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Pada sebuah bangunan pasti 
ada sebuah atau beberapa 
pintu untuk memasuki 

bangunan tersebut. Begitu juga 
pada bangunan yang besar dan 
megah pada Gereja Anak Domba 
St. Yohanes Maria Vianney. 
Pada bangunan gereja tersebut 
terdapat 3 pintu besar yang biasa 
digunakan untuk memasuki 
gereja sebelum perayaan Ekaristi 
dimulai. Pada pintu tersebut 
terdapat sebuah pegangan 
pintu dengan bentuk yang unik 
yaitu berbentuk ikan. Romo 
Rochadi menuturkan makna 
ikan tersebut melambangkan 
Kristus sendiri. Karena ikan dalam 
bahasa Yunani disebut Ichthys. 
Secara kebetulan, akronim 
ICHTHYS juga berarti “Iesous 
Christos Theou Yios Soter”, yang 
berarti “Yesus Kristus, Putera 

Allah, Sang Penyelamat”. Bagi 
orang Kristen kuno, simbol ikan 
merupakan sebuah pengakuan 
iman singkat akan status 
keAllahan Yesus, Penebus dunia. 
Selain itu kegunaannya adalah 
untuk menandai tempat-tempat 
pertemuan orang Kristen. Karena 
pada masa itu, jemaat Gereja 
Perdana masih dalam bahaya 
dikejar-kejar oleh Kekaisaran 
Roma, sehingga ikan dijadikan 
simbol rahasia orang Kristen.

Di balik 3 buah pintu besar 
tersebut terdapat salib sebagai 
pegangan pada bagian 
dalam. Salib tersebut untuk 
mengingatkan umat agar 
senantiasa mereka juga harus 
memanggul salib.

Selain pintu-pintu besar 
dengan pegangan ikan tersebut 
terdapat pula 1 buah pintu di 

bagian sisi kiri pintu utama. 
Umat paroki Cilangkap biasa 
menyebutnya dengan sebutan 
pintu Santo Yosef, karena 
terdapat ornamen patung St. 
Yosef yang menghiasi pintu 
tersebut. Pada pintu tersebut 
ada makna yang mendalam 
dari ornamen patung tersebut 
seperti dikatakan oleh Romo 
Rochadi. Menurutnya, sosok 
St. Yosef merupakan penjaga 
keluarga kudus dari Nazareth dan 
umumnya pada gereja Katolik 
sosok St. Yosef jarang ditampilkan 
sehingga pada Gereja Anak 
Domba St. Yohanes Maria Vianney 
digunakanlah sosok St. Yosef 
sebagai pejaga gereja. Dan secara 
khusus untuk menempatkan St. 
Yosef sebagai penjaga keluarga-
keluarga di Paroki Cilangkap. 
(Abed)

P O P E  
P A U L  
V I

IF YOU WANT

PEACE
WORK FOR
JUSTICE

PEACE
JUSTICE

without

is an illusion

Karena ketika kedamaian tidak tercapai,
maka keadilan tidak akan terpenuhi.

Tetapi, ketika kedamaian didapat 
tanpa adanya keadilan,
maka itu hanyalah ilusi.

abdurrahman wahid
(GUS DUR)
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Karena ketika kedamaian tidak tercapai,
maka keadilan tidak akan terpenuhi.

Tetapi, ketika kedamaian didapat 
tanpa adanya keadilan,
maka itu hanyalah ilusi.

abdurrahman wahid
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P
ada sebuah bangunan pasti 

ada sebuah atau beberapa 

pintu untuk memasuki 

bangunan tersebut. Begitu juga 

pada bangunan yang besar dan 

megah pada Gereja Anak Domba 

St. Yohanes Maria Vianney. Pada 

bangunan gereja terdapat 3 pintu 

besar yang biasa digunakan untuk 

masuk ke dalam gereja. Pada 3 

pintu besar, terdapat pegangan 

pintu berbentuk ikan yang 

melambangkan Kristus sendiri. 

