




Seksi Keadilan dan Perdamaian (SKP) merupakan 
penegasan dari semangat Arah Dasar (ARDAS) 
Keuskupan Agung Jakarta, tahun 2016 – 2020. Sebagai 
wujud dari pengamalan Pancasila, Gereja ingin turut 
ambil bagian dalam menjunjung peradilan bagi 
umatnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 
damai. Seksi ini merupakan perpanjangan dari Komisi 
Keadilan & Perdamaian (KKP) yang diresmikan oleh 
Bapak Uskup Ign.Suharyo pada tanggal 28 Agustus 
2016 lalu. 

Seksi ini berisi umat-umat paroki yang memiliki 
kompetensi di bidang hukum dan juga advokasi. 
Adapun tugas dari SKP adalah menumbuh 
kembangkan tanggung jawab dan kepedulian 
terhadap upaya-upaya untuk menegakkan keadilan 
dan perdamaian, terutama untuk perdamaian dan hak-
hak asasi manusia. Melalui seksi ini, Gereja diajak untuk 
dapat menginspirasi, memfasilitasi, mengkoordinasi 
serta memperjuangkan keadilan perdamaian untuk 
seluruh umat paroki.
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Iman akan Yesus Kristus yang menyelamatkan memiliki dimensi 
sosial, sehingga perlu dibagikan dan diwujudnyatakan dalam 
kehidupan konkret. Gereja sebagai paguyuban umat beriman 
perlu peka pada situasi sosial masyarakat yang sedang terjadi. 
Gereja mempunyai kewajiban menyuarakan dan menghimbau 
umat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan 
kehidupan berbangsa dan bernegara menuju arah yang lebih 
baik. Merespon situasi yang sedang dan akan terjadi di negara 
kita, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan 
tahun 2019 sebagai tahun berhikmat. Dengan penuh hikmat 
kita semua di ajak untuk mencerminkan nilai-nilai ajaran Kristiani 
dalam kehidupan konkret. 

Melalui rahmat pembaptisan yang kita terima, kita di utus ke 
tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. 
Menjadi garam dan terang dunia berarti kita harus berani untuk 
bertolak ke tempat yang lebih dalam ‘Duc In Altum’, bertemu 
dan hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan 
semangat yang dicanangkan oleh Gereja Keuskupan Agung 
Jakarta pada tahun ini, mari kita hadir dalam kehidupan nyata 
Gereja dan masyarakat sosial bangsa kita dengan hikmat ristiani. 
Mengapa demikian? “karena kita Katolik dan karena kita juga 
Indonesia”.

Hikmat dari Ilahi 
untuk manusia

Richard Paneson

CHIKO NAMANG
Staf Redaksi

SAPAAN REDAKSI
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KEUSKUPAN Agung Jakarta 
(KAJ) mencanangkan 
pastoral evangelisasi 2019 

dengan tema besar “Tahun 
Berhikmat”, yang secara serentak 
dibuka pada tanggal 5-6 Januari 
2019. Gereja KAJ menyadari 
bahwa Gereja terpanggil untuk 
berperan aktif dalam masyarakat. 
Sebagai paguyuban umat beriman 
yang sedang berziarah di dunia 
ini, Gereja KAJ menyadari perlunya 
membangun kepekaan pada 
situasi nasional yang sedang dan 
akan dihadapi oleh bangsa ini di 
tahun 2019. 

Gereja memahami bahwa iman 
Kristiani akan Yesus Kristus yang 
bangkit, juga memiliki dimensi 
sosial yang perlu dibagikan 
kepada sesama dengan penuh 
hikmat dalam situasi kehidupan 
konkret. Tahun ini Bangsa 
Indonesia akan melaksanakan 
pesta demokrasi, yaitu memilih 
calon anggota legislatif dan 
presiden beserta wakilnya. Gereja 
mengajak seluruh umat untuk 
berpartisipasi pada acara lima 
tahunan ini dengan penuh hikmat. 
Melalui tema ini pula Gereja KAJ 
mau mengajak seluruh umat di 
lingkungan paroki dan kategorial 
untuk mengimplementasikan 
semangat hidup penuh hikmat 
dalam situasi konkret yang 
dihadapi di masing-masing 
komunitas. 

Apa itu hikmat dan mengapa 
kita perlu secara hikmat 
menghadapi situasi konkret 
kehidupan kita? Mari kita melihat 
hikmat itu dari dua kisah: pertama 
melalui kisah Raja Salomo dalam 
Perjanjian Lama, dan kedua 
dari kisah perumpamaan Yesus 
tentang orang Samaria yang baik 
dalam Perjanjian Baru.

SALOMO DAN HIKMATNYA

Kisah tentang Raja Salomo dalam 
perjanjian lama merupakan 

salah satu kisah orang yang 
berhikmat. Suatu hari Salomo 
dalam kapasitasnya sebagai 
Raja dihadapkan pada sebuah 
situasi sulit yang perlu ia tengahi: 
dua wanita memperebutkan 
seorang bayi. Adapun dalam 
satu rumah, tinggal dua wanita 
yang masing-masing baru saja 
melahirkan bayi laki-laki dalam 
waktu yang hampir bersamaan, 
Salah satu bayi dari kedua wanita 
tersebut meninggal dunia dan 
mengakibatkan perebutan bayi 
mungil tersebut. Tidak ada saksi 
lain dalam peristiwa tersebut. 
Karena masalah ini tidak selesai 
di pengadilan yang lebih rendah, 
akhirnya masalah ini dibawa ke 
hadapan Salomo Raja Israel. 

Setelah beberapa waktu 
mendengarkan tentang masalah 
itu, Salomo meminta sebuah 
pedang. Dengan raut muka 
bersungguh-sungguh Salomo 
memerintahkan agar bayi laki-laki 
yang diperebutkan kedua wanita 
itu dibelah dan masing-masing 
wanita mendapat setengah 
bagian. Seketika itu juga, ibu 
kandung memohon kepada 
Salomo untuk memberikan anak 
itu kepada wanita lainnya. Tetapi, 
wanita lainnya itu tetap berkeras 
agar anak tersebut dibelah. Kini 
Salomo tahu siapa ibu kandung 
sebenarnya dari bayi laki-laki itu. 
Salomo mempunyai pengetahuan 
tentang keibaan hati yang lembut 
seorang ibu terhadap anak 
kandungnya, dan ia menggunakan 

pengetahuan tersebut untuk 
menyelesaikan permasalahan 
itu. Kisah menyelesaikan kasus 
memperebutkan bayi laki-laki 
ini adalah sebuah kisah tentang 
hikmat besar yang dimiliki oleh 
Raja salamo. Mereka sangat 
kagum, “sebab mereka melihat 
bahwa hikmat Allah ada dalam 
dirinya”. Ya, hikmat Salomo adalah 
pemberian Allah. Yehuwa telah 
memberinya “hati yang bijaksana 
dan berpengertian (1 Raja 
3:12,28).

ORANG SAMARIA DAN 
HIKMATNYA

Dalam Injil Lukas 10:25-37 
Yesus memberikan sebuah 
perumpamaan tentang 
bagaimana hikmat itu hadir dan 
seharusnya bekerja dalam diri 
seseorang. Perumpamaan itu 
diberikan Yesus untuk menjawab 
sebuah pertanyaan seorang ahli 
taurat tentang siapakah sesamaku 
manusia dalam rangka upaya 
memperoleh hidup yang kekal. 
Yesus menjawab pertanyaan itu 
dengan memberikan sebuah 
perumpamaan tentang seorang 
Samaria yang baik hati. 

Dalam perumpamaan itu Yesus 
mengajarkan sebuah hikmat 
untuk mengasihi sesama manusia 
tanpa melihat latar belakang 
siapa manusia tersebut. Karena 
pertikaian antara Samaria dan 
Yerikho maka ketika seorang Lewi 
dan seorang Imam melihat orang 
yang dirampok di tengah jalan 
terkapar, mereka menghindar 
karena mereka menganggap dia 
bukan bagian dari mereka. Imam 
dan Lewi dalam perumpaan Yesus 
ini memperlihatkan kepada kita 
bahwa mereka tidak menunjukkan 
peran yang melekat dalam diri 
mereka. Peran yang mereka 
dapatkan dalam strata masyarakat 
pada jaman itu sesungguhnya 
juga harus menunjukkan 
kualitas diri mereka. Yesus dalam 

Orang berhikmat adalah 
orang yang menggunakan 
kepandaian dan jabatan 

yang mereka miliki untuk 
sesuatu yang baik
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perumpamaan ini lebih jauh 

mau menunjukkan bagaimana 

seharusnya orang yang berhikmat. 

Orang berhikmat adalah orang 

yang menggunakan kepandaian 

dan jabatan yang mereka miliki 

untuk sesuatu yang baik. Seorang 

Lewi dan Seorang Imam tidak 

menggunakan kepandaian dan 

jabatan yang mereka miliki untuk 

tujuan kebaikan menolong orang 

yang dirampok, mereka tidak 

berhikmat.

BAGAIMANA KITA BERHIKMAT?

Raja Salomo telah menunjukkan 

sebuah hikmat dengan 

menggunakan pengetahuan yang 

ia miliki akan keibaan hati seorang 

ibu. Dengan pengetahuan itu Ia 

akhirnya dengan pasti mengetahui 

siapa ibu kandung dari bayi 

laki-laki yang diperebutkan. 

Orang Samaria yang baik hati 

dalam perumpamaan Yesus 

menunjukkan hikmat mengasihi 

sesama manusia tanpa batas, 

meskipun sesama yang 

membutuhkan kasih itu adalah 

musuh. 

Tentu setiap masa memiliki 

tantangannya tersendiri. Pada 

masa ini sebagai umat Paroki 

Cilangkap, St. Yohanes Maria 

Vianney yang hidup dalam 

sebuah negara, kita ditantang 

untuk mengimplementasikan 

penghayatan iman kita secara 

konkret. Dengan hikmat dalam 

diri kita, kita diundang untuk 

mensukseskan persiapan 

pemilihan umum. Kita perlu 

menggunakan pengetahuan 

yang kita miliki secara tepat, 

untuk menjadikan pesta 

demokrasi sebagai hal yang 

menggembirakan. Beberapa cara 

yang dapat kita lakukan adalah 

dengan: memberikan informasi 

yang benar, tidak memutar 

balikkan fakta, dan menggunakan 

akal budi dalam terang iman 

kristiani untuk menentukan 

sebuah pilihan politik kita. 

