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Lonceng dari gereja Katolik dibunyikan sebagai tanda panggilan bagi umat Katolik untuk 
berkumpul dan berdoa. Umumnya digunakan oleh umat Katolik untuk memberi tanda waktu 
beribadah, biasanya dibunyikan tiga kali, pada pukul 06.00. 12.00, dan 18.00 untuk memanggil 

umat membaca Doa Bapa Kami atau Angelus, doa-doa tersebut dibacakan untuk menghormati 
Inkarnasi Allah. Lonceng digunakan pertama kali dalam gereja Katolik sekitar tahun 400 masehi, 
dan diperkenalkan oleh Paulinus, Uskup Nola, sebuah kota di Campania, Italia. Penggunaannya 
menyebar luas dengan cepat dan tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan umat dalam acara 
keagamaan, tetapi juga sebagai peringatan ketika ada bahaya. Sebagai perlengkapan Gereja dan 
liturgi suci, lonceng gereja sebelum digunakan harus diberkati dengan dicuci dengan air suci dan 
diurapi dengan minyak suci dalam upacara liturgi yang dipimpin oleh uskup. (Abed)
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Hidup Penuh Hikmat

Yesus merupakan jawaban atas kerinduan manusia akan 
hadirnya Sang Mesias, Sang Ratu Adil, Firman yang menjadi 
manusia yaitu Putra Allah. Sungguh Allah, sungguh manusia. 
Manusia jaman now, di dalam penderitaan terpisah, 
terpecah-belah, salah tujuan, terombang-ambing dan 
mengejar milik yang hampa. Hidupnya sia-sia dan berakhir 
dengan kematian tanpa adanya kebangkitan badan 
dan kehidupan kekal. Tuhan Yesus, Sang Mesias yang 
mengembalikan manusia ke rumah Bapa-Nya, kembali ke 
tujuan utama kehidupan, dari kekal kembali menuju kekal, 
pusat segala kebahagiaan.

Dengan hadirnya Majalah INRI edisi kali ini memberi hikmat 
untuk mengikuti kerinduan hati kita menuju tujuan hidup 
yang sempurna dan kekal. Yesus Sang Mesiah memberikan 
hidup-Nya yang abadi dan kekal, sempurna dan utuh dalam 
sejarah keselamatan hingga hari ini. Semua secara utuh 
diberikan-Nya; maka kita jangan hanya menerima hidup 
Sang Mesiah sepotong namun terimalah secara utuh.
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Sebab lebih baik satu hari 
di pelataran-Mu dari pada 
seribu hari di tempat lain; 

lebih baik berdiri di ambang 
pintu rumah Allahku dari pada 
diam di kemah-kemah orang 
fasik” (Mazmur 84:11)

Kerinduan umat Israel 
tercermin dari kerinduan 
akan datangnya Sang Mesias, 
Sang Pembebas Bangsa dari 
penjajahan. Kerinduan bangsa 
Indonesia yang terjajah akan 
hadirnya Sang Ratu Adil yang 
akan membawa bangsa pada 
situasi adil, makmur, gemah 
ripah loh jinawi, toto tentrem, 
kerto raharjo; menggambarkan 
ungkapan keadaan bumi 
pertiwi Indonesia yang 
memiliki kekayaan alam 

berlimpah serta kondisi yang 
tenteram. Yesus merupakan 
jawaban atas kerinduan 
manusia akan hadirnya Sang 
Mesias, Sang Ratu Adil, Firman 
yang menjadi manusia yaitu 
Putra Allah. Sungguh Allah, 
sungguh manusia.

Penginjilan di Jawa 
merupakan karya agung Roh 
Kudus. Roh Kudus mendahului 
kedatangan para misionaris. 
Sejarah penginjilan telah 
dimulai oleh Kyai Tunggul 
Wulung, Endang Sampurnawati 
dan Kyai Sadrach. Mereka 
adalah para pertapa yang 
mencari Sang Ratu Adil; dan 
Roh Kudus yang membimbing 
mereka memberi jawaban 
bahwa Ratu Adil adalah Yesus, 

Isa-Ruhullah yang mereka 
rindukan. 

Beberapa tahun kemudian 
barulah mereka bertemu 
dengan para misionaris yang 
membawa pencerahan, siapa 
Yesus yang telah mereka Imani.

SEJARAH PENGINJILAN DI JAWA
Seluruh penginjilan di Jawa 

seluruhnya adalah para kyai; 
berawal dari kerinduan para 
orang Sakti Mandraguna yang 
merindukan Sang Ratu Adil 
yang tertera pada primbon 
Jayabaya dan yang diyakini 
adalah Prabu Jayabaya.

Dalam perjalanannya 
Tunggul Wulung yang akan 
naik bertapa di Gunung 
Kelud dan bertemu dengan 
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perempuan pertapa sakti 
lainnya yang juga mencari 
Sang Ratu Adil yaitu Endang 
Sampurnawati yang kelak 
menjadi istrinya.

Sebagai sesama pertapa 
sakti maka mereka saling 
berdebat ilmu seperti:

• “ada kemiri jatuh sekarang 
tapi bisa diambil kemarin”

• “Ratu Adil datang bertamu, 
tamunya yang mempersilakan 
kepada tuan rumah dan 
sepeserpun Dia tanpa peka”

Dan mereka memiliki 
jawaban yang sama bahwa 
yang dimaksud akan kehadiran 
Satu Ratu Adil adalah Isa-
Ruhullah yakni Yesus Sang 
Ratu Adil hingga Tunggul 
Wulung mendapatkan wahyu 
di bawah tikarnya yaitu 
Kesepuluh Perintah. Kyai 
Ibrahim Tunggul Wulung 
adalah seorang pertapa 
yang berdakwah tentang 
Konsep Ratu Adil Ruhullah 
dan Messiah Jawa untuk 
memperkenalkan Kristus dan 
mulai melakukan penginjilan 
di Jawa Tengah dan membuang 
semua kesaktian dan 
melepaskan diri dari semua 
kuasa jahat.

“Allah Firman Allah, Putra 
Allah, Roh Suci Allah. Ketiga-
tiganya adalah tiga menjadi 
satu (Allah Tri Tunggal). Dalam 

nama Yesus semua setan, 
semua kuasa hitam pergi”

Saat berada di Bondo, 
Tunggul Wulung ditemui oleh 
Radin Abas, seorang santri 
yang tengah keluar berkelana 
mencari ilmu dan jati diri. 
Radin Abas menemui Tunggul 
Wulung karena merasa aneh 
ada Kyai Kristen. Belakangan 
Radin Abas masuk Kristen 
dengan nama Kyai Sadrach, 
yang kelak diingat sebagai 
figur intelektual Kristen 
Jawa dengan latar belakang 
pengetahuan agama dan 
kebudayaan Jawa. Sadrach juga 
memimpin kebaktian dalam 
Bahasa Jawa sehingga mudah 
dimengerti oleh jemaat.

Penderitaan manusia zaman 
kini adalah rasa ketakutan 
akan kehilangan miliknya. Milik 
menjadi ukuran kebahagiaan 
hidupnya. Manusia tidak lagi 
mengabdi kepada Tuhan, 
namun mereka menyembah 
dan mengabdi ‘mamon’. 
Manusia makin jauh dari 
kerinduan terdalam hidupnya.

 “Tetapi kumpulkanlah 
bagimu harta di sorga; di 
sorga ngengat dan karat tidak 
merusakkannya dan pencuri 
tidak membongkar serta 
mencurinya.” Matius 6:20

Manusia saat ini, di dalam 
penderitaan terpisah, terpecah-

belah, salah tujuan, terombang-
ambing dan mengejar milik 
yang hampa. Hidupnya sia-sia 
dan berakhir dengan kematian 
tanpa adanya kebangkitan 
badan dan kehidupan kekal. 