Romo Rochadi menuturkan 

bahwa makna ikan dalam bahasa 

Yunani disebut ichthys (Iesous 

Christos Theou Yios Soter) yang 

berarti Yesus Kristus, Putera 

Allah, Sang Penyelamat. Bagi 

orang Kristen kuno, simbol ikan 

merupakan sebuah pengakuan 

iman singkat akan status ke-

Allah-an Yesus, Penebus dunia. 

Selain itu kegunaannya adalah 

untuk menandai tempat-tempat 

pertemuan orang Kristen karena 

pada masa itu, jemaat Gereja 

Perdana masih dalam bahaya 

dikejar-kejar oleh Kekaisaran 

Roma, sehingga ikan dijadikan 

simbol rahasia orang Kristen.

Di balik 3 buah pintu besar 

terdapat salib sebagai pegangan 

pada bagian dalam. Salib sebagai 

tanda pengingat bagi umat agar 

senantiasa siap memanggul salib.

Selain pintu-pintu besar dengan 

pegangan ikan, terdapat pula 1 

buah pintu di bagian sisi kiri pintu 

utama. Umat paroki Cilangkap 

biasa menyebutnya dengan 

sebutan pintu Santo Yosef, karena 

terdapat ornamen patung St. Yosef 

yang menghiasi pintu. Ada makna 

yang mendalam dari ornamen 

patung tersebut. Menurut Romo 

Rochadi, St. Yosef merupakan 

penjaga Keluarga Kudus Nazareth. 

Pada umumnya, gereja Katolik 

jarang menggunakan sosok St. 

Yosef sebagai penjaga gereja 

namun pada Gereja Anak Domba, 

St. Yohanes Maria Vianney sosok 

tersebut ditempatkan di depan 

pintu dengan maksud sebagai 

penjaga keluarga-keluarga yang 

ada di Paroki Cilangkap. (Abed)
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Tahun 2020 menjadi tahun yang istimewa bagi Gereja 
Keuskupan Agung Jakarta. Gereja KAJ memasuki tahun keadilan 
sebagai muara dari upaya konkret ARDAS KAJ 2016-2020 
mengamalkan Pancasila. Sepanjang tahun sejak 2016-2020 
Gereja KAJ mengajak seluruh umat untuk mengamalkan sabda 
Yesus, dengan mau keluar dari tembok gereja ‘Mengamalkan 
Pancasila’ terjun ke dalam lingkungan sosial yang konkret. 
Dengan menghayati tema-tema dari lima sila Pancasila, 
umat juga diajak untuk menghidupi nilai-nilai luhur Pancasila 
yang semenjak reformasi mulai memudar. Gereja KAJ 
sebagai paguyuban umat beriman merasa terpanggil untuk 
mengaktualisasikan iman secara konkret dalam penghayatan 
dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila di dalam kehidupan 
konkret masyarakat.

“Kita Adil Bangsa Sejahtera” adalah tema besar dalam 
penghayatan dan pengamalan sila kelima Pancasila: Keadilan 
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di tahun 2020 ini. Dengan berlaku 
adil, umat Gereja KAJ diajak menjadi agen-agen keadilan demi 
terwujudnya bangsa yang sejahtera. Gereja menyadari bahwa 
keselamatan universal dari Allah wajib diberitakan kepada 
setiap orang, dan keselamatan itu terwujud jika kita mampu 
mewujudkan bangsa yang sejahtera dengan mau berpola 
laku adil. Melalui tahun keadilan ini, Gereja KAJ mengajak 
seluruh umat untuk terlibat aktif dalam karya pelayanan sosial 
dan karitatif konkret di tingkat Keuskupan, Dekenat, Paroki, 
Wilayah dan sampai ke Lingkungan. Besar harapan bahwa apa 
yang dibuat di tahun keadilan ini tetap terus berlanjut, karena 
tugas perutusan membawa keadilan adalah tugas perutusan 
yang terus berlanjut sesuai dengan konteks zaman yang terus 
berubah.