Seluruh kepribadian kita 

melalui tutur kata dan perilaku 

akan menjadi sebuah hikmat 

jika kita seperti Salomo dan 

seorang Samaria yang baik 

hati itu, memposisikan Tuhan 

sebagai sumber hikmat. Raja 

Salomo mendapat hikmat 

karena ia sungguh-sungguh 

meminta hikmat itu dari Allah. 

Orang Samaria yang baik hati 

itu sungguh mengasihi Allah 

sehingga kasihnya pada Allah ia 

wujudnyatakan dalam hikmatnya 

mengasihi sesama. 

Hikmat ilahi tidak terbatas 

pada orang-orang yang memiliki 

kecerdasan yang luar biasa atau 

orang-orang yang memiliki 

pendidikan tinggi. Allah bersedia 

memberikan hikmatnya kepada 

kita, tidak didasarkan pada latar 

belakang kita. Hikmat Allah hadir 

bagi Salomo dalam kebesarannya 

sebagai raja dalam sebuah 

kerajaan, dan hikmat Allah itu 

juga hadir dalam kesederhanaan 

orang Samaria yang baik hati. 

Semoga kita sungguh-sungguh 

menjadi pribadi yang berhikmat, 

memberikan sumbangsih yang 

positif bagi kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Kita Katolik, kita 

Indonesia. (Chiko)

Raja Salomo memerintahkan agar bayi 
laki-laki yang diperebutkan kedua wanita itu 
dibelah agar masing-masing mendapatkan 
setengah bagian

Ilustrasi: www.lds.org



HISTORIA

KATA-kata Bhineka Tunggal 
Ika sudah tidak asing lagi 
di telinga rakyat Indonesia. 

Kata-kata ini menjadi semboyan 
negara kita, Indonesia. Tapi 
apakah ada yg tahu dari mana 
kata-kata itu berasal? Dan apa 
filosofinya sehingga dijadikan 
sebagai simbol pemersatu bangsa 
kita? 

Kata-kata Bhineka Tunggal Ika 
merupakan kutipan dari Kitab 
Sutasoma. Kitab yang judul 
resminya Purusadha ini, digubah 
oleh Mpu Tantular dalam bentuk 
kakawin (syair) dengan bahasa 
Sansekerta pada masa kejayaan 
Majapahit, di bawah pemerintahan 
Hayam Wuruk (1350-1389). Kitab 
yang merupakan satu-satunya 
kakawin bersifat epis yang 
bernafaskan agama Buddha ini, 
pernah ditulis kembali di atas daun 
lontar pada tahun 1851 dengan 
menggunakan aksara Bali, namun 
berbahasa Jawa Kuno, tetapi tidak 
diketahui siapa yang menulisnya, 
dan saat ini menjadi menjadi 
salah satu koleksi Perpustakaan 
Nasional. 

Sama seperti namanya, 
sebenarnya kitab ini menceritakan 
kisah Pangeran Sutasoma yang 
merupakan titisan Sang Buddha. 
Adapun salah satu bunyi syairnya 
sebagai berikut : 

Hyāng Buddha tanpāhi Çiva 
rajādeva
Rwāneka dhātu vinuvus vara 
Buddha Visvā,
Bhimukti rakva ring apan kenā 
parvvanosĕn,

Mangka ng Jinatvā kalavan 
Çivatatva tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana 
dharma mangrwa.

Terjemahan: 

Konon Buddha dan Siwa 
merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda,
tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) 
dan Siwa adalah tunggal
Terpecah belahlah itu, tetapi satu 
jugalah itu. Tidak ada kerancuan 
dalam kebenaran.

Kata “Bhineka Tunggal Ika” 
pada Kitab Sutasoma terdapat 
pada pupuh 139 bait 5. Kata neka 
berarti "macam" dan menjadi 
pembentuk kata "aneka" dalam 
Bahasa Indonesia. Kata tunggal 
berarti "satu". Kata ika berarti 
"itu". Secara harfiah, Bhinneka 
Tunggal Ika diterjemahkan 
"Beraneka Satu Itu", yang memiliki 
makna; meskipun beranekaragam 
tetapi tetap satu. 

 Dapat disimpulkan, ternyata 
konsep kebhinekaan ini sudah 
ada sejak zaman dahulu pada 
masa kerajaan. Sejak dulu, Bangsa 
Indonesia sudah mengakui, 
mencintai, menghargai dan 
juga menghormati adanya 
keanekaragaman jauh sebelum 
nama Indonesia sendiri ada. 
Sebagai contoh, kutipan syair 
pada Kitab Sutasoma ini menjadi 
pemersatu dan pemupuk toleransi 
pada masa Majapahit, yang pada 
saat itu rakyatnya memeluk agama 
Hindu-Siwa dan Buddha, dan 

semua dapat hidup berdampingan 
dengan penuh damai. 

Hal ini pula yang ingin 
diwariskan oleh para pemimpin 
kita pada awal kemerdekaan 
Republik Indonesia, dengan 
harapan Indonesia dapat menjadi 
negara yang selalu bersatu 
sebagaimana di zaman dahulu, 
dimana kerajaan Majapahit 
yang cukup lama menguasai 
hampir seluruh wilayah di Asia 
Tenggara, tetap dapat bersatu 
mempertahankan kejayaannya di 
tengah tingkat kemajemukan yang 
sangat tinggi. 

Bhineka Tunggal Ika menjadi 
bahan diskusi antara Muhamad 
Yamin, I Gusti Bagus Sugrwa 
dan Bung Karno di sela-sela 
sidang BPUPKI tahun 1945. 
Mereka menilai, bahwa kata-kata 
dalam Kitab Sutasoma ini dinilai 
sangat cocok dan relevan untuk 
dapat diimplementasikan dalam 
kehidupan Bangsa Indonesia, 
yang memiliki keragaman agama, 
suku, ras, budaya, bahasa,dan 
adat istiadat. Sehingga, 
kemudian dijadikan sebagai 
semboyan Negara Indoenesia 
dan tertulis tepat di atas pita 
yang dicengkeram Garuda dan 
disandingkan dengan Pancasila 
pada lambang Negara Indonesia. 

Semoga kita semakin dapat 
menghayati dan meneruskan 
nilai-nilai baik yang diwarisi 
oleh para leluhur kita demi 
keutuhan Nusantara ini. Karena, 
pada dasarnya kita dan semua 
kebhinekaan yang ada di negri ini 
diikat dalam satu kesatuan yang 
disebut INDONESIA. (Sefin)

WARISAN KEBHINEKAAN 
SEJAK DULU HINGGA SEKARANG
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SESUNGGUHNYA aku ini 
hamba Tuhan; jadilah padaku 
menurut perkataanmu itu.” 

Kata-kata ini keluar dari Maria 

saat diyakinkan oleh ucapan 

Malaikat Gabriel kepadanya. 

“Jangan takut, hai Maria, sebab 

engkau beroleh kasih karunia 

dihadapan Allah. Sesungguhnya 

engkau akan mengandung dan 

akan melahirkan anak laki-laki dan 

hendaknya Dia akan menamai 

Yesus. Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang 

Maha Tinggi.” (Luk1: 38, 30-32)

Perkataaan Maria tersebut 

menjadi tonggak sejarah awal 

Karya Allah dalam penebusan 

umat manusia. Maria sanggup 

menerima tugas berat yang 

diturunkan Allah Bapa kepadanya, 

tanpa syarat, dan dengan penuh 

konsekuensi. Maria menyerahkan 

diri kepada Allah Bapa secara total 

untuk menjadi Ibu dari Putra Allah 

sendiri.

Maria dalam Injil hanya disebut 

beberapa kali, namun perannya 

sangat besar dalam karya 

penebusan sejak Yesus dilahirkan 

sampai Yesus wafat di salib. 

Hanya karena campur tangan 

Allah, Maria berani memutuskan 

untuk menerima, menyerahkan 

diri dan sanggup dengan 

konsekuensi yang mungkin 

akan dihadapinya. Termasuk 

jika Yusuf tidak mempercayai 

Maria, atau hukuman rajam 

terhadapan perempuan yang 

sudah mengandung padahal 

belum menikah. Hanya karena 

imannya, Yusuf menerima Maria 

tunangannya, meskipun sempat 

ragu-ragu dan diam-diam ingin 

menceraikannya. 

Yusuf dan Maria, menjadi satu 

keluarga sederhana sebagai 

tukang kayu, takut akan Allah 

dan taat pada raja/negara. Ketika 

Kaisar Agustus mengeluarkan 

suatu perintah untuk melakukan 

sensus penduduk, Yusuf dan 

Maria pergi dari kota Nazaret di 

Galilea ke Yudea, ke kota Daud 

yang bernama Betlehem,- karena 

ia berasal dari keluarga keturunan 

Daud. Adapun jarak yang 

ditempuh kurang lebih 150 km, 

dengan kondisi jalan yang tidak 

rata dan kondisi Maria yang saat 

itu sedang mengandung. 

"Ketika mereka di situ tibalah 

waktunya bagi Maria untuk 

bersalin, dan ia melahirkan 

seorang anak laki-laki, anaknya 

yang sulung, lalu dibungkusnya 

dengan kain lanpin dan 

dibaringkannya didalam 

palungan, karena tidak ada 

tempat bagi mereka di rumah 

penginapan.” (Luk 2:1-6).

Maria mampu menemukan 
sapaan Tuhan dalam setiap 
peristiwa dan pengalaman hidup 
yang dialaminya. Banyak peristiwa 
yang menunjukkan peran Maria 
dalam karya kuasa Allah; Sikapnya 
yang selalu sabar dan bijaksana 
ketika Yesus diketemukan di Bait 
ALLAH setelah mencari selama 
tiga hari perjalanan dari Nazaret 
ke Yerusalem, sikap peduli Maria 
supaya orang tidak malu dengan 
mujizat pertama pada pesta 
perkawinan di Kana, Maria yang 
selalu setia menemani Yesus 
dalam sengsara memanggul 
salib menuju bukit Golgota, 
bahkan sampai Yesus mati disalib. 
Banyak peristiwa lain yang tidak 
kita ketahui yang dialami Maria 
sebagai ibu dalam keluarga dan 
anggota masyarakat pada waktu 
itu. 

