada Bunda Maria? 
Atau sebaliknya, kun jungan itu diibaratkan kunjungan 
Yesus ke kampung halamannya yang tidak bersambut? 
Jawaban Bunda Maria sangat tak terduga karena sangat 
bertolak belakang dengan kegalauannya. Jawaban orang 
se kam pung Yesus mengikuti nalar mereka, tidak bertolak 
belakang. Kedua kondisi dalam kisah Alkitab itu bisa 
terjadi di masa kini, di saat ini, di lingkungan kita, dan 
dalam diri kita sendiri.

Bunda Maria menanggapi ka bar malaikat dengan 
tulus “Fiat Volun tas Tua”, terjadilah padaku menurut per-
kataanmu. Apakah itu menunjukkan sikap Bunda Maria 
menyerah  pada nasib? Bunda Maria tidak percaya pada 
nasib, tetapi dia mema hami misteri di balik kabar malai-
kat itu. Misteri berbeda dengan nasib. Misteri mengandung 
harapan adanya  sesua tu yang positif  di baliknya. Na sib  
mengan dung sikap pesimis  dan pasrah tanpa motivasi un-
tuk hal yang lebih baik. Bunda Maria memahami betul ren-
cana Tuhan dalam kabar yang disampaikan oleh malaikat 
Gabriel, karena ia membuka hati dan merendahkan hati di 
hadapan Tuhan.  
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Bagaimana dengan orang se kampung Ye-
sus? Mere ka merendahkan Yesus, “bukankah Ia 
anak tukang kayu?” Sikap tinggi hati mereka telah 
menutup kabar baik yang ingin  Yesus wartakan. 
Bukankah ibu dan saudara-saudaranya  bersama 
dengan kita? Emangnya mereka itu siapa? Sikap 
sinis dan tinggi hati mereka telah membentengi 
pemaham an akan peru bahan yang ingin Yesus ta-
warkan. Yesus akhir nya tidak membuat mujizat di 
kampung itu. Tidak ada berkat yang tercurah di 
kampung itu karena mereka telah menutup hati 
atas tawaran rahmat kasih Tuhan.

Kunjungan pastoral dalam pesta demokra-
si di gereja St. Monika membawa dua pesan. 
Gerakan bersama yang berwarna partisipatif  dan 
transformatif. Kalau selama ini di ke nal istilah 4 L 
(Loe Lagi Loe Lagi), gereja mengajak lebih  ban-
yak wajah baru makin terlibat. Kalau selama ini 
kegiatan “itu-itu lagi”, gereja menggali potensi 
lingkung an yang bisa menjadi kabar gembira bagi 
lingkungannya. Peng galian potensi itu memberi 
daya untuk semakin lebih baik. Pendekat an tim 
pastores berbeda-beda tetapi pada hakekatnya 
satu tujuan  sesuai arah dasar Keuskupan Agung 
Jakarta. 

Pesta demokrasi ber ujung de ngan  terpil-
ihnya unsur-unsur dewan paroki pleno gereja St. 
Monika. Selanjutnya me reka harus bekerja.  Ba-
gaimana sikap kita dalam mendukung me reka? 
Apakah kita seperti Bunda Maria atau seperti 
orang-orang se kampung Yesus?  Bunda Maria me-
nanggapi kabar ma laikat dengan komitmen untuk 
menjadi perantara Rahmat Ilahi.  Orang-orang 
sekampung Yesus menanggapi dengan acuh tak 
acuh. Sikap mana yang membawa perubahan 
bagi lingkungannya? Sikap mana yang mem bawa 
berkat bagi lingkungannya?

Fiat Voluntas Tua ter nyata bukan sekadar 
pas  rah pa da nasib, tapi kesa daran akan karya Ila-
hi yang membutuhkan keterlibatan  Bunda Maria 
menjadi ba gian penting karya keselamatan Allah. 
Fiat Voluntas Tua ternyata bukan sekadar pasrah 
pada nasib atas hasil pesta demokrasi di gereja 
St. Monika. Hal itu ternyata mengandung komit-
men yang harus diwujudkan dalam kehidupan 
nyata.  Tujuannya hanya satu yakni terciptanya 
“kehendak Allah” di tengah umat-Nya. Kalau kita 
bersikap seperti orang sekampung Yesus, maka 
“kehendak Allah” akan tertutup bagi umat-Nya. 
Mari kita bergerak bersama-sama seperti teladan 
Bunda Maria yang men jadi sarana perwujudan 

karya keselamatan Allah di sekitar kita. Kita terpanggil untuk terli-
bat dalam gerakan bersama —menjadi bagian penting terwujudnya 
karya keselamantan Allah di sekitar kita. Apa jawabanku atas pang-
gilan itu? Fiat Voluntas Tua. Semoga!
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Oleh Antonius Herusutopo

K
ita pernah mendengar kata liturgia, koinonia, 
kerygma, diakonia dan martyria, tetapi kita 
tidak paham apa arti dari katakata itu. 
Gereja merupakan persekutuan umat Allah. 
Di dalam kitab Kisah para Rasul, gereja  

disebut sebagai “jemaat”, tetapi dalam versi bahasa Inggris 
New Testament gereja disebut dengan “church” yang kita 
terjemahkan sebagai gereja.  

“Gereja” berarti persekutuan umat pilihan Allah. 
Dalam pemakaian Kristen, “Gereja” berarti persekutuan 
Liturgis, tetapi juga berarti umat setempat atau seluruh 
persekutuan kaum beriman. Ketiga arti ini tidak dapat 
dipisahkan. Gereja adalah umat yang dihimpun oleh 
Allah di seluruh dunia, yang terdiri dari umat setempat, 
dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama 
se bagai pertemuan Ekaristi. Gereja hidup dari Sabda dan 
dari Tubuh Kristus dan karenannya menjadi Tubuh Kristus.  
Gereja sebagai Tubuh Kristus memiliki tiga kualitas: 
✚	 Gereja adalah satu Tubuh, 
✚	 Kristus sebagai Kepala Tubuh, 
✚	 Gereja sebagai mempelai Kristus. 

Sejak Kristus diurapi menjadi imam, nabi, dan raja, 
setiap anggota umat Allah mengambil bagian dalam tiga 
tugas itu. Gereja merupakan himpunan umat Allah yang 
mendengarkan Sabda Tuhan dan diberi santapan Tubuh 
Kristus. Existensi himpunan umat Allah ini diwujudkan 
dalam panca tugas Gereja:

1Liturgia artinya umat mengambil bagian dan terlibat 
dalam peribadatan yang menguduskan. Umat ikut 

ser ta dalam perayaan ibadat resmi dalam gerejaNya, 
mi sal nya memimpin ibadat sabda, memimpin doa ber
sama, membagikan komuni (prodiakon), menjadi lektor, 
pemazmur, organis, putra putri altar, koor, serta aktif  da
lam perayaan.

2Kerygma yaitu mengembangkan pewartaan Kabar 
Gembira bahwa Allah telah menyelamatkan manusia 

melalui PuteraNya. Misalnya memberikan pendalaman 
iman bagi yang sudah dibaptis maupun yang belum 
dibaptis, katakese calon baptis; persiapan penerimaan 
sakramen lainnya.

3Koinonia artinya menghadirkan dan membangun 
persekutuan; sebagai anakanak Bapa dengan 

perantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Misalnya 
menghayati hidup menggereja, baik secara teritorial 
seperti Keuskupan, Paroki, Lingkungan, dan keluarga, 
maupun kategorial seperti KPKS, Meditasi Kristiani, EJ, 
KEP, KTM, PD PKK, dan lainlain.

4Diakonia berarti ikut serta melaksanakan karya 
cinta kasih, khususnya kepada mereka yang miskin, 

terabaikan dan tersingkir, misalnya penggalangan dana 
untuk bea siswa yang kurang mampu, orang tua atau 
lansia, orang miskin, dan sebagainya. 

5Martyria artinya ikut serrta menjadi saksi Kristus bagi 
dunia, misalnya sebagai pengikut Kristus tidak ikut

ikut korupsi, kolusi atau nepotisme, selalu lemah lembut 
terhadap sesama, mengaku 100% Indonesia dan 100% 
Katolik.

Dengan memahami arti gereja, kita akan mampu 
melaksanakan panca tugas gereja dalam gereja yang 
terkecil sekalipun, yaitu keluarga. Dengan melaksanakan 
panca tugas gereja, kita bertanggung jawab pada Kredo 
yang kita ucapkan dalam Misa Kudus: “Aku percaya akan 
Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, ………”  Kalimat 
tersebut bermakna liturgia, koinonia, diakonia, kerygma, 
dan martyria. 

*Tulisan ini disarikan dari mata pelajaran Kredo 
di KPKS yang diajarkan oleh Rm Faustinus Sirken OSC.

OPINI

Panca Tugas 
Gereja

Dengan melaksanakan panca tugas gereja, 
kita bertanggung jawab pada Kredo 

yang kita ucapkan dalam Misa Kudus.
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CATATAN HATI

Terbanglah Tinggi
Anakku!

Oleh Effi S Hidayat

S
aya kena batunya. Baru 
saja ngetawain teman 
yang mengaku tidak bi
sa tidur karena anaknya 
me  lanjutkan studi ke 

lu  ar negeri. Eh, giliran saya yang 
meng  haru biru diburu rindu karena 
pu    tera saya, Zach selepas SMA  di
terima di Universitas Gajah Mada 
(UGM) sehingga harus ‘terbang’ ke 
Yogyakarta.

Ya, memang tidak jauhjauh 
amat karena hanya memakan waktu 
12 jam perjalanan darat, 7 jam de
ngan kereta, dan satu jam saja de
ngan pesawat. Tapi, tetap saja yang 
namanya hati seorang ibu… jika buah 
hatinya di rantau orang, oh… beneran. 
Saya jadi bisa sangat berbelarasa 
dengan teman saya yang tak bisa 
tidur itu.

Apa pasal? Jujur, saya merasa 
lebih ‘sreg’ jika anak saya memilih 
kampus yang berada dekatdekat 
ru  mah saja. Tak usahlah jauhjauh. 
Apalagi sedari awal sekolah TK, 
SMP, SMA, Zach selalu bersekolah di 
sekolah swasta. Nah ini! Jika sudah 
berorientasi demikian, mau tak mau 
saya menjadi manusia picik yang 
hanya merasa aman dan nyaman di 
dalam satu lingkungan yang sepaham 
ideologi, dan mungkin juga dengan ras, 
agama, dan lain lain… ekstremnya: 
Satu habitat yang memiliki kesamaan 
paham dan budaya. Halah! 

Wajar sebetulnya sebagai ma
nusia kita cenderung memilih ber
ada di lingkungan sejenis bukan? 
Masalahnya, putera saya Zach rupa
nya tak sepaham. Ia justru memilih 
keluar dari zona nyamannya. Tak ingin 
lagi berada dalam satu lingkungan 
te man yang secara tak langsung ke
rap disebutsebut orang “eksklusif”. 
Katanya, ia malah ingin punya teman 
dari lingkungan yang berbeda beda… 
multikultural istilahnya. Bahkan, se
cara langsung, ia menodong saya, 
“Bu  kankah Ma juga dulu sama, me
milih keluar dari lingkungan swasta 
ke negeri?”

Oho saya tepok jidat. Lupa ke
pada pilihan saya sendiri yang seolah 
menjadi minoritas di antara golongan 
mayoritas temanteman saya yang 
muslim dan Indonesia asli. Sementara 
saya sendiri bolehlah dibilang “cam
puran” karena hanya  “separuh” Indo
nesia asli. Sementara separuhnya lagi, 
berdarah Tionghoa.

