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SEKILAS WARTA

Patung Yesus dan Bunda 
Maria yang terletak di sisi 
kanan dan kiri altar Gereja 

St. Yohanes Maria Vianney terlihat 
agak berbeda dengan patung-
patung di gereja pada umumnya. 
Bukan hanya wajahnya yang 
terlihat mendekati asli, busana 
yang dikenakan pun sangat 
‘Indonesia’. Rupanya, bahan 
pembuatan kedua patung tersebut 
berasal dari lilin yang terinspirasi 
patung lilin Madame Tussauds 
yang terkenal mengabadikan 

tokoh-tokoh dengan patung lilin. 

Salah satu kendala saat 
membuat patung Yesus dan 
Bunda Maria adalah sulitnya 
mencari gambaran asli dari kedua 
tokoh tersebut. Sang pemahat, 
Pak Himawan, seorang Muslim, 
sama sekali tidak memiliki 
gambaran Yesus dan Bunda 
Maria. Akhirnya Romo Rochadi 
memutuskan untuk mengambil 
gambaran patung Yesus melalui 
tokoh dalam film ‘The Passion 
of the Christ’, sedangkan Bunda 
Maria diambil melalui gambaran 
Maria dari Medjugorje (disebut 
juga Ratu Perdamaian) adalah 
gelar yang diberikan kepada 
Bunda Maria oleh orang-orang 
yang meyakini bahwa ia muncul 
pada 1981 di hadapan enam anak-
anak Herzegovina di Medjugorje, 
Bosnia dan Herzegovina. 
Penampakan tersebut kerap 
disebut sebagai "Gospa" yang 
dalam bahasa Kroasia artinya 
"Bunda". Seiring berjalannya 
waktu, dikarenakan patung lilin 
memerlukan perawatan yang tidak 
gampang, maka bahan patungnya 

diganti menjadi resin. Proses 
pembuatannya itu sendiri 

memakan waktu hingga 
dua tahun 

lamanya. 

Patung Bunda 
Maria yang 

ada di Pendopo 
didesain sekaligus 

dibuat oleh Yani 
Sastranegara. Ia 
menggambarkan 
Bunda Maria sebagai 
sosok wanita 
Jawa yang sabar, 
tabah, murah hati, 

selalu melindungi, mengayomi, 
dan tidak terlalu cantik. Bahan 
pembuatannya juga dari resin 
yang lebih mudah untuk dirawat 
serta dibersihkan. Letak patung 
Bunda Maria di atas sumur/
mata air ini memiliki makna 
bahwa Bunda bukanlah Bunda 
Kebun tapi Bunda Rumah yang 
merupakan pusat dari keluarga. 
Bunda Maria selalu berhubungan 
dengan air karena air merupakan 
sumber kehidupan. Ibu memberi 
air susu untuk kehidupan. 
Maka ia memberikan air untuk 
kehidupan anak-anaknya. 

Ketiga patung yang ada 
di Gereja Anak Domba ingin 
menunjukkan bahwa masing-
masing orang memiliki gambaran 
tersendiri mengenai keilahian. 
Wajah dan pakaian Bunda 
Maria dan Yesus misalnya, 
dipengaruhi oleh budaya 
setempat. ‘Kekatolikan harus 
diterjemahkan dengan budaya 
setempat’, itulah semangat 
Konsili Vatikan kedua. Itulah juga 
mengapa Injil diterjemahkan 
dalam berbagai bahasa. 
Berbeda-beda terjemahannya 
tapi hakekatnya tetap sama. 

Pakaian patung Yesus dan 
Bunda Maria yang ada dalam 
gereja, diharapkan akan 
sering diganti dengan tema 
suku kebudayaan yang ada di 
Indonesia. Dengan maksud 
bahwa menjadi Katolik tidak 
berarti berbudaya Barat atau 
Timur Tengah, melainkan 
disesuaikan dengan budaya 
masing-masing (inkulturasi).

(Stella, Sumber: RD Rochadi)
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Kelahiran adalah awal kehidupan yang membawa pengharapan 
hal baru dan baik. Setiap kebudayaan memaknai peristiwa 
kelahiran secara berbeda. Namun, umumnya orang akan 
bersukacita ketika menyambut kelahiran. Sukacita kelahiran 
akan dimaknai dalam simbol dan harapan tertentu. Kelahiran 
memungkinkan manusia untuk sebuah harapan yang lebih baik, 
kelahiran memberikan pesan bahwa kehidupan ini akan selalu 
terus diperbaharui. Kelahiran mewartakan sesuatu yang harus 
terus dikabarkan kepada setiap pribadi di dalam masanya. 

Kelahiran Yesus di kandang yang sederhana membawa 
sukacita tersendiri bagi umat manusia yang mengimani 
Yesus sebagai Kristus. Dalam kacamata modern, kelahiran di 
kandang hina mungkin tidak memiliki makna apa-apa, atau 
mungkin dianggap sebagai sebuah kutuk dan sebuah kehinaan. 
Sesungguhnya kelahiran Yesus di kandang hina merupakan 
tanda bahwa Allah menyayangi manusia, bahkan di tempat yang 
dianggap hina sekalipun. Sukacita dari kelahiran Yesus menjadi 
sesuatu yang harus terus diwartakan kepada dunia. Kita adalah 
penerima kabar gembira kelahiran Yesus ke dunia, maka sudah 
selayaknya kita untuk pergi mewartakan sukacita itu di dalam 
hidup kita.

"Jangan takut, sebab 
sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu 
kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa: Hari ini telah 
lahir bagimu Juruselamat, 
yaitu Kristus, Tuhan, di kota 
Daud."

Lukas 2: 10-11

Hilarion Anggoro
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HISTORIA

Oktaf Natal merupakan 
rentan waktu selama 
delapan hari setelah 

Natal, terhitung dari tanggal 25 
Desember hingga 1 Januari. Apa 
itu oktaf Natal? 

Mungkin penyebutan oktaf 
dalam gereja Katolik masih sangat 
jarang sehingga terdengar asing. 
Sama seperti asal namanya 
“octava” yang berati delapan, 
dalam liturgi Katolik oktaf pun 
memiliki nilai delapan hari 
perayaan. Hal ini bermula dari 
banyaknya pesta dan perayaan 
orang Yahudi yang berakhir dalam 
delapan hari, contohnya pada 
masa Konstantin ketika gereja-
gereja di Tirus dan Yerusalem 
dikuduskan selama delapan hari 
lamanya.

Dalam kalender liturgi dahulu, 
banyak sekali praktek oktaf yang 
dijalankan, tetapi seiring dengan 
perkembangan liturgi, sejak 1969 
kini hanya dua praktik oktaf yang 
dijalankan, yaitu Oktaf Natal dan 
Oktaf Paskah. 