Memberikan rasa adil 
kepada sesama manusia 
adalah sebuah bentuk karya 
keselamatan

Richard Paneson

CHIKO NAMANG
Staf Redaksi

SAPAAN REDAKSI

COVER STORY EDISI  41  |  J A N UA RI-F EBRUA RI  2020
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Tahun 2020 menjadi tahun 
yang istimewa bagi Gereja 
Keuskupan Agung Jakarta, 

karena di tahun ini Gereja 
Keuskupan Agung Jakarta telah 
sampai pada penghayatan dan 
pengamalan sila terakhir dari 
kelima sila dasar negara kita: 
Keadilan Sosial Bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia dengan tema 
besar tahun keadilan: “Kita 
Adil Bangsa Sejahtera”. Dalam 
beberapa tahun terakhir ini, Gereja 
Keuskupan Agung Jakarta melalui 
ARDAS KAJ 2016-2020 mengajak 
seluruh umat untuk mengamalkan 
sabda Yesus, keluar dari tembok 
Gereja dengan: Mengamalkan 

Pancasila. Mengutip apa yang 
dikatakan oleh bapak uskup 
Ignatius Kardinal Suharyo dalam 
pertemuan dengan Orang Muda 
Katolik se-KAJ bahwa: setelah 
reformasi nilai-nilai keutamaan 
dari Pancasila mulai dilupakan, 
Pancasila memiliki nilai-nilai 
luhur yang kontekstual yang 
harus diwarisakan terus menerus. 
Gereja sebagai paguyuban umat 
beriman bertanggung jawab 
untuk mewartakan kepada setiap 
pribadi untuk selalu menghayati 
dan mengamalkan Pancasila. 
Maka tepatlah jika sepanjang 
tahun 2016-2020 Gereja KAJ 
mengajak seluruh umat untuk 

mengamalkan Pancasila dengan 
menghayati dan mengamalkan 
kelima sila dalam Pancasila.

Keadilan Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia, inilah bunyi dari sila 
kelima Pancasila. Tema tentang 
keadilan ini bukanlah sebuah 
tema yang baru, bahkan isu 
tentang berperilaku adil ini 
sudah ada sejak zaman Yesus 
dan berlangsung sampai dengan 
saat ini. Keadilan akan selalu 
terus menerus dihayati dan 
diamalkan dalam konteks zaman 
sesuai dengan perkembangan 
zaman itu sendiri. Pada zaman 
Yesus, mungkin kita mendengar 

  HIDUP ADIL
UNTUK SESAMA
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atau membaca dalam Kitab 
Suci, bagaimana orang-orang 
kecil, lemah, dan tak berdaya 
diperlakukan dengan tidak adil. Di 
zaman kita sekarang, penghayatan 
dan pengamalan keadilan perlu 
dihayati dalam konteks masa kini 
seperti: kekerasan dalam rumah 
tangga, kekerasan terhadap 
anak, persekusi, intoleransi, dan 
lain sebagainya. Berperilaku 
adil adalah sebuah ‘tugas 
perutusan’ yang terus menerus 
diperjuangkan agar nilai-nilai 
kemanusiaan tetap terjamin. 

Tahun keadilan sosial di Gereja 
Keuskupan Agung Jakarta 
adalah muara dari penghayatan 
dan pengamalan sila Pancasila 
yang telah dilaksanakan 
sebelumnya: (1) Kerahiman Allah 
Memerdakakan (2) Makin Adil 
Makin Beradab (3) Kita Bhineka 
Kita Indonesia, dan (4) Kita 
Berhikmat Bangsa Bermartabat. 
Bahwa penghayatan keempat 
sila dalam Pancasila harus 
mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh individu, bahwa setiap 
individu harus diperlakukan 
secara adil sesuai harkat dan 
martabatnya sebagai manusia. 
Lebih luas lagi keadilan juga perlu 
diwujudnyatakan dalam sikap dan 
perilaku kita terhadap seluruh 
ciptaan. Gereja Keuskupan Agung 
Jakarta dengan tahun keadilan 
ini, mau mengajak seluruh umat 
untuk selalu bersyukur atas berkat 
yang Tuhan berikan. Bersyukur 
pada berkat itu dengan secara 
konkret menyisihkan apa yang kita 
miliki untuk pergumulan hidup 
dari mereka yang diperlakukan 
tidak adil: mereka yang lemah, 
kecil, miskin, tertindas dan 
disabilitas. Kita juga perlu 
menyadari bahwa materi yang 
kita miliki memiliki dimensi sosial, 
bahwa disana ada hak-hak mereka 
yang diperlakukan tidak adil yang 
wajib kita berikan kepada mereka.