Tuh, makin ribet kan. Ternyata 
saya benarbenar amnesia jika tak di
ingatkan Zach. Padahal, bukankah ki
ta sekarang ini semakin digugat dan 
digiatkan agar membangun budaya 
multikulturalisme? Duh. Bagaimana 
bi   sa jika sebagai orang 
tua, kita sendiri 
ke  rap me mecah 
belah per sa
tu an bangsa? 

Be rat memang, jika dalam hal 
pendidikan—yang justru notabene 
merupakan tolak ukur pintu gerbang 
utama malah dikotakkotakkan hanya 
bertumpu pada segolongan minoritas 
dan budaya yang sama saja…

Ya, intinya saya bersyukur, pu
tera saya Zach memilih  lepas dari 
cangkangnya dengan memilih per gu
ruan tinggi negeri —yang  saya yakin, 
budaya multikulturalisme amat sa ngat 
terbentuk kuat di sini. Tak pernah ada 
kata terlambat untuk memulainya. 
Dan, melalui dunia pendidikan lah, se
jatinya saya pikir membangun budaya 
multikulturalisme ini amat sangat per
lu diterapkan.

Jadi, terbang lah tinggi, Nak! 
Se tinggi mungkin my Zachary. Nik
mati masa beliamu dengan berteman 
dan bekerja sama dengan mereka 
semua. Tanpa memilih jender, apalagi 
budaya yang berkaitan dengan SARA.

Maafkan Ma yang sempat ter
jebak hanya pada wilayah territorial 
aman dan nyaman saja. Terimakasih 
sudah mengingatkan kembali 
kepada pilihan rasa masa 
muda yang ber gejolak 
penuh semangat mem
bangun itu…
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SERBA SERBI

Oleh Imma Rachmani

Secangkir Kopi
Menembus Batas

A
da keragaman dalam 
secangkir kopi. Itu sebab 
nya saya suka ke warung 
kopi untuk me nikmati 
se cangkir kopi. Meski di 

rumah, saya  punya kopi dari berbagai 
‘suku’ di Indonesia: Aceh, Medan, 
Lam pung, Jawa, Bali— duduk sejenak 
di warung kopi memberi pe ngalaman 
lain.  

Minggu pagi, setelah  meleng
kapi daftar belanjaan keperluan se
minggu, saya duduk di sebuah wa
rung kopi. Pemiliknya seorang pria 
bertubuh besar, bermata sipit dan 
berambut keriting. Pertama kali saya 
mengunjungi warung itu, saya hanya 
ngobrol basabasi, menanyakan soal 
keahliannya meracik kopi. “Belajar 
kopi tidak bisa otodidak. Saya harus 
belajar dari orang lain yang ahli kopi. 
Penikmat kopi saja tidak cukup untuk 
modal buka warung kopi,” katanya. 

Kali ini saya duduk di wa
rungnya, dan ia berkisah lebih pan
jang. “Selesai kuliah di Australia 
saya bekerja di sebuah perusahaan. 
Setelah mengumpulkan modal, saya 
belajar menjadi barista dan membuka 
dua warung kopi,” kisahnya. 

Obrolan semakin akrab, se
iring bertambahnya pembeli yang 
datang ke warungnya Minggu pagi 
itu. Sepasang suami istri keturunan 
Tionghoa mengambil posisi dekat 
sang barista, saya duduk agak di de
kat pintu, dan seorang perempuan 
berhijab datang bersama suami dan 
anaknya mengambil posisi di te
ngah.  Warung itu tidak besar. Tapi 
ke ramahan sang barista yang tidak 

basa basi membuat orang senang 
menikmati kopi di warungnya. 

“Arabica, atau Robusta? Black, 
atau ….?” Pertanyaan standar. Namun 
kedua spesies kopi yang ditawarkan
nya secara otomatis mengarahkan 
otak saya ke daratan Brasil dan 
Etiopia —asal muasal kopi Arabica. 
Spesies Robusta pun mengingatkan 
saya pada sebuah benua— Afrika. 
Tersaji di hadapan saya secangkir 
kopi Bali yang saya suka karena rasa 
asamnya. 

Tak berapa lama kami semua 
di warung itu terlibat obrolan hangat 
dalam bahasa Indonesia. Pasangan 
suami istri keturunan Tionghoa tidak 
bicara dalam bahasa Hokkian, atau 
Kek/Gek atau Mandarin —seperti 
sangka saya sebelumnya. Pasangan 
suami dan istri yang berhijab pun 
tidak lantas bicara dalam bahasa da
erahnya. Tibatiba saja kami semua 
fokus pada kopi, minuman ajaib yang 
menyatukan kami pagi itu. 

Saya tak pernah bertanya pada 
sang barista apa sukunya meski mata 
sipit dan rambut keritingnya mem

buat saya penasaran. Pada pasangan 
ber kulit bening, rambut lurus bermata 
sipit pun saya tak ingin bertanya dari 
mana asalnya. 

“Sudah pernah tahu ada spe
sies kopi Liberica?” Tanya sang ba
rista. Saya menggeleng. “Spesies ba
ru?” Tanya saya. “Nggak baru, su    dah 
lama ada, hanya saja kurang  populer. 
Mungkin sulit tumbuh di Indonesia. 
Bijinya besarbesar,” kata nya sambil 
menunjukkan satu ruas jari keling
kingnya.

“Oh, kirain kopi itu cuma 
Arabica dan Robusta. Saya cuma tahu 
Arabica dan Robusta. Ada yang lain 
lagi ya…” kata si ibu berhijab. Yang 
lain pun mengaku hanya tahu dua 
spesies itu. “Dari mana asalnya kopi 
Liberica?” Tanyanya penasaran. “Dari 
Etiopia,” jawab sang barista. Kami 
semua mengangguk. Pria dan istri 
berhijab pamit pulang karena ia telah 
menghabiskan kopinya. Tempatnya 
digantikan oleh seorang pria yang 
juga pelanggan lama warung ini, 
sedang menunggu istri berbelanja. 
Dalam se kejap kami ngobrol lagi 
tentang kopi, dan tak satu pun dari 
kami yang tenggelam dalam gadget.  

Hampir satu jam saya berada 
di warung itu. Obrolan nggak mutu, 
memang. Tapi hati saya terasa hangat.  
Hangat bukan karena secangkir kopi 
panas yang melewati kerongkongan 
saya pagi itu. Masih ada sisa sedikit 
kopi yang hampir menyentuh dasar 
cangkir. Kopi Arabica yang tumbuh 
di Bali. Secangkir kopi yang mengajak 
saya untuk menembus batas, sekat, 
dan prasangka.
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IKLAN UCAPAN

Ulang Tahun ke-23
Selamat

Paroki Serpong Gereja St. Monika

dari:
Seluruh DPH dan Sie Komsos

Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai Pastor 
dalam karya dan palayanan. 

Tetap setia dalam panggilan imamatNya 
dan tiada lelah dalam

 menggembalakan domba-dombaNya.
31 Juli 2018
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EMERITA SEMBIRING

“Jangan Berhenti 
Berbuat Baik”
Oleh Johanna Kemal

 “S
etiap tarikan na
pas saya di peli
hara Tuhan. Saya 
menjadi se perti 
sekarang bu kan 

ka rena suatu kejadian yang mengubah 
saya tibatiba. Bekal iman Katolik 
yang ditanamkan orang tua saya sejak 
kecil menancap dalam.”  Demikian 
disampaikan istri Oscar Malikmass 
dan  ibu dari Luce Chiaro Blasius (ke
las 9) dan Ghirlanda Egregia Veronica 
(kelas 6) yang besekolah di Santa 
Ursula BSD.

Emerita Sembiring yang dike
nal sebagai Ita Sembiring adalah pe
nulis 19 buku dan pembuat ba nyak 
film pendek serta pembicara di ber
bagai seminar. Salah satu novelnya, 
“Nada Untuk Asa”, diangkat ke layar 
lebar.  Film itu mendapat be berapa 
penghargaan. Menulis ba gi Ita bukan
lah bakat, tetapi hal yang dapat dipe
lajari. Asal kita mau mela kukannya.   

“Kalau Tuhan kasih saya ke
sempatan, saya yakin Tuhan pasti 
akan memampukan saya,” ujarnya.  
Ia memberi contoh, ketika ia diminta 
menjadi sutradara film. Awalnya, 
ia  merasa tidak bisa  karena belum 
berpengalaman. “Tapi Jika tidak saya 
ambil, maka tim yang akan menopang  
untuk menyelesaikan pekerjaan ter
sebut akan kehilangan kesempatan 
untuk mendapat berkat,” lanjutnya. 

Di  satu sisi, mungkin tampaknya 
ia serakah; mengerjakan sesuatu yang 
tidak dikuasainya. Tapi,  di sisi lain, ia 
merasakan hal itu sebagai kesempatan 
untuk bisa menolong orang lain. “Jadi, 
saya hanya sebagai koordinator dan 
menjadi saluran berkat bagi mereka,” 
ungkapnya.

Ita juga pernah mendapat 
tugas  sebagai pembicara untuk 
mem bawakan topik mengenai alur 
pemi kiran  di sebuah Sekolah Tinggi 
Teologi.  Ia menolak karena merasa ti
dak mampu.  “Pada saat pelatihan, sa
ya hadir sebagai salah satu tim yang 
memba wakan topik lain. Ternyata, 

tidak sesulit yang saya bayangkan. 
Selanjutnya, jika saya akan diminta 
membawakan topik tersebut, pasti 
akan saya terima. Tentu  dengan per
s iapan yang matang.” 

Ita selalu berdoa agar menjadi 
saluran berkat bagi orang lain. Hing ga 
saat ini, semua order yang di terimanya 
baik sebagai pembicara, penulis mau
pun pembuat film, ber jalan dengan 
baik. “Saya percaya Tuhan tidak per
nah mempermalukan umatNya.”

Banyak kepahitan yang di
alami nya. Tetapi, kepahitan itu di
ubah Tuhan menjadi kebahagiaan 
ketika ia dapat menyemangati orang 
lain melalui seminarseminar yang 
dibawakannya. “Kita tidak boleh ber
henti berbuat baik. Bukan supaya 
dibalas orang tersebut, tapi menabur 
kebaikan sebanyak mungkin. Siapa
pun yang minta tolong, saya akan 
berusaha keras untuk menolongnya.” 

Sejak usia 25 tahun, ia telah 
bekerja sebagai General Manager se
buah hotel di Bali. Menolong orang 
yang membutuhkan sudah menjadi 
kebiasaan Ita selama dua tahun di 
sana. “Hal itu membuat para tamu ho
tel senang dan memberikan hadiah

hadiah yang menyenangkan untuk 
saya,” kenangnya.

Ita adalah lulusan Jurusan Ko
munikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik 
Universitas Indonesia. Setamat dari 
SMA Santo Thomas, Medan, ia bisa 
masuk UI melalui jalur Penelusuran 
Mi nat dan Kemampuan (PMDK). 
“Saya berdoa Novena selama sembilan 
hari sambil menunggu ibu saya ber
latih koor di gereja,” kenangnya. Di 
sanalah ia mengenal berdoa mela lui 
perantaraan Santo dan Santa. Banyak 
doanya yang dikabulkan, ter   masuk 
bertemu suaminya yang keturunan 
Belanda, Prancis, dan Sunda.