Tuhan Yesus, Sang Mesias 
yang mengembalikan manusia 
ke rumah Bapa-Nya, kembali ke 
tujuan utama kehidupan, dari 
kekal kembali menuju kekal, 
pusat segala kebahagiaan.

Masalahnya belum semua 
manusia merindukan 
keselamatan dan kehidupan 
kekal. Kalau tidak 
merindukan, bagaimana 
bisa mendapatkannya. Tidak 
tahukah penderitaan kita 
membimbing kita pada 
kebahagiaan sejati. Di luar 
Yesus tidak ada keselamatan.

Kerinduan lahir dari 
penderitaan, kekurangan, 
kelemahan, kesadaran 
diri bahwa manusia tidak 
sempurna, terbatas, ringkih 
dan rapuh. Namun melalui 
kerinduan manusia, kita 
diundang datang kepada Allah 
Bapa untuk mendapatkan 
kehidupan kekal dan 
kesempurnaan sejati.

Hendaklah kamu sempurna 
seperti Bapamu sempurna, 
hendaknya kamu murah hati 
seperti Bapamu murah hati, 
hendaknya kamu kudus sebab 
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Allah itu kudus, dan hendaklah 
kamu saling mengasihi seperti 
Aku telah mengasihi kamu.

Kehidupan kekal dan 
kesempurnaan adalah arah dan 
tujuan hidup manusia; dan kita 
diundang melalui kerinduan 
ke sana. Ada banyak nama 
untuk menggambarkan tujuan 
hidup yaitu Mesiah, Ratu Adil, 
Kasampurnaning urip, Sebayan 
tujuh sorga dalam, Sangkan 
paraning dumadi. Tanpa 
gambaran ini semua dunia 
akan kacau tak terarah bahkan 
menuju kehancuran.

Yesus adalah Allah yang 
hadir dalam sejarah manusia 
dan Dia selalu menjadi 
jawaban atas kerinduan 
terdalam hati manusia.

Tiga Raja dari Timur 
merindukan Sang Mesias 
dan mereka mencari dengan 
mengikuti bintang.  Akhirnya 
mereka mendapatkan Sang 
Mesias yang lahir di kandang 

domba; dan bukan di istana 
Raja.

Tiga Raja menggambarkan 
dunia yang merindukan 
keselamatan.  Mereka sudah 
mempunyai segalanya 
namun mereka belum 
terpuaskan sebelum berjumpa 
Sang Mesias yang mampu 
memberikan kesempurnaan 
dan keabadian.

Kemajuan zaman ini 
membuka cakrawala 
baru dengan kemudahan 
komunikasi yang dapat 
mendekatkan manusia satu 
sama lain.  Namun kemajuan 
inipun dapat menjadi 
bumerang yang menjauhkan 
manusia, menciptakan manusia 
eksklusif, terasing, terisolir, 
egois dan puas diri.  Mereka 
tidak bisa membedakan antara 
sarana dan tujuan. Mereka 
berhenti di tengah jalan ketika 
sarana dijadikan tujuan.

Ikutilah cahaya bintang 

kerinduan hati kita menuju 
tujuan hidup yang sempurna 
dan kekal. Yesus Sang Mesiah 
memberikan hidup-Nya yang 
Abadi dan kekal, sempurna 
dan utuh dalam sejarah 
keselamatan hingga hari ini. 
Semua secara utuh diberikan-
Nya; maka kita jangan hanya 
menerima hidup Sang Mesiah 
sepotong namun terimalah 
secara utuh. Jangan hanya 
mencari bagian yang enak saja. 

Terimalah seluruh karya 
dan proses keselamàtan-Nya. 
Yesus Kristus kemarin, hari ini 
dan esok tetap sama, abadi 
selamanya.

Dan Yesus satu-satunya yang 
mengatakan : ”Akulah jalan dan 
kebenaran dan hidup. Tidak 
ada seorang pun yang datang 
kepada Bapa, kalau tidak 
melalui Aku.”  Yohanes 14:6 
(RD.Rochadi Widagdo)



Betlehem sebelumnya 
disebut Effrata 
(Kej 35:16). Dalam 

bahasa Ibrani “Beit” berarti 
rumah/rumah tangga dan 
“Lechem” berarti roti/Manna/
makanan. Umumnya lebih 
disebut sebagai ‘Rumah Roti’. 
Sedangkan dalam Bahasa 
Arab berarti “Rumah Daging”. 
Betlehem yang sejak zaman 
dahulu dikenal sebagai kota 
yang subur dengan penghasil 
zaitun, anggur dan biji-bijian 
ini dipercaya sebagai kota 
tempat kelahiran Tuhan 
Yesus. Selain itu, kota ini juga 
merupakan kota kelahiran 
dan dinobatkannya Raja Daud 
sebagai Raja Israel dan juga 
merupakan kota tempat Kitab 
Rut ditetapkan, serta tempat 
Rachel meninggal (Kej 48:7).

Kota yang sudah ditetapkan 
oleh UNESCO sebagai situs 
sejarah yang wajib dilindungi 
ini, beberapa kali pernah 
hancur dan diperebutkan 
wilayahnya. Betlehem pernah 
diperebutkan oleh Bangsa 
Romawi, Pemerintahan Arab, 
Tentara Salib, Sutan Mesir, 
Kerajaan Ottoman dan 
pada Perang Dunia I kota 
ini dikuasai oleh Bangsa 
Inggris. Hingga pada 21 

Desember 1995, Betlehem 
menjadi salah satu wilayah 
di bawah kekuasaan penuh 
Otoritas Palestina. Saat ini 
Betlehem masih diperebutkan 
wilayahnya oleh Palestina 
dan Israel yang menganggap  
bahwa tanah ini merupakan 
bagian dari Promised Land, 
Tanah Terjanji, tanah yang 
dijanjikan kepada Abraham, 
Ishak, Jakob, dan keturunannya.

Kini Betlehem menjadi 
tempat ziarah bagi umat 
Kristen, Yahudi dan juga 
Muslim. Di sana terdapat 
beberapa tempat ziarah, 
yang paling terkenal adalah 
Gereja Nativity atau Gereja 
Kelahiran. Gereja ini dibangun 
pada tahun 326 M. Helena, 
Ibu dari Kaisar Konstatin 
Agung membangun gereja di 
goa kecil dengan palungan 
keramik yang di percaya 
sebagai tempat kelahiran 
Yesus, yang mana memang 
tempat tersebut sudah 
dikunjungi oleh banyak orang 
sejak dua abad sebelumnya 
dan kini menjadi pusat ziarah 
umat Kristen seluruh dunia 
pada saat Natal. Gereja itu 
kini dikelola bersama oleh 
para pejabat Gereja Ortodoks 
Yunani, Gereja Katolik Roma, 

dan Gereja Apostolik Armenia. 
Ada pula Gereja Padang 
Gembala yang merupakan 
tempat dimana para 
malaikat menampakkan diri 
kepada para gembala untuk 
memberi kabar gembira atas 
kelahiran Sang Penyelamat. 
Selain itu juga terdapat 
makam Rachel, istri Yakub, 
yang meninggal sewaktu 
melahirkan Benyamin, yang 
menjadi salah satu tempat 
suci bagi bangsa Yahudi 
dan juga sebagai tempat 
ziarah bagi umat Muslim.