Mengawali tahun 2019, berkat 
kelahiran Yesus lewat perantaraan 
Maria menjadi “Hikmat Allah Bagi 
Kita”, menjadi sumber inspirasi 
dan memberikan daya bagi kita 
untuk terus bertumbuh dalam 
kasih dan kesucian, dalam hikmat 
dan kebijaksanaan. Sesuai dengan 
pesan Mgr. Suharyo, Uskup 
Keuskupan Agung Jakarta, untuk 
memasuki Tahun Berhikmat 
dengan semboyan “Amalkan 
Pancasila: Kita Berhikmat, Bangsa 
Bermartabat”.

Hikmat Bunda Maria

“Hidup dalam

SUARA UMAT

Kuasa Allah”
F. A .  S A N T O S O



AWAL mula Tuhan 
menciptakan manusia 
ada dalam Kitab Kejadian 

2:18, “Tidak baik, kalau manusia 
itu seorang diri saja. Aku akan 
menjadikan penolong baginya 
yang sepadan dengan dia". Ini 
bisa dimaknai bahwa Tuhan Allah 
menghendaki keduanya sama 
dalam hal martabat, kebijaksanaan 
dan kebaikan. Makna penolong 
juga berarti Allah menciptakan 
laki-laki dan perempuan sebagai 
sebuah persekutuan, dimana 
keduanya diharapkan dapat 
saling melengkapi. Seperti 
yang dikatakan oleh St. Paulus, 
”karena kamu semua dibaptis 
dalam Kristus, telah mengenakan 
Kristus, tidak ada laki-laki dan 
perempuan.”

Sedangkan makna sepadan bisa 
dikatakan sebagai kesetaraan, 
bukan saling mendominasi satu 
sama lain. Firman Allah yang 
menggambarkan hal ini adalah 
ketika perempuan diciptakan dari 
tulang rusuk pria. Penciptaan ini 
menandakan bahwa perempuan 
digambarkan sebagai aku yang 
lain atau bisa dipahami sebagai 
penolong, seperti dikatakan dalam 
Kitab Kejadian 2:23, “inilah dia, 
tulang dari tulangku dan daging 
dari dagingku.” 

Pemilihan tulang rusuk 
juga bukan tanpa alasan, Ini 
menandakan bahwa rusuk berarti 
kesetaraan, bukan dari kepala 

yang mendominasi atau dari 
kaki yang berarti subordinat. 
Namun, dibalik kesetaraan, Allah 
juga berfirman bahwa pria dan 
perempuan mempunyai peran dan 
tanggung jawab yang berbeda. 
Lalu, dimana peran perempuan di 
Gereja?

Tahun 1993, terdapat 
konferensi yang dilakukan oleh 
Para Uskup yang tergabung 
dalam FABC (The Federation 
Asian Bishop’s Conference). 
Salah satu rekomendasi yang 
dilakukan ialah memperjuangkan 
kesetaraan gender. Setidaknya 
30% perempuan harus duduk 
di dalam semua organisasi dan 
Dewan Gereja. Di Indonesia pun 
kesetaraan Gender bisa terlihat 
ketika tahun 2014, Surat Gembala 
Konferensi Wali Gereja Indonesia 
(KWI) mendorong orang-orang 
Katolik untuk memberikan 
pilihan kepada calon legislator 
perempuan.

Lalu pertanyaannya apakah 
komposisi 30% perempuan 
sudah terlaksana dengan baik 
dalam hidup menggereja? Kalau 
kita telisik lagi, dapat dikatakan 
bahwa kuota 30% tidak pernah 
terjadi dan tidak pernah dapat 
memenuhi ketentuan. Lalu 
selanjutnya apakah ini karena 
ketidakmauan dari perempuan 
untuk terlibat aktif dalam struktur 
agama atau sebaliknya? Atau 
perempuan hanya ingin terlibat 

organisasi yang khusus terkait 
perempuan, seperti Wanita 
Katolik (WK) sedangkan untuk 
organisasi lainnya tidak? Apakah 
jika belum terpenuhi komposisi 
30% berarti belum tercipta 
kesetaraan? Kesetaraan menurut 
hemat penulis tidak hanya 
berbicara secara kuantitatif, 
tetapi juga kualitatif. Kesetaraan 
gender bukan hanya dilihat dari 
keterlibatan dalam struktur gereja, 
namun juga dalam memainkan 
peran sebagai Ibu atau istri. 

Sebagai Ibu, maka perempuan 
dianugerahi tanggung jawab 
untuk memelihara dan 
mengajar anak-anaknya dalam 
mewujudkan kehidupan yang 
sejahtera serta ikut terlibat dalam 
kegiatan menggereja. Kenapa 
ini dibebankan kepada seorang 
perempuan? Karena perempuan 
disimbolkan sebagai pribadi yang 
feminim, penuh kasih sayang, 
dan pelayanan dengan cinta 
sehingga keberhasilan dalam 
kegiatan menggereja disebabkan 
keberhasilan dalam berkeluarga. 
Perempuan juga digambarkan 
untuk menjaga relasi insani dan 
pemeliharaan orang lain. Karena 
itu dapat dikatakan bahwa 
anggota keluarga yang aktif di 
gereja karena peran Ibu, seperti 
Bunda Maria yang terus menyertai 
dan mendukung pelayanan Yesus 
hingga pada wafat-Nya.

Tuhan menciptakan
Laki-laki

& Perempuan
sebagai manusia

yang setara

RAGAM
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SEJAK tahun 2016, setiap 
tahunnya Keuskupan 
Agung Jakarta memiliki Arah 

Dasar (ARDAS) yang bertujuan 
agar umat Katolik dapat lebih 
merenungkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. 
Nilai-nilai yang ingin diangkat 
bisa dibilang merupakan hal yang 
sangat mendasar yaitu: AMALKAN 
PANCASILA, yang diharapkan bisa 
terwujud dalam tindakan kongkrit 
yang membawa pembaharuan 
dan perubahan nyata.

Tema-tema ARDAS yang 
diangkat sejak tahun 2016-2018 
antara lain : “Kerahiman Allah 
yang Memerdekakan”, “Makin 
Adil Makin Beradab”, "Kita 
Bhineka, Kita Indonesia”. Masing-
masing ARDAS dianggap sebagai 
perwujudan sila dalam Pancasila. 
Dan tiba saatnya di tahun 2019, 
kita diajak untuk mewujudkan 
sila ke-4 dengan tema “Kita 
Berhikmat, Bangsa Bermartabat.”

Hampir seluruh paroki di KAJ 
mensyukuri pembukaan Tahun 
Berhikmat ini lewat berbagai 
cara. Paroki Cilangkap sendiri 
merayakan pembukaan Tahun 
Berhikmat 2019 dengan Misa 

Syukur pada Minggu, 6 Januari 
2019 di Gereja Anak Domba, 
St.Yohanes Maria Vianney. Misa 
dimulai pada pukul 08:30 WIB 
dan dipimpin oleh RD.Rochadi 
Widagdo ini berlangsung 
sederhana dan penuh hikmat.

Misa diawali dengan perarakan 
oleh OMK yang membawa 
tulisan “Amalkan Pancasila, Kita 
Berhikmat Bangsa Bermartabat” 
disusul dengan seluruh petugas 
liturgi. Kotbah kali ini diganti 
dengan video pesan Bapa Uskup 
mengenai Tahun Berhikmat. 
Lewat kotbahnya, Bapa Uskup 
mengajak umat untuk mensyukuri 
segala peristiwa yang terjadi 
dalam hidup kita. Dan dengan 
perubahan zaman saat ini, kita 
dipanggil untuk menjadi pribadi-
pribadi yang semakin berhikmat 
serta bijaksana, guna mencapai 
kepenuhan hidup Kristiani dan 
kesempurnaah kasih. Setelah 
selesai memutar video, umat 
diajak untuk menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya 
dilanjutkan dengan lagu tema 
Tahun Berhikmat bersama-sama. 

Rangkaian Perayaan Ekaristi 
Pembukaan Tahun Berhikmat 

2019 ditutup secara simbolis 
dengan pelepasan lima burung 
merpati di Plaza Vianney oleh 
Romo dan perwakilan dari orang 
tua, OMK, anak-anak, serta lintas 
agama. Pelepasan burung merpati 
ini melambangkan Pancasila 
sebagai dasar negara Indonesia.

Berkaitan dengan pengamalan 
tahun berhikmat, Romo Rochadi 
secara terpisah menyampaikan 
pesan singkatnya terkait agenda 
pemilu yang akan datang. 
“Semoga umat Paroki Cilangkap 
semakin bijaksana. Memilih 
berdasarkan; IQ (intelligence 
quotient) kecerdasan otak. EQ 
(emotional quotient) kecerdasan 
emosional, emosi stabil yang 
tidak grasak grusuk, SQ (spiritual 
quotient), kecerdasan rohani, 
berhikmat, mengerti dan 
melakukan kehendak Allah. 
Bijaksana dan mencintai rakyatnya 
serta mendengarkan dan 
melakukan Firman Allah.”

Pada akhirnya, semoga 
kita semua dapat bertumbuh 
dalam kasih dan dalam hikmat-
kebijaksanaan di kehidupan kita 
lewat keluarga dan komunitas kita. 
(Sefin)

KABAR

TAHUN BERHIKMAT
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KABAR

MENGAMALKAN ARDAS, 
Umat Gereja Anak Domba 
Rela Urunan Bantu 

Pembangunan Rumah Karyawan

Tahun 2018, bagi umat Katolik 
merupakan Tahun Persatuan, 
dimana Arah Dasar (ARDAS) KAJ 
sendiri yaitu “Amalkan Pancasila; 
Kita Bhinneka, Kita Indonesia.” 

Dan sepertinya pengamalan 
ARDAS ini benar-benar meresap 
dalam diri umat Gereja Anak 
Domba.

Hal ini dibuktikan dengan 
dilakukannya gotong royong 
pembangunan dan renovasi dua 
rumah karyawan keamanan Gereja 
Anak Domba, yaitu Pak Mahruf 
dan Orok. Uniknya, uang serta 
bahan bangunan murni hasil 
patungan umat Paroki Cilangkap.