Pengalaman ketika menjual ru
mah di Belanda melalui doa Novena 
Santo Judas Tadeus, kunci mobil dan 
STNK mobil yang hilang ditemukan 
setelah ia berdoa Novena Santo An
tonius. Bahkan ia mendapatkan tem
pat di lahan parkir juga melalui doa. 
Hidup, bagi Ita, karena kebaikan 
Tuhan sema ta. Ia malu kalau sampai 
tidak dapat menolong sesama yang 
mem butuhkan. 

Di pengujung perbincangan, 
Ita berpesan, “Izinkan Tuhan bekerja 
untuk hidup Anda.”
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BRIGJEN. POL. DRS. MATIUS ANDRIYANTO BASUNO, MM

Minoritas Unggul
Menjadi minoritas harus lebih unggul dalam segala hal. “Jika 

hanya rata-rata, akan sulit  bersaing. Kita harus menjadi bintang 
dan bersinar,” tandasnya.

Oleh Winda Susanto

B
egitu lulus dari AKABRI 
Kepolisian pada 1985, 
ia langsung mendapat 
pe nem patan di Madura 
sebagai Kapolsek Pade

ma wu Polres Pa me kasan Polda Jawa 
Timur. Di daerah yang mayoritas 
Muslim itu, tidak ada gereja Katolik. 
Ibadat atau misa berlangsung di 
se buah gedung serbaguna. 

Begitulah Drs. Ma-
tius Andriyanto Basuno, 
MM me ngawali karirnya 
sebagai polisi. Selanjutnya, 
ia men ja lani penugas an
penugasan di ber bagai 
kota, se perti Bangkalan, 
Jom bang, Sido arjo, Pasu
ruan, Ci lacap,  Ban jarmasin, 
Bantul Yogya karta, Lombok  
Nusa Tenggara, hingga Ja
karta.

Ratarata waktu 
penu gas an dua  tiga tahun. 
Andriyanto  berpindah lokasi 
untuk penugasan baru ka rena 
kebutuhan  dan  kiner ja yang baik. 
Alhasil, perjalanan karir nya relatif  
mulus. Ia menikmati setiap tempat 
penugasan dengan sukacita dan ia 
menjalankan tugas dengan sungguh
sungguh. 

Daerahdaerah tempat 
Andriyan to ditugaskan memiliki 
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karakter dan tantangan yang 
berbeda. Ia pernah  men dapat 
penolakan hingga didemo war ga 
setempat. Alasannya, karena ke 
hadirannya sebagai Kapolda non
Muslim tidak dikehendaki. 

SANGAT TERBUKA
Andriyanto menjadi Katolik sejak 

kelas 4 SD karena pengaruh 
kakak iparnya. “Orang tua 

saya Muslim namun sangat 
terbuka dalam pilihan 
agama. Tiga dari sembilan 
anaknya menjadi non
Muslim,” ungkap 
Andriyanto. 

 Pluralitas dalam 
keluarga sudah di alami 
sejak Andriyanto masih 
kecil. Sedangkan pilihan 

menjadi polisi karena 
ingin meneruskan profesi 

ayahnya. “Na mun, campur 
tangan Tuhan sudah saya 

rasakan sejak proses seleksi,” 
lanjutnya. 

Saat seleksi lisan masuk 
AKABRI Kepolisian di Semarang, 
ia diwawancarai oleh seorang 
Let nan Kolonel (Letkol). Di dada
nya terpampang nama yang di
awali dengan F.X.  “Nah, ter nyata, 
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pewawancaranya Katolik. Wawan   ca ra  
hanya berlangsung sebentar,” ke
nangnya. 

Andriyanto hanya disuruh ber 
doa “Bapa Kami”. Sepertinya sang 
Letkol ha nya ingin memastikan bah
wa Andri yanto bukan Katolik abal
abal, sekadar punya nama baptis. 
Alhasil, ia lulus dan diterima di situ. 
Ia meyakini campur tangan Tuhan 
terjadi. “Bagaimana kebetulan bisa 
ter jadi seperti ini? Di antara banyak 
calon siswa AKABRI Kepolisian dan 
di antara banyak pewawancara lain
nya, saya di pertemukan dengan Let
kol Katolik ter sebut,” bebernya. 

MERAJUT SILATURAHMI
Setiap memasuki satu daerah ba
ru, Andri yanto mendekati tokoh 
masyarakat atau tokoh agama se
tempat untuk merajut silaturahmi. 
Dengan demikian, suasana menjadi 
cair, akrab, dan saling percaya. Bah
kan ketika Andriyanto bertugas di 
Bangkalan, ada tokoh agama (kyai) 
yang sangat mendukungnya dan me
nganggapnya seperti adik. Kondisi ini 
sangat membantu tugastugasnya se
lama di sana. 

Sampaisampai diyakini, Andri
yanto memiliki kesaktian karena bisa 
menangkap perusuh di kampung. Pe
rusuh yang ditakuti karena sulit di
tangkap, akhirnya berhasil dilumpuh
kannya. Ini menjadi salah satu penga
laman yang cukup berkesan baginya. 
Andriyanto melumpuhkan perusuh itu 
dengan menembak di bagian tangan. 
Lalu, perusuh itu tunduk  mengikuti 
perintahnya. 

Pendekatan humanis menjadi 
ciri khas Andriyanto setiap ia meng
hadapi tantangan di suatu daerah. 
Pernah suatu kali saat penugasan di 
Madura, ada dua kubu yang selalu 
berkelahi dan saling iri karena melihat 
daerah tetangga lebih hijau dan 
makmur. 

Setelah diusut, ngobrol de
ngan warga kedua kubu tersebut, 

irigasi, pupuk, dan lainnya. Hasilnya, 
keduanya bisa berdamai karena tidak 
ada lagi saling curiga dan iri hati. 

Dengan cara ini, Andriyanto 
menjadi kesayangan warga di tempat 
ia ditugaskan. “Saya tetap menjalin 
hubungan baik dengan mereka hing
ga sekarang meski sudah lama saya 
meninggalkan daerah tersebut,” ujar
nya.

SUDAH TERBIASA
Sang istri, Drg. Sandra Nella 
Paruntu, dan kedua putrinya sudah 
terbiasa dengan profesi Andrianto. 
Pindah kota berarti pindah sekolah. 
Hal ini dialami putri pertamanya, 
Indriyane. Untuk lulus SD, Indri me
rasakan empat Sekolah Dasar yang 
berbeda di empat kota berbeda. Bisa 
dibayangkan, ham pir setiap tahun 
Indri harus ber kenalan dengan teman
teman baru, guru baru, lingkungan 
sekolah baru. “Hasilnya, Indri menjadi 
anak yang sangat mudah bergaul 
dan punya banyak teman,” ungkap 
Andriyanto. 

Menurut Andriyanto, menjadi 
minoritas harus lebih unggul dalam 
segala hal. “Baru kita akan terlihat 
dan terpilih. Jika hanya ratarata, akan 
sulit untuk bersaing. Kita harus men
jadi bintang dan bersinar.” Begitulah 
prinsip Andriyanto. 

Sejak menempuh pendidikan 
di AKABRI Kepolisian dan pendidikan 
lanjutan, serta dalam setiap penugasan 
di mana pun, ia selalu berusaha men
jadi yang terbaik. Terbukti, ia bisa 
mencapai karir terbaik sebagai polisi 
Katolik; tanpa harus mengorbankan 
atau menjual keyakinannya demi 
meraih kesuksesan. Prinsip ini di pe
gangnya hingga ia pensiun sebagai 
Brigadir Jenderal Dirpolsatwa Badan 
Pemeliharaan Keamanan Polri Jakarta,  
Maret 2018 lalu.

Tantangan lainnya adalah ia 
harus bisa mengayomi semua lapisan 
masyarakat dan kon sisten berada 
di jalan yang benar. Hal terakhir ini, 

❞

❞

KESAKSIAN

Pluralitas 
dalam keluarga 

sudah di alami sejak 
Andriyanto masih 
kecil. Sedangkan 
pilihan menjadi 

polisi karena ingin 
meneruskan profesi 
ayahnya. “Na mun, 

campur tangan Tuhan 
sudah saya rasakan 
sejak proses seleksi.

Andriyanto mengetahui penyebabnya 
yakni karena perbedaan semangat 
kerja. Daerah yang rajin telah me
ngolah sawah dengan kerja keras 
sehingga hasilnya lebih makmur. 

Upaya Andriyanto menyatukan 
kedua kubu itu dengan membantu 
warga yang malas agar bekerja lebih 
giat, membantu menyediakan sarana 
dan prasarana yang diperlukan seperti 
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diakui Andriyanto, tidak mudah dilakukan karena selalu banyak 
go daan. “Bersikap jujur dan menjaga integritas menjadi tantangan 
dalam tugas-tugas saya,” tegasnya.

Ia memberi contoh, suatu pe ristiwa ke -
ce laka an lalu lintas. Pe na brak ingin agar ka-
susnya tidak diperkarakan lebih lanjut. Pena-
brak ingin menyuap Andriyanto. Ia me nolak dan 
menganjurkan agar uang tersebut diberikan saja 
kepada ke luarga korban, sebagai bentuk empati 
dan mengurangi beban rasa bersalah. Dengan niat 
baik ini, mudah-mudahan penabrak bisa mendapat 
ke ringanan hukuman. 

Dalam kejadian lain, jika ada masyarakat 
yang minta jasa pe ngamanan polisi, selalu ada 
yang ber inisiatif  memberi kan uang kepada nya 
sebagai ungkap an terima kasih. Andriyanto me -
nyarankan agar uang itu lang sung saja dibagikan 
kepada anak buahnya yang bertugas saat itu 
karena mereka yang telah ber susah-payah. Ia 
meyakini se penuh hati, re zeki bukan diperoleh 
dari cara-cara seperti itu. 

Di usianya yang ke-58 ta hun, Andriyanto 
menjalani masa purna bak ti dari Kepolisian 
dengan berkarya di sebuah perusahaan swasta di 
Jakarta. Aktivitasnya ti dak menurun dan ia masih 
harus banyak bertugas ke luar kota. 

Di sela kesibukannya, ia masih rutin bermain 
golf. “Hobi saya di akhir pekan,” tambahnya. Di 
sam ping itu, Andriyanto ber usaha terlibat dalam 
acara-acara dan kegiatan lingkungan Santo Mikael. 
Ber sama istrinya yang hobi menyanyi, Andriyanto 
juga aktif  menjadi anggota koor lingkungan.

Kediamannya di Puspita Loka BSD senan-
tiasa terbuka untuk berbagai kegiatan lingkungan, 
seperti pendalaman iman, doa rosario, Misa ling-
kungan atau untuk latihan koor. Kegiatan yang di-
adakan di ru mah nya selalu meriah dengan aneka  
hidangan khas Manado karena istrinya terampil 
memasak aneka masakan dan kue-kue Manado. 

❞

❞

Bersikap jujur 
dan menjaga integritas

menjadi tantangan
dalam tugas-tugas 

saya.
BRIGJEN. POL. DRS. MATIUS 
ANDRIYANTO BASUNO, MM

Iklan
Holy
Global
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Temperamen
Bisakah Berubah?
Hippocrates mengemukakan empat temperamen dasar manusia. 

Yaitu, sanguine, choleric, melancholy, dan phlegmatic.
Oleh Maria Etty

 “M
engapa ya, 
sa ya sulit me
nguasai diri?” 
Keluhan de
mikian kerap 

ter  lontar di ruang praktik psikiater 
atau psikolog. Dalam situasi te gang, 
pengalaman serupa sesung guh nya 
dialami oleh banyak orang.