Betlehem menjadi 
tempat bagi komunitas 
Kristen Palestina terbesar 
di Timur Tengah. Meskipun 
penduduknya didominasi 
oleh Muslim Arab, perbedaan 
dua agama ini tidak pernah 
menjadi sumber konflik. 
Bahkan umat Muslim di sana 
turut datang berbaur dengan 
umat  Kristen dan peziarah 
pada saat perayaan Natal. 
Terlihat jelas di Betlehem 
(Palestina), Kristen dan Muslim 
hidup berdampingan  dengan 
penuh toleran dan damai. 
(Disadur dari berbagai sumber – Sefin)
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Mengenang 
Betlehem

Ilustrasi : http://www.ncregister.com/
Siapa yang tidak kenal dengan Kota Betlehem?  Kota yang biasa disebutkan dalam Alkitab dan 
juga erat hubungan nya dengan masa Natal ini merupakan kota kecil yang berada di Negara 
Palestina yang terletak di atas bukit batu dengan ketinggian 2.510 kaki (765 meter) di atas 
permukaan laut. Jarak kota Betlehem sekitar 10 km di sebelah selatan Kota Yerusalem.

MENGENANG BETLEHEM
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Tema Natal PGI-KWI 
Tahun 2018 adalah 
“Yesus Kristus Hikmat 

bagi Kita” (1 Kor 1:30a). Hikmat 
dapat diartikan sebagai 
kebijaksanaan, pengertian, dan 
karunia Allah bagi kita. Hikmat 
diperlukan untuk memahami 
maksud-maksud Allah 
dalam karya penyelamatan.
Mengacu pada tema, Kristus 
sendirilah yang merupakan 
hikmat bagi kita. Kristus 
itulah yang mengajarkan 
kita nilai-nilai Kerajaan Allah 
serta mengajak kita hidup 
saling mengasihi dan rela 
berkorban demi terciptanya 
kesejanteraan bersama. Yesus 
menunjukan hikmatnya, 
melalui pewartaan Injil dan 
tindakan belas kasihan untuk 
menguduskan dan menebus 
kita. Paulus merumuskannya 
dengan bagus: “Tetapi oleh 
Dia kamu berada dalam 
Kristus Yesus, yang oleh Allah 
telah menjadi hikmat bagi 
kita. Ia membenarkan dan 
menguduskan dan menebus 
kita” (1 Kor 1:30).

Hikmat inilah yang 
diharapkan selama berabad-
abad datang ke dunia kurang 
lebih dua ribu tahun yang lalu. 
Kristus Sang Juruselamat telah 
hadir untuk menyinari dunia 
dengan hikmat Allah. Maka dari 
itu, kita diajak untuk menyadari 

panggilan hidup sebagai 
pribadi yang berhikmat. Pribadi 
yang senantiasa mengikuti 
suara hati serta pribadi 
yang senantiasa menyadari 
kehendak Allah. Setiap 
tahun kita telah merayakan 
kelahiran Sang Juru selamat 
dengan berbagai agenda 
dan acara. Setiap tahun kita 
menyongsong Sang Hikmat 
yang hadir ke dunia. Namun 
bagaimana seharusnya kita 
merayakan kedatanganNya. 

Renungkanlah kembali, 
bagaimana pengalaman-
pengalaman serta perasaan-
perasaan ketika Natal. Apakah 
natal hanya sekadar rutinitas 
dan formalitas tahunan yang 
kita buat? Apakah ketika natal, 
kita hanya berdiam diri dan 
menutup mata dari lingkungan 
sekitar? Apakah Natal kita 
rayakan dengan kesedihan dan 
beban tanpa sukacita yang 
besar? Apakah Natal mampu 
membawa terang bagi diri saya 

sehingga mampu membawa 
perubahan yang baik bagi diri 
saya dan sesama? 

Menjadi penting untuk 
menantikan Sang  Juru selamat 
karena Natal merupakan suatu 
penyadaran akan besarnya  
kasih Tuhan kepada kita karena 
Natal mengingatkan kita akan 
hikmat Allah yang terwujudkan 
dalam diri Yesus. Natal 
bukan semata mengenang 
kelahiran Yesus sebagai bayi 
di atas palungan, tetapi juga 
kehidupan Yesus yang penuh 
hikmat dan dicurahi Roh 
Kudus. Ia datang membawa 
Tahun Rahmat Tuhan (bdk. Luk 
4: 18-19). Natal menjadi benar 
berarti apabila kita mengalami 
suatu kelahiran kembali 
berupa perubahan-perubahan 
hidup yang baik sembari 
merayakan kedatangan sang 
hikmat. Natal menjadi benar-
benar berarti apabila ada 
perbuatan baik yang dilakukan 
kepada sesama sehingga kita 
benar-benar membagikan 
sukacita kedatangan sang 
Juruselamat. Marilah kita 
songsong kedatangan Sang 
Hikmat dengan melakukan 
perubahan diri dan perbuatan 
kasih kepada sesama 
sehingga kita pun dapat hidup 
dalam hikmat Allah.Tuhan 
Memberkati. (referensi: http://www.

satuharapan.com/ Joko)

Oleh: Aloysius Joko Putranto



Gereja dalam ajaran 
sosialnya mengeluarkan 
ajaran gereja rarum 

novarum (ajaran sosial Gereja 
Katolik) bahwa peran gereja 
adalah memperjuangkan 
keadilan dalam masyarakat. 
Gereja harus terjun dalam 
kehidupan masyarakat dengan 
membela kepentingan dari 
mereka yang tertindas, miskin, 
lemah dan tersingkir, terutama 
kelompok yang tidak bersuara 
(preferential option for the poor). 

Firman Allah dalam Kitab 
Ulangan 16:19 menyatakan 
bahwa “Jangan memutar-
balikkan hukum; jangan 
memandang bulu; dan jangan 
menerima suap.”  Kemudian 
dalam Matius 7:12 dinyatakan 
bahwa “Segala sesuatu yang 
kamu kehendaki supaya orang 
perbuat kepadamu, perbuatlah 
demikian terlebih dahulu 
kepada mereka”

Dua ayat firman ini mencoba 
untuk memahami bahwa 
adil itu adalah sebuah tidak 
memihak (imparsial) dan adil 
itu baru bisa terwujud apabila 
kita sudah bisa melakukan 
perbuatan yang seturut aturan 
dan norma yang berlaku. 
Analogi sederhananya adalah 
kita tidak bisa membuat 
orang lain untuk tidak berbuat 
korupsi, kalau kita tidak 
memperlihatkan kita tidak 
korupsi. 

Firman Allah yang 
ternyatakan dalam Matius 
7:12 ini membawa implikasi 

bahwa keadilan itu lekat 
dengan hukum Cinta Kasih. 
Artinya bahwa daya cinta kasih 
dapat terasa apabila kita dapat 
mengakui hak sesama manusia 
dan ketika hak sesama 
manusia sudah diakui, maka 
iapun akan mengakui hak kita 
sebagai manusia pula. 

Bersikap Adil dalam Hidup 
Menggereja

Lalu, bagaimana kita 
menilai diri kita, apakah kita 
sudah bersikap adil ketika 
memberikan pelayanan di 
gereja? Sebenarnya kuncinya 
hanya satu, yaitu bertanggung 
jawab dan tidak membedakan 
orang lain saat memberikan 
pelayanan. 

Marilah kita mencoba 
merenungkan, apakah kita 
sebagai warga gereja dan 
dalam menyambut Kelahiran 
Tuhan Kita, apakah kita sudah 
melakukan keadilan menurut 
ajaran sosial gereja bahwa 
keadilan itu bersifat distributif 
(memberikan perhatian kepada 
kaum terpinggirkan), keadilan 
komutatif (mengakui hak 
orang lain), dan keadilan legal 
(sesuai aturan dan norma 
berlaku).  Penekanannya bahwa 
keadilan itu adalah tanggung 
jawab setiap individu yang 
harus terus diperjuangkan dan 
menjadi komitmen. Ad Maiorem 
Dei Gloriam. Serviam.
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Oleh: Benedictus A. Simangunsong
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Lingkaran Korona 
sendiri bermakna tidak 
mempunyai awal dan 

akhir (Alpha dan Omega). 
Korona juga dianggap sebagai 
penghormatan kepada Yesus 
Kristus, pemenang atas kuasa 
dosa dan maut. Selain itu, 
lingkaran Korona menjadi 
lambang terpecah-belahnya 
hidup manusia yang dijadikan 
utuh kembali oleh Yesus 
Kristus.