Ketidakadilan Dalam Kitab 

Suci Alkitab banyak mengajar 
mengenai topik ketidakadilan. 
Kita tahu bahwa Allah berkenan 
pada keadilan; kita juga tahu 
bahwa Ia tidak sepihak dengan 
ketidakadilan, bahkan dalam 
pengertiannya yang paling 
mendasar. Penulis kitab Amsal 
mencatat: "Dua macam batu 
timbangan adalah kekejian bagi 
TUHAN, dan neraca serong 
itu tidak baik" (Amsal 20:23). 
Keadilan adalah tumpuan takhta 
Allah (Mazmur 89:14), dan Allah 
tidak pilih kasih, baik dalam 
halnya timbangan yang tidak 
tepat maupun sistem hukum yang 
tidak adil (Imamat 19:15; Yakobus 
2:8-9). Ada berbagai ayat lain, 
baik di dalam Perjanjian Lama 
maupun Baru yang mencerminkan 
kebencian Allah terhadap 
ketidakadilan (2 Tawarikh 19:7; 
Ayub 6:29, 11:14; Amsal 16:8; 
Yehezkiel 18:24; Roma 9:14).

Yesaya hidup pada waktu 
Yehuda sedang bergumul 
dengan ketidakadilan: "Hukum 
telah terdesak ke belakang, 
dan keadilan berdiri jauh-jauh, 
sebab kebenaran tersandung 
di tempat umum dan ketulusan 
ditolak orang. Dengan demikian 
kebenaran telah hilang dan siapa 
yang menjauhi kejahatan, ia 
menjadi korban rampasan. Tetapi 
TUHAN melihatnya, dan adalah 
jahat di mata-Nya bahwa tidak 
ada hukum" (Yesaya 59:14-15). 
Pesan Allah kepada mereka 
cukup sederhana: "Belajarlah 
berbuat baik; usahakanlah 
keadilan, kendalikanlah orang 
kejam; belalah hak anak-anak 
yatim, perjuangkanlah perkara 
janda-janda!" (Yesaya 1:17). 
Di kemudian waktu, Allah 
memerintah mereka untuk 
"membuka belenggu-belenggu 
kelaliman, dan melepaskan tali-
tali kuk" (Yesaya 58:6; baca juga 
Mazmur 82:3), yang mengandung 
makna bahwa ketidakadilan 

merupakan salah satu bentuk dari 
penindasan dan pembelengguan.

Di dalam kitab Yakobus, hati 
Allah terhadap ketidakadilan 
terlihat semakin jelas. Allah tidak 
picik atau obsesif. Keadilan tidak 
Ia hargai hanya demi keteraturan. 
Ada berbagai isu mendasar 
yang berhubungan dengan 
keadilan. Di dalam Yakobus 
2, kita melihat sebuah dikusi 
tentang pilih kasih. Yakobus 
sedang berbicara kepada sebuah 
kelompok orang percaya yang 
telah menghakimi sesamanya 
dan membeda-bedakan mereka 
menurut kedudukan sosial 
mereka. Di dalam hati manusia, 
ketidakadilan merupakan tanda 
dari keberpihakan, penghakiman, 
dan kekurangan kasih. Ketika 
kita berusaha benar-diri menurut 
standar manusia, kita mudah 
melupakan tolak ukur Allah: 
kesempurnaan. Apapun yang 
tidak sempurna, menurut 
Allah adalah timbangan yang 
tidak seimbang. Oleh karena 
kejatuhan umat manusia ke 
dalam dosa, setiap manusia tidak 
adil. Banyak tindakan kita yang 
tidak selaras dengan kebenaran. 
Kita melakukan kesalahan, kita 
kadang panas dan kadang dingin, 
kita melakukan hal-hal yang 
bertolak belakang. Sebagaimana 
diungkapkan Yakobus, "Sebab 
kita semua bersalah dalam banyak 
hal" (Yakobus 3:2). Hidup kita 
penuh dengan ketidakadilan, 
ketika terkadang kita menghakimi 
dengan tidak adil dan kadang 
menetapkan standar yang 
gagal kita pelihara sendiri.