Bila Anda terbilang orang yang 
demikian, tidak perlu khawatir. Dr. 
Tim La Haye dalam bukunya “Your 
Tem perament Can Be Changed” me

ngemukakan bahwa pa da haki katnya 
keburukan sifat manusia bisa diubah.

Kendati ilmu psikologi modern 
telah mengemu kakan banyak saran 
baru mengenai penggolongan tem
peramen, tidak ada yang dapat me
nemukan peng golongan yang bi sa  
lebih diterima dari apa yang di ke
mukakan oleh Hippocrates. 

La Haye memberi contoh Rasul  
Paulus yang banyak berubah setelah 
memperoleh “sifat baru”. Menurut La 
Haye, kodrat Ilahi merupakan jalan 

keluar satusatunya yang dapat me
lepaskan kita dari temperamen lama. 
“Ha nya melalui Dia, kita bisa menjadi 
ciptaan baru,” paparnya.

MELALUI GEN
Lebih dari 400 tahun sebelum 
Masehi, filsuf  Yunani, Hippo crates, 
mengemukakan empat temperamen 
dasar manusia sebagai akibat dari 
empat cairan tubuh yang penting di 
dalam tubuh manusia. Yaitu, darah 
(sanguine), empedu kuning (choleric), 
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empedu hitam (melancholy), dan 
phlegma (phlegmatic).

Maka, ada baiknya kita 
memahami empat tipe tem peramen 
yang dikemukakan oleh Hippocrates. 
Namun, sebagaimana ditulis La Haye, 
tidak ada seorangpun yang pada 
hakikatnya hanya mempunyai satu 
tipe temperamen. Sebab kita punya 
dua kakek dan nenek. Mereka masing
masing ikut memberi sumbangan 
pada temperamen kita melalui gen
gen mereka. Alhasil, setiap manusia 
memiliki gabungan temperamen 
tetapi ada satu tipe temperamen yang 
paling menonjol.

SANGUINE 
➜	Periang, hangat, bersemangat, lin

cah, dan menye nang kan adalah ciri 
temperamen sanguine. Keputusan
keputusan orang bertemperamen 
sanguine biasanya lebih banyak 
ditentukan oleh perasaannya dari
pada pemikirannya.

➜	Memiliki kemampuan yang luar 
biasa untuk menyukai dirinya sen
diri. Bila masuk ke sebuah ruang
an yang banyak orang, ia punya 
kecenderungan untuk “mem ba
ngun   kan” setiap orang dengan per
cakapannya yang riang. Ia mampu 
bercerita dengan menarik karena 
sifat nya yang hangat dan penuh 
emosi.

➜	Tidak akan pernah kekurangan 
te  man. Menurut ahli jiwa, Dr. 

Ole Halleby, sifat orang sanguine 
yang naif, spontan, dan periang 
membuat banyak orang senang 
kepadanya. Ia bisa sungguhsung
guh merasakan suka cita dan ke
susahan orangorang yang diha
dapi nya dan membuat orang yang 
dihadapinya merasa penting.

➜	Orang sanguine tidak pernah ke
habisan katakata. Ia sering ber
bi ca ra dahulu sebelum berpikir. 
Namun, sikap nya yang tulus dan 
terbuka membuat orangorang di 
sekitarnya tidak menolaknya.

➜	Cara hidupnya yang bebas, penuh 
gairah, dan terbuka acapkali mem
buat orangorang yang pemalu me
rasa iri.

➜	Cara berbicara orang sanguine 
yang ramah dan ramai membuat
nya tampak lebih mantap daripada 
keadaan dirinya yang sesungguh
nya. Semangat dan perilakunya 
yang menyenangkan dapat mem
ba wanya melampaui likuliku ke
hidupan yang berat dengan tetap 
riang.

CHOLERIC
➠	Temperamen yang keras me

rupakan temperamen yang penuh 
semangat, bertindak cepat, aktif, 
praktis, dan berkemauan keras. Ia 
cenderung merasa puas terhadap 
dirinya sendiri dan merasa tidak 

perlu tergantung pada orang lain. Ia 
bersikap tegas, berpendirian teguh, 
dan mudah membuat keputusan.

➠	Orang choleric tidak akan merasa 
terombangambing oleh apa yang 
dikatakan orang lain. Ia bersikap 
tegas meng hadapi persoalan dan 
berani melawan ketidakbenaran.

➠	Tidak mudah bagi orang choleric 
memberikan simpati kepada orang 
lain. Perhatian utamanya hanya 
ditujukan pada nilainilai kehidupan 
yang mendatangkan faedah.

➠	Orang choleric segera bisa me
lihat kesempatan yang ada dan 
memanfaatkannya. Sekali ia me
lang kah me nu ju sasaran, ia dapat 
berlari tanpa mengindahkan orang
orang yang menghalangi jalannya. 
Ia cenderung ber sifat menguasai 
dan mengatur dan tidak segan
segan memperalat orang lain untuk 
mencapai maksudmaksudnya. Se
ringkali ia dianggap oportunis.

➠	Sikap orang choleric yang puas 
terhadap dirinya sendiri, dan ke
mauannya yang keras menye
babkan ia kurang peka terhadap 
halhal rohani.

❞

❞

Bagi 
orang choleric,
hidup adalah 

aktivitas. 
Ia banyak 

merangsang 
keadaan 

sekelilingnya 
dengan ga gasan, 

rencana, dan 
ambisinya yang 

tidak pernah 
habis.
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PHLEGMATIC 
➠	Tenang, dingin, lamban, santai, 

dan stabil disebut phlegmatic. 
Bagi orang phlegmatic, hidup me 
rupakan pengalaman yang me
nyenangkan. Ia cenderung ti dak 
mau melibatkan diri dalam perso
alan apa pun. 

➠	Orang phlegmatic sangat tenang 
dan santai. Ia tidak pernah merasa 
terganggu keadaan seke lilingnya. Ia 
su lit marah karena selalu mampu 
mengen dalikan emosinya.

➠	Di balik temperamennya yang 
dingin, terdapat beberapa kemam
puan yang tergabung jadi satu. Ia 
memiliki perasan yang jauh lebih 
dalam dari yang tampak serta ke
mampuan untuk menghargai karya 
seni yang tinggi.

➠	Orang phlegmatic cenderung men
jadi penonton dalam kehidup an 
ini. Ia berusaha untuk tidak ter
libat dalam  persoalan 
orang lain. Biasanya ia 
segan melakukan ke
giatan di luar hal rutin 
yang dilakukannya 
 setiap hari.

➠	Ia baik hati tetapi ja rang 
sekali mengutarakan 
pera sa annya. Se kali ia 
didorong untuk ber
tindak, akan ter  bukti 
bahwa ia adalah orang 
yang paling  efisien dan 
memiliki kemampuan 
hebat. Ia dapat men cip
ta kan sua    sa na damai dan 
punya pembawaan suka 
men damaikan orang. 

MELANCHOLY 
➜	Orang bertemperamen melancholy 

kerap dilukiskan seba gai si pemu
rung. Namun, menurut La Haye, 
melancholy merupakan tempera
men yang paling kaya di antara tipe
tipe lainnya karena ia memiliki sifat 
analitis, rela berkorban, berbakat, 
perfeksionis, dan sangat sensitif.

➜	Orang bertemperamen melancholy 
merupakan teman yang sangat 
setia. Tetapi, ia sukar memperoleh 
teman. Sesungguhnya ia adalah 
orang yang paling bisa diper caya 
dibandingkan dengan tipe lainnya.  

➜	Kecenderungannya untuk berusaha 
sempurna mem buatnya tidak per
nah mengabaikan pekerjaan atau 
mem biarkan orang lain kecewa 
terhadap tindakannya.

➜	Kemampuannya yang hebat dalam 
menganalisa, mem  buatnya dapat 
memperkirakan dengan tepat ke
mung  kinan adanya halangan atau 
bahaya dalam setiap usa ha nya. Sifat 
inilah yang acapkali membuatnya 
segan me ngemukakan suatu ga
gasan baru. 

➜	Orang melancholy biasanya men
emukan nilai hidup yang berarti 
dalam pengorbanan diri. Sekali ia 
telah me milih pekerjaan, ia cen
derung bersikap sangat teliti dan 
tekun dalam mencapai tujuannya.

➜	Orang melancholy bisa memanfaat
kan kekuatannya melebihi teman
temannya. Namun, ia bisa dikuasai 
oleh kelemahankelemahannya se
hingga menderita gangguan emosi, 
putus asa atau sedih berkepan
jangan.

CAMPURAN TIPE
Temperamen sanguine dan choleric 
cenderung lekas marah. Sedangkan 
temperamen melancholy dan phlegmat-
ic cenderung mudah cemas. Karena 
kebanyakan orang me miliki campuran 
dari beberapa tipe temperamen, maka 
setiap orang punya kecenderungan 
untuk marah dan cemas.

Sesungguhnya, kemarahan bisa 
muncul dalam ber bagai bentuk.  La 
Haye menyebutkan 16 belas macam 
ben tuk kemarahan yang biasa dilaku
kan orang, yaitu sakit hati, dengki, men
cari garagara, iri, jengkel, tidak sabar, 
menyindir, balas dendam, geram, ben
ci, menghasut, cem  buru, melawan, 
bergosip, mengritik, dan tidak mau 
me maafkan. Para dokter telah menun
jukkan banyak bukti bahwa sekitar 
6090 persen penyakit yang diderita 
ma nusia, terutama disebabkan karena 
gangguan emosi, khususnya karena 
kemarahan dan kecemasan.

  Karena temperamen meru
pakan “sifat lama”, maka untuk me
ngubahnya dibutuhkan sifat yang 
baru. Tuhan menjanjikan sifat baru 
apabila manusia mau mem buka hat
inya terhadap Tuhan. Jadi, senegatif  
apa pun temperamen seseorang, te
tap bisa diubah karena per tolongan 
Tuhan.

Tanah luas 3 ha.

SHM, Pelabuhan Ratu.

Cocok untuk kebun,

villa atau perumahan.

View laut.

Lokasi tinggi dan

bebas tsunami.

DIJUAL CEPAT

Peminat serius hubungi

WA : 0811 150 285
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Cara Tepat
Atasi Pingsan
Tiba-tiba pandangan menjadi kuning, perut mual, 

dan keringat dingin mengucur. Inilah gejala pingsan.

M
elakukan aktifitas di 
tempat sempit, pengap,  
atau saat sedang me
ngikuti upacara ben dera, 
di tempat pesta, bahkan 

sedang duduk santai, pingsan bisa terjadi. 
Pingsan atau sin kop adalah suatu kondi
si kehilangan kesadaran yang mendadak, 
dan bia sanya sementara. 

Pingsan disebabkan oleh ku  rang 
nya aliran darah dan oksigen ke otak. 
Ge jala pertama yang di ra sakan oleh se
seorang sebelum ping san adalah rasa 
pusing, ber ku rangnya penglihatan, tinitus 
(teli nga berdenging), dan rasa panas. Ke
mu     dian penglihatan menjadi gelap dan 
ia jatuh atau terkulai. Jika orang ter se
but tidak dapat berganti posisi menjadi 
hampir horizontal (re bah), ia dapat mati 
karena efek trauma sus pensi. Apa itu?