Karena makna yang begitu 
dalam akan Korona tersebut, 
maka tercetus ide dari Panitia 
Paskah 2018 yang tahun ini 
dipegang oleh wilayah 3 untuk 
membuat suatu kegiatan yang 
bisa membuat seluruh umat 
Gereja Anak Domba lebih 
memaknai makna Korona. 
Setelah berdiskusi dengan 
Romo Didit, selaku Pastor 
rekan di Paroki Cilangkap 
diputuskan bahwa tahun 
ini akan diadakan lomba 
membuat Korona Adven antar 
lingkungkan. Kegiatan ini 
merupakan kegiatan yang 
pertama kalinya diadakan 
di Gereja Anak Domba, St. 
Yohanes Maria Vianney. 

Agustinus Laga Keraf yang 
bertugas sebagai koordinator 
lomba Korona menjelaskan 
bahwa tiap lingkungan 
mempunyai waktu persiapan 
pembuatan Korona selama dua 
minggu, dimulai dari tanggal 
18 November-30 November 
2018, dilanjutkan dengan 
penilaian tanggal 1 Desember 
2018 dan diakhiri dengan 
pengumuman pemenang pada 
2 Desember 2018. Salah satu 
yang menjadi kriteria penilaian 
adalah warna liturgi, yaitu 
lingkaran berwarna hijau, 
hiasan wajib terdiri dari warna 
pink dan ungu serta lilinnya  
tiga ungu dan satu merah 
muda. Tiga lilin ungu dianggap 
sebagai tanda pertobatan, dan 
satu lilin merah muda khusus 
untuk minggu ketiga atau 
Gaudette. Gaudette, dalam 
bahasa Latin berarti ‘sukacita’ 
menyambut kedatangan Yesus.

Umumnya Korona dibuat 
dari tanaman hidup yang 
melambangkan Kristus 
yang wafat namun bangkit 
kembali dan hidup untuk 
selamanya. Namun dalam 
lomba ini, panitia memberikan 

kelonggaran dengan umat 
bisa berkreasi menggunakan 
bahan-bahan daur ulang.

Pemenang lomba Korona 
pertama di Gereja Anak Domba 
jatuh kepada  Bartolomeus 
wilayah 5 sebagai juara 
pertama,  lingkungan 
Irenius Lyon wilayah 7 
sebagai juara dua, diikuti 
dengan lingkungan Theresia 
wilayah 6 di posisi ketiga. 
Pengumuman pemenang 
dilakukan bersamaan saat 
pengumuman di misa kedua 
tanggal 2 Desember 2018 
dan diserahkan langsung 
oleh Pastor Kepala Paroki St. 
Yohanes Maria Vianney, RD 
Rochadi Widagdo.

Meski persiapan panitia 
cukup singkat, hanya kurang 
dari 3 minggu namun 
banyak lingkungan yang 
ikut berpartisipasi dalam 
lomba Korona ini. Panitia pun 
berharap agar lomba seperti 
ini bisa berlanjut di tahun 
mendatang serta lingkungan 
yang belum bisa berpartisipasi 
saat ini bisa ikut pada lomba 
berikutnya. (shella/ sumber: 
fraterbhk.blogspot.com & www.
parokimbk.or.id )

Foto : KOMSOS / Theo

Dalam tradisi Katolik saat memasuki masa Adven, terdapat simbol Korona (lingkaran) Adven. 
Kebiasaan membuat Korona Adven ini berasal dari Eropa Utara, khususnya dari bangsa 
Skandinavia (Swedia dan Norwegia).

MENGAJARKAN MAKNA KORONA ADVEN 
LEWAT LOMBA MENGHIAS KORONA

MISA ADVEN



Setiap tahun dalam bulan 
November, tepatnya 
tanggal 2, gereja Katolik 

merayakan peringatan Arwah 
Orang Beriman. Perayaan ini 
sebagai perpanjangan Hari 
Raya Semua Orang Kudus dan 
bermakna untuk mengenang 
mereka yang telah meninggal 
dunia, dalam kaitannya 
dengan ajaran gereja tentang 
kebangkitan badan dan 
Persekutuan Para Kudus. 
Mereka yang  telah meninggal 
dunia dapat memperoleh 
indulgensi, baik indulgensi 
penuh ataupun sebagian.

Kelompok Legio Maria 
mengadakan Misa Peringatan 
Arwah bagi jiwa-jiwa Legioner 
yang sudah meninggal. Para 
Legioner ingin mengingatkan 
kembali bahwa setiap orang 
Kristiani ikut ambil bagian 
dalam kemenangan Yesus 
atas maut.Pada suatu hari 
kelak kita akan bergabung 
dalam perkumpulan jiwa-
jiwa yang sudah meninggal 
menandakan bahwa Allah tidak 
meninggalkan kita berjalan 
tanpa arah di dunia ini, tanpa 
pengharapan atau tujuan. 

Kita tidak hanya akan hidup 
kembali, pada akhir zaman 
kita akan melihat pernyataan 
penuh dari kemuliaan Allah 
Bapa.

Setiap beberapa tahun 
sekali, diadakan Misa khusus 
peringatan arwah di tingkat 
Paroki. Ada 12 Presidium 
yang tergabung dalam satu 
Kuria dan terdiri dari 6 
Paroki. Perayaan peringatan 
arwah pada tahun ini 
diselenggarakan di Gereja 
Anak Domba Santo Yohanes 
Maria Vianney pada tanggal 10 
November 2018.Legio Maria 
Presidium Perlindungan Orang 
Berdosa, menjadi tuan rumah 
untuk perayaan kali ini.  

Menurut ibu Sisilia salah 
seorang Legioner Presidium 
Perlindungan Orang Berdosa, 
misa arwah kali ini berbeda 
dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Perayaan Ekaristi 
diadakan bersamaan dengan 
umat, jadi setiap anggota 
keluarga juga dapat ikut 
serta mengenang anggota 
keluarganya walaupun bukan 
seorang Legioner. Ornamen 
berbentuk Pohon Kehidupan 

diletakkan di depan altar, 
memuat foto-foto Legioner dan 
umat yang telah meninggal 
dunia. Sesudah misa diadakan 
acara ramah tamah bersama 
room dengan umat yang ikut 
dalam perayaan peringatan 
arwah.

Perayaan Ekaristi dipimpin 
langsung oleh Romo Pemimpin 
Rohani Senatus Bejana Rohani, 
RD Antonius Didit Soepartono. 
Dalam homily room mengajak 
kita untukmendoakan orang 
yang sudah meninggal agar 
mereka memperoleh hidup 
kekal. Bahkan sekarang 
pun, selagi kita merindukan 
pemenuhan rencana Allah, 
kita dapat dipenuhi dengan 
pengharapan akan suatu 
kehidupan penuh sukacita di 
hadapan hadirat Allah. Saat 
ini kita diberi kesempatan 
mendoakan mereka orang 
yang sudah meninggal besok, 
lusa atau suatu saat nanti 
giliran kita didoakan orang 
lain. Pengharapan inilah yang 
memberi kita keyakinan untuk 
berdoa bagi arwah semua 
orang beriman. (Ignatius Dimmas)

Foto : KOMSOS / Theo
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OMK Wilayah 4 mengadakan retret di Wisma Sahabat Yesus, 
Depok pada tanggal 15-16 Desember 2018

Komsos Cilangkap mengadakan rekoleksi dan 
Wisata Sejarah ke Solo dan Yogyakarta pada 
tanggal 30 November - 2 Desember 2018. 