Oktaf Natal diperkenalkan ke 
kalender liturgi segera setelah 
tanggal Natal ditetapkan 
pada abad keempat. Pada 
oktaf Natal kita diajak untuk 
merayakan sejumlah pesta untuk 
memperingati peristiwa atau 
tokoh dalam sejarah keselamatan 
selama delapan hari setelah Natal. 
Mari kita bahas satu per satu: 

Oktaf Natal pertama, hari raya 
Natal 25 Desember: merayakan 
hari kelahiran Sang Juru Selamat.

Oktaf Natal kedua, 26 
Desember: merayakan pesta Santo 
Stefanus yang rela berkorban demi 
menegakkan kebenaran akan 
Kristus hinga menjadi martir dan 
santo pertama. Kegembiraan Natal 
di sini menggambarkan Sang Bayi 
kudus yang juga akan menuju 
kesengsaraan-Nya. 

Oktaf Natal ketiga, 27 
Desember: merayakan pesta Santo 
Yohanes Penginjil. Kita mengimani 
bagaimana berjuang untuk 
mewartakan Sang Kristus.

Oktaf Natal keempat, 28 
Desember: Pesta Kanak-kanak 
Suci. Pada hari ini kita mengenang 
anak-anak kecil tidak bersalah 
yang dibunuh oleh Herodes dan 
bala tentaranya ketika mencari-
cari Sang Juru Selamat. 

Oktal Natal kelima dan keenam, 
29 dan 30 Desember: hari-hari 
dalam oktaf dengan pembacaan 
dan doa yang opsional. Tetapi 
ketika Natal jatuh pada hari 
Minggu, maka pada tanggal 
30 Desember, kita merayakan 
hari raya Keluarga Kudus yang 
merupakan teladan keluarga 
Katolik.

Oktaf ketujuh, 31 Desember: 
mengenang Paus St. Sylvester 
I yang disebut sebagai paus 

perdamaian, pejuang agama 
Kristen pada zaman pemerintahan 
Kaisar Konstanius. 

Oktaf Natal ditutup tanggal 
1 Januari dengan Hari Raya 
Santa Perawan Maria Bunda 
Allah. Theotokos, yang berarti 
“Pembawa Allah” merupakan gelar 
yang diberikan kepada Maria oleh 
para Bapak Konsili Efesus di tahun 
431 dan diperkuat dalam Konsili 
Kalsedon pada tahun 451. Gereja 
menetapkan bahwa Kristus adalah 
sungguh Allah dan sungguh 
manusia, dan kodrat ini bersatu 
dalam satu pribadi Ilahi, yaitu 
Yesus Kristus. 

Penempatan perayaan dan 
tokoh dalam oktaf Natal pada 
kalender gereja menjadi salah 
satu hal yang membantu kita 
merenungkan dan memahami 
karya keselamatan Allah itu 
sendiri. Bermula dengan kelahiran 
Yesus, di mana Allah berkenan 
lahir sebagai manusia dalam 
kesederhanaan, hingga sejarah 
perjalanan dan perjuangan gereja 
mula-mula, dan tentu tidak lupa 
lewat penyertaan Maria sebagai 
Bunda Allah, kita diajak untuk 
selalu bersyukur dan mengimani 
Yesus Kristus sebagai Sang Juru 
Selamat. 

Selamat Natal 2019 dan Tahun 
Baru 2020. Selamat menjadi 
pewarta keselamatan. (Sefin)
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Revolusi industri yang 
menyebabkan kemiskinan 
meluas dan ketimpangan 

tajam, mendorong Paus Leo XIII 
pada tahun 1891 mengeluarkan 
ensiklik Rerum Novarum. 
Ensiklik itu mengkritik keras 
situasi sekelompok kecil orang 
mempunyai kekayaan melimpah 
sedang sebagian besar penduduk 
amatlah miskin. Saat ini, situasi itu 
berulang kembali di dunia 
pada saat ekonomi dan 
teknologi sungguh maju. 

Paus Fransiskus 
membicarakan 
kemiskinan dalam 
cakupan penginjilan, 
yakni surat apostolik 
Sukacita Injil, Evangelii 
Gaudium, dan 
menyatakan bahwa 
tidak tepat memutus 
ikatan antara iman 
dengan orang miskin. Dalam 
era kemajuan ekonomi saat ini, 
orang dengan kemiskinan parah 
berjumlah 600 juta dari 7,7 
milyar manusia penduduk bumi. 
Angka kemiskinan meningkat 
tajam bila kebutuhan lebih 
luas dipertimbangkan, seperti 
untuk pendidikan anak-anak, 
perumahan, kesehatan, dan lain-
lain. Dalam skala ini, penyelesaian 
individu menjadi kurang 
signifikan, sehingga isu utama 
lebih terpusat pada kebijakan 
makro dan publik pemerintah, 
baik dalam satu negara maupun di 
seluruh dunia. 

Surat apostolik lebih dulu 
terbit dari ensiklik Laudato Si, 
yang membicarakan tentang 

kemiskinan serta perubahan 
iklim, di mana yang menjadi 
korban lebih berat dan lebih 
besar adalah orang miskin. Ini 
kembali menunjukkan dimensi 
persoalan yang makin besar, 
adanya isu kelompok orang 
miskin di dunia serta bumi yang 
dihancurkan oleh manusia. Aktor 
utama penyelesaian masalah 
memang harus pemerintah dan 

atau lembaga internasional. 
Pendekatan karitatif mikro atau 
individu sudah tidak mampu lagi 
berikan solusi masalah global 
yang amat besar tersebut. Dalam 
konteks demikian, perlu ada 
sumbangan pemikiran terhadap 
pemerintah yang didasarkan atas 
nilai-nilai yang terkandung dalam 
berbagai ensiklik dari Paus. 

Paus Fransiskus menuntut agar 
tidak ada kelompok masyarakat 
yang tersingkir, tetapi hendaknya 
bersifat inklusif semua ikut 
berperan serta. Tersingkirnya 
kelompok tertentu dapat 
dikatakan sebagai pembunuhan. 
Satu dari sepuluh perintah Allah 
berbunyi, jangan membunuh. 

Membangun ekonomi yang tidak 
merusak hidup orang lain adalah 
sistem yang bersifat menginjili 
kehidupan masyarakat dalam arti 
luas, bukan saja yang Kristiani, 
tetapi juga semua orang yang 
hidup di muka bumi. 

Secara tidak langsung Paus 
menghimbau putra-putri gereja 
menjadi penyalur nilai-nilai Injil 
dalam kehidupan masyarakat. Ini 

kiranya tidak ditafsirkan 
sebagai usaha kristenisasi, 
tetapi menyebarkan 
nilai-nilai yang bersifat 
universal dalam Injil. Selain 
itu, lembaga pendidikan 
dalam lingkungan gereja, 
hendaknya memberi 
kontribusi membangun 
kebijakan publik yang 
berdasarkan ilmu 
pengetahuan, seperti ilmu 
ekonomi. Kiranya ini adalah 

tindakan yang telah bergema 
lama di kalangan Katolik, menjadi 
garam dalam masyarakat. Nilai-
nilai yang terdapat dalam Injil 
seperti mencintai orang miskin 
melalui berbagai kebijakan 
ekonomi, adalah garam yang 
akan membawa damai dalam 
masyarakat. 