Satu-satunya cara menghindari 
ketidakadilan adalah menerima 
bahwa Allah sepenuhnya adil dan 
manusia pada dasarnya tidak 
adil, tidak sempurna, dan kita 
harus menerima kebenaran Allah 
(1 Yohanes 1:5-9). Hanya ketika 
kita tidak lagi membenarkan diri 
dapatkah kita percaya pada Dia 
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Sebagai umat Katolik, 
membuat tanda salib 
merupakan kebiasaan yang 

kita lakukan sebelum memulai dan 
mengakhiri doa. Namun, apakah 
kalian tahu makna tanda salib itu 
sendiri?

Dikutip dari katolisitas.org, 
diketahui bahwa Tanda Salib 
merupakan tradisi jemaat awal, 
yang dimulai sekitar abad ke-2 
berdasarkan kesaksian para 
Bapa Gereja, terutama Tertullian, 
yang dilanjutkan oleh St. Cyril 
dari Yerusalem, St. Ephrem 
dan St Yohanes Damaskus. Jadi 
walaupun kita tidak membaca 
ajaran mengenai tanda salib 
yang dilakukan oleh para rasul 
di dalam Alkitab, namun bukan 
berarti bahwa tanda salib ini tidak 
berdasarkan Alkitab.

Kita sepakat bahwa Tanda Salib 
merupakan tanda keselamatan 
dan kemenangan orang-orang 
Kristen yang disebabkan oleh 
kemenangan Kristus atas dosa 
dan maut. Selain itu, Tanda Salib 
juga merupakan tanda keadilan 
dan belas kasihan Allah terhadap 
manusia. Mengapa demikian?

Umat manusia yang diwakili 
oleh Adam telah memilih untuk 
berbuat dosa atau terpisah 
dari Allah. Keterpisahan ini 

menciptakan kekosongan yang 

hanya dapat diisi kembali oleh 

Allah, karena derajat manusia yang 

jauh lebih rendah dan diperburuk 

dengan dosa-dosa, sehingga 

manusia benar-benar terpisah dan 

tidak dapat bersatu dengan Allah.

Namun, dengan kasih-Nya, 

Allah tidak membiarkan manusia 

untuk tetap dalam kondisi berdosa 

dan memperoleh siksa abadi di 

neraka. Dan karena Allah adalah 

Maha Adil, maka Allah ingin agar 

manusia dapat bersatu kembali 

dengan-Nya melalui suatu 
keadilan yang dapat membuat 
manusia menyesali perbuatannya, 
yaitu dengan mengutus Yesus 
Putranya untuk di salib. Perintah 
ini mencerminkan kasih (love), 
belas kasihan (mercy) dan keadilan 
(justice) Allah.

Karena dalamnya makna Tanda 
Salib itu, dengan membuat 
tanda salib sesungguhnya kita 
mendaraskan sebuah doa singkat 
yang mengingatkan kita kepada 
penebusan Yesus Kristus. Saat 
kita membuat tanda salib serta 
mengucapkan “dalam nama Bapa 
dan Putera dan Roh Kudus,” ini 
berarti kita menyerahkan seluruh 
doa, tindakan, dan diri kita kepada 
kuasa kebangkitan Kristus atau 
kekuatan Allah Tritunggal, dan 
tidak lagi mengandalkan kekuatan 
kita yang lemah dan rapuh ini. 

Setelah mengetahui sedikit 
sejarah mengenai Tanda Salib, 
semoga mulai saat ini, kita 
menjadikan tanda salib sebagai 
bagian dari hidup kita. Dan 
semoga kita dapat menghayati, 
mengingat dan menghormati 
Kristus yang oleh kasih-Nya rela 
menyerahkan hidup-Nya untuk 
menebus dosa-dosa kita.