Foto : Dokumentasi OMK Wilayah 4

Foto : Dokumentasi Pribadi
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Potret kegiatan KKS di beberapa lingkungan di Paroki Cilangkap 
(St. Yosep & Ignatius Loyola wilayah 3 serta lingkungan 
Hieronimus Emmilianus wilayah 7) 

Foto : Dokumentasi Pribadi

Foto : KOMSOS / Igo

Foto : KOMSOS / Dhanni, Sefin

Suasana Pengakuan Dosa di Kapel Kapal & Gereja Anak 
Domba tanggal 19 Desember 2018. 



Martha 
Tilaar

Martha Tilaar lahir dengan nama Martha Handana 
di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 4 September 1937. 
Wanita berusia 81 tahun yang akrab disapa dengan ‘Ibu Martha’ 
ini adalah seorang pengusaha Indonesia yang bergerak 
di bidang kosmetik dan jamu dengan nama dagang Sariayu Martha 
Tilaar yang berdiri di bawah naungan PT Martina Berto, Tbk.
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Sewaktu masih kecil, 
anak sulung dari 
tiga bersaudara ini 

memiliki tingkah laku seperti 
lelaki dan enggan merawat 
dirinya. Melihat hal tersebut, 
sang ibu, Nyonya Handana, 
kerap kali menegurnya 
dan pada akhirnya 
menitipkan putrinya kepada 
seorang ahli kecantikan 
tradisional di Yogyakarta, 
Titi Poerwosoenoe, yang 
mengajarinya cara bersolek.

Setelah meraih gelar Sarjana 
Pendidikan dari Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Jakarta, Martha 
sempat mengajar di Sekolah 
Dasar selama dua tahun, 
ia juga sempat mengajar 
di almamaternya (IKIP) 
selama tiga tahun. Lalu 
mengikuti suaminya, Dr. 
Henry A. Rudolf Tilaar, yang 
bertugas ke Amerika Serikat. 
Tak ingin tinggal diam, dia 
memperdalam ilmu kecantikan 
dan memberanikan diri 
membuka layanan kecantikan. 

Setelah kembali ke Jakarta 
pada tahun 1969, dengan 
berbekal pengetahuan dan 
pengalaman kerja dari Amerika 
Serikat, Martha bertekad 
untuk mengembangkan 
usaha di bidang kecantikan 
dengan motto “mempercantik 
wanita Indonesia berdasarkan 
kebudayaan dan kekayaan 
alam yang didukung oleh 
pengetahuan dan teknologi”. 
Usaha pertamanya dilakukan 
dengan membuka salon kecil 
sederhana di garasi rumah 
milik ayahnya yang berukuran 
4 x 6 meter. Dimulai dari 
modal 1 juta rupiah yang 
merupakan hasil tabungan 
selama bekerja di Amerika 
Serikat ditambah dengan 
sumbangan dari sang ayah, 
Handana, beserta adik-adiknya, 

Ratna dan Bambang, maka, 
pada tanggal 3 Januari 1970, 
berdirilah Martha’s Salon. 
Mengulang cara yang sama 
ketika ia di Amerika, yaitu 
dengan membagikan selebaran 
di lingkungan sekitar, salonnya 
berkembang cukup pesat. Dua 
tahun kemudian, ia membuka 
salon kedua di Jalan Anggur 
No. 3 Cipete, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan, sambil 
memulai penggunaan 
merek dagang baru yaitu 
Sariayu Martha Tilaar.

Tahun 1972, ia pergi 
ke Eropa untuk belajar 
ramu-ramuan dengan 
mengunjungi pabrik Yves 
Rocher di Perancis, Mary 
Quant di Inggris, 
dan Hartleben di Jerman Barat. 
Kembali ke Indonesia, setelah 
empat tahun kemudian, ia 
mendirikan Martha Griya 
Salon yang memperkenalkan 
perawatan tradisional.

Pada tahun 1977, 
Martha Tilaar melakukan 
kerjasama dengan 
Theresia Harsini Setiady, 
dan bersepakat membuat 
perusahaan kosmetik dan jamu, 
bernama PT Martina Berto, dan 
meluncurkan Sariayu Martha 
Tilaar sebagai produk pertama. 
Pabrik kosmetik pertama 
berlokasi di Jalan Pulo 
Ayang, Kawasan Indsutri Pulo 
Gadung, Jakarta Timur yang 
diresmikan pada 22 Desember 
1981 oleh Nelly Adam 
Malik, istri Wakil Presiden 
Indonesia saat itu, Adam Malik. 

Pada tahun 1983, Martha 
mendirikan PT Sari Ayu 
Indonesia, khusus sebagai 
distributor produk kosmetik 
Sariayu Martha Tilaar. Pada 
tahun 1984, perusahaan 
itu mendapat penghargaan 
tertinggi untuk kontribusinya 
pada The First Asian Beauty 

Congress and Exhibition di 
Singapura. Martha sendiri 
memperoleh gelar Doktor 
Kehormatan di bidang Fashion 
Artistry dari The World 
University Tucson, Arizona, 
Amerika Serikat. Kemudian, 
pada tahun 1986, Martha 
membuka pabrik kedua 
yang berlokasi di Jalan 
Pulo Kambing II/1, masih 
satu area dengan pabrik 
pertama, kali ini diresmikan 
oleh Nyonya Karlinah 
Umar Wirahadikusumah, 
istri Wakil Presiden, Umar 
Wirahadikusumah. 

Pada tahun 2000, Martha 
diajak oleh Sekretaris Jendral 
PBB pertama, Kofi Annan untuk 
bergabung ke dalam lembaga 
United Nations (UN) Global 
Compact.  Ajakan tersebut 
berdasar bahwa selain 
mendirikan bisnis, Martha juga 
turut memberikan pelatihan 
gratis kepada 4.200 wanita 
di Bali mengenai perawatan 
tubuh. Atas keterlibatannya 
dalam UN Global Compact, 
pada bulan Juli 2002, Martha 
Tilaar diberikan penghargaan 
oleh Sekretaris Jenderal 
PBB, Ban Ki Moon di New York. 
Selain itu, baru-baru ini, pada 
bulan September 2018, Martha 
secara resmi dinobatkan 
sebagai Sustainable 
Development Goals (SDG) 
Pioneers 2018 karena 
mampu mendemonstrasikan 
bagaimana bisnis dapat 
membuka kunci di bidang 
ekonomi, sosial, dan 
lingkungan hidup untuk 
meningkatkan hasil yang 
lebih baik di dunia dengan 
menerapkan 10 prinsip UN 
Global Compact.  (Stella)

Tilaar
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Oleh: RD Novian Ardi Prihatmoko

Mempersiapkan 
Kedatangan Juruselamat 
dengan Pertobatan

Sebentar lagi kita akan 
menyambut Hari 
Raya Natal, Hari Raya 

kelahiran Yesus Kristus, Sang 
Juru Selamat kita. Peristiwa 
ini setiap tahun kita rayakan 
bersama-sama sebagai suatu 
peristiwa iman: Allah yang 
merelakan diriNya menjadi 
seorang manusia dan lahir di 
tengah-tengah kita. 

Ada satu hal yang tak kalah 
penting perlu dipersiapkan 
yang kadang terlupakan yaitu 
mengusahakan pertobatan. 
Ya, mempersiapkan Natal 
adalah juga tentang 
pertobatan. Memperharui 
hidup, membersihkan 
hati, mempersiapkan 
diri menyambut Tuhan. 
Pertanyaannya kemudian 
adalah pertobatan seperti apa 
yang bisa dilakukan?