Trauma suspensi adalah efek yang 
terjadi ketika tubuh manusia dibiarkan te
gak tanpa ada gerakan da lam jangka wak

tu tertentu. Jika seseorang terikat pada 
benda yang tegak —misalnya tiang atau 
po hon— mengalami pingsan dan tetap 
dibiarkan tegak, dapat ber akibat kematian 
karena  otak orang ter sebut tidak dapat 
me nerima oksigen. Orang yang paling 
ber i siko mengalami trau ma suspensi ada 
lah orang yang se ring menggunakan tali 
pengikat  se ba gai pengaman seperti pe
manjat tebing, penerjun payung, dan pe
main akrobat.

Pastikan penyebab atau pencetus ping
san sebelum memberikan pena nganan. 
Beberapa penyebab pingsan:
●	 Gangguan tonus vaskular atau vo lume 

darah
●	 Gangguan kardiovaskular
●	 Penyakit serebrovaskular
●	 Kelainan lain seperti gangguan me ta

bolik, psikogenik dan kejang 
●	 Kelainan jantung (paling berisiko ke

matian).

GEJALA 
PINGSAN

✱	Pucat yang 
ekstrim

✱	Berkeringat

✱	Kulit terasa 
dingin

✱	Pusing

✱	Mati rasa dan 
kese mutan pada 
ta ngan dan kaki

✱	Mual

✱	Penglihatan 
kabur, ber war
na ku ning, dan/
atau berkunang
kunang
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❞

KESEHATAN

❞Pingsan atau sinkop adalah suatu kondisi kehilangan kesadaran 
yang mendadak, dan biasanya sementara. 

CARA MENANGANI 
ORANG PINGSAN:

1Lihat lokasi korban pingsan,  
apa kah berdekatan dengan ka

bel dan benda berbahaya. Bila 
tempat korban pingsan tergolong 
berbahaya, pindahkan ia ke tempat 
yang aman.

2Topang tubuh penderita sebe
lum ia kehilangan kesadaran 

se penuhnya. Pingsan berarti tahap 
akhir dari seseorang kehilangan 
ke sadaran. Topang tubuhnya dan 
le tak  kan se cara perlahan untuk 
meng hindari cedera yang lebih 
berat ketika tubuh terjatuh.

3Periksa area korban pingsan se
segera mungkin. Pingsan dapat 

terjadi akibat gigitan atau sengatan 
binatang berbisa, gas beracun, panas 
berlebih, atau benda berbahaya se
perti kabel listrik yang terkupas. 

4Cek respon korban, apakah 
ia bisa merespon kita, atau 

benarbenar kehilangan kesadaran. 
Caranya tepuk pundak korban be
berapa kali. Bila ia dapat me respon, 
tanyakan namanya, dan ajukan 
beberapa pertanyaan lain. 

5Bila ia sadar setelah beberapa 
saat, tenangkan, dan biarkan 

berbaring beberapa saat sebelum 
dokter datang memeriksa.

SAAT ANDA MERASA 
HAMPIR PINGSAN:
●	Lakukan pernapasan dalam, 

serta teknik relaksasi untuk 
menghindari pingsan. Teknik 
tersebut bisa mem bantu me
ngontrol pingsan yang ber
kaitan dengan regulasi tekanan 
darah.

●	Lakukan counterpressure ma
neu vers seperti menge palkan 
jarijari tangan, me ne gangkan 
tangan, dan me nyilangkan kaki 
atau me rapatkan paha.

6Bila korban tidak segera sadar, 
cek pernapasan dan detak jan

tungnya, segera minta bantuan untuk 
dilakukan CPR. 

7Hindari menggerakkan kepala 
korban apabila ia terjatuh saat 

pingsan, karena dikhawatirkan ada 
cedera pada tulang kepala dan leher. 
Menggerakkan kepala korban dapat 
menimbulkan cedera tambahan yang 
mengakibatkan terhentinya aliran 
darah ke otak dan jantung. 

8Saat menolong korban jangan 
bergerombol agar korban men

dapat cukup oksigen. 

LANGKAHLANGKAH P3K
✱	Rebahkan korban, angkat kaki setinggi 15 25 cm.

✱	Buka jalan pernapasan, bila perlu lakukan pernapasan buatan.

✱	Buka baju khususnya daerah leher korban.

✱	Bila korban muntah, miringkan kepalanya untuk menghindari ter
sedak.

✱	Usap wajah korban dengan air secara perlahan,  jangan disiram.

✱	Beri minuman manis bila pasien su dah sadar, karena umumnya 
pa sien pingsan akibat rendah gula darah, kurang garam, dan 
dehidrasi.

✱	Periksa kembali korban, adakah bengkak atau perubahan 
bentuk tubuh akibat terjatuh.

✱	Bawa ke dokter bila  tindakan yang kita berikan tidak menolong.
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LEGIO MARIAE

Rumahku yang Kedua
Aku berjanji pada Bunda Maria untuk menjadi laskarNya.

Oleh  Bernadetta Utomo

K
eterlibatanku dalam Legio Maria berawal dari 
masa kecil yang tak terlupa. ‘Menghilang’ 
sejenak saat menunggu ke dua orang 
tua dan omaku yang 
sedang berdoa di 

gereja, dan me   ngikuti seorang 
kakak yang tak ku kenal, adalah 
awal dari semua ini. 

“Ah, mereka sedang berdoa. 
Aku ikut kakak itu sebentar,” pikirku 
saat itu, sambil mengikuti seorang 
ka kak yang mengajakku ke suatu 
tempat —yang ternyata adalah  Bina 
Iman Anak. Saat itu aku masih duduk 
di taman kanakkanak. Sementara aku 
‘menghilang’, orang tua dan omaku dilanda  
panik tak terkira karena tidak menemukan 
aku di area gereja. Bayangan orang jahat yang 
menculik anakanak tak lepas dari benak mereka. 

Bina Iman hampir selesai, ketika seorang petugas 
gereja mengajakku keluar. Di luar, kedua orang tua dan 
oma ku berlinangan air mata menemukanku kembali. Me
re ka memelukku sangat erat, sampai aku sulit bernapas. 
Mengapa mereka menangis? Sejak itu, ayahku mema
sukkanku ke sekolah minggu di dekat rumah, yang di
bimbing oleh pembimbing Protestan. 

Di kelas 3 SD aku berhenti dari sekolah Minggu  
karena aku sudah besar, dan aku mulai sadar bahwa aku 
tidak merasa cocok berada di kelas sekolah Minggu itu. 
Usiaku pun semakin bertambah. Sebagai anak tunggal 
aku hampir tidak punya teman. Apalagi saat masuk SMP 
aku pindah sekolah. Sampai suatu saat, aku berkenalan 
dengan seseorang di sekolah baruku. Setiap hari ia pergi 
dan pulang sekolah  naik sepeda, lewat di depan rumahku. 
Kami pun bersahabat. 

“Yuk, ikut ke gedung Pastoran,” ajak sahabatku 
pada suatu hari. Lokasi gedung Pastoran terletak di se
berang gereja St. Monika. Meski bingung, aku mau saja 
mengikutinya.  Oh, ternyata di situ aku bertemu teman
teman sekolahku, dan mereka membawa Rosario.  Kegiat
an apa namanya, aku belum paham. Tapi aku sangat   
menyukai kegiatan itu, yang ternyata adalah rapat 

Presidium Legio Maria. Sahabatku adalah 
salah satu pe ngurus yang disebut per wira, 
dan temantemanku adalah ang  gota. Aku 
pun memutuskan untuk bergabung. 

Dalam kegiatan itu aku mulai me
numbuhkan imanku kembali. Aku mulai 
mengisi waktu dan kekosongan imanku 
dengan berdevosi pada Bunda Maria. 
Legio Maria mengajariku banyak hal, 
meski ini adalah salah satu kategorial 
yang tidak menonjol. Orang  mengira 
bahwa kegiatan kami ‘hanyalah’ ber
doa. Padahal kegiat an yang kami la

kukan cukup banyak.   
Disiplin berdoa dan mengerjakan 

tugas, adalah hal yang diajarkan  dalam 
Legio Maria. Mengikuti misa setiap Minggu, 

rajin berdoa, membaca Kitab Suci, menger jakan 
tugas sekolah, me nyiapkan tempat rapat seperti mem
bawa bunga, menata kursi dan meja, dan sebagainya. Aku 
semakin dekat dengan Bunda Maria. Aku pun merasa 
bahwa Bunda Maria selalu  menuntunku untuk mengikuti 
jalan Bapa. Sibuk dengan tugas kuliahku terkadang mem
buatku tidak sempat  berdoa. Tetapi Legio Maria selalu 
mengingatkanku untuk meluangkan waktu sebentar saja 
untuk berdoa.

Ketika sahabatku menjadi anggota Auksilier, aku 
pun terpilih menjadi perwira menggantikan po sisinya. Aku 
mulai belajar  menjadi bendahara, kemudian sekretaris.  
Aku merasa  bukan apaapa dan belum pantas. Tetapi  
Bunda sudah memilihku untuk  mengabdikan diriku 
padaNya. Dengan gigih aku mengajak temantemanku  
un  tuk mengikuti kegiatan Legio Maria. Kesabaranku di
uji, karena mengajak seseorang bukan hal yang mudah. 
Perlahanlahan ada yang mau bergabung. Ada yang me
ngajak adik, ada juga yang mengajak ibunya.   

Legio Maria adalah rumahku yang kedua. Aku me 
nemukan ‘keluarga’ku yang lain, berusaha bersama me
ngikuti teladan Maria; sabar dan mencintai. Tak te rasa kini 
aku sudah kuliah. Aku sudah menjadi anggota Auksilier, 
dan masih berpegang janji pada Bunda Maria untuk 
menjadi laskarnya.
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Membangun Kebersamaan 
Melalui Kepengurusan PAPS

Oleh Amadea Nixie, Caroline Nadia & Teresa Viriya

B
ulan Juni lalu, PAPS 
Santa Monika mengada
kan kegiatan. Dalam 
rang ka memilih anggota 
ke  pengurusan baru di 

tahun 2018 ini, salah satunya adalah 
berziarah ke Goa Maria Kanada, 
Rangkas bitung pada hari Sabtu, 2 
Juni. Seluruh calon pengurus PAPS  
berjumlah 20 orang, terdiri dari 10 
orang calon pengurus PA, dan 10 
orang calon pengurus PS yang dibagi 
dalam kelompokkelompok.   

Mengawali perjalanan, kami  
mem buat multichat di LINE untuk me
mudahkan koordinasi. Kami  be  rang
kat bersama dari stasiun Rawa Buntu. 

Sepanjang perjalanan  bebe rapa dari 
kami harus berdiri ka rena kereta 
sangat penuh. Meski berdesakan kami 
tetap gembira, dan bergantian untuk 
duduk. Tiba di stasiun Rangkasbitung, 
suasana sa ngat ramai. Tapi foto 
bersama petugas stasiun tetap kami 
lakukan. Me reka sangat antusias. Dari 
stasiun,  kami naik angkot menuju Goa 
Maria Bukit Kanada selama kurang 
lebih 1520 menit. Setibanya di lokasi 
kami berdoa Rosario bersama di 
dalam Goa Maria. 

Selesai berdoa rosario, kami 
masuk ke dalam saung. Di dalam 
saung itu kami mempersembahkan 
penampilan yang sudah kami per

siapkan sebelumnya. Ada yang ber
pantun, baca puisi, dan lainlain.  
Selesai performance, kami makan 
siang, makanan yang kami bawa. Tapi, 
ketika kami bersiap makan, ternyata 
kami harus menukar makanan kami 
dengan makanan teman secara acak. 
Eks presi kecewa dan bahagia pasti 
tam pak pada wajah kami.  Yang 
membawa makanan sedikit, menerima 
makanan yang lebih banyak. Demikian 
pun sebaliknya. Tapi kami harus 
meng ha biskan makanan itu.