Redaksi INRI sendiri sengaja 
bertemu dengan Aloysius Joko 
Putranto atau akrab disapa Pak 
Joko selaku Penanggung Jawab 
projek, Pak Giyanta sebagai 
perwakilan Dewan Paroki serta 
Pak Adi yang bertugas sebagai 
Koordinator Lapangan untuk 
meminta informasi detail 
mengenai aksi sosial ini.

Ternyata projek berawal dari 
acara kumpul santai bersama umat 
Cilangkap yang kira-kira dihadiri 
oleh 10-15 orang dan tiba-tiba 
tecetus obrolan bahwa rumah 

Pak Mahruf butuh direnovasi 
karena sudah tidak layak huni. Lalu 
munculah ide untuk melakukan 
saweran. Dikisahkan oleh Pak 
Joko, awalnya pembangunan ingin 
dilakukan sejak Agustus 2018 
namun karena beberapa kendala 
akhirnya renovasi rumah Pak 
Mahruf baru bisa dilakukan bulan 
Januari, tepatnya tanggal 7-13 
Januari 2019.

Pak Adi pun menuturkan 
pencarian dana sendiri dilakukan 
sehabis Natal 2018, tanpa 
proposal para perwakilan 
menghadap Romo Rochadi untuk 
menceritakan kondisi yang ada, 
setelah mendapat izin proyek, 
baru bergerak untuk koordinasi 
dengan pemilik bahan bangunan 
dan minta kelonggaran agar bisa 
dibayar setelah selesai karena 
belum memiliki modal. 

“Jadi kami membangun sambil 
bergerak mencari dana. Total biaya 
yang dikeluarkan untuk renovasi 
ini kurang lebih sekitar Rp 14 
juta. “ ujar warga lingkungan RK 
Sanjaya ini.

Karena masih ada sisa dana, 
panitia projek sosial pun 
berkumpul untuk membahas 
kelanjutan uang tersebut dan 
diputuskan akan dilakukan 
pembangunan kedua yaitu rumah 
Pak Orok yang memiliki kondisi 
kurang layak.

Bedanya, dana pembangunan 
akan dibantu oleh Panitia Natal 
2018. Kekurangan dana yang 
ada akan dicari kembali lewat 
urunan umat. Dan saat artikel ini 
ditulis, rumah Pak Orok masih 
dalam tahap pembangunan serta 
pencarian dana.

Redaksi INRI pun tertarik 
bertanya mengapa para panitia 
ini rela bersusah payah mencari 
dana untuk pembangunan rumah 
karyawa.Ketiga narasumber 
kompak menjawab bahwa ini 
sebagai bentuk kepedulian 
terhadap sesama. “Kita juga 
harus memberi perhatian khusus 
kepada karyawan gereja, jangan 
hanya mengambil tenaganya 
saja tapi harus memikirkan pula 
kondisinya” ujar Pak Joko yang 
juga menjabat sebagai ketua 
HAAK.

Terakhir, Pak Giyanta, 
menyampaikan pendapatnya 
mengenai projek sosial ini dan 
berharap agar makin banyak 
kegiatan serupa. “Program 
renovasi rumah ini sangat bagus, 
mudah-mudahan tidak hanya dua 
orang ini saja yang terbantu tapi 
semakin banyak umat yang bisa 
menyumbang sehingga program 
bisa berjalan terus dan tidak 
berhenti di sini. Ketua lingkungan 
juga bisa lebih peka dan aktif 
terhadap kondisi umatnya.” (Shella)

Mengamalkan ARDAS, 
Umat Gereja Anak Domba 
Rela Urunan Bantu Pembangunan 
Rumah Karyawan
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Perayaan Malam Natal dan Anak-
anak di Gereja Anak Domba, St. 
Yohanes Maria Vianney, Paroki 
Cilangkap (25-28 Desember 2018)

Minggu, 30 Desember 2018, 
diadakan acara syukuran 
pelepasan Romo Angga di Aula 
Gereja Anak Domba,St. Yohanes 
Maria Vianney, Paroki Cilangkap.
Acara ini dihadiri oleh Romo 
Rochadi, Romo Didit, seluruh 
Dewan Harian & Pleno, perwakilan 
umat, OMK, dan kategorial.

Foto: KOMSOS/Abed, Etha, Pane, Shella
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Dewan Pleno Harian Paroki 
Cilangkap mengadakan Ziarek 
(Ziarah & Rekreasi) bersama 
dengan Romo Rochadi dan Romo 
Didit di Yogyakarta pada tanggal 
11-13 Januari 2019

Beberapa potret kunjungan 
Lingkungan oleh Romo Didit 
(Lingkungan Agustinus, Paulus, & 
Mikael)
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INSPIRASI

Jangan
Takut,
Tuhan

Andalkanlah
CORNELIUS AGUNG 
DEWABRATA

Foto: KOMSOS / Igo
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INSPIRASI

HIDUP ini bagaikan dua sisi 
mata uang. Suka duka, 
untung malang, sehat 

sakit, serta tawa dan tangis datang 
silih berganti. Tidak ada yang 
tahu pasti kapan kemalangan 
akan menghampiri atau kapan 
tawa akan menyapa. Terkadang 
kita tidak siap dalam menyikapi 
situasi hidup yang datang tiba-
tiba, terutama ketika kemalangan 
menjumpai kita. Namun sebagai 
manusia kita punya pilihan untuk 
bersikap. Entah itu larut dalam 
kemalangan atau malah bangkit 
dan menyadari bahwa hal itu 
adalah salah satu fase dalam 
hidup. 

Seperti yang dialami oleh Pak 
Agung, salah satu umat yang 
berdomisili di Stasi Kranggan 
Paroki Kampung Sawah. Pemilik 
nama lengkap Cornelius Agung 
Dewabrata ini adalah mantan 
sekretaris Panitia Pembangunan 
Gereja (PPG) St. Stanislaus 
Kostka Kranggan. Saat itu pria 
kelahiran Yogyakarta 29 Maret 
1965 ini, merupakan seorang 
pengusaha di bidang bahan kimia 
dan properti. Dari segi finansial, 
tidak ada kendala yang berarti. 
Ia mengibaratkan semua itu 
merupakan berkah dan karunia 
dari Tuhan Yesus semata. 

Namun semua berubah 
ketika ia terserang stroke pada 
tahun 2013, yang membuat 
tubuhnya lumpuh dan harus 
dirawat di rumah sakit selama 
3 bulan. Stroke mengakibatkan 
ayah tiga anak ini tidak mampu 
menjalankan usahanya dengan 
lancar dan berdampak pada 
kemunduran finansialnya. Sakit 
ini juga mengharuskan dirinya 
menyerahkan perannya di PPG 
kepada orang lain. Awalnya Pak 
Agung sulit menerima keadaan 
bahwa ia terserang stroke. 
“Mengapa ini terjadi pada diri 

saya? Saya sempat putus asa dan 

enggan untuk hidup. Saya katakan 

kepada istri dan anak-anak bahwa 

saya sudah tidak bisa apa-apa 

lagi,” kenangnya.

Namun seiring dengan 

berjalannya waktu, Pak Agung 

merefleksikan kembali perjalanan 

hidupnya dan mengingat semua 

kebaikan Tuhan Yesus pada 

dirinya. Pak Agung mulai bangkit. 

Ia percaya bahwa Tuhan punya 

rencana terhadap dirinya melalui 

semua yang dialaminya selama 

ini. “Dulu saya pernah jatuh dari 

motor dan selamat, selamat dari 

kecelakaan pesawat, dan sampai 

sekarang saya masih bernapas 

berarti Tuhan mau pakai saya,” 

kisahnya. Ia lantas berusaha 

keras untuk bangkit, walaupun 

keterbatasan fisik kerap menjadi 

tantangan, ia tidak menyerah. 

“Saya tidak mau bergantung 

sepenuhnya kepada anak dan 

istri saya. Saya harus berguna. 

Saya masih bisa membersihkan 

rumah dan dapur sendiri, bahkan 

saya bisa memasak nasi sendiri,” 

katanya lagi. 

Masa penyembuhan menjadi 

masa yang sulit. Seluruh tubuhnya 

tidak bisa bergerak, bahkan untuk 

duduk saja harus dibantu. Namun 

saat ini, setelah mengikuti terapi 

dan pengobatan, tubuh bagian 

kanannya sudah bisa bergerak. 

Hanya tangan kiri dan kaki kiri 

yang masih sulit digerakkan. Pak 

Agung masih bisa menemukan hal 

positif, “Bagian kiri masih belum 
bisa bergerak, tetapi tubuh bagian 
kanan menjadi lebih kuat.” 

Pak Agung berkeyakinan 
bahwa semua yang dialaminya 
karena waktu yang ditentukan 
Tuhan sendiri. Seperti kisah 
Tuhan menciptakan dunia dalam 
enam hari dan hari ketujuh Ia 
beristirahat, atau ketika Ayub 
dicobai. Ia yakin bahwa ada 
masanya keadaannya akan 
membaik. Dari masa sakitnya, ia 
memetik satu pelajaran berharga 
bahwa hanya teman sejatilah 
yang hadir dalam keadaan sulit. 
“Ketika saya kena stroke semua 
pergi meninggalkan. Bahkan yang 
dulu bilang: kamu itu saudara 
saya, meninggalkan juga. Hanya 
tersisa dua orang yang rela dan 
tulus memberikan bantuan, salah 
satunya adalah tetangga saya yang 
tidak seiman. Dia bukan orang 
yang tergolong sangat mampu, 
tetapi mau menolong saya di kala 
sulit,” tambahnya kembali. 

Dalam menjalani kehidupannya 
saat ini Pak Agung tidak 
merasa takut. Ia merasa 
bahwa Tuhan memberinya 
kekuatan, mendampingi, dan 
memeliharanya sehingga tidak 
ada alasan untuk merasa takut. 
“Jangan dan tidak boleh takut. 
Takut itu berasal dari setan. 
Tuhan memberi kasih dan damai. 
Saya tidak takut karena saya 
mengandalkan Allah,” ujarnya. 
Ia merasa bahwa dengan hanya 
dengan mengandalkan Allah 
seseorang menjadi kuat. Kalau 
tanpa Tuhan maka semuanya 
menjadi sia-sia dan kita tidak 
berdaya. Pada akhir wawancara, 
Pak Agung berpesan, “Putus asa 
boleh, tapi jangan keterusan. 
Selama kita masih menghirup 
udara, kita masih dipakai 
Tuhan. Terakhir, jangan pernah 
meninggalkan Rosario.” (Igo)

Saya tidak takut, 
karena saya 

mengandalkan 
Allah
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KATEKESE

Menjadi Bijaksana 
Itu Pilihan

KETIKA saya mendengar kata 
“hikmat”, apa yang teringat 
dalam pikiran saya secara 

sepintas adalah kisah mengenai 
kebijaksanaan Raja Salomo dalam 
mengambil keputusan bagi 
perkara dua wanita yang saling 
memperebutkan anak (Lih. 1 Raj 3: 
16-28). Karena hikmat Allah yang 
menguasai hatinya, Raja Salomo 
dapat berperilaku adil dalam 
persoalan yang dihadapinya (bdk. 
1 Raj 13:28).