PERTOBATAN MENURUT 
YOHANES PEMBAPTIS

Bertobat artinya berbalik 
arah menuju kepada kebaikan. 
Bertobat berarti membaharui 
diri sesuai dengan perintah 
Tuhan. Bertobat artinya 
berbalik dari tindakan dosa 
menuju kepada kebenaran 
sejati yaitu Tuhan sendiri. 
Dalam konteks menyambut 
natal, kita bisa melakukan 
pertobatan sesuai dengan 
ajaran dari Santo Yohanes 
Pembaptis. Bacaan Injil pada 
Minggu Adven II mewartakan 

bagaimana Yohanes Pembaptis 
berseru-seru di padang gurun 
supaya umat melakukan 
pertobatan. Yohanes Pembaptis 
berseru, “Bertobatlah dan 
berilah dirimu dibaptis! Maka 
Allah akan mengampuni 
dosamu” (Luk 3 : 5). Nampak 
jelas bagaimana Yohanes 
Pembaptis menekankan 
pentingnya pertobatan dalam 
mempersiapkan kedatangan 
Sang Juru Selamat. 

Selanjutnya, pertobatan 
macam apa yang disarankan 
oleh Yohanes Pembaptis yang 
bisa kita lakukan? Kita bisa 
melihatnya dari bacaan Injil 
pada Minggu Adven III (Lukas 
3:10-18). Diwartakan dalam 
Injil, ketika Yohanes Pembaptis 
mewartakan pertobatan, ia 
ditanya oleh orang banyak, 

“Jika demikian, apakah yang 
harus kami perbuat?” Jawab 
Yohanes, “Barangsiapa 
mempunyai dua helai baju, 
hendaknya ia membaginya 
dengan yang tidak punya dan 
barang siapa mempunyai 
makanan, hendaklah ia berbuat 
demikian juga” (Luk 3:10-11).  
Dari jawaban Yohanes, nampak 
jelas bahwa pertobatan itu 
artinya melakukan suatu 
tindakan konkret, melakukan 
suatu kebaikan kepada orang 
lain. 

Akhirnya, Natal adalah 
suatu perayaan syukur, adalah 
suatu ungkapan sukacita 
karena telah  telah lahir 
bagi kita Juruselamat, yaitu 
Kristus, Tuhan (bdk Luk 2:11). 
Maka untuk menyambut 
kedatangan Tuhan, perlulah 
suatu persiapan yang baik, 
tidak sekedar ala kadarnya. 
Dan salah satu persiapan yang 
penting untuk menyambut 
Tuhan adalah melakukan 
pertobatan. Belajar dari 
Yohanes Pembaptis, pertobatan 
kita kiranya bukan hanya 
sekadar merasa menyesal, 
merasa bersalah dan mengaku 
dosa lalu cukup. Pertobatan 
haruslah sampai pada suatu 
tindakan nyata yang berguna 
bagi diri sendiri terutama 
berguna bagi sesama.

Selamat mempersiapkan 
Natal. Selamat mengusahakan 
pertobatan. Tuhan memberkati.
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Sabda Telah 
Menjadi Manusia
Oleh: Fr. Joseph Biondi Mattovano

Tak terasa kita sudah 
memasuki bulan 
Desember. Tak terasa 

pula kita akan menutup tahun 
ini dan memasuki tahun yang 
baru. Perayaan Natal menjadi 
momen istimewa untuk 
merencanakan kebersamaan 
dengan keluarga dan orang-
orang yang kita cintai. 
Tetapi, ada baiknya kita juga 
memaknai perayaan natal 
sebagai peristiwa iman kita, 
yakni kelahiran Yesus Sang 
Juru Selamat. Dalam hidup 
sehari-hari sebetulnya kita 
diajak untuk mempercayai 
dan memberikan perhatian 
pada Sabda Allah. Nah, inilah 
momen yang tepat bagi kita 
untuk merenungkan kelahiran 
Yesus, sekaligus memaknai 
peristiwa iman tersebut dalam 
hidup bersama keluarga.

Peran Maria dalam 
rencana keselamatan 
Allah sesungguhnya ingin 
mengatakan bahwa Maria 
adalah rekan kerja (co-worker/
synergoi) Allah. (lih. Luk. 1:49-
50) Ungkapan “lahir/dilahirkan” 
pertama-tama mengarah pada 
realitas bahwa Yesus adalah 
sungguh-sungguh manusia. Ia 
dilahirkan, bukannya dijadikan. 
Sebagaimana manusia pada 
umumnya, termasuk kita, 
mengalami proses lahir ke 
dunia ini melalui rahim ibu 
kita setelah kita berada dalam 
kandungan selama 9 bulan. 
Akan tetapi, Yesus mengalami 

proses kelahiran yang 
sangat istimewa karena ia 
terlahir ke dunia dari seorang 
perawan yang bernama 
Bunda Maria. Penekanan 
ajaran mengenai Perawan 
Maria ini terletak pada Maria 
yang selalu perawan (Aei 
parthenos). Artinya, melalui 
keperawanannya, Maria 
mencapai suatu kemurnian 
dan kesucian jiwa yang 
sempurna. Seperti yang sudah 
kita ketahui pula, bahwa 
ajaran mengenai Maria yang 
dikandung tanpa noda dosa, 
lebih kita kenal dengan gelar 
Maria Immaculata, berkaitan 
dengan seluruh paham 
keperawanan Maria. 

“Sebab itu Tuhan sendirilah 
yang akan memberikan 
kepadamu suatu pertanda: 
Sesungguhnya, seorang 
perempuan muda mengandung 
dan akan melahirkan seorang 
anak laki-laki, dan ia akan 
menamakan Dia Immanuel” 
(Yes 7:14) Penggunaan istilah 
“perempuan muda” (baca: 
almah) bagi komunitas Yahudi 
di Palestina menunjuk kepada 
perempuan muda yang sudah 
boleh menikah. Ungkapan ini 
ingin mengatakan bahwa Maria 
mempunyai keperawanan 
yang melampaui status sosial, 
dan ia telah mencapai suatu 
keutamaan yang sempurna, 
yakni sebagai pilihan Allah. 
Dengan kata lain, keperawanan 
Maria menunjukkan kepenuhan 

imannya kepada Allah.

Setidaknya kita boleh 
mengenal gambaran besar 
mengapa momen kelahiran 
Yesus oleh Bunda-Nya Perawan 
Maria menjadi penting bagi 
iman Kristiani kita. Sabda 
yang telah menjadi manusia 
ini memang secara akal sehat 
manusia sulit dipahami. Tetapi, 
sekali lagi itulah iman dan 
misteri kita sebagai orang 
Kristiani yang begitu unik 
dan kaya. Iman membuat kita 
sepenuhnya percaya bahwa 
tidak ada yang mustahil bagi 
Allah. Inilah misteri iman kita 
yang membawa kita kepada 
sukacita. Sukacita karena kita 
sebagai keluarga-keluarga 
Kristiani dilahirkan kembali 
bersama bayi mungil Yesus 
yang terbungkus lampin 
sederhana. Kelahiran itu 
nampak sebagai relasi, 
perjumpaan, maupun 
perjuangan yang dialami 
oleh masing-masing anggota 
keluarga, termasuk Keluarga 
Kudus Nazaret. Ingat, setiap 
keluarga kita mempunyai 
“tanahnya” masing-masing 
untuk digarap, disemai, dan 
akhirnya dituai. Keluarga Kudus 
Nazaret bersama keluarga 
kita masing-masing di rumah 
sebentar lagi akan bersukacita 
pada saat kelahiran Yesus 
Putera Allah yang Tunggal ke 
tengah-tengah dunia.
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Mendengar kata Lembata, pikiran kita akan mengacu pada pulau di dekat ujung 
timur pulau Flores - NTT. Pulau Lembata ini banyak dikunjungi oleh pelancong 
karena tradisi hidup unik yang dilakukan oleh masyarakat perkampungan 
nelayan di sana. Salah satunya adalah tradisi berburu ikan paus yang dilakukan 
oleh warga nelayan Kampung Lamalera. Pulau Lembata juga terkenal karena 
destinasi wisata rohani yang menarik untuk dikunjungi, bernama Bukit Doa.