Banyak kegiatan seru yang 
kami lakukan hari itu. Sebelum pu
lang, kami melakukan refleksi ten
tang kegiatan ini. Setiap kelompok 
mendapatkan kitab yang berbeda. Ada 
yang mendapat kitab Ibrani 10:24, 
dan 2 Timotius 4:5.  Perjalanan yang 
sangat singkat ini sangat bermakna 
bagi kami. Kami menjadi semakin 
akrab dengan sesama calon pengurus 
PAPS, juga dengan para pendamping 
dan pembina PAPS. Seluruh rangkaian 
kegiatan ini mengajarkan kami pen
tingnya kerjasama dan saling percaya. 
Yang pasti, kami menjadi semakin 
akrab dan kompak.

Kisah Terbuang Sayang
Mencari dana untuk pembangunan Gereja 
Ser pong dengan jalan menyanyi di Jerman, di
la kukan oleh Prasetyo dan Indriani Laksmi 
Dewi tahun 1993 ketika mereka disana. Me
reka tidak sendiri, karena didukung oleh 
temanteman Jer man anggota koor di sana. 
Salah satu teman yang sangat mendukung 
usa ha pencarian dana ini adalah Katharina 

Hanneman, seorang Jer man yang saat ini 
tel ah dipanggil Tuhan. Lumayan, dana  ter  
kumpul dari usaha mereka sebanyak DM.5000 
dan diserahkan langsung ber sama Bapak 
Maryatmo (Alm) selaku wakil ketua dewan 
paroki waktu itu, diberikan ke Romo pa roki 
yaitu Romo Joseph Gandhi, OSC. (Alm). 
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RETRET PAPS SANTA MONIKA 2018

“Saya Bangga Diutus 
Allah untuk Melayani”

Oleh  Ignatia Andriani

S
etelah lama dinanti, ha
ri retret itu akhirnya da
tang juga. Pada tang gal 
2628 Juli, saya ber sama 
keluarga besar Putra 

Altar Putri Sakristi Santa Monika 
BSD mengikuti retret PAPS Santa 
Mo nika 2018 yang bertema “Saya 
Bang  ga Diutus Allah untuk Melayani” 
di Rumah Retret Pratista, Bandung. 
Kami menginap disana selama 3 hari 
dan 2 malam. 

Retret dimulai dengan ibadat 
pem  buka, dilanjutkan dengan sesi 
ber  sama romo Mardi, romo Haris, 
ga mes, outbound yang melelahkan, 
night adventure yang menantang, dan 
api unggun yang menghangatkan. 
Ke  bersamaan kami selama 3 hari tak 
terasa. Saya pun pulang dengan pe
rasaan senang dan bangga karena  
dapat menjadi anggota keluarga be
sar PAPS Santa Monika. Saya dapat 
le bih memahami arti pelayanan di 
altar mau pun di lingkungan seki
tar, serta mengenal temanteman di 
PAPS.

Dalam retret itu romo Mardi 
bercerita tentang PAPS. Ia memakai 
perumpamaan 5 roti dan 2 ikan. Ke
tika seorang anak menyerahkan roti 
dan ikan, ia tidak menyangka akan  
memberi makan 5000 orang yang 
mengikuti Yesus. Yang saya pelajari 
dari perumpamaan itu, betapapun ke
cil pemberian kita, itu sangat ber harga 
di mata Tuhan. Sama halnya dengan 
kami PAPS, pelayan altar. Meski kecil 
pelayanan kami, sangat berharga di 
mata Tuhan. 

Romo Haris mem perkenalkan 
rumah ret ret yang kami tinggali. Ia 
juga membim bing kami untuk lebih 
memahami “Siapa  kah Tuhan”. Kami 
diingatkan agar kami tidak hanya 
melayani di altar, melainkan juga 
melayani di ke  luarga, sekolah serta 
lingkungan di se kitar kami. “Jubah” 
kami tidak hanya dipakai saat men
jadi pelayan altar, na  mun juga dalam 
kehidup an seharihari. 

Sebagai peserta Retret PAPS 
Santa Monika 2018, kami  mengucap
kan terima kasih kepada kakakkakak 
panitia, pendamping, dan Frater Reno 
yang telah mewujudkan acara ini. 
Tanpa kerja keras mereka, tidak akan 

ada retret PAPS 2018. Juga ke pada 
romo Haris dan romo Mardi yang 
te  lah membantu kami dalam me
ngem   bangkanan spiritualitas. Kepa da 
seluruh peserta retret PAPS  2018, tan
pa kalian acara ini tidak akan terjadi.
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Mewartakan Tuhan 
Lewat Tulisan

Melalui tulisan di media massa, kita bisa menjadi pewarta 
dengan jangkauan yang  luas.

Oleh  Fransiska Mila

S
ebuah tulisan mempunyai pengaruh yang 
besar terhadap orang lain. Sebuah tulisan 
di media massa bisa membuat pembaca
nya terinspirasi, berubah, dan tergerak untuk 
ber    buat sesuatu bagi sesama. Karena itu, ke

mampuan menulis menjadi penting agar dapat menyam
paikan pesan terlebih mewartakan Tuhan dengan lebih 
efektif.  

Menyadari akan hal ini,  seksi Komunikasi Sosial 
(KOMSOS) Paroki Serpong, St. Monika, mengadakan pe
latihan jurnalistik dengan tema “Mari Mewartakan Melalui 
Media Massa” pada hari Minggu, 29 Juli 2018 di SD Santo 
Antonius Padua, Nusa Loka, BSD. Pelatihan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan menulis para peserta, 
dan menciptakan penulispenulis baru untuk mewartakan 
Tuhan di media paroki ataupun media lainnya. “Biar se
makin banyak orang bisa menulis, sekaligus kaderisasi 
untuk media di paroki,” ujar Helena Sapto, Ketua KOMSOS 
periode 20152018.  

Pelatihan yang diikuti oleh peserta dari berbagai 
usia ini dibawakan oleh Maria Etty, seorang penulis 
bu ku dan kontributor tetap di beberapa majalah rohani, 
dan Andreas Maryoto, seorang wartawan Kompas. 

Para pembicara senior di bidangnya ini, membagikan pe
ngalaman dan ilmunya di dunia jurnalistik kepada para 
peserta. 

Melalui pelatihan ini, para peserta diajak untuk 
belajar tentang penggunaan bahasa jurnalistik agar se
buah tulisan dapat “Menjerit” (menarik, jelas, ringkas 
dan tertib). Dengan menerapkan bahasa jurnalistik dalam 
setiap tulisan, maka tulisanpun akan semakin menarik 
dan lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Selain itu, 
peserta juga belajar menulis opini untuk media massa. 
Ternyata setiap orang juga bisa menyampaikan opini di 
media massa tanpa harus menjadi seorang ahli di suatu 
bidang tertentu, selama bisa memberikan opini yang 
relevan dengan peristiwaperistiwa yang dialami oleh 
pembacanya. 

Tidak hanya teori, tips dan trik yang diberikan 
dalam menulis, peserta juga diajak untuk praktek langsung 
menulis sehingga diharapkan sudah siap menghasilkan 
karya tulis seusai pelatihan. “Jangan takut untuk menulis! 
Selalu minta bimbingan Roh Kudus sebelum menulis, 
selebihnya biar Tuhan yang bekerja melalui tulisan kita” 
ujar Maria Etty menyemangati para peserta untuk terus 
dapat mewartakan Tuhan melalui sebuah karya tulis.
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Ajang Apresiasi 
Seni Budaya 

Indonesia

FESTIVAL PADUAN SUARA

Wanita Katolik RI Cabang St. Monika mengikuti Festival Paduan 
Suara antar cabang yang digelar oleh Wanita Katolik RI DPD Jakarta.

Oleh Humas WKRI Cabang St. Monika

 F
estival Paduan Suara yang 
bertajuk Kita Bhi nneka 
Kita Indonesia ini me
rupakan rangkaian a ca   ra 
menyambut HUT Wanita 

Katolik RI yang ke 94 pada 26 Juni 
2018. Festival ini menjadi ajang 
apresiasi seni budaya Indonesia de
ngan menghidupkan kembali  lagu
lagu daerah. 

Kemeriahan mewarnai Festi
val Paduan Suara antar cabang, yang 

berlangsung Minggu, 27 Juni 2018 di 
auditorium Yustinus, Kampus Unika 
Atmajaya, Jakarta. Setiap cabang 
hadir dengan pakaian adat daerah 
lengkap dengan aksesori di bagian 
kepala. Ada yang mengenakan pa
kai an adat suku Dayak, Papua, Mi
nang,  Bali,  Jawa,  Betawi dan suku
suku lainnya.  

Klara Ruma Hermanus, 
Anggota Presidium II DPD Jakarta, 
pada kesempatan itu mengucapkan 

terima kasih atas keikutsertaan 42 
cabang se wilayah kerja DPD Jakarta 
untuk memeriahkan HUT Wanita 
Ka  tolik RI yang ke94. “Tidak mudah 
untuk sampai pada hari ini. Banyak 
rintangan yang harus dihadapi, na
mun karena Tuhan berkenan,  Festi
val ini bisa terlaksana. Ini adalah  
event penuh syukur Tahun Persatu
an, event rahmat, Kita Bhinneka Kita 
In   donesia,” ujar Klara dengan haru 
bercampur gembira. 
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dikatakan Klara Hermanus, bahwa 
‘tidak mudah mencapai hari ini’.   
Dalam latihan itu mereka berproses; 
tidak hanya berlatih materi lagu, tapi 
berlatih disiplin, tanggung jawab, dan 
kerjasama. Dionisia M Samunady, 
ketua Wanita Katolik RI cabang St. 
Monika serta MM Ida Setyawati, 
tak bosanbosannya membakar se
mangat  agar  mereka bisa tampil de
ngan baik. 

Dewan juri yang terdiri da
ri Paulina Dinartisti, Yongki 
Suwarno dan Caecilia Hardiarini  
mengumumkan para pemenang.   Ke
gem biraan meluap ketika dewan juri 
menyebut, peserta nomor 7, Paduan 
Suara WKRI cabang St. Monika 
men  jadi  salah satu pemenang. Tidak 
ada yang menyangka, penampilan 
mereka masuk ‘hitungan’.   

Juara pertama diraih oleh 
Ca bang St. Helena (Paroki Curug), 
Juara ke2 Cabang MBK (Paroki  
Tomang), dan juara ke 3 Cabang St. 
Bonaventura (Paroki Pulomas). Juara 
harapan 1 yaitu Cabang St. Maria Tak 
Bernoda, Juara harapan 2 Cabang St. 
Monika (Paroki Serpong), dan Juara 
harapan 3 Cabang St. Yakobus (Paroki 
Kelapa Gading). Tak ada perjuangan 
yang siasia. Dibalik perjuangan pasti 
ada kemenangan, dan dibalik usaha 
pasti ada keberhasilan. 

Ketua Dewan Pengurus Pusat 
(DPP), Justina Rostiawati, juga 
hadir pada acara ini. Ia memberikan 
semangat kepada peserta, dan  ber
pesan pada seluruh anggota WKRI 
untuk merawat keberagaman suku 
dan adat istiadat sebagai ciri khas 
bangsa Indonesia. “Bernyanyilah de
ngan sebaikbaiknya,” ujar Justina 
mengakhiri sambutannya. 