Di Indonesia, pemerintah 
mengeluarkan sejumlah kebijakan 
mengurangi ketimpangan dalam 
masyarakat, seperti raskin, 
tunjangan sekolah, kartu sakit, 
dan sebagainya. Namun hal ini 
masih belum cukup. Pemerintah 
diharapkan dapat lebih terlibat 
dalam ekonomi mikro rakyat, 
sehingga warga kecil pun tidak 
terbunuh secara ekonomi.

Paus Fransiskus menuntut 
agar tidak ada kelompok 

masyarakat yang tersingkir, 
tetapi hendaknya bersifat inklusif

semua ikut berperan serta.

SUKACITA INJIL ERA TERKINI



Tersebarnya dan diterimanya 
hoaks sebagai sebuah 
kebenaran adalah salah 

satu indikasi rendahnya literasi 
pada masyarakat Indonesia. 
Ditambah ketidaksiapan 
(beberapa) masyarakat Indonesia 
dalam menyaring berita-berita 
bohong dan membagikannya. 
Ketidaksiapan ini sangat terkait 
dengan ketidakmampuan literasi 
secara digital dalam menyerap 
pesan yang disampaikan. 

Data dari Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) mencatat bahwa 
sepanjang Agustus 2018 hingga 
Februari 2019 terdapat 771 
hoaks. Jika disandingkan dengan 
kemampuan minat baca orang 
Indonesia menurut Unesco 
adalah 0,001%, bisa diduga 
bahwa informasi hoaks mudah 
diterima oleh masyarakat di 
Indonesia karena kemampuan 
literasinya rendah. Kemampuan 
literasi dapat diartikan sebagai 
kemampuan menulis dan 
membaca, serta kemampuan 
seorang individu dalam mengolah 
informasi dan pengetahuan 
dan ini erat kaitannya dengan 
kemampuan kritis dalam berpikir 
mengenai sebuah informasi. 

Dari hasil kajian World’s Most 
Literate Nations pada tahun 2016, 
produk dari Central Connecticut 
State University (CCSU) diketahui 
bahwa Indonesia berada pada 
peringkat 60 dari 61 negara, 
atau masih satu peringkat di atas 
Bostwana, Afrika, sebagai negara 
yang memiliki tingkat literasi 
rendah. Survey yang dilakukan 
oleh CCSU dan menempatkan 
Indonesia pada peringkat dua dari 
bawah menggunakan 5 indikator 
yang dikaji yakni perpustakaan, 
surat kabar, input dan output dari 
pendidikan, dan kemampuan 
atau ketersediaan komputer. 

Salah satu cara gereja untuk 
menyikapi kondisi ini adalah 
dengan mengurangi penyebaran 
informasi hoaks dan hal ini dapat 
terwujudnya apabila kemampuan 
literasi meningkat khususnya 
di era digital. Kemampuan 
literasi di era digital sekarang 
ini adalah kemampuan untuk 
mengolah, memahami, dan 
menggunakan informasi dari 
berbagai macam sumber digital. 
Riswanto (2013) mengajukan 
3 konteks dalam pendekatan 
literasi digital. Pertama, konteks 
proteksi yang bisa dilakukan 
oleh pemerintah dan orang tua. 
Kedua, konteks pendekatan 
instrumentalis yang menekankan 
penguasaan kemampuan teknis 
penggunaan internet. Ketiga, 
penekanan pemberdayaan untuk 
penggunanya. Menurut hemat 
penulis, konteks kedua dan 
ketiga harus lebih ditingkatkan 
sehingga pengguna memiliki 
kemampuan mandiri dan 
kesadaran dalam melakukan 
“saring dan sharing” terhadap 
pemberitaan hoaks sehingga 
terciptalah narasi-narasi positif 
dari informasi yang didapatkan. 
Lalu, bagaimana gereja menyikapi 
mengenai literasi digital ini?

Seperti yang dikatakan 
oleh Paus Fransiskus di Hari 

Komunikasi Sedunia ke 52, 
dengan tema “Kebenaran akan 
Memerdekakanmu: Jurnalisme 
Perdamaian”, Paus mengajak kita 
untuk menangkal berita bohong 
dan palsu yang mendorong 
terciptanya ujaran kebencian 
pada satu individu atau kelompok. 
Gereja mengajak umatnya untuk 
makin mendalami ajaran Allah, 
karena dengan hal itu kita akan 
menemukan kebebasan dan 
kebenaran menurut firman Allah, 
yakni penyampaian pesan secara 
jujur, menentang kepalsuan, dan 
berita-berita yang sensasional. 
Kita perlu menyebarkan informasi 
yang mendorong penciptaan 
masyarakat yang melayani, 
terutama untuk masyarakat 
yang tidak bersuara. 

Oleh karena itu gereja harus 
mendorong dan menindaklanjuti 
melakukan sosialisasi mengenai 
pentingnya informasi yang jujur, 
memperlihatkan kebenaran, 
mengembangkan kerja sama 
jejaring untuk pengayaan literasi 
digital, serta mengadakan 
pelatihan untuk kemampuan 
literasi yang lebih baik. Gereja 
bukan lagi diam dan menjadi 
pendengar yang baik atau 
sarana konseling bagi umat yang 
terkena dampak dari iliterasi, 
namun gereja dapat berperan 
aktif untuk menciptakan umat 
yang mempunyai kemampuan 
literasi media yang baik. 

Kemampuan dan kesadaran 
dalam berpikir kritis perlu 
dikembangkan dalam dunia 
digital dan gereja diharapkan 
sebagai sebuah oase yang 
bisa mempertemukan pikiran 
kritis dari umat sehingga ide-
ide secara positif lahir dan 
pada akhirnya akan mendasari 
terciptanya sebuah hubungan 
mutualisme melalui relasi dan 
interaksi manusia dengan 
komputer dengan lebih baik 
lagi. Semoga bisa terwujud. 
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Foto: KOMSOS / Rio, Sefin

Jumat, 15 November 2019, 
Keuskupan TNI/Polri 

mengadakan misa bersama di 
Gereja Anak Domba, St. Yohanes 
Maria Vianney, Paroki Cilangkap. 
Misa yang dipimpin langsung 
oleh Bapa Uskup TNI/Polri 
Ignatius Kardinal Suharyo ini 
diadakan untuk memperingati 
hari Pahlawan yang jatuh tepat 
pada tanggal 10 November. Misa 
dimulai pukul 10.00 dan dihadiri 
sekitar 600 orang anggota TNI/
POLRI, PNS Kemenhan & POLRI, 
Purnawirawan, Pensiunan dan 
Warakawuri. Misa Peringatan 
Hari Pahlawan ini merupakan 
kegiatan rutin Keuskupan TNI/
Polri setiap tahunnya. Selain Bapa 
Uskup, misa dipimpin juga oleh 

beberapa Romo yang berkarya di 
lingkungan TNI/Polri yaitu Romo 
Yos Bintoro, Romo Rofinus Neto 
Wuli, Romo David, Romo Hendar, 
Romo Niko, serta Romo Rochadi 
Widagdo dan Romo Antonius Didit 
sebagai Pastor Paroki Cilangkap. 