Lembata
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Terletak di Desa Bour 
Kecamatan Nubatukan 
Kabupaten Lembata -NTT, 

Bukit Doa ini  dapat dijangkau 
dengan mengendarai 
kendaraan bermotor sekitar 
45 menit dari Lewoleba kota 
kabupaten Lembata. Dari 
namanya ‘Bukit Doa’ pasti 
kita akan tahu bahwa tempat 
wisata rohani ini ada di atas 
sebuah bukit. Awalnya bukit 
ini adalah sebuah bukit yang 
gersang, yang kemudian 
diubah menjadi sebuah tempat 
wisata rohani. Pembangunan 
‘Bukit Doa’ ini didukung 
oleh Pemerintah Kabupaten 
Lembata dan para donatur dari 
berbagai tempat. Semangat 
berbagi dalam pembangunan 
tempat ziarah ini telah 
menjadikan tempat ini menjadi 
tempat yang menarik untuk 
dikunjungi.

Salah satu hal yang menjadi 
keunikan tempat ziarah ini 
sehingga menyedot perhatian 
banyak pengunjung adalah 
keberadaan patung Bunda 
Maria dengan tinggi mencapai 
7 meter (11 meter jika 
ditambahkan dudukan patung). 
Para peziarah turut merasakan 
bagaimana Bunda Maria 

hadir di tengah masyarakat 
sederhana yang berdevosi 
kuat dan penuh kepada 
Maria. Hal lain yang tak kalah 
menarik, selama perjalanan 
dari kota Lewoleba menuju 
tempat ini kita akan banyak 
menjumpai perkampungan 
muslim dengan masjid-masjid, 
seakan-akan menjadi gerbang 
bukit doa ini. Dengan situasi 
yang demikian ini maka 
kita dapat membayangkan 
sebuah persaudaraan dan 
toleransi yang kuat antar umat 
beragama di pulau Lembata. 
Toleransi ini terajut juga dalam 
berbagai aktivitas keagamaan 
yang dilaksanakan secara 
bersama-sama dalam praktik 
hidup sehari-hari.

Selain patung Bunda Maria 
Bukit Doa di Pulau Lembata 
juga memiliki beberapa stasi 
jalan salib dengan replika 
patung kisah sengsara Yesus 
Kristus. Replika patung 
kisah sengsara itu mengajak 
umat yang datang untuk 
merenungkan keselamatan 
dari Tuhan melalui jalan 
kesengsaraan. Dengan ini 
setiap peziarah diajak untuk 
mengimitasi Tuhan dalam 
menghadapi kesengsaraan 

hidup dalam iman. Ketika 
memberkati Bukit Doa ini, 
Bapa Uskup Larantuka Mgr. 
Fransiskus Kopong Kung , Pr 
mengatakan: “Siapa saja yang 
bertekad mati raga melalui 
Jalan Salib, sejak ini bisa 
didalami dengan menyusuri 
lereng yang telah disucikan 
ini”. Pesan bapak uskup ini 
mau menjadikan ‘Bukit Doa’ 
sebagai sebuah tempat bagi 
setiap pribadi yang ingin 
mendekatkan diri secara total 
kepada Tuhan. 

Kesempurnaan Bukit 
Doa dilengkapi dengan 
pemandangan yang indah ke 
arah pantai dengan gugusan 
pulau-pulau yang letaknya 
bersebelahan dengan 
pulau lembata. Hamparan 
laut biru dan pasir putih di 
pantai membuat mata yang 
memandang merasakan 
keagungan Tuhan dalam 
ciptaan-Nya. Bukit Doa 
menjadi tempat yang bisa 
direkomendasikan untuk 
dikunjungi, di bukit doa 
kita dapat mendekatkan 
diri dengan Tuhan sambil 
menikmati keindahan alam 
pulau Lembata. (Chiko)

Foto : https://lembatakab.go.id Foto : http://maps.google.com
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Berkarya
S i n e r g i  d a l a m

rio
pricil

richard 
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Ketiga orang ini bekerja 
sama dan saling 
bersinergi untuk 

menghasilkan desain dan tata 
letak majalah INRI yang layak 
baca.

Pada mulanya, penggarap 
desain dan tata letak (layout. 
Red) majalah INRI hanya Rio 
seorang. Awalnya Rio diajak 
oleh Dimmas, rekan sesama 
anggota Komsos Cilangkap, 
karena latar belakangnya 
kuliah di bidang desain dan 
bekerja di harian Warta Kota 
sebagai layouter. 

Ide pembuatan majalah 
ini sendiri berasal dari Romo 
Angga. Romo Angga ingin 
mengumpulkan anak muda 
untuk mengelola kembali 
Komsos sebagai sarana 
pewartaan serta publikasi 
umat Paroki Cilangkap. 
“Ide awal dari Romo Angga 
adalah membuat majalah dan 
website. Desain dan layout 
majalah diserahkan kepada 
saya,” tambah Rio. Majalah 
edisi pertama milik Paroki 
Cilangkap saat itu bernama 
Yomavi. Namun nama Yomavi 
dirasa kurang mengena karena 
dirasa hanya sekadar singkatan 
dari nama pelindung Paroki 
Cilangkap, tidak ada makna 
filosofisnya.  “Setelah dipikir 
kembali, nama majalah diganti 
INRI. Selain lebih mudah 
diingat, kata INRI dinilai lebih 
universal dan kental dengan 
ajaran Katolik. Kemudia 
Romo Angga memberi 
kepanjangannya, yaitu 
Informasi Refleksi Iman,” kisah 
pemilik nama lengkap Hilarion 
Anggoro ini menceritakan awal 
mula nama INRI digunakan. 

Pada awal berjalan, banyak 
kendala dan tantangan yang 
harus dihadapi pria kelahiran 
Yogyakarta 28 Desember 1983 
ini. Pola kerja yang belum 

teratur dan penumpukan 
materi yang tidak relevan 
adalah beberapa tantangan 
yang harus dihadapi Rio yang 
saat itu masih bekerja sendiri. 
“Ya masih bingung, rubriknya 
apa aja? Siapa yang nulis? 
Belum terpola. Setelah penulis 
dan fotografer mencari berita, 
momotret semua kegiatan, 
langsung diberikan ke layouter. 
Tinggal saya yang bingung 
dan harus mencocokkan satu 
per satu,” ceritanya sambil 
tersenyum. Seiring berjalannya 
waktu, kendala dan tantangan 
yang ada bisa diatasi. Rubrik-
rubrik di tentukan, pola 
kerja penulis dan fotografer 
diatur, serta mulai saling 
menyelaraskan tugas-tugas 
yang ada.

Setahun Majalah INRI 
berjalan, Rio merasa jenuh bila 
harus menggarap desain dan 
layout majalah sendiri. Maka 
dicarilah tambahan orang 
untuk membantu. Dan pada 
waktu itu ada warga wilayah IX 
bernama Andre yang bersedia 
untuk bergabung di tim desain 
dan layout. Namun sayang, 
kebersamaan Andre di Majalah 
INRI tidak begitu lama karena 
pekerjaan Andre di sebuah 
agensi desain cukup menyita 
waktu dan mengharuskan 

Andre sering keluar kota. 
Dan saat itu juga Andre 
akan menikah. Sehingga Rio 
terpaksa mencari partner yang 
lainnya lagi.