Usai doa dan sambutan, em
pat pimpinan yang terdiri dari Ketua 
DPP, Justina Rostiawati, Ketua Pre
sidium DPD Jakarta, Scholastika 
Widharyanti P, Anggota Presidium 
I DPD Jakarta, Maristella Miranda, 
serta Anggota Presidium II, Klara R. 
Hermanus —secara resmi membuka 
Fes tival Paduan Suara antar ca
bang.  Lagulagu nasional dan la gu 
Kita Bhinneka Kita Indonesia ber ku
mandang dengan megah dinya nyi
kan oleh seluruh peserta.  

Dalam festival  ini ada 2  lagu 
yang dinyanyikan, yaitu lagu wajib 
yang berjudul “Rahmat Tuhan”, 
dan lagu pilihan. “Rahmat Tuhan” 
adalah sebuah lagu bergaya Dayak 
Uud Danum yang dinyanyikan se
cara acapela. Syair lagu ini berisi 
ungkapan syukur suku Dayak Uud 
Danum yang tinggal di pedalaman 
Kalimantan Barat atas berkat Tuhan 
yang melimpah. Lagu yang terdiri 

dari 2 bait ini akan terdengar indah 
bila dinyanyikan 3 suara; sopran, 
mezzo sopran, dan alto.

Cabang St. Monika  memilih 
lagu rakyat betawi berjudul Ondel
Ondel. Walau berwajah seram,   on
del ondel bagi masyarakat Betawi 
mengandung makna sebagai  penolak 
bala (bala=sial). Syair lagu itu meng
gunakan istilah betawi seperti ‘ngi
bing’, ‘ngarak’, ‘kite’, ‘nyok’ dan lain
lain.  Cara pengucapannya yang harus 
mengikuti logat  Betawi,  menjadi 
kesempatan untuk melestarikan ba
hasa dan budaya  di Indonesia yang 
memiliki  ratusan suku, adat dan 
bahasa.  

Untuk mempersiapkan lomba 
ini, Paduan Suara WKRI cabang St. 
Monika memiliki waktu selama  2 
bulan.  Latihan  dikoordinir oleh MM 
Ida Setyawati, Kabid Kesejahteraan 
yang bertugas mencari anggota ran
ting.  Tidak mudah mendapatkan 22 
anggota yang berasal dari 11 ranting. 
Disiplin dan berkomitmen untuk 
berlatih, adalah syarat yang tidak 
dapat ditawar.  Regina Handrawina 
—seorang pelatih muda belia— 
melatih paduan suara WKRI cabang 
St. Monika. Dengan kemampuan 
ber nyanyi yang paspasan, anggota 
paduan suara WKRI cabang St. 
Monika berlatih ekstra keras. Seperti 
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 M
inggu malam, tang 
gal 22 Juli  lalu, ber
tempat di  rumah 
Petrus Sulars o 
telah dilak sa nakan 

Serah Terima  Ketua Komsos Paroki 
Serpong Ge reja St. Monika, dari 
Helena Sapto kepada Paulus Sugiarto 
Dharmawan. Disaksikan oleh Pen
damping Komsos dari DPH,  Liza 
Budihardja dan Romo Pendamping, 
Romo Yohanes Haris Andjaja, 
OSC.

Janji Tuhan membuat Helena 
Sapto berani menerima tugas. “Bila 
tidak ingat akan janji Tuhan seperti   
dalam  Injil Matius 28 : 20 Aku akan 
menyertai kamu…..

“Sungguh sebagai pribadi yang 
tidak mempunyai kemampuan di bi
dang Komsos, saya berani menerima 

Serah terima 
Ketua Komsos 
Paroki Serpong

Oleh  Helena Sapto

tugas ini. Saya sangat mengandalkan 
Tuhan berkarya dalam menjalani tu
gas ini, dan saya menyerahkan diri 
pada penyelenggaraanNya. Tuhan 
me ngirim orang yang siap mem
ban tu tugas yang beragam di seksi 
Komsos ini.”

Berkanjang dalam doa, dan 
yakin akan kekuatan doa membuat 
Helena bersedia memimpin Seksi 
Komsos, dan 12 tahun mengelola 
majalah Komunika. Perjalanan tugas 
se lama itu memberinya suka dan 
duka, dan membentuknya menjadi 
pribadi yang siap dibentuk oleh Tu
han. “Sungguh kekuatan doa yang 
tak putus yang memberikan kekuatan 
bagi kami menjadi satu tim yang 
solid, saling menolong, dan saling 
memahami. Serasa berada dalam 
satu keluarga.”

Bukan tanpa perjuangan 
ka lau Warta Monika dan majalah 
Komunika terbit tepat waktu. 
Ma  ja lah Komunika yang terbit 
setiap dua bulan sekali dengan 
tampilan colour full, diharapkan 
akan semakin menarik untuk 
dibaca. Juga Website dan media 
sosial —Instagramnya yang ma
kin apik dan berkembang. Ketika 
semangat menurun, selalu ingat 
bahwa umat St Monika  men du
kung kehadiran majalah paroki 
ini dengan memberikan donasi. 
Para pengurus lingkungan juga
lah yang membagikan majalah 
Komunika un tuk semua warga
nya.

Ibarat Satu Tubuh (1 Kor 
12: 1231) kami melayani di paroki 
ini dengan berbagai peran yang 
berbeda, namun semua tertuju 
hanya  bagi kemuliaan Tuhan.

Dengan pergantian ini, tim 
Komsos berterima kasih untuk  
du     kung an para Romo, Dewan Pe
ngurus Harian dan Lingkungan, 
serta Kategorial yang sudah be
kerja sama selama ini. Selamat 
ber karya untuk pengurus yang 
baru, semoga pelayanan yang 
su dah di percayakankan kepada 
bapak dan ibu serta adik adik 
di Komsos St Monika menjadi 
bagian dari tugas perutusan kita 
sebagai umat Allah, khususnya 
Umat St Monika. 
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Inclusivity 
in Diversity

Salah satu Arahan Dasar dari KAJ adalah menjadi umat yang 
inklusif, berperan aktif terlibat dalam kemasyarakatan.

W
arga wilayah 19 yang meliputi area pe
rumahan The Icon, Caspia, dan Avani 
melaksanakan Ardas tersebut dengan 
melibatkan diri dalam perhelatan Sholat 
Ied pada hari raya Idul Fitri 1439H lalu.

Suatu inisiatif  sederhana  untuk terlibat  menjaga 
ke amanan dan menata perparkiran Sholat Ied yang ber
langsung di pelataran parkir Icon Centro Sports Club pada 
hari Jumat 15 Juni 2018 lalu. Dua puluh lima orang warga 
wilayah 19 sudah bersiaga sejak pukul 5.30 pagi untuk 
mengikuti pengarahan dari Komandan Regu keamanan 
terkait teknis pengamanan dan tata parkir. 

Sejak jam 6 pagi, umat yang hendak Sholat Ied mu
lai berdatangan. Dengan sigap kami membantu tata par kir 
sambil melempar senyum dan sapa. Jam 8 pagi Sholat Ied 
pun selesai, dan tibalah tantangan terbesar kami, karena 
secara serempak umat meninggalkan lokasi. Puji Tuhan! 
Perencanaan yang matang dan koordinasi di lapangan 
yang baik, semua dapat berjalan lancar. Tak sampai 30 
me nit, semua kendaraan telah keluar dari perparkiran 
dengan tertib.  

Penerima manfaat langsung atas inisiatif  ini adalah 
para petugas keamanan yang berjumlah tak lebih dari 15 
personil karena mereka bisa menunaikan ibadah Sholat 
Ied. Namun dampak sosialnya lebih dari itu. Saat bertugas 
kami menemui wajahwajah bingung, bertanyatanya sia
pa kami, sekaligus kagum dan haru. “Perparkiran Sholat 
Ied tahun ini, jauh lebih teratur di banding tahuntahun 
sebelum nya,” ujar salah satu umat.

Selepas Sholat, Pak Doel Malik selaku Ketua 
PHBI ICA (Panitia Hari Besar Islam – Icon, Caspia, Avani) 
mengucapkan terima kasih. “Mewakili PHBI warga ICA, 
kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak, teru
tama pada saudarasaudara kami non muslim, yang telah 
membantu kelancaran penyelenggaraan  Sholat Iedul Fitri 
1439H. Mudahmudahan persaudaraan ini terjalin terus, 
dan sebaliknya mohon kami di info bila saudarasaudara 
kami non muslim ada perhelatan di wilayah ICA. Insya Al
lah, kami siap membantu. Mohon maaf  bila ada kekurang
an dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas 
keindahan persaudaraan yang ditampakkan hari ini.”

Di media sosial inisiatif  ini diapresiasi secara po
sitif. Salah satu umat Muslim yang  merasakan langsung 
man faatnya mengunggah di laman sosial medianya: “Pagi 
ini, sholat di lapangan parkir Club House Kompleks. 
Disambut oleh tetanggatetangga cluster non muslim de
ngan senyum mengembang. Mereka bertugas menjaga 
keamanan dan menata parkir. Tampak sigap dan ramah, 
parkiran rapih teratur. Lalu saya merinding, dan mata saya 
hangat. Saya Cuma bisa menungkupkan kedua tangan di 
dada, memberi salam, dan mengucapkan terima kasih tulus 
dari hati. Terima kasih saudarasaudaraku, semoga kita 
selalu menyayangi dalam perbedaan. Selamat merayakan 
Idul Fitri untuk saudarasaudara Muslim.”

Semoga langkah kecil ini menjadi pe nyemangat 
untuk kita semua agar lebih terlibat dalam kemasyarakatan. 
Menebarkan kabar gembira dan per satuan dalam kebera
gaman. Kita Bhineka, Kita Indonesia!

Oleh Dody Setyadi Saputra
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Teater Nichigeki
Oleh Maria Etty

A
KU menunggu petang datang di pelataran 
menara Istana Osaka. Telah kujalin sepakat 
hendak berjumpa dengan Hangga, seorang 
imam misionaris asal Indonesia, di pintu ma
suk Istana Osaka. Saat ini, Hangga ber karya 

di Paroki Tamatsukuri, Osaka.
Kota Osaka yang elok menelentang di hadapanku; 

Gunung Ikoma menjulang perkasa, lekukan Teluk Osaka 
samarsamar menggoda di kejauhan. Sementara angin 
di ngin seakan gemas mencelikkan aku, memelantingkan 
lamunan yang sempat mengunci benakku...

Sejurus berselang, aku beranjak dari bangunan 
megah karya Toyotomi Hideyoshi pada abad ke16 itu. 
Langkahku lekas mencapai sebuah taman yang mengitari 
Istana Osaka. Sekali lagi keindahan membiusku. Ratusan 
batang pohon sakura yang merona membuat nuansa me
rah muda menyungkupku.

Kuturuti kata hati untuk meneruskan langkah. Tak 
kusadari, aku telah kehilangan arah. Padahal petang nyaris 
bertandang, pertanda waktu telah menyongsongku untuk 
menjumpai Hangga.

“Where is the door?” tanyaku berulang kepada be
berapa orang Jepang yang melintas di dekatku. Tak ada 
yang mengerti pertanyaanku! Penasaran mendesakku 
untuk sekali lagi melontarkan tanya kepada sepasang 
remaja yang tengah berasyikmasyuk di emper jembatan. 

Mereka pun tak peduli.  Tidak kudapati satupun petunjuk 
arah dalam bahasa Inggris. Sungguh, Jepang serupa 
belantara huruf  kanji. Orangorangnya cenderung complex 
number one!