Berpijak dari kisah Raja 
Salomo, kita dapat melontarkan 
sebuah pertanyaan mendasar 
yakni bagaimana bisa Raja 
Salomo mengambil keputusan 
yang bijaksana? Jawaban dari 
pertanyaan tersebut dapat 
kita temukan pada perikop 
sebelumnya yang mengisahkan 
tentang doa Raja Salomo yang 
memohon hikmat dari Allah. 
“Maka berikanlah kepada 
hamba-Mu ini hati yang faham 
menimbang perkara untuk 
menghakimi umat-Mu dengan 
dapat membedakan antara 
yang baik dan yang jahat...” 
(Lih. 1 Raj 3: 1-15). Raja Salomo 
memohon kebijaksanaan dari 
Allah yang adalah sumber segala 
kebijaksanaan. Dengan demikian, 
dapat ditarik sebuah kesimpulan 
bahwa hikmat atau kebijaksanaan 
yang hidup dalam diri Raja Salomo 
tidak lepas dari relasi personal 
yang intim dengan Allah. 

Ada sebuah ungkapan indah 
yakni menjadi tua itu sebuah 
keniscayaan, tetapi menjadi 
bijaksana itu adalah pilihan. 
Saya percaya bahwa Tuhan terus 
menyampaikan hikmat-Nya 
dalam sejarah hidup manusia. 
Hikmat Allah itu senantiasa hadir 
dalam setiap pengalaman hidup 
manusia. Baik dalam pengalaman 
suka maupun duka, tersembunyi 
hikmat Allah yang sungguh 
berguna bagi hidup manusia. 
Persoalannya adalah di tengah 
kesibukkan dan mobilitas manusia 
modern pada zaman sekarang ini, 
kerap kali tiada lagi tercipta ruang 
bagi manusia untuk menjalin 
komunikasi dengan Allah. 

Berbagai hal yang menarik 
yang ditawarkan dalam dunia 
digital, telah menarik manusia 
sedemikian rupa sehingga lupa 
mengisi waktu-waktu kosong 
untuk berdoa dan berdialog 
dengan Allah. Akibatnya, manusia 
kehilangan kemampuan untuk 
menangkap kehadiran Allah dalam 
setiap pengalaman hidupnya. 
Bahkan yang lebih ironis lagi 
adalah hati nurani yakni tempat 
dimana suara Allah terus-menerus 
berdengung dalam diri manusia, 
menjadi semakin tumpul sehingga 
manusia lebih mengutamakan 
kehendak dan kemampuan dirinya 
dari pada melibatkan Allah dalam 
setiap keputusan hidup yang akan 
diambilnya. 

Kebijaksanaan berjalan bersama 
dengan waktu. Itu artinya, 
kebijaksanaan tidak dapat diraih 
secara instan. Menjadi bijaksana 
membutuhkan sebuah proses. 
Manusia perlu mengalami 
pengalaman jatuh bangun dalam 
hidupnya untuk belajar, mengerti, 
dan memahami realitas kehidupan 
ini. Setiap pengalaman hidup 
manusia itu seharusnya menuntun 
dan mengarahkan setiap orang 
menuju semakin bijaksana. 
Semuanya itu memang hanya 
mungkin terwujud ketika manusia 
memiliki keseimbangan untuk 
menghidupi habitus hidup rohani 
dalam rutinitas kesehariannya. 
Yesus Kristus adalah hikmat 
bagi kita. Ia adalah sumber 
kebijaksanaan sejati. Seluruh 
seri teladan hidupnya dapat kita 
temukan di dalam Kitab Suci. Oleh 
karena itu, baiklah bagi kita di awal 
tahun 2019 ini mengembangkan 
kemampuan dialogis kita dengan 
diri-Nya. 

Baiklah dalam setiap tindakan 
ataupun perbuatan yang akan 
kita lakukan, kita menyempatkan 
beberapa detik untuk selalu 
bertanya kepada-Nya, “Tuhan 
Yesus, Engkau menghendaki aku 
memilih atau melakukan yang 
mana?”. 

Selamat Tahun Baru 2019. 
Ingatlah sekali lagi ! Menjadi 
bijaksana itu PILIHAN.

R D  B O N I F A S I U S  L U M I N T A N G
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RENUNGAN IMAN

Menjadi Bijaksana 
Itu Pilihan

Hidup Penuh
Hikmat

SERING saya mendengar 
bahwa orang mengatakan 
“menurut hikmat saya”;  kata 

hikmat di sini berarti pendapat, 
buah pikiran, paradigma 
atau konsep pemikiran, jalan 
pemikiran, rancangan, dan 
kebijaksanaan.

Hikmat Allah sangat hikmat 
manusia; sebagaimana 
digambarkan oleh nabi Yesaya.

“Sebab rancangan-Ku bukanlah 
rancanganmu, dan jalanmu 
bukanlah jalan-Ku, demikianlah 
firman TUHAN. Seperti tingginya 
langit dari bumi, demikianlah 
tingginya jalan-Ku dari jalanmu 
dan rancangan-Ku dari 
rancanganmu.” (Yesaya 55:8-9)

Rasul Paulus membedakan 
antara hikmat manusia dan hikmat 
Allah.

Hikmat manusia dikatakan 
sebagai suatu kesombongan di 
hadapan ALLAH. 

Hikmat Allah adalah kebodohan 
di mata manusia. 

Orang-orang Yahudi 
menghendaki tanda dan 
orang-orang Yunani mencari 
hikmat, tetapi kami memberitakan 
Kristus yang disalibkan: untuk 
orang-orang Yahudi suatu batu 
sandungan dan untuk orang-
orang bukan Yahudi suatu 
kebodohan, tetapi untuk mereka 
yang dipanggil, baik orang Yahudi, 
maupun orang bukan Yahudi, 

Kristus adalah kekuatan Allah dan 
hikmat Allah. Sebab yang bodoh 
dari Allah lebih besar hikmatnya 
dari pada manusia dan yang lemah 
dari Allah lebih kuat dari pada 
manusia. Tetapi apa yang bodoh 
bagi dunia, dipilih Allah untuk 
memalukan orang-orang yang 
berhikmat, dan apa yang lemah 
bagi dunia, dipilih Allah untuk 
memalukan apa yang kuat. (1 
Korintus 1:22-25, 27)

Bagi kita manusia beriman 
Katolik, menggunakan kata 
hikmat bukan berarti hikmat 
manusia namun hikmat Allah. 
Sehingga di dalam berhikmat kita 
menampakan iman kita kepada 
Yesus Kristus yang merupakan 
hikmat Allah; disinilah letak 
martabat kita sebagai orang-orang 
yang beriman.

Kita berhikmat untuk 
menyampaikan buah pikiran 
Allah dan kehendak Allah, maka 
berhikmat berarti kita menjadi 
corong-corong Allah sendiri. 

Kita ingat bahwa manusia 
disebut person yang berasal dari 
kata per dan sonar. Per berarti 
melalui dan sonar berarti gema, 
jadi manusia harus menggemakan 
pikiran dan kehendak Allah. 

Untuk mengenal pikiran dan 
kehendak Allah membutuhkan 
pertobatan; hubungan yang 
intim dengan Tuhan. Maka 
tidak mungkin kita berhikmat 
tanpa pertobatan. Melalui 
pertobatan kita mendengar dan 
mengenal Allah yang mengasihi 
kita. “Berbahagia lah orang yang 
suci hatinya, karena mereka 
akan melihat Allah.” (Matius 
5:8). Kesucian kita peroleh dari 
buah pertobatan; dan buah 
dari pertobatan adalah hikmat 
Allah;  di dalam hikmat Allah kita 
memperoleh martabat hidup kita 
sebagai anak-anak Allah. 

Pancasila yang menjadi 
dasar negara kita sangat sesuai 
dengan hukum utama dan 
terutama, yaitu cinta kepada 
Allah, cinta kepada sesama dan 
cinta kepada kehidupan kita; 
maka mengamalkan Pancasila 
adalah mengamalkan hikmat 
Allah. Kita bersyukur bahwa 
dengan mengamalkan Pancasila 
maka bangsa Indonesia telah pula 
mengamalkan hikmat Allah.  Inilah 
anugerah Tuhan bagi bangsa 
kita yang merupakan karya Roh 
Kudus agar kita berhikmat dan 
bermartabat.

R D  R O C H A D I  W I D A G D O

Per berarti melalui 
dan sonar berarti gema, 

jadi manusia harus 
menggemakan pikiran 
dan kehendak Allah. 



YOHANES Pembaptis adalah 
seorang guru dan penginjil 
terkenal di Yudea pada 

abad ke-1 yang dicatat riwayatnya 
dalan bagian Perjanjian Baru. Ia 
merupakan putra dari Zahkaria 
dan Elisabet, saudara sepupu 
Maria, Ibu Yesus. 

Awalnya pasangan Elisabet 
dan Zakharia tidak dikaruniai 
anak, karena Elisabet mandul. 
Suatu hari Zakharia bertugas 
membakar ukupan di Bait Allah. 
Tiba-tiba malaikat Gabriel 
menampakkan diri kepadanya dan 
memberitahukan bahwa Tuhan 
akan mengaruniakan anak laki-
laki padanya yang akan dinamai 
Yohanes dan banyak orang akan 
bersuka cita atas kelahirannya. 
Anak itu akan menyiapkan 
umat Israel untuk menyambut 
datangnya Mesias.