Dalam khotbahnya Bapa 
Uskup megajak seluruh umat 
untuk bersyukur karena gereja 
telah menuntun umatnya untuk 
selalu mencintai tanah air, hal 
ini semakin diperkuat dengan 
lahirnya beberapa pahlawan 
nasional Katolik dari berbagai 
lapisan dan profesi, seperti Slamet 
Riyadi dari AD, Yos Sudarso dari 
AL, Agustinus Adi Sucipto dari 
AU, Sugiyopranoto, serta Ignatius 
Kasimo yang berasal dari kalangan 

sipil. Bapa Uskup juga mengajak 
kita untuk merenungkan sejenak 
apa saja yang dapat kita lakukan 
selanjutnya, terutama bagi 
umat yang berprofesi sebagai 
angkatan untuk meningkatkan 
kesadaran membangun imaji 
mengenai ke-Indonesia-an 
masa kini. Hal tersebut menjadi 
penting mengingat di era 
perkembangan yang semakin 
beragam, kita diharapkan 
mampu selalu siap sedia menjadi 
pewarta memiliki daya saing 
dan berkepribadian kuat. 

Usai misa, Bapa Uskup serta 
seluruh Romo yang terlibat 
dalam misa tersebut menyapa 
seluruh umat yang hadir di 
depan pintu gereja. (Nino)
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Foto: KOMSOS

Momen Natal di Gereja 
St. Yohanes Maria 
Vianney tahun ini 

sedikit berbeda. Tahun-tahun 
sebelumnya, peringatan Natal 
dibuka dengan bakti sosial, namun 
tahun ini rangkaian kegiatan 
Natal 2019 di Paroki Cilangkap 
diawali dengan bunyi petasan 
dan kibasan bendera oleh Romo 
Rochadi dan Romo Didit. Kedua 
hal ini sekaligus menjadi pertanda 
dibukanya acara Fun Walk atau 
jalan santai di Gereja Anak Domba 
pada Sabtu, 23 November 2019. 
Uniknya, acara jalan santai yang 
diikuti lebih dari 280 orang ini 
meminta semua peserta untuk 
mengumpulkan sampah botol 
plastik yang mereka temui di 
jalan sebagai langkah dasar untuk 
peduli terhadap lingkungan.

Pada tanggal 30 November-1 
Desember 2019 diadakan 
lomba Korona Adven antar 
lingkungan yang dimenangkan 
oleh lingkungan Igantius 
Loyola sebagai juara pertama, 
disusul oleh lingkungan 
Soegiyopranoto dan Monika 
diposisi kedua dan ketiga.

Lalu pada tanggal 8 dan 15 
Desember giliran BIA berkegiatan 
menyambut Natal dengan 
diadakan lomba mewarnai, 
menggambar dan membuat 

kartu Natal untuk anak didik 
BIA. Sedangkan untuk BIR, 
pada tanggal 15 Desember, 
panitia Natal bekerja sama 
dengan Seksi Kateketik dan 
Seksi Kepemudaan mengadakan 
Minggu Ceria bersama BIR 
dengan membahas tentang 
persahabatan dan menemukan 
kepercayaan diri. Sebanyak 
lebih dari 60 remaja berkumpul 
serta bergembira bersama di 
Aula Gereja Anak Domba. 

Untuk lebih mempererat 
hubungan warga di wilayah, 
wilayah 10 yang tahun ini 
mendapat giliran menjadi panitia 
Natal 2019, mengadakan lomba 
Paduan Suara antar wilayah 
pada Sabtu, 14 Desember 
2019. Sebanyak 10 wilayah 
mengkofirmasi keikutsertaan 
mereka. Yang berperan sebagai 
juri adalah mereka yang sudah 
berpengalaman di bidangnya, 
yaitu Stefanus Joseph Jansen 
Tanudjaja, Lisa A. Riyanto dan 
Benyamin Franklin Manumpil. 
Dengan menyanyikan lagu 
wajib Transeamus, wilayah 9 
berhasil memikat hati juri dan 
menjadi juara 1, disusul dengan 
wilayah 3 sebagai Juara 2 dan 
wilayah 7 sebagai juara 3.

Pada 24 Desember, di awal 
misa kedua ditampilkan drama 

musikal oleh OMK wilayah 6 
dan 10 yang dilatih oleh kakak-
kakak dari Teater Katak. Yang 
menarik dari drama ini tidak 
hanya cerita yang dibawakan 
namun kostum yang digunakan 
pun menampilkan pakaian 
daerah Nusantara Indonesia.

Lalu tanggal 25 Desember 2019, 
panitia mengundang story teller 
yang akan berkolaborasi dengan 
Violin Vianney dan dan BIA serta 
OMK untuk menampilkan Drama 
Musikal “Si Merak Yang Sombong”. 

Amitya Betty Rosalina atau 
yang akrab disapa Tya selaku 
koordinator acara menjelaskan, 
bahwa panitia ingin memberikan 
kesan yang mendalam kepada 
anak-anak pada misa Natal ini. 
“Tahun ini kami ingin anak-anak 
pulang tidak hanya membawa 
bingkisan kue tapi bingkisan 
cerita yang dapat diceritakan ke 
orang tuanya, ke keluarganya 
dan ke teman-temannya.”

Kesuksesan rangkaian Natal 
tahun ini bukan tanpa tantangan. 
Kesibukan masing-masing panitia 
di luar gereja, dan komunikasi 
yang kurang lancar, tidak menjadi 
penghalang panitia untuk tetap 
semangat dan tentunya juga 
merasa dimudahkan karena 
besarnya dukungan dari seluruh 
paroki dan seluruh umat. (Shella)

KABAR
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Misa Arwah

Inagurasi KEP

Sabtu, 2 November 2019 telah 
diselenggarakan Misa Peringatan Arwah 
Orang Beriman di Gereja Anak Domba yang 
dipimpin oleh Romo Rochadi & Romo Nico. 
Foto keluarga umat yang telah meninggal 
digantungkan di pohon kehidupan untuk 
didoakan bersama.

Foto: KOMSOS/Shella, Sefin

Inagurasi KEP Angkatan 3 dilaksanakan pada 
Minggu, 3 November 2019 di Aula Gereja Anak 
Domba. Acara ini diisi dengan berbagai pujian, 
permainan dan ramah tamah.