(Sumber: majalah.hidupkatolik.com & 

katolisitas.org/Shella)

..Allah ingin agar 
manusia dapat 

bersatu kembali 
dengan-Nya melalui 

suatu keadilan 
yang dapat membuat 
manusia menyesali 

perbuatannya...
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yang membenarkan orang yang 
fasik (Roma 4:5). Kemudian, 
sebagai anak-anak Allah, barulah 
kita dapat melihat dengan jelas, 
ketidakadilan di sekitar kita 
dengan lensa sikap yang berbelas 
kasihan (Mikha 6:8; Yakobus 
1:27). Yesus sepenuhnya adil; 
tidak ada sedikitpun ketidakadilan 
di dalam-Nya. Oleh karena 
kesempurnaan-Nya, Yesus dapat 
menyediakan keadilan yang 
sejati. Selebihnya, "Bapa tidak 
menghakimi siapapun, melainkan 
telah menyerahkan penghakiman 
itu seluruhnya kepada Anak" 
(Yohanes 5:22). Kita menanti 
waktunya ketika kebenaran 
dan keadilan dipulihkan dan 
ketidakadilan disingkirkan 
selamanya: "Besar kekuasaannya, 
dan damai sejahtera tidak akan 
berkesudahan di atas takhta 
Daud dan di dalam kerajaannya, 
karena ia mendasarkan dan 
mengokohkannya dengan 
keadilan dan kebenaran dari 
sekarang sampai selama-
lamanya. Kecemburuan TUHAN 
semesta alam akan melakukan 
hal ini" (Yesaya 9:7).

BERLAKU ADIL DAN 
KESELAMATAN

Pertanyaan lebih lanjut berkaitan 
dengan ketidakadilan adalah: 
Mengapa kita perlu berlaku adil 
kepada sesama, padahal Allah 

sendiri memberikan kita semua 
kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup kita masing-
masing? Universalitas serta 
integritas keselamatan yang 
dibawa oleh Kristus menjadikan 
tak terputusnya kaitan antara 
relasi yang dituntut antara 
seorang pribadi dengan Allah 
dan tanggung jawab yang ia 
miliki terhadap sesamanya dalam 
lingkup historis yang nyata. 

Kaitan ini menemukan sebuah 
bentuk ungkapan yang terang 
dan pasti dalam pengajaran 
Yesus Kristus dan secara definitif 
dikokohkan oleh kesaksian 
tertinggi berupa pemberian 
hidup Kristus sendiri dalam 
ketaatan kepada kehendak Bapa 
dan karena cinta kasih kepada 
para saudara dan saudari-Nya. 
Kepada ahli Taurat yang bertanya 
kepada-Nya, “Hukum manakah 
yang paling utama?” (Mrk 12:28), 
Yesus menjawab: “Hukum yang 
terutama ialah: Dengarlah, hai 
orang Israel, Tuhan Allah kita, 
Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, 
Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal 
budimu dan dengan segenap 
kekuatanmu. Dan hukum yang 
kedua ialah: Kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri. 
Tidak ada hukum lain yang lebih 

utama daripada kedua hukum 
ini” (Mrk 12:29-31). Sesama 
adalah pribadi lain yang perlu 
juga dikasihi dan diperhatikan. 

Keselamatan Allah pada 
akhir zaman perlu juga 
diwujudnyatakan dalam 
kehidupan konkret manusia di 
dunia masa kini. Memberikan 
rasa adil kepada sesama manusia 
adalah sebuah bentuk karya 
keselamatan. Tugas perutusan kita 
sebagai umat yang ditebus adalah 
memberikan juga penebusan 
dan pembebasan kepada mereka 
yang diperlakukan tidak adil. 
Hidup adil dengan sesama 
adalah juga bentuk pertobatan 
kita dan pertobatan dunia 
karena ketidakadilan muncul 
oleh adanya dosa ketamakan.