Saat Yohanes sudah enam bulan 
di dalam kandungan ibunya, Maria 
mengunjungi Elisabet di daerah 
Galilea. Di situ Maria masuk ke 
rumah Zakharia dan memberi 
salam kepada Elisabet. Dan ketika 
Elisabet mendengar salam Maria, 
melonjaklah Yohanes yang di 
dalam rahimnya dan Elisabet pun 
penuh dengan Roh Kudus, lalu 
berseru dengan suara nyaring 
kepada Maria “Diberkatilah 
engkau di antara semua 
perempuan dan diberkatilah buah 

rahimmu. Siapakah aku ini sampai 
ibu Tuhanku datang mengunjungi 
aku? Sebab sesungguhnya, 
ketika salammu sampai kepada 
telingaku, anak yang di dalam 
rahimku melonjak kegirangan.”

Setelah dewasa, Yohanes 
muncul sebagai seorang 
pengkotbah di tepi sungai Yordan 
dengan pesan yang mendesak, 
“Bertobatlah, sebab Kerajaan 
Allah sudah dekat!” Orang-orang 
kemudian datang dan dibaptis 
oleh Yohanes di sungai Yordan. 
Ketika orang menanyakan dirinya, 
Yohanes menjawab, “Akulah 
suara orang yang berseru-seru 
di padang gurun. Luruskanlah 
jalan Tuhan! seperti yang telah 
dikatakan nabi Yesaya. Aku 
membaptis dengan air; tetapi 
di tengah-tengah kamu berdiri 
Dia yang tidak kamu kenal, yaitu 
Dia, yang datang kemudian dari 
padaku. Membuka tali kasut-Nya 
pun aku tidak layak.”

Lalu Yesus sendiri datang 
minta dibaptis olehnya. Yohanes 
mulanya menolak dengan 
berkata “Akulah yang perlu 
dibaptis oleh-Mu, dan Engkau 
yang datang kepadaku?” Namun 
Yesus meyakinkannya “Biarlah 
hal itu terjadi, karena demikianlah 
sepatutnya kita menggenapkan 
seluruh kehendak Allah.” 

Tak lama kemudian Yohanes 
dipenjarakan, karena mengecam 
pernikahan raja Herodes Antipas 
dengan Herodias, istri saudara 
sepupunya. 

Ketika Herodes Antipas pada 
hari ulang tahunnya mengadakan 
perjamuan, perempuan Herodias 
tampil lalu menari dan ia 
menyukakan hati Herodes dan 
tamu-tamunya. Lalu Herodes 
bersumpah untuk memberikan 
apa saja yang diminta, karena 
hasutan dari Herodias anak 
perempuannya itu meminta 
kepala Yohanes di sebuah talam. 
Herodes segera menyuruh 
seorang pengawal dengan 
perintah supaya mengambil 
kepala Yohanes. Ia membawa 
kepala itu di sebuah talam dan 
memberikannya kepada gadis itu 
dan gadis itu memberikannya pula 
kepada ibunya. Ketika murid-
murid Yohanes mendengar hal itu 
mereka datang dan mengambil 
mayatnya, lalu membaringkannya 
dalam kuburan.

Yohanes disimbolkan dengan 
seorang pertapa mengenakan 
pakaian dari bulu domba 
yang sedang berkhotbah dan 
bersanding dengan seekor domba 
dan tanggal peringatannya adalah 
24 Juni (Kelahiran) dan 29 Agustus 
(wafat). (Abed)

FIGUR
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Yohanes 
Pembaptis

Ilustrasi: www.jw.org
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Yohanes 
Pembaptis Ilustrasi: www.fortunedotcom.files.wordpress.com

SEIRING dengan 
perkembangan media digital 
di Indonesia yang sangat 

pesat, khususnya media sosial, 
penting bagi kita untuk lebih bijak 
dalam mengunggah ujaran di 
dunia maya agar terhindar dari 
permasalahan hukum. Iseng-iseng 
melontarkan ujaran kebencian 
atau hate speech? Awas, Anda 
dapat terjerat hukum!

Hate Speech merupakan 
tindakan komunikasi yang 
dilakukan oleh suatu individu 
atau kelompok dalam bentuk 
penghinaan, pencemaran nama 
baik, penistaan, perbuatan tidak 
menyenangkan, provokasi, 
penghasutan, penyebaran 
berita bohong, dan semua 
tindakan di atas memiliki 
tujuan atau berdampak pada 
tindak diskriminasi, kekerasan, 
penghilangan nyawa, dan atau 
konflik sosial.  Ujaran ini ditujukan 
kepada individu atau kelompok 
lain dalam berbagai aspek 
seperti ras, warna kulit, etnis, 
gender, cacat, orientasi seksual, 
kewarganegaraan, agama, dan 
lain-lain.

Di Indonesia telah diterbitkan 
ketentuan tentang larangan 
melakukan hate speech dalam 
peraturan perundangan yaitu :

• Kitab Undang–Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Pasal 156, 
157,310 dan 311;

• Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi 

Elektronik (“UU ITE”) [Pasal 27 
& 28 jo. Pasal 45 ayat (2)];

• Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2008 tentang 
Penghapusan Diskriminasi 
Ras dan Etnis ("UU 40/2008")
(Pasal 16)

• Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik 
Sosial (“UU 7/2012”)

• Peraturan Kapolri Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Teknis 
Penanganan Konflik Sosial 
(“Perkapolri 8/2013”);

Dan untuk aparat Penegak 
hukum (Polisi) dalam penegakan 
hukum atas perbuatan hate 
speech berpegang pada 
Surat Edaran Kapolri Nomor 
: SE/6/X/2015 tentang 
penanganan ujaran kebencian.

Perlu diketahui bahwa 
bukan hanya yang pembuat 
awal status hate speech yang 
dianggap melanggar hukum. 
Jika kita melakukan tindakan 
menghubungkan berita yang 
mengandung konten ujaran 
kebencian dengan praduga yang 
kita buat sendiri. Apalagi tanpa 
didukung oleh data dan fakta 
yang jelas yang ujung-ujungnya 
menimbulkan konflik, ikut berbagi 
gambar atau status di sosial media 
seseorang, ataupun membuat 
meme. Selain dapat dituduh 
sebagai pelaku hate speech di 
media sosial, Anda juga termasuk 
sebagai pelaku cyberbullying dan 
spamming.

Berdasarkan uraian di atas, 
mungkin Anda merasa bahwa 
kebebasan berpendapat dalam 
kehidupan bermasyarakat 
menjadi makin terbatas. Namun 
sebenarnya hal ini tidak perlu 
ditakutkan jika kita tidak memiliki 
tujuan untuk membenci dan 
mendiskriminasi pihak lainnya. 
Sebaliknya, jika kita memang 
berniat jahat saat berpendapat, 
bersiaplah menerima risikonya! 

Selain menahan diri untuk 
tidak asal berkomentar, kita juga 
dapat membantu pemerintah 
untuk memberantas hate 
speech, dengan melaporkan ke 
pihak berwajib atau ke website 
resmi https://kominfo.go.id/ 
dengan screen capture konten 
tersebut dan mengirimkankan 
ke aduankonten@mail.kominfo.
go.id. Setiap pelapor dijamin 
kerahasian datanya.

Sumber:

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentangInformasi dan Transaksi 
Elektronik;

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras 
dan Etnis;

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial;  

• Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Teknis Penanganan Konflik 
Sosial;

• Surat Edaran Kapolri Nomor: 
SE/6/X/2015 tentang Penanganan 
Ujaran Kebencian

• Hukumonline.com

L U K A S  W O I T I L A

PAHAMI 
DAN BERANTAS 
UJARAN KEBENCIAN

PAHAMI 
DAN BERANTAS 
UJARAN KEBENCIAN

OPINI HUKUM
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ZIARAH

Pecinta Damai
Maria Ratug u a

anjongan, kalimantan barat
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ZIARAH

HEMBUSAN angin segar 
perdamaian datang dari 
bumi Borneo, tepatnya di 

Kecamatan Anjongan, Kabupaten 
Mempawah, Kalimantan Barat. 
Gua Maria Ratu Pencinta Damai 
Anjongan diresmikan pada 29 
April 1973. Tempat doa dan ziarah 
ini padat dikunjungi umat Katolik 
dari berbagai pelosok Kalimantan 
Barat, khususnya pada bulan 
Mei dan Oktober. Letaknya tidak 
begitu jauh dari Paroki Sungai 
Pinyuh. Gua Maria ini dapat 
ditempuh kurang lebih selama 
dua jam perjalanan darat dari 
Pontianak. 

Kisah berdirinya Gua Maria Ratu 
Pecinta Damai Anjongan ini sarat 
dengan pesan perdamaian. Kala 
itu terjadi operasi penumpasan 
Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/ 
Pasukan Rakyat Kalimantan 
Utara (PGRS/Paraku) atau 
dikenal pula dengan Peristiwa 
Mangkok Merah. Kondisi ini 
mendorong beberapa orang untuk 
mengusahakan perdamaian di 
daerah Anjongan dan sekitarnya. 
Mgr. Isak Doera, yang waktu itu 
masih menjabat sebagai Pastor 
ABRI, bersama Antonius Lenardus 
Van Aert serta beberapa orsang 
lainnya sepakat ingin menciptakan 
perdamaian dengan mengajak 
kelompok yang bertikai untuk 
berkunjung ke Gua Maria di 
Anjongan. Perdamaian pun 
terjadi, dan dari situlah nama 
Gua Maria Ratu Pecinta Damai 
Anjongan muncul sebagai simbol 
perdamaian.

Memasuki Gua Maria yang 
dilengkapi dengan jalan salib ini, 
suasana asri langsung terasa. 
Terdengar gemericik air terjun 
di sebelah kanan gua, yang akan 
menambah kekhusyukan saat 
berdoa. Saat ini Gua Maria yang 
dilengkapi dengan rumah retret 
ini masih dikelola secara terbatas 
– artinya hanya ramai dikunjungi 
pada bulan Maria saja. 

Di area Gua Maria terdapat 
Patung Maria Ratu Pencinta 
Damai (MRPD) yang berdiri kokoh 
dengan tingginya yang mencapai 
12 meter. Patung MRPD yang 
diberkati pada tanggal 27 Mei 
2018 ini menandakan perdamaian 
sekaligus Kebhinekaan Bangsa 
Indonesia. 