Foto: KOMSOS/Pane, Nino



Kerja Bakti Pengecatan Pagar Gereja

Selasa, 17 Desember 2019, diadakan 
misa Pesta Emas (50 tahun) perkawinan 
orang tua RD Antonius Didit Soepartono. 
Misa diselenggarakan secara konselebran 
oleh Mgr. Igantius Soeharyo dan 12 romo 
lainnya. 

Foto: KOMSOS/Etha, Sefin, Stella

Bagian Pemeliharaan Komplek Gereja (PKG)
mengadakan kerja bakti pengecatan pagar gereja 
yang diikuti oleh DPH, perwakilan wilayah, dan 
karyawan gereja pada Sabtu, 30 November 2019. 
Kerja bakti dimulai dengan mengecat pagar dan 
membersihkan halaman depan gereja.

Foto: KOMSOS/Abed
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Warga lingkungan Andreas 
wilayah I ini pernah 
menjabat sebagai ketua 

lingkungan selama 2 periode. 
Kemudian berlanjut menjabat 
sebagai ketua wilayah I, juga selama 
2 periode. Setelah menyelesaikan 
masa jabatan sebagai ketua wilayah 
sebenarnya Pak Denny ingin 
beristirahat. “Ingin jadi umat biasa 
saja sudah. Seperti umat lainnya 
saja,” ungkap Pak Denny. Tapi 
ternyata tugas pelayanan lain sudah 
menunggu. Kali ini tugas berikut 
yang menanti adalah sebagai ketua 
Seksi PSE.

Perjalanan karya pelayanan suami 
dari Theresia Siana Dwicahyaningsih 
ini berawal jauh sebelum ia tinggal di 
Paroki Cilangkap, bahkan sebelum 
memeluk agama Katolik. Ya, sebagai 
warga keturunan Tionghoa generasi 
kedua, Pak Denny awalnya beragama 
Kong Hu Cu. “Orang tua saya asli 
Tiongkok, tapi saya lahir di Jakarta, di 
daerah Jatinegara. Jadi agama saya 
ikut orang tua, waktu itu Kong Hu 
Cu,” terang Pak Denny. 

Seperti kebanyakan orang, 
perjalanan hidup Pak Denny juga 
tidak selalu mulus. Pak Denny harus 
berhenti sekolah di kelas 2 STM di 
Sekolah Budi Utomo. Bapak kelahiran 
9 November 1956 ini banting setir 
untuk langsung mencari nafkah. 
“Karena orang tua yang sudah lanjut 
usia dan tidak bekerja lagi, saya 

Mencari sosok pengurus yang 
melayani umat di Gereja bukan 
perkara sepele. Acap kali orang 
enggan atau segan untuk 
memangku jabatan pengurus. 
Sibuk bekerja adalah salah 
satu alasan yang banyak 
ditemui. Namun hal itu tidak 
berlaku bagi Bapak Theodorus 
Denny Wijaya. Bapak yang 
akrab disapa Pak Denny ini 
tidak ragu memberi dirinya 
untuk melayani umat gereja.
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langsung mencari pekerjaan 
untuk menopang kehidupan 
keluarga,” tutur Pak Denny. Kala 
itu Pak Denny bekerja pada salah 
satu agen minuman di daerah 
Manggarai Selatan. Ia bekerja 
menawarkan dan menyuplai 
produk-produk minuman di 
warung dan tempat makan. Sudah 
pasti pekerjaannya menyita waktu 
dan tenaga. Bahkan sampai pada 
waktu Pak Denny membuka toko 
sendiri di bilangan Kelapa Dua 
Wetan, ia berkeliling sendiri untuk 
memasarkan produk-produk 
minuman yang dijualnya.

Sejak dulu, kehidupan Katolik 
bukan barang asing bagi ayah 
3 anak ini. Pak Denny sudah 
lama jadi simpatisan Katolik 
dalam pergaulan sehari-hari. 
Sempat menjalin asmara selama 
delapan tahun dengan seorang 
gadis yang sudah belajar agama 
Katolik, tetapi Pak Denny malah 
belum tertarik untuk mempelajari 
agama Katolik. Lucunya, setiap 
mencari calon pasangan, agama 
Katolik merupakan salah satu 
‘syaratnya’. Ketika pada akhirnya 
bertemu dengan Ibu Denny dan 
memutuskan untuk menikah, Pak 

Pak Denny belum terpanggil untuk 
dibaptis secara Katolik. 

Belum masuk ke dalam Gereja 
Katolik tidak menghalangi Pak 
Denny untuk tetap aktif dalam 
kegiatan di lingkungan. “Saya 
tetap ikut ziarah sama lingkungan, 
bahkan misa juga ikut walau tidak 
terima komuni. Kalau Bu Denny 
dan anak-anak terima komuni saya 
tunggu di kursi atau keluar,” kisah 
Pak Denny. Pak Denny baru benar-
benar terpanggil untuk masuk 
dalam Gereja Katolik pada tahun 
2005 dan dibaptis oleh Romo Hadi 
Suryono. 

Seperti sudah rencana Tuhan, 
dua bulan kemudian Pak Denny 
langsung dipilih sebagai ketua 
lingkungan. Awalnya Pak Denny 

enggan menerima. Alasannya, 
ia baru saja diterima dalam 
Gereja dan menurutnya masih 
banyak yang lebih pantas dan 
lebih berpengalaman. Sang 
istripun merasa ragu apa Pak 
Denny mampu mengatur 
waktu pelayanan sebagai ketua 
lingkungan. Namun dukungan 
segenap warga menguatkan hati 
Pak Denny. Ia pun dengan mantap 
menjawab panggilan sebagai 
ketua lingkungan.

Kesanggupan Pak Denny tidak 
serta merta membuat karya 
pelayanannya berjalan mulus. 
Tantangan bahkan datang dari 
sang istri sendiri dalam bentuk 
keraguan. “Kira-kira sebulan saya 
jadi ketua lingkungan, istri saya 
nanya: Apa kamu bisa? Kamu kan 
baru jadi Katolik. Ya saya namanya 
sudah diutus, saya jalani saja,” aku 
Pak Denny. Selain itu kekhawatiran 
juga datang dari dalam dirinya. 
Pada awal masa tugasnya 
sebagai ketua lingkungan ia 
sempat merasa khawatir kegiatan 
usahanya akan terganggu. 
Namun seiring perjalanan waktu, 
semua kekhawatirannya tidak 
terbukti. “Ya Tuhan tidak buta ya. 

 Saya yakin, kalau 
kita bekerja di ladang 
Tuhan pasti dikasih 

jalan

INSPIRASI

Foto: KOMSOS / Etha
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Tuhan kasih kita 24 jam sehari. 
Ya baik-baik kita yang atur. Saya 
jadi ketua lingkungan, rezeki 
malah bertambah. Saya yakin, 
kalau kita bekerja di ladang 
Tuhan pasti dikasih jalan,” 
kisahnya bersemangat. Selain 
itu sang istri pada akhirnya 
mendukung tugasnya sebagai 
ketua lingkungan. “Saya minta 
istri sebagai sekretaris agar urusan 
administrasi lebih cepat,” tuturnya 
sambil tersenyum. 