Mari kita masuki Tahun Keadilan 
2020 “Kita Adil Bangsa Sejahtera” 
dengan penuh sukacita, dengan 
mau berlaku adil kepada sesama. 
Hendaklah kita selalu merasa 
bersyukur dan merasa cukup 
dengan berkat yang Tuhan 
berikan kepada masing-masing 
kita. Dengan mau berlaku adil 
kepada sesama, kita menjauhkan 
diri dari dosa ketamakan yang 
akhirnya akan memberikan 
keselamatan kepada sesama 
dan diri kita sendiri. Mari kita 
wujudkan bangsa yang sejahtera 
dengan mau berlaku adil. (Chiko)

Foto: nbcnews.com
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Sebagai umat Katolik, 
membuat tanda salib 
merupakan kebiasaan yang 

kita lakukan sebelum memulai dan 
mengakhiri doa. Namun, apakah 
kalian tahu makna tanda salib itu 
sendiri?

Dikutip dari katolisitas.org, 
diketahui bahwa Tanda Salib 
merupakan tradisi jemaat awal, 
yang dimulai sekitar abad ke-2 
berdasarkan kesaksian para 
Bapa Gereja, terutama Tertullian, 
yang dilanjutkan oleh St. Cyril 
dari Yerusalem, St. Ephrem 
dan St Yohanes Damaskus. Jadi 
walaupun kita tidak membaca 
ajaran mengenai tanda salib 
yang dilakukan oleh para rasul 
di dalam Alkitab, namun bukan 
berarti bahwa tanda salib ini tidak 
berdasarkan Alkitab.

Kita sepakat bahwa Tanda Salib 
merupakan tanda keselamatan 
dan kemenangan orang-orang 
Kristen yang disebabkan oleh 
kemenangan Kristus atas dosa 
dan maut. Selain itu, Tanda Salib 
juga merupakan tanda keadilan 
dan belas kasihan Allah terhadap 
manusia. Mengapa demikian?

Umat manusia yang diwakili 
oleh Adam telah memilih untuk 
berbuat dosa atau terpisah 
dari Allah. Keterpisahan ini 

menciptakan kekosongan yang 

hanya dapat diisi kembali oleh 

Allah, karena derajat manusia yang 

jauh lebih rendah dan diperburuk 

dengan dosa-dosa, sehingga 

manusia benar-benar terpisah dan 

tidak dapat bersatu dengan Allah.

Namun, dengan kasih-Nya, 

Allah tidak membiarkan manusia 

untuk tetap dalam kondisi berdosa 

dan memperoleh siksa abadi di 

neraka. Dan karena Allah adalah 

Maha Adil, maka Allah ingin agar 

manusia dapat bersatu kembali 

dengan-Nya melalui suatu 
keadilan yang dapat membuat 
manusia menyesali perbuatannya, 
yaitu dengan mengutus Yesus 
Putranya untuk di salib. Perintah 
ini mencerminkan kasih (love), 
belas kasihan (mercy) dan keadilan 
(justice) Allah.

Karena dalamnya makna Tanda 
Salib itu, dengan membuat 
tanda salib sesungguhnya kita 
mendaraskan sebuah doa singkat 
yang mengingatkan kita kepada 
penebusan Yesus Kristus. Saat 
kita membuat tanda salib serta 
mengucapkan “dalam nama Bapa 
dan Putera dan Roh Kudus,” ini 
berarti kita menyerahkan seluruh 
doa, tindakan, dan diri kita kepada 
kuasa kebangkitan Kristus atau 
kekuatan Allah Tritunggal, dan 
tidak lagi mengandalkan kekuatan 
kita yang lemah dan rapuh ini. 

Setelah mengetahui sedikit 
sejarah mengenai Tanda Salib, 
semoga mulai saat ini, kita 
menjadikan tanda salib sebagai 
bagian dari hidup kita. Dan 
semoga kita dapat menghayati, 
mengingat dan menghormati 
Kristus yang oleh kasih-Nya rela 
menyerahkan hidup-Nya untuk 
menebus dosa-dosa kita.