Mgr. Agustinus Agus, Pr, selaku 
Uskup Agung Pontianak sekaligus 
pengagas pembangunan 
patung, mengatakan bahwa 
pembangunan patung MRPD 
seberat tiga ton ini berawal dari 
kerinduan untuk menampilkan 
wajah gereja yang sejatinya 
menjadi pembawa damai, 
khususnya di tengah situasi 
Bangsa Indonesia yang rawan 
perpecahan. “Kita diciptakan oleh 
Tuhan sama tanpa perbedaan. 
Entah dia Katolik atau non Katolik 
mereka juga ciptaan Tuhan. Multi 
etnis keanekaragaman itu tampak 
dalam diri Yesus yang lahir dari 
Bunda Maria Ratu Pencinta Damai 
yang  kita hormati, mengajak 
kita juga menjadi pewarta damai 
untuk semua suku dan bangsa, 
supaya semua orang memperoleh 

keselamatan,” pungkasnya.

Pesan damai ditampilkan dalam 

yang simbol-simbol sarat makna 

melalui patung Bunda Maria Ratu 

Pencinta Damai sebagai berikut:

Kawasan Gua Maria Anjongan 

adalah sebagai bentuk kepedulian 

Gereja dalam menyediakan sentra-

sentra untuk pembinaan iman 

umat, lebih khusus lagi dalam 

hal menyediakan tempat doa 

dan ziarah (lokasi wisata rohani) 

yang dilengkapi dengan fasilitas 

penunjang. Semoga rencana 

penataan ulang kawasan Gua 

Maria Anjongan menjadi tempat 

wisata rohani dapat terwujud dan 

menjadi oase bagi mereka yang 

merindukan kehadiran Tuhan. 
(Dimas)

Foto: Google Maps / Wiro Asali
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DIBALIK LAYAR

Menyalurkan 
Berkat 
dengan 
Berbagi
Fanny Suharsono

Kehadiran Majalah INRI milik Paroki Cilangkap setiap bulan di hadapan Anda, 
tak lepas dari peran Ibu Fanny Suharsono, selaku salah satu pemilik dan penge-

lola percetakan Central Printing.
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DIBALIK LAYAR

KETERLIBATAN Ibu Fanny di 
dunia percetakan diawali 
dengan mendukung usaha 

suaminya, Bapak Ishak Hadi, 
yang bergerak di bidang jasa 
percetakan pada tahun 1997. 
Kala itu suaminya belum memiliki 
bangunan, mesin, dan karyawan. 
Perannya hanya sebatas perantara 
antara konsumen dan percetakan. 
Seiring berjalannya waktu, Bapak 
Ishak menyewa bangunan seluas 
3x3 meter dan membeli satu buah 
mesin cetak untuk memulai usaha 
secara mandiri. 

Sejak tahun 2001, Bapak Ishak 
mulai memberanikan diri untuk 
meminjam modal bank untuk 
membeli bangunan dan mesin 
tambahan, serta mulai merekrut 
karyawan. Bangunan sebagai 
tempat usaha itu berlokasi di 
Jl. Kalibaru Timur Raya No. 91, 
Senen, Jakarta Pusat, dan kini 
sudah memiliki empat mesin cetak 
dan dua mesin finishing dengan 
total karyawan sebanyak 25 orang. 
Kemampuan Bapak Ishak dalam 
mengelola percetakan didapat 
dari pengalamannya sejak masih 
duduk di bangku SMP dalam 
membantu orang tua dan kakak 
yang juga bergerak di bidang jasa 
percetakan. Barulah pada tahun 
2004, Ibu Fanny memutuskan 
keluar dari pekerjaannya di 
perusahaan swasta untuk fokus 

mengembangkan bisnis mereka di 
bidang percetakan. 

Hingga saat ini, Central Printing 
melayani segala kebutuhan yang 
berhubungan dengan percetakan, 
baik itu cetak majalah, buku, 
brosur, flyer, leaflet, pamflet, 
dan sebagainya. Pelanggannya 
pun tidak hanya dari Jakarta tapi 
banyak juga yang dari luar Jakarta. 
Berbagai pesanan yang datang 
didapat dari promosi lewat mulut 
ke mulut melalui pelanggan tetap, 
asalnya pun beragam mulai dari 
Aceh sampai Jayapura. “Usaha 
yang berkembang hingga saat 
ini tidak lepas dari peran banyak 
orang, yaitu karyawan, pelanggan, 
dan keluarga. Keberhasilan dan 
penghasilan yang didapat juga 
secara tidak langsung merupakan 
milik orang-orang yang memberi 
dukungan” ungkap Ibu Fanny. 

Oleh karena prinsipnya 
tersebut, Ibu Fanny tidak pernah 
berhitung apabila ada orderan dari 
organisasi sosial ataupun agama, 
dalam arti harga yang diberikan 
bisa sangat bersahabat, namun 
tetap berkualitas prima. Sering 
kali, Ibu Fanny menambahkan 
jumlah majalah melebihi dari yang 
dipesan. Tidak hanya Komsos 
Cilangkap saja yang dibantu, tapi 
juga yayasan kecil, organisasi 
sosial, dan keagaamaan yang 
lainnya. “Sejauh ini, pernah 

membantu pesanan cetak yang 
berasal dari organisasi Kristen, 
Islam, dan Budha,” ceritanya. 
Ia pun bersyukur bahwa dari 
usahanya yang berkembang 
tersebut, juga bisa membuka 
lapangan pekerjaan bagi banyak 
orang. Tindakan berbagi yang 
banyak dilakukannya, pada 
akhirnya dapat memberikan 
berkat dan bantuan bagi orang 
lain. 

Di sela-sela kesibukannya 
mengelola percetakan, ibu dari 
tiga orang anak ini juga membagi 
waktunya untuk mengurus 
tumbuh kembang anak dan 
menjadi aktivis gereja sebagai 
Sekretaris Dewan Pengurus Harian 
Gereja Paskalis, Cempaka Putih, 
dimana tahun ini sudah memasuki 
periode yang ketiga. 

Saat menghadapi keluhan 
pelanggan, ia melayani dengan 
sabar. “Selama kita masih terus 
berusaha, dan percaya bahwa 
Tuhan akan mendampingi, maka 
setiap cobaan pasti bisa dilalui. 
Tuhan tidak akan memberikan 
cobaan yang melebihi 
kemampuan manusia. Hanya 
tinggal menunggu waktu yang 
tepat. Asalkan berdoa, berserah, 
dan percaya pasti permohonan 
kita akan dikabulkan,” pesan Ibu 
Fanny sambil tersenyum. (Stella)

Fanny Suharsono ditengah kesibukannya 
memantau langsung usaha percetakannya

Foto: KOMSOS / Rio



PARENTING

• Kenali kekuatan anak. 

Gunakan hal ini untuk 

menumbuhkan rasa percaya 

dirinya, terutama saat 

dia dalam kondisi sedih 

atau terpuruk. Anak akan 

lebih mau mendengar dan 

memahami bagaimana 

mengoreksi sikap mereka 

yang buruk jika memiliki rasa 

percaya diri.

• Menghukum anak tidak 

melulu efektif. Daripada 

fokus pada kelemahan 

anak, bimbing anak untuk 

menemukan potensi diri 

sepenuhnya. Dengan begini, 

anak akan fokus pada 

bakatnya daripada nakal.

• Hindari memberikan 

reaksi negatif, seperti 

marah, menyindir, ataupun 

bertindak konyol. Ketika 

anak bermasalah dalam 

mengontrol emosinya, jika 

kita tanggapi dengan amarah 

dan tidak sabar, itu hanya 

akan memperburuk keadaan. 

Tetap lembut sekaligus tegas 

saat menegur anak; jangan 

terpancing untuk saling 

‘berbalas pantun’. 

• Stop membandingkan. 

Begitu anak merasa adik 

atau kakaknya lebih dicintai, 

akan menumbuhkan 

persaingan seumur hidup 

dan menimbulkan masalah 

baru dalam keluarga. Pastikan 

Anda memberikan cinta yang 

sama kepada semua anak.

• Curhat dulu. Membesarkan 

anak itu tidak mudah. Jika 

Anda sudah merasa sangat 

lelah secara mental, segeralah 

mencari bantuan agar Anda 

tidak stres.

• Anak membutuhkan 

perhatian positif. Jika mereka 

tidak mendapatkan reaksi 

positif dari keluarga, mereka 

akan mulai berperilaku 

negatif karena perilaku 

negatif selalu mendapat 

tanggapan. Usahakan selalu 

untuk berkomunikasi dengan 

anak. 

• Awasi penggunaan internet 

pada anak. Anak dapat 

mengakses informasi apa saja 

di internet. Pastikan pasang 

pengamanan pada mesin 

pencari, dan periksa kembali 

link apa saja yang mereka klik. 

• Terimalah bahwa kehidupan 

Anda berubah setelah 

memiliki anak. Bisa jadi waktu 

Anda bermalas-malasan di 

akhir pekan harus diganti 

dengan mengantarkan les 

atau pentas/konser anak. 

• Jadilah contoh. Jika Anda 

bertindak buruk, itu sama 

artinya memberikan izin pada 

anak untuk meniru perilaku 

Anda. Sebelum menegur 

anak, cek diri sendiri dulu, 

apakah perilaku Anda sudah 

benar? 

•  Jangan menyerah! Semua 

anak memiliki masalahnya 

masing-masing, tetapi pasti 

bisa diatasi dengan kesabaran 

dan cinta. Hati boleh panas, 

tapi kepala tetap harus dingin! 

((Rully) Sumber: https://www.

psychologytoday.com/us/blog/emotional-

fitness/201509/top-10-parenting-tips)

Ilustrasi:www.quickanddirtytips.com

Membesarkan anak 
merupakan seni tersendiri. 
Salah langkah, relasi antara 
orang tua dan anak bisa 
terancam. Setidaknya Anda 
perlu mempertimbangkan 
10 hal ini saat membesarkan 
anak, agar mereka bisa 
tumbuh dengan bahagia 
dan Anda pun tidak tertekan 
ketika berbeda pendapat 
dengan si kecil. 

top 10
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MANUSIA mengeluarkan 
sisa pencernaan dalam 
bentuk feses setiap 

buang air besar (BAB). Normalnya 

manusia BAB sebanyak 4 (empat) 

kali dalam seminggu namun ada 

juga yang rutin dan itu pun lebih 

baik. Meski begitu, tetap ada yang 

mengalami masalah dalam BAB. 