Tugas pertama Pak Denny 
sebagai ketua lingkungan adalah 
menangani umat yang mengalami 
kedukaan. Dua hari setelah dilantik 
ada umatnya yang meninggal. 
“Dua hari setelah pelantikan, saya 
mengurus umat yang meninggal. 
Saya dibangunkan pukul 1 dini 
hari. Menjadi ketua lingkungan 
ternyata tidak mengenal waktu,” 
terangnya. Dalam perjalanannya, 
Pak Denny menjalani tugas 
sebagai ketua lingkungan dengan 
gembira. Ia merasa tidak ada 
halangan berarti dalam menjalani 
karya pelanyanannya.

Setelah menyelesaikan masa 
baktinya selama dua periode 
sebagai ketua lingkungan, Pak 
Denny terpilih sebagai ketua 
wilayah I. Awalnya Pak Denny 
mengira bahwa tugasnya akan 
menjadi lebih ringan, tapi ternyata 
pada masa kepengurusannya 
tugas sebagai ketua wilayah 
malah bertambah. “Dulu saya 
merasa ketua wilayah itu kerjanya 
tidak banyak. Wah, lumayan, bisa 
‘ngaso’ sedikit. Setelah terpilih, 
ternyata peran ketua wilayah 
ditingkatkan, apa-apa dari paroki 
mesti lewat ketua wilayah he he 
he,” ucapnya sambil terkekeh. 

Menjalani tugas sebagai ketua 
wilayah selama dua periode diakui 

Pak Denny tidak mengalami 
kendala berarti. Ia bahkan semakin 
mengenal umat di wilayah I. 
“Kalau dulu saya tidak tahu jalan 
ke rumah warga, sekarang Puji 
Tuhan 80% umat di wilayah I saya 
tahu,” tutur Pak Denny. Semua 
tugas dijalani Pak Denny dengan 
gembira. Tidak terasa melelahkan 
karena dijalani dengan hati yang 
riang. 

Di akhir sesi wawancara Pak 
Denny menitipkan pesan untuk 
warga Gereja Anak Domba. Ia 
berharap bila ada umat yang 
terpilih sebagai pengurus 
Gereja dalam bentuk 
apapun menyanggupi 
dan menjalankan tugas 
perutusan itu. Bagi Pak 
Denny sibuk dan tidak ada 
waktu sama sekali bukan 
alasan karena Pak Denny 
sudah membuktikannya 

sendiri. Menurutnya bila tugas 
itu dijalankan sepenuh hati tidak 
akan terasa berat. “Pakai hati saat 
menjalani tugas perutusan. Pasti 
tidak capek,” katanya menutup 
wawancara dengan INRI. (Igo)

Foto: KOMSOS / Igo
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Malaikat, Sang 
Pelindung Manusia
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Jika kita mendengar Gereja 
‘Anak Domba’ St. Yohanes 

Maria Vianney mungkin kita 
akan teringat dengan sosok 
seorang pastor penyembuh yaitu 
RD. Thomas Aquino Murdjanto 
Rochadi Widagdo, seorang 
pastor diosesan yang telah 
empat tahun menjadi Pastor 
Kepala di Paroki Cilangkap. 
Dalam menjalani kegiatan 
pastoralnya. Romo Rochadi 
juga terkenal dengan misa 
penyembuhan dan penumpangan 
tangan yang biasa diadakan 
pada minggu keempat setiap 
bulannya di Gereja ‘Anak Domba’ 
St. Yohanes Maria Vianney. 

Pria kelahiran Bantul, 15 Mei 
1958 ini memiliki cerita unik 
ketika pertama kali mendoakan 
untuk kesembuhan seseorang. 
Ada seorang ibu yang datang 
untuk meminta hadiah ke Diakon 
Rochadi saat tahbisan. Ibu itu 
meminta Diakon Rochadi untuk 
menyembuhkan suaminya yang 
hilang ingatan selama empat 
tahun. Sepanjang hari, suaminya 
hanya duduk melamun dan 
tidak makan jika tidak dipaksa. 

Ibu itu yakin jika doa para romo 
dikabulkan Tuhan. Dan keyakinan 
itu membuat Diakon Rochadi 
memberanikan diri mendatangi 
rumah ibu tersebut untuk 
mendoakan sang suami yang 
berbeda keyakinan itu. Ketika 
misa pentahbisan Romo Rochadi 
pun mengingat dan mendoakan 
kembali sang suami dari ibu yang 
meminta hadiah kepadanya. 
Saat Romo Rochadi pulang 
kampung dan merayakan misa 
perdana di Gereja Hati Kudus 
Yesus Ganjuran, Keuskupan Agung 
Semarang, ia melihat sosok 
pria yang dikenalnya. Pria 
tersebut sudah sembuh dan 
meminta untuk dibaptis. Ya, pria 
itu adalah suami dari si Ibu yang 
meminta hadiah kepada Romo 
Rochadi. Dari kejadian itu berkat 
Sakramen Imamat, ia menyadari 
para imam sesungguhnya 
bisa menjadi penyembuh 
melalui kuasa tahbisan.

Orang tua Romo Rochadi 
memberikan nama Murdjanto 
Rochadi Widagdo yang memiliki 
arti anak lelaki yang memuliakan 
Tuhan mempunyai Roh terang 

dan bijaksana. Ia memulai 
pendidikan Imamatnya pada 
tahun 1975 sampai 1979 di 
Seminari Mertoyudan, dan 
ditahbiskan pada tanggal 15 
Agustus 1986. Dalam perannya 
sebagai Imam, ada dua gereja 
yang pembangunannya ditangani 
oleh Romo Rochadi, yakni Gereja 
Daun, Paroki Pejompongan 
dan Gereja Anak Domba, Paroki 
Cilangkap. Keduanya melibatkan 
seniman-seniman yang dikenal 
Romo Rochadi seperti Corpus 
Christi di Paroki Cilangkap karya 
seniman kelahiran Jakarta, 
Teguh Ostenrik dan tabernakel 
berbentuk piala dan hosti, serta 
dikelilingi gambar para malaikat, 
yang dikerjakan oleh seniman 
Badui, Yani Sastranegara. 

Hingga saat ini telah 4 tahun 
Romo Rochadi berkarya di 
Paroki Cilangkap. Di tengah 
kesibukannya dalam pelayanan 
pastoral, sosok yang rendah 
hati ini juga masih melayani 
orang-orang yang datang 
kepadanya untuk minta didoakan 
ataupun berkonsultasi. (Abed)

Foto: KOMSOS
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Sebelum berkarya di Gereja 
Anak Domba pada April 
2019, Igo, panggilan 

akrabnya, bekerja sebagai staf 
sekretariat gereja Stanislaus 
Kostka, Kranggan. Sebagai 
karyawan Gereja Anak Domba, 
Igo diberi tanggung jawab untuk 
mengelola toko rohani, mulai dari 
mengecek stok barang-barang, 
membuka dan menutup toko 
hingga melakukan pembukuan 
hasil penjualan. Ia juga bertugas 
untuk menjaga kebersihan kapel 

dan kebersihan 
pendopo Maria. 