“Repot banget buat orang yang nggak ngerti ba
hasa Jepang!” keluhku separuh menyerapah. Padahal se
mangatku berkobar ingin segera menjumpai Hangga. Dia 
pula salah satu alasan mengapa aku bisa menjejak Jepang. 
Sudah enam tahun aku tak lagi melihat sosoknya. Selama 
itu pula aku jatuh bangun mengenyahkan bayangannya 
dari benakku.

Setelah tersesat sekian waktu, perjumpaan dengan  
Hangga menjadi puncak kegembiraanku! Bersantap de ngan  
imam yang rupawan di senja yang temaram, menjadi kein
dahan yang nyaris sempurna. Hangga mem  per  kenalkan 
gaya kuliner Kaiseki  di sebuah restoran berkelas.

“Kaiseki bukan sekadar makan enak, Ett!” celetuk 
Hangga di selasela hangatnya perbincangan. Sejenak ia 
menyinggung ihwal Kaiseki. Harmonisasi keindahan hi
dang an dengan perlengkapan makanan yang ditata sesuai 
musim di Jepang. Juga makna filosofi yang terkandung di 
balik kelezatannya, membuat aku mengacungkan kedua 
jempolku di depan hidung bangir Hangga.

Sebelum tengah malam menjemput, aku kembali 
ke Hotel Osaka, sementara Hangga pulang ke biaranya di 
Tamatsukuri.
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“Besok, aku jemput  kamu pukul 06.00, Ett. Kita 
harus tiba di Bandara Kansai sekitar pukul 07.00 supaya 
kita tidak tertinggal pesawat ke Akita,” ujar Hangga 
sementara senyumnya merekah.

***

Aku ingin menulis tentang Bunda Maria dari Akita. 
Peristiwa penampakan itu telah berlangsung lama tapi 
informasinya senyap di Tanah Air. Dari sebuah buku, 
aku tahu bahwa Bunda Maria menampakkan diri kepada 
Suster Agnes Sasagawa di Biara Abdi Ekaristi Yuzawadai 
di pinggiran kota Akita, Jepang Utara, sekitar dua dekade 
lalu. Realitas ini mengilik batinku untuk berziarah ke sana. 
Sebagai wartawan, aku ingin membawa “oleholeh” dari 
Akita.

Sebelum berangkat ke Jepang, aku kembali memilin 
temali korespondensi dengan Hangga. Setelah sekian waktu 
aku berhasil membendung hasrat untuk menghubunginya, 
kali ini mau tak mau aku perlu menyapanya lewat surat 
elektronik. Bagiku, Jepang identik dengan Hangga. Meski 
dia telah berjubah, tetap ada semburat niat ingin berbagi 
kisah dengannya. Bagaimanapun, kami pernah dekat. 
Jalan hidup yang lantas bertutur beda...

Kegembiraanku tumpahruah tatkala semua per
siap an ke Negeri Para Samurai itu telah matang. Apalagi 
Hangga terkesan tak sabar menantiku.

“Ett, kapan kamu datang?” Berulangkali ia me
lemparkan pertanyaan seerupa via email.

“Sabar, Romo. Aku pasti datang!”
Selang sehari menjelang keberangkatanku, kembali 

ia menyuratiku.
“Aku akan mengantarmu ke Akita. Kamu akan 

takjub, Ett!”
Akhirnya, kakiku benarbenar menjejak Akita. Biara 

Abdi Ekaristi ada di depan mata. Sebuah bangunan berco
rak kayu sebagaimana rumahrumah tradisional Jepang. 
Di depannya, halaman berumput hijau membentang bak 
permadani. Nuansa khas pedesaan Jepang yang sarat 
pesona.

Didampingi Hangga, aku leluasa mendulang da
ta mengenai penampakan Bunda Maria di tempat ini. 
Kendala bahasa teratasi karena Hangga yang merangkai 
wawancara, sementara manik mataku tak jeda mengamati 
seisi biara. Tak terduga, Hangga menggenggam telapak 
tanganku, menuntunku ke sebuah patung Bunda Maria 
yang berdiri di atas bola dunia. Patung kayu itu dipahat 
dengan cermat. Alkisah, berulangkali tangan kanan patung 
itu pernah mengeluarkan darah.

Setelah bercakapcakap dengan seorang biaraawati 
Abdi Ekaristi, Hangga memaparkan kepadaku bahwa pada 
tahun 1984, Ordinaris Keuskupan Akita, Mgr. Shojiro Ito, 
pernah menerbitkan surat pastoral sebagai Penghormatan 
kepada Bunda Maria dari Akita. “Peristiwa ini sangat 
mengesankan bagi umat Katolik Jepang,” tandas Hangga.

Di akhir kunjungan ke Akita, tidak kusangka Hangga 
pamit kepadaku. Sembari mengecup dahiku, ia berujar. 
“Maafkan aku, Ett. Lusa, aku tidak bisa mengantarmu ke 
Bandara Narita. Aku harus menghadiri sebuah pertemuan 
di Tokyo.”

“Nggak apa, Romo. Aku sudah sangat berterima 
kasih diantar ke Akita,” jawabku sembari berupaya me
nutupi sesal yang sontak menyelinap di batinku.

Kami berpisah tatkala kegelapan malam telah 
sedemikian pekat.

***

Masih tersisa sehari sebelum aku kembali ke Indonesia. Aku 
menghabiskan sebagian waktuku di Pusat Perbelanjaan 
Ginza, Tokyo. Di tengah lautan manusia, sepi menyengatku.  
Ditinggal Hangga di metropolitan yang asing ini membuat 
sesal masih menguntitku.

Tibatiba, sebuah teks dari sobatku Rudy di Jakarta 
masuk di ponselku. “Hai Nona, nonton cabaret  di Teater 
Nichigeki dong. Sayang dilewatkan kalau kamu sudah 
tiba di Tokyo,” isi teks itu. Segera kubuka peta Tokyo. Ah, 
letaknya di Yurakucho, tidak jauh dari Ginza Tokyu Hotel 
tempatku bermalam. 

Senja baru usai ketika aku tiba di Teater Nichigeki. 
Tanpa paham apa yang tertulis di poster, aku membeli 
karcis. Saat kumasuki ruang teater, pertunjukan hampir 
digelar. Sorot lampu warnawarni mulai saling berkejaran 
di atas panggung, tatkala dengan lincahnya empat perem
puan langsing meliukliukkan tubuhnya mengawali acara. 

Disiram benderang cahaya, paras penaripenari itu 
terpampang jelita. Gerak tubuh mereka tertata serempak, 
hilirmudik dengan lentur dalam berbagai gaya. Sementa
ra irama musik naik turun; menghentak dan menghanyut
kan. Selanjutnya, silih berganti para penari menyodorkan 
ke molekan tubuh mereka, mengundang tepuk tangan pe
nonton.

Tidak terasa pertunjukan tuntas di pengujung 
malam. Setelah penonton lengang, dengan enggan aku 
beranjak. Di depan Teater Nichigeki, tibatiba suara tawa 
menyambar perhatianku. Ditelan keremangan malam, 
seorang lelaki tampak akrab dengan salah seorang penari 
Nichigeki.... Hampir tak percaya, kucermati sosok lakilaki 
itu. Alamak... Hangga! 
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DAPUR & DONASI

Untuk donasi ke KOMUNIKA mohon transfer ke

BCA Cabang Wisma
No. 497-075-008-3 

a/n. PGDP Paroki/Gereja Santa Monika

 P
ada 24 Juni 2018 telah dilakukan pelantikan para Ketua Seksi 
di Paroki Serpong, di antaranya yang dilantik adalah  Paulus 
Sugiarto sebagai Ketua Seksi Komsos. Paulus meng gantikan 
Helena Sapto yang telah menyelesaikan tugas nya sebagai 
Ketua Komsos periode 2015 – 2018. Se telah Paulus dilantik 

secara resmi, maka mulailah diskusi untuk mencari kader-kader baru di 
Komsos, baik untuk Majalah Komunika, Warta Monika maupun Website 
yang berganti nama dengan Sub Seksi Digital. Pengurus lama Komsos sudah 
menyiapkan calon-calon Ketua Sub Seksi tersebut tetapi tentu menunggu 
Ketua Komsos yang baru dan Romo Pendamping Komsos. Johanna 
Kemal yang sebelumnya bertugas di Redaksi Komunika diminta untuk 
menjadi Ketua Sub Seksi Komunika menggantikan Maria Etty. Florensia 
Unggul Damayanti yang sebelumnya bertugas di Redaksi Komunika dan 
Website  menggantikan Julius Saviordi sebagai Ketua Sub Seksi Digital. 
Tim Digital di bawah koordinasi Florensia, diisi oleh generasi muda yang 
penuh semangat, dinamis dan aktif. Tim Digital ini ada lah pengembangan 
Tim Website ditambah media sosial facebook, instagram dan YouTube. Media 
ini diharapkan da pat menjangkau generasi muda, dan dapat mempercepat 
pewartaan berita-berita Paroki. 

Senin, 23 Juli 2019 jam 19.00 tim Komsos lama dan baru mengadakan 
pertemuan untuk pertama kalinya. Kolaborasi dalam Tim Komsos yang terdiri 
dari Tim Komunika, Tim Digital dan Tim Warta Monika diharapkan akan 
menjadikan Komsos sebagai media pewartaan antar Paroki dan umatnya. 
Event awal kepengurusan Kom sos yang baru adalah menyelenggarakan 
seminar Jurnalistik pada 29 Juli 2018 di SD. St. Antonius Padua dengan 
pembicara Maria Etty dan  Andreas Maryoto dari Kompas. Seminar ini 
sebagai upaya mengajak umat lingkungan untuk memahami  jurnalistik, 
dan inhouse training  bagi Tim Komunika untuk meningkatkan kompetensi. 
Kesegaran ke pengurusan yang baru tampak dalam tampilan Majalah 
Komunika edisi ini yang lebih ceria dan lebih modern. Semoga tampil an ini 
berkenan di hati kita semua. 

Tema Komunika edisi 5/2018 mendatang adalah Literasi Media. 
Gereja mengajak kita untuk memahami tentang literasi media. Agar dalam 
kehidupan kita ber masyarakat, kita dapat berperan menjadi se orang yang 
mem bangun budaya bermedia positif, mencari sumber berita terpercaya, 
dan menyebarkan berita positif  untuk melawan berbagai berita hoax dan 
negatif. Dengan de mikian kita dapat mem bangun kesadaran kebangsaan, 
kebhinnekaan, dan toleransi.

DONASI DITERIMA 
Edisi 04/XVIII

Juni -  Juli 2018
(data dalam rupiah)

DONATUR
 JUMLAH 

  (Rp.)

St Petrus 400,000

St Carolus Borromeus 1,632,000

St Martha 600,000

St Yohanes Pembaptis 1,764,000

St Dominikus 150,000

NN 8990 1,314,000

Bunda Theresa 738,000

St Mikael 1,584,000

Ratu Pecinta Damai 300,000

St Klaudius 260,000

St Maria Goreti 2,640,000            

St Georgius 720,000 

St Gerardus Majela 792,000

St Isidorus Sevilla 1,224,000 

St Lidwina 369,000

St Theresa Avilla 135,000

St Melchior 945,000

St Bonifasius 120,000

St Theodorus Studite 250,000

St Dominikus 150,000

St Laurensius 1,500,000

St Agnes 504,000

St Klaudius 260,000

St Thomas Rasul 1,395,000

St Ursula 846,000

St Brigitta 612,000

St Bonaventura 216,000

Total donasi 21,420,000
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