Apa saja masalah kesehatan yang 

berhubungan dengan BAB? Secara 

garis besar terbagi dua yaitu, 

sedikit/sulit BAB dan BAB terlalu 

sering. Keduanya merupakan 

masalah yang umumnya terjadi 

pada usus besar manusia. 

Sedikit atau sulit BAB biasa 

disebut dengan konstipasi. 

Secara teori, konstipasi terjadi jika 

hanya bisa BAB kurang dari 3 kali 

dalam seminggu disertai dengan 

mengerasnya feses serta nyeri 

pada perut. Konstipasi umumnya 

karena kurangnya asupan serat 

seperti yang terkandung pada 

sayur atau buah. Maka dari 

itu, cobalah makan buah yang 

mengandung banyak air seperti 

pepaya, melon dan semangka 

serta perbanyak sayur. Apabila 

sudah makan makanan berserat 

namun masih mengalami gejala 

konstipasi disertai satu atau lebih 

tanda-tanda berikut:

• Tidak bisa buang angin 

(kentut)

• Nyeri perut hebat

• Mual disertai muntah

• Muntah disertai dengan 

darah segar atau kehitaman

Segeralah memeriksakan 

diri ke dokter karena hal 

tersebut berpotensi bahaya 

seperti: gangguan berhentinya 

pergerakan usus besar, sumbatan 

pada usus besar, atau masalah 

yang berbahaya bagi kesehatan 

dan harus segera ditangani yang 

biasanya perlu tindakan operasi.

Masalah BAB lainnya yaitu 

terlalu sering buang air besar/ 

diare. Diare terjadi jika BAB lebih 

dari 3 kali dalam satu hari dengan 

feses yang cenderung cair atau 

lembek, dapat disertai dengan 

nyeri perut atau muntah. Diare 

disebabkan adanya reaksi radang 

atau alergi yang terjadi di usus 

besar, pegaruh stres psikologis, 

atau faktor higienitas makanan 

atau air yang masuk ke saluran 

pencernaan dan menyebabkan 

infeksi. Jadi perlu diperhatikan 

kebersihan makanan atau 

minumannya karena bakteri bisa 

berasal dari mana saja.

Apabila terkena diare hal 

terpenting untuk dilakukan 

adalah perbanyak minum, jangan 

sampai tubuh kekurangan cairan 

(dehidrasi). Jika diare terus terjadi 

sampai lebih dari 5 kali sehari dan 

berlanjut terus dengan/tanpa 

disertai:

• Adanya darah, baik itu 

darah segar merah ataupun 

kehitaman

• Perubahan warna yang 

tidak wajar seperti menjadi 

putih atau kuning

• Kram perut yang dirasakan 

menjalar sampai ke daerah 

anus

Segera periksakan ke dokter 

karena yang terjadi bukan sekedar 

radang, reaksi alergi, ataupun 

stres psikologis, melainkan ada 

kemungkinan infeksi dan harus 

diberikan antibiotik, atau bisa 

berupa tanda adanya tumor atau 

benjolan berbahaya di saluran 

pencernaan. Selain itu, ditakutkan 

tubuh sudah kekurangan cairan 

sehingga diperlukan pemberian 

cairan lewat infus untuk mencegah 

dehidrasi.

Konstipasi dan diare merupakan 

masalah kesehatan sederhana 

yang sering dijumpai, bisa diatasi 

di rumah tanpa harus panik lalu 

terburu-buru ke rumah sakit. Tapi 

kita harus tahu sampai sejauh 

mana dan gejala apa yang menjadi 

tanda bahwa penyakit tersebut 

butuh penanganan lebih lanjut. 

(Abi)

BAB BermasalAh,
apakah BerBahayA?

Ilustrasi: www.powerofpositivity.com
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TIPS

TIPS 
MENATA 
INTERIOR 
RUANGAN 

KECIL

Terbatasnya lahan berimbas pada ukuran 

rumah yang semakin mungil. Namun ruangan 

terbatas jangan menjadi penghalang untuk 

merasakan kenyamanan tanpa terkesan 

sempit. Dengan pemilihan warna dinding, 

pilihan dan posisi mebel yang tepat, rumah 

mungil Anda akan tetap nyaman ditinggali. 
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TIPS
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Buka jendela lebar-lebar sehingga cahaya sinar matahari bisa 
menerangi ruangan tanpa perlu menyalakan lampu. Selain 
ruangan terlihat lebih terang, sinar matahari ini bisa membuat 
kuman-kuman menghilang dan ruangan terhindar dari kelem-
bapan. Jika ruangan atau kamar tidur tidak punya jendela yang 
besar, gunakan beberapa lampu yang sifatnya indirect alias tidak 
menyorot secara langsung. 

Ya, warna cerah akan membuat ruangan terkesan lebih luas, lapang, 
dan terang. Sebaliknya, warna-warna gelap seperti hitam, biru atau 
hijau tua, akan membuat ruangan makin kecil. Bukannya meman-
tulkan cahaya, warna cat gelap malah menyerap sumber cahaya, 
sehingga ruangan terlihat suram. Makanya banyak desainer interior 
dan arsitektur merekomendasikan cat berwarna putih dan warna 
cerah lainnya untuk diaplikasikan pada ruangan atau rumah kecil.

Hindari menempatkan perabotan menempel di dinding, sebaiknya 
letakkan di bagian tengah atau di sela ruangan. Ini akan mencip-
takan ilusi ruangan terasa lebih luas. Pilih perabot atau mebel yang 
multifungsi seperti tempat tidur yang memiliki laci di bawahnya, 
sehingga Anda bisa menyimpan barang-barang Anda. Contoh lain, 
meja yang dapat juga dirancang menyatu dengan rak buku, sehing-
ga dapat menghemat tempat.

Ruangan sempit bisa diakali dengan pemasangan cermin di bebera-
pa bagian dinding yang akan menciptakan kesan luas. Gantung be-
berapa cermin berukuran sedang bersebelahan. Kreasikan bingkai 
cermin menjadi warna seragam untuk mempercantik dekor ruangan, 
yang akan memberikan kesan lega. 

Rak yang tertanam dalam dinding bisa jadi alternatif area peny-
impanan pada interior ruangan berukuran mungil. Posisinya yang 
menjorok ke dalam ini memungkinkan Anda menyimpan berbagai 
barang tanpa mengurangi luas ruangan. Rak dalam dinding ini juga 
bisa membuat interior ruangan terlihat lebih mewah dan berkelas.
(Etha)

Gunakan warna cerah 

Perabotan multi fungsi

Manfaatkan cermin pada dinding

Manfaatkan penerangan alami 
& buatan

Gunakan storage di ruangan dengan
rak dinding



BINA IMAN ANAK
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TUNAS

Foto: Dokumentasi Pribadi
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PERKENALKAN, namaku 
Gertrude Stefanya Vioreta, 
saat ini aku duduk di bangku 

kelas 4 (empat) di SDK St. Markus 
2, Pondok Gede, Jakarta Timur. 
Kegiatanku sehari-hari selain 
bersekolah ialah latihan violin 
bersama dengan teman-teman 
komunitas Vianney Violin. Dan 
sekarang, aku ingin menceritakan 
sedikit tentang komunitasku ini.

Komunitas Vianney Violin sendiri 
merupakan komunitas latihan 
musik biola yang ada di gerejaku, 
Gereja Anak Domba, St Yohanes 
Maria Vianney, Paroki Cilangkap. 
Aku sudah mengikuti komunitas 
Vianney Violin ini selama 3 tahun.

Komunitas violin kami berlatih 
di ruang basement Gereja Santo 
Yohanes Maria Vianney setiap hari 
Sabtu dari pukul 11.00 – 13.30, 
dengan istirahat selama 25 menit. 
Selama istirahat, bukan berarti 
kami berhenti latihan, terkadang 
justru kami memainkan lagu yang 

sudah kami kuasai bersama-sama. 
Selama berlatih violin, kami dibagi 
menjadi beberapa tingkat sesuai 
dengan kemampuan yang kami 
miliki.

Anggota yang berlatih di 
Vianney Violin ada sekitar 100 
anak. Mereka terdiri dari beragam 
usia, mulai dari umur 5 sampai 20 
tahun atau masih duduk dibangku 
Taman Kanak-kanak sampai ada 
yang sudah menjadi Mahasiswa.

Selain para anggota, 
komunitas kami juga memiliki 
para pengajar yang sangat 
kompeten diantaranya Kak Gita, 
Kak Ferdinan, Pak Anto serta Pak 
Kindar. Pak Kindar mengajar anak-
anak tingkat 4, Kak Gita mengajar 
tingkat 3, Pak Anto mengajar 
tingkat 2, dan Kak Ferdian 
mengajar tingkat 1. Aku sendiri 
diajari oleh kak Gita. Menurutku, 
kak Gita sangat baik terhadap 
muridnya sehingga ia juga disukai 
oleh murid-murid.

Selama beberapa kali latihan, 
kami sudah mempelajari lagu 
Ode To Joy, Jinggle Bells, Blue 
Christmas, Amazing Grace, You 
Are My In All, Indonesia Pusaka, 
lagu Ayah ciptaan Romo Angga, 
dan lainnya. Namun sekarang aku 
sedang mempelajari lagu Gembala 
Pergilah Cepat, menurutku lagu ini 
sedikit susah tetapi enak didengar.

Komunitas Vianney Violin 
sendiri sudah pernah mendapat 
beberapa kali undangan pentas, 
diantaranya pentas di gerejaku 
sebanyak 5 (lima) kali, pentas 
di mall Metland Cileungsi, serta 
pentas pada perayaan Natal di 
Sekretariat Negara.

Selama belajar di Vianney Violin 
aku mendapat banyak manfaat 
diantaranya untuk lebih giat 
belajar, pantang menyerah dan 
harus terus berusaha.

Teman-teman juga harus 
pantang menyerah dan terus 
berusaha ya.

KOMUNITAS VIANNEY VIOLIN

RAGAM

Komunitas Yang Membuatku Giat Belajar & 
Pantang Menyerah
G E R T R U D E  S T E F A N YA  V I O R E T A
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DON YOVI
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Keluarga yang berhikmat 

adalah keluarga yang mampu melihat wajah kristus

di setiap anggota keluarganya
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