Melakukan semua tugas ini 
dibutuhkan ketelatenan untuk 
merawat dan menjaganya 
untuk tetap bersih, dan tentu 
saja membutuhkan waktu yang 
tidak sebentar. Igo bercerita 
kadang ia banyak mendapat 
bantuan dari rekan-rekannya 
ketika sedang membersihkan 
pendopo Maria. Selain itu Igo juga 
bertugas menjadi asisten koster 
mempersiapkan alat misa di kapel 
dan bila ada lingkungan atau 
wilayah yang mau meminjam Ia 
juga harus peka dan bertanggung 
jawab penuh terhadap peralatan 

liturgi yang dimaksud mulai dari 
menerima, menyimpan, dan 
merawat sampai mempersiapkan 
untuk keperluan perayaan liturgi 
atau sarana ibadat. Selama 
prosedurnya jelas permintaan 
melalui sekretariat maka 
kemudian akan disiapkan olehnya. 
Tujuannya jelas agar semua 
terdata dan terpantau pemakaian 
alat-alat misa milik paroki.

Baginya pekerjaan ini sangat 
menyenangkan, dilakukan 
dengan penuh sukacita. Berkarya 
di rumah sendiri adalah prinsip 
pria kelahiran 3 September 1986 
dan memiliki hobi memasak, 
membaca dan mendengarkan 
musik. Igo menceritakan 
bahwa saat bekerja di Paroki 
Cilangkap dirinya diperkaya 
secara pengalaman dan variasi 
pekerjaan, di mana sebelumnya ia 

“Terlihat mudah, namun 
tak semudah yang 

dilihat.” Ungkapan ini 
menggambarkan aktivitas 

harian Inigo Ayom Bawono 
di gereja yang cukup padat.
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lebih banyak duduk di balik meja. 
Kenyamanan bekerja dengan 
karyawan lain juga ia rasakan. 
“Saya bisa bekerja dengan baik 
karena sesama karyawan saling 
mendukung dalam menyelesaikan 
pekerjaan – termasuk membantu 
bagian lain, asalkan yang 
menjadi tanggung jawabnya 
sudah selesai,” ungkap Igo. 

Sistem kerja karyawan di 
Paroki Cilangkap sudah teratur 
dengan baik. Igo merasakan cara 
kerja yang diterapkan sangat 
memudahkan karyawan dalam 
menjalankan pekerjaan masing-
masing. Rasa kekeluargaan yang 
ditumbuhkan dalam hubungan 
antar karyawan Gereja Anak 
Domba membuat suasana nyaman 
bekerja dan tidak membosankan. 
Terkadang Igo mendapatkan 
tugas untuk mengantarkan romo 
bepergian, sehingga rekan kerja 
yang lain secara otomatis akan 
mengggantikan pekerjaannya. 
Begitu juga bila karyawan 
lain  sedang berhalangan 
menjalankan tugasnya, Igo harus 
siap bila diminta menggantikan 
pekerjaannya sementara. 
Berdasarkan ceritanya, bukan 
mustahil bila seorang karyawan 
dirotasi di posisi dan tugas 

pekerjaan lain. Itu bertujuan 
supaya semua karyawan mampu 
melakukan semua tugas yang 
sekiranya dibutuhkan gereja. 

Pembagian tugas dan tanggung 
jawab karyawan yang sangat 
jelas di Paroki Cilangkap tak lepas 
dari peran Dewan Paroki. Segala 
kebijakan Dewan Paroki menjadi 
penentu langkah kerja karyawan. 
Dewan Paroki memiliki wewenang 
untuk mengambil keputusan 
atas seluruh perencanaan dan 
pelaksanaan kerja reksa pastoral 
paroki. Menurutnya, para anggota 
Dewan Paroki secara otomatis 
bersinergi dengan karyawan. 
Dengan sinergi dan komunikasi 
yang baik, Dewan Paroki Harian 
mampu memetakan dan 
mengkoordinasi antara kebutuhan 
Gereja dan kemampuan karyawan. 

Paroki Cilangkap dapat 
dikatakan rumah kedua bagi Igo. 
Ia pernah aktif di kegiatan OMK 
wilayah 7 dan sekarang juga 
sebagai anggota seksi Komsos 
paroki. Walaupun begitu, Igo 
masih perlu beradaptasi dengan 
lingkungan pekerjaan yang 
dijalankan, namun tak perlu waktu 
lama baginya dalam penyesuaian 
tersebut. Kebiasaan makan siang 
bersama menjadi kesan tersendiri 
bagi Igo, di mana canda dan tawa 
selalu menghiasi meja makan. 
Rasa kekeluargaan yang selalu 
dihadirkan dalam suasana bekerja 
mampu menghilangkan rasa lelah 

setelah melakukan pekerjaan. 

Berangkat pagi hari dan pulang 
malam hari adalah aktivitas 
rutin yang dilakukan Igo setiap 
hari, bisa dikatakan setiap hari 
karena dedikasi tinggi pada 
pekerjaannya. Kadang ia masih 
mau menyempatkan datang ke 
gereja di waktu hari liburnya. 
Menjadi karyawan di Gereja 
Anak Domba membutuhkan 
loyalitas dan kesiapan hati. Siap 
saat dibutuhkan kapanpun 
untuk menangani pekerjaan 
yang sifatnya urgent. 

Dalam penuturannya, 
yang menjadi fokus utama 
keprihatinannya adalah persoalan 
kebersihan. “Sayang banget, 
masih ada umat yang tidak 
menjaga kebersihan sehingga 
gereja yang besar dan indah ini 
masih ada yang kurang bersih. 
Apalagi sehabis misa tiap minggu 
dan kegiatan-kegiatan gereja, 
pasti akan meninggalkan banyak 
sampah ataupun toilet yang kotor. 
Gereja ini milik bersama, mari kita 
menjaganya dengan penuh cinta,” 
tambahnya. Ia merasa beruntung, 
sejumlah umat kooperatif saat 
ia menegur jika ada yang buang 
sampah sembarangan atau   
menginjak lantai yang sedang 
dipel. “Saya berharap setiap umat 
semakin mandiri dalam merawat 
dan menjaga gereja ini, seperti 
merawat dan menjaga rumah 
sendiri,” katanya kembali. (Dimmas)         

Foto: KOMSOS / Nino, Nanta
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Suatu hari, anak perempuan 
Anda yang masih duduk 
di kelas 2 SD, mengadu 

kepada Anda dan  mengatakan 
bahwa ada temannya yang pindah 
sekolah karena menghindarinya. 
Anda sudah bersusah payah 
menjelaskan bahwa kepindahan 
tersebut karena orangtuanya 
pindah ke kota lain, tetap saja 
si kecil merasa bersalah karena 
teman-teman lain mengatakan 
bahwa anak Andalah penyebab dia 
pindah. Sungguh mengesalkan!