Bukan perkara mudah 
mencari partner baru untuk 
Rio. Romo Angga sempat 
menyodorkan beberapa nama 
untuk dipilih. Namun tidak ada 
yang sesuai karena bermacam 
alasan. Mulai dari sulit 
dihubungi, ada yang langsung 
menolak, sampai yang hanya 
mau dikirimi materi saja tanpa 
perlu berkomunikasi dengan 
tim yang lain. Sampai pada 
saat Pak Putut, salah seorang 
Dewan Paroki menawarkan 
bantuan Pricil, anaknya, yang 
kuliah jurusan desain grafis 
untuk membantu Rio. Maka 
sejak bulan Maret 2017 rio 
bekerja dibantu oleh gadis 
bernama lengkap Pricilia 
Genea Laudia ini.

Gadis kelahiran Jakarta 11 
Juni 1997 ini mau bergabung 
di tim desain dan layout 
sebagai bentuk pelayanannya 
bagi gereja dan sesama 
sesuai dengan kemampuan 
dan keahlian yang dimiliki. 
“ini kemauan dari dalam 
diri sendiri. Walaupun sibuk 
kuliah dan lainnya, saya 
mesti luangkan waktu untuk 
pelayanan,” pungkas warga 
Lingkungan Theresia Wilayah 
VI ini. Pricil juga menganggap 
ini sebagai proses belajar 
bekerja dalam tim.

Berselang 2 bulan, tim 
desain dan layout Majalah INRI 
bertambah satu lagi. Richard 
Paneson bergabung dengan 
tim desain dan layout bekerja 
sama dengan Rio dan Pricil. 
Pria yang akrab disapa Richard 
ini awalnya direkomendasikan 
teman OMK nya karena 
ia punya kemampuan dan 
keahlian di bidang desain dan 
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layout. Selain itu pria kelahiran 
29 Juni 1993 ini juga mau 
memberikan dirinya berkarya 
dengan kemampuan yang 
dimilikinya. 

Dengan bertambahnya 
anggota tim desain dan 
layout menjadi 3 orang tidak 
serta merta menyingkirkan 
tantangan yang ada. Kesibukan 
pribadi masing-masing, 
saling menyesuaikan selera 
dan gaya dalam desain 
dan layout hingga materi 
yang terlambat menjadi 
kendala yang rutin dihadapi. 
Ditambah lagi domisili Pricil 
yang di Tangerang karena 
menyesuaikan tempatnya 
kuliah membuatnya tidak 
bisa selalu hadir bila harus 
berkumpul membahas desain 
dan layout INRI. 

Namun semua hal itu bisa 
diatasi lewat komunikasi 
yang baik dan saling peduli. 
“Saya meluangkan waktu 
untuk melihat notifikasi 
atau pesan di grup WA. Jadi 
tahu kalau ada masalah dan 
langsung diperbaiki,” ujar Pricil 

menjelaskan resepnya menjaga 
komunikasi dengan tim. 

Banyak suka duka dan hal 
berkesan yang dialami tim 
desain dan layout majalah 
INRI. Duka bagi Pricil 
adalah ketika tugas kuliah 
dan tugas majalah INRI 
waktunya berbenturan. Pricil 
harus bekerja ekstra untuk 
menyelesaikan desain dan 
layout yang menjadi tanggung 
jawabnya. “Saya harus 
cermat berbagi waktu untuk 
mengerjakannya,” ujarnya. 
Sedangkan bagi Richard, 
dukanya adalah ketika harus 
mengerjakan materi yang tidak 
lengkap sedangkan deadline 
sudah di depan mata. “Kalau 
materi tidak lengkap dan 
sudah dekat deadline jadi 
pusing,” ujar Richard sembari 
terkekeh. Namun bagi Rio 
kesibukan dalam menggarap 
materi desain dan dikejar 
deadline ada kesan tersendiri. 
“Di situ serunya,” pungkas Rio.

Dan mereka bertiga hampir 
serupa dalam menyampaikan 
kisah suka mereka selama 

menggarap desain dan layout 
Majalah INRI. Yaitu kalau 
Majalah INRI dibaca umat. 
“Kalau lihat INRI dibaca 
umat saya senang sekali. Apa 
yang sudah dengan serius 
kita kerjakan bisa dinikmati 
umat. Rasa lelah karena 
begadang dan berpikir untuk 
menyelesaikan Majalah INRI 
terbayar lunas,” urai Rio.

Media publikasi bisa 
berkembang dengan baik 
bila ada dukungan dari Romo 
Paroki dan Umat. Romo 
Rochadi selaku Romo Kepala 
dan Romo Angga selaku Romo 
rekan sangat mendukung 
kelangsungan Media ini. 
Namun terkadang peran umat 
masih setengah hati. “Kami 
ingin supaya umat merasa 
memiliki dan mencintai 
Majalah INRI. Ini bukan 
Majalah milik Komsos atau 
segelintir orang melainkan 
milik umat Paroki Cilangkap. 
Ini adalah aset dan kebanggan 
seluruh Umat Paroki Cilangkap, 
dan cara umat menjaga 
asetnya ini adalah dengan 
membacanya,” jelas Rio. (Igo)

Foto : KOMSOS / Dimmas
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Ada banyak faktor penyebab desain pada kaos sablon cepat hilang, 
atau bahkan rusak. Jangan buru-buru menyalahkan kualitas kaos 
yang buruk, bisa jadi karena Anda tidak merawatnya dengan tepat. 
Sejatinya baju dengan kualitas baik itu bisa bertahan kurang lebih 2-3 
tahun lamanya. Agar tetap awet, perhatikan beberapa langkah ini saat 
mencuci dan menyetrika kaos sablon. 
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Merendam kaos sablon terlalu lama dapat menyebabkan 
sablonan pada kaos terkelupas atau memudarkan warnanya. 
Sebaiknya rendam maksimal 20-30 menit, dengan deterjen 
secukupnya. Jika terlalu banyak, malahan akan mengelupas 
sablonan. 

Menyikat kaos sablon hanya akan membuat serat-serat kain 
melar dan menyebabkan sablonan rusak atau terkelupas. Saat 
mencuci, kucek sebentar kaos dan jangan diperas kuat-kuat.

Sangat disarankan untuk tidak mencampur kaos dengan pakaian 
berbahan kasar seperti jaket dan jins saat pencucian. Yang terbaik 
adalah cuci tangan alias tidak menggunakan mesin cuci. Apabila 
tetap ingin menggunakan mesin cuci, sebaiknya kaos dicuci 
terpisah dengan putaran mesin sedang.

Sangat disarankan untuk tidak mencampur kaos dengan pakaian 
berbahan kasar seperti jaket dan jins saat pencucian. Yang terbaik 
adalah cuci tangan alias tidak menggunakan mesin cuci. Apabila 
tetap ingin menggunakan mesin cuci, sebaiknya kaos dicuci 
terpisah dengan putaran mesin sedang.

Pada saat menjemur kaos, sebaiknya posisi kaos terbalik agar 
terhindar dari sinar matahari langsung. Satu tips tambahan, 
jangan gunakan hanger saat proses menjemur karena kerah kaos 
akan longgar/melar.

Menyetrika sablonan dapat menyebabkan sablonan tersebut 
meleleh dan mengelupas. Oleh karena itu, setrikalah area yang 
tidak di sablon atau bisa juga setrika dari dalam, yang tidak 
bersentuhan langsung dengan sablon. Bisa juga menggunakan 
alas lain di atas bagian sablon agar sablon tidak terkena setrika 
langsung. (Etha)

Sebaiknya membalik kaos terlebih dahulu, sehingga gambar 
sablon tidak rusak atau terkelupas. 

RENDAM SEBENTAR

JANGAN DISIKAT

HINDARI PENGGUNAAN MESIN CUCI

GUNAKAN DETERGEN YANG LEMBUT

BALIKAN KAOS SAAT MENCUCI

JANGAN TERKENA SINAR MATAHARI LANGSUNG

JANGAN SETRIKA LANGSUNG
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Yesus datang ke dunia 
untuk menjadikan dunia damai sejahtera

Kehadiran-Nya membawa harapan 
dan sukacita
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