Rumor buruk dan komentar 
memalukan biasanya mulai 
menyebar dengan cepat di 
sekolah. Anak-anak seumuran 
ini menggunakan gosip untuk 
 mengukur besar pengaruh mereka 
terhadap teman-temannya 
ataupun untuk meningkatkan 
popularitas mereka. Saatnya Anda 
mengatasi drama ini.

BEDAKAN PERKATAAN YANG 
TIDAK MENYINGGUNG DAN 
GOSIP

Coba Anda perhatikan saat si kecil 
sedang bermain bersama dengan 
teman-temannya, apa sih yang 
mereka asyik perbincangkan? 
Mungkin kebanyakan sesuatu 
yang netral, tetapi bisa juga 
Anda menangkap kecemburuan 
bahwa si ini sombong, si itu 
sok cantik, dan sebagainya. 
Beri tahu kepada anak, bahwa 

perkataan semacam ini dapat 
menyakiti perasaan orang lain. 
Bantu anak untuk berempati, 
dengan mengatakan, "Bayangkan 
kalau kamu dianggap sombong, 
padahal sebenarnya kamu baik 
kepada teman yang lain. Ini tentu 
tidak menyenangkan, kan?"

LINDUNGI HAL PRIBADI

Bisa jadi si kecil merasa apa 
yang dia katakan adalah benar, 
bukan opini, rumor, atau gosip. 
Misalnya membicarakan teman 
sekelasnya yang dapat nilai jelek, 
siapa yang dipanggil ke ruang 
BK, siapa yang masih dibantu 
guru untuk menalikan sepatu, 
dan sebagainya. Anda bisa 
memberikan 'kisi-kisi' kepada 
anak, mana saja topik yang 
sebaiknya tidak  dibicarakan. 
Misalnya topik yang sensitif karena 
berhubungan dengan perceraian 
atau masalah keluarga lainnya, 
hal-hal yang memalukan seperti 
mendapat nilai jelek. Sehingga 
anak tidak akan melanjutkan 
pembicaraan jika berhubungan 
dengan topik-topik tersebut.

PERSAHABATAN SEMU

Anda mungkin tergoda  untuk 
menasihati anak bahwa  bergosip 
di belakang  temannya tidak akan 
membuat dia  makin  populer. Tapi 
masalahnya,  anak-anak yang 
 bergosip  biasanya lebih  disukai 
dalam pergaulan. Makanya, Anda 

perlu  menunjukkan konsekuensi 
 terburuk yang akan terjadi saat 
bergosip. Yaitu jika kita bergosip 
tentang orang lain, maka bisa 
jadi mereka akan menggosipkan 
kita. Beri tahu kepada si kecil, 
bahwa ada cara selain bergosip 
untuk  mendapatkan teman 
dekat, yaitu melakukan aktivitas 
yang sama-sama disukai. 
Misalnya saja bermain basket 
bersama, membuat proyek 
sosial, atau membuat  kelompok 
gamers. Membantu anak dan 
teman-temannya melakukan 
sesuatu yang menyenangkan 
merupakan cara alami untuk 
tidak  melanggengkan perilaku 
 bergosip.

HENTIKAN PENYEBARAN

Walaupun ada beberapa anak 
jarang memulai rumor, tetapi 
mungkin rasanya berat untuk tidak 
mendengarkan atau menceritakan 
kembali gosip yang beredar. 
Jelaskan kepada anak bahwa 
fakta dapat bercampur aduk 
seiring dengan penyebaran dari 
satu orang ke orang lain.  Dan ini 
merupakan tindakan yang tidak 
sopan untuk meneruskan rumor 
yang belum tentu benar. Pastikan 
gosip berhenti pada anak Anda 
dengan mengatakan bahwa itu 
bukan urusan dia dan tekankan 
bahwa seseorang bisa terluka 
secara emosional jika digosipkan. 
(Rully)

Jika Anda menganggap bahwa bergosip 
hanya dilakukan oleh remaja, pikirkan 
kembali. Ternyata,  anak-anak sudah mulai 
bergosip saat mereka mulai berumur 
8 atau 9 tahun. Duh, muda sekali ya? 
Sudah menjadi tugas Anda agar tidak 
membiarkan anak drama yang tidak 
penting dan dapat melukai perasaan 
orang lain. Ajari anak untuk menghargai 
kondisi orang lain - seburuk apa pun itu. 

SAAT SI KECIL MULAI
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KEBERSIHAN TANGAN
MENJAGA

MENGAPA KEBERSIHAN 
T ANGAN ITU PENTING?

Tangan kita sebagai media 
penyebaran infeksi antar 
manusia, dan lingkungan 

ke manusia. Tangan yang 
bersih dapat mengurangi 
penyebaran semua jenis 
infeksi, seperti infeksi 
saluran pencernaan, saluran 
pernapasan, kulit, dan mata, 
juga penyakit-penyakit infeksi.

BAGAIMANA CARA 
 MENJAGA KEBERSIHAN 
TANGAN?

Cara menjaga  kebersihan 
 tangan adalah dengan  mencuci 
tangan baik  menggunakan 
sabun dan air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer. 

BAGAIMANA CARA MENCUCI 
TANGAN DENGAN BENAR?

Basahi tangan dengan air, ambil 
sabun secukupnya.

Gosok kedua telapak tangan, 
gosok punggung tangan, 
 bergantian kanan dan kiri.

Gosok sela-sela jari, kedua 
 tangan saling mengait dan 
gosok.

Punggung jari tangan kanan 
digosokkan pada telapak tangan 
kiri dengan jari sisi dalam kedua 
tangan saling mengunci.

Ibu jari tangan kiri digosok 
 berputar dalam genggaman 
tangan kanan dan sebaliknya.

Gosok berputar ujung jari 
 tangan kanan di telapak tangan 
kiri, dan lakukan sebaliknya.

KAPAN HARUS CUCI  TANGAN?

Segera cuci tangan ketika  tangan 
kita terlihat/terasa kotor; 

setelah membersihkan ingus 
ataupun  menutup mulut karena 
bersin/batuk; 

setelah terpapar cairan tubuh atau 
 kotoran manusia  maupun  hewan; 

setelah  memegang  hewan; 

setelah  memegang  daging, ayam, 
atau ikan mentah;

 sebelum  menyiapkan/ memegang 
makanan matang;
 
sebelum  memegang area tubuh 
 tertentu: mulut, mata,  hidung, 
kulit yang terluka; 

 sebelum  memegang bayi; serta 
sebelum dan setelah  merawat 
orang sakit.

KESEHATAN
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Foto: KOMSOS / Etha
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