(Sumber: majalah.hidupkatolik.com & 

katolisitas.org/Shella)

..Allah ingin agar 
manusia dapat 

bersatu kembali 
dengan-Nya melalui 

suatu keadilan 
yang dapat membuat 
manusia menyesali 

perbuatannya...
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Dalam Surat Gembala Tahun 
Keadilan Sosial 2020, 
Mgr. Ignatius Kardinal 

Suharyo mengatakan, “Tanda 
bahwa seorang beriman secara 
benar, bukan sekadar beragama 
ialah kalau iman itu berbuah 
persaudaraan. Kalau seseorang 
mengaku dirinya berjiwa 
persaudaraan tetapi hidupnya 
tidak berbuah semangat bela 
rasa, mutu persaudaraannya 
menjadi tanda tanya besar.”

Sudahkah kita memiliki 
semangat bela rasa itu? Semua 
orang memiliki persepsi 
pribadi mengenai bela rasa. 
Menjenguk tetangga yang sakit, 
memberi sumbangan bencana 
alam, memberi uang kepada 
pengemis atau yang lebih besar 
dampaknya seperti berkunjung 
ke panti asuhan, panti jompo, 
lembaga pemasyarakatan, dan 
sebagainya. Semua termasuk 
dalam semangat bela rasa.

Benarkah bela rasa versi kita? 
Mari kita bandingkan dengan 
bela rasa versi Tuhan. Dalam 
Kitab Matius, Tuhan Yesus 
mengajarkan apa itu bela rasa, 

“Sebab ketika Aku lapar, kamu 
memberi Aku makan; ketika Aku 
haus kamu memberi Aku minum, 
ketika Aku seorang asing, kamu 
memberi Aku tumpangan; ketika 
Aku telanjang, kamu memberi 
Aku pakaian; ketika Aku sakit, 
engkau melawat Aku; ketika Aku 
dipenjara, kamu mengunjungi 
Aku”. (Matius 25: 35-36). “Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya 
segala sesuatu yang kamu 
lakukan untuk salah seorang 
dari saudara-Ku yang paling hina 
ini, kamu telah melakukannya 
untuk Aku. “ (Matius 25: 40)

Ternyata semangat bela rasa 
yang Tuhan Yesus ajarkan lebih 
sederhana, dilakukan terus-
menerus atau bukan musiman dan 
dilakukan untuk siapa saja, tidak 
mengenal latar belakang sosial, 
agama, ras maupun budaya. 
Siapa saja yang membutuhkan 
uluran tangan kita harus ditolong. 
Tidak mudah pastinya, tapi 
kita mulai saja dengan hal-hal 
kecil dan sederhana yang kita 
bisa. Sekecil apapun bentuk 
bela rasa yang kita lakukan, 
berarti kita telah menanggapi 

ajaran Tuhan tentang kasih.

Kita diutus untuk melibatkan 
diri dalam setiap usaha untuk 
mewujudkan kebaikan bersama, 
dengan memberi perhatian lebih 
kepada saudara-saudara kita 
yang kurang beruntung. Dengan 
menolong sesama yang kurang 
beruntung, secara tidak langsung 
kita telah mengembalikan hak 
asasi mereka untuk hidup lebih 
baik, karena pada dasarnya 
setiap orang memiliki kesetaraan 
martabat dan hak asasi di 
hadapan Allah, namun karena 
miskin, lemah, dan terpinggirkan, 
maka mereka harus berjuang 
keras mendapatkan hak yang 
seharusnya menjadi milik mereka 
karena hak asasi manusia adalah 
anugerah Tuhan dan karena 
negara menjamin terutama dalam 
sila kelima, yaitu keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga ketika kita menjadi 
pribadi-pribadi yang semakin 
adil, semakin beriman, semakin 
bersaudara,semakin berbela rasa, 
dan ketika bangsa kita semakin 
sejahtera, maka wajah Tuhan 
Sang Kasih akan semakin nyata.

S A N N Y  M A T H I L D A  T A P I L A T U

Foto: article.images.consumerreports.org
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B E N E D I C T U S  A R N O L D

Dalam keluarga, kita selalu 
diajarkan untuk berbagi 
dengan kakak atau adik 

kita, bahkan sering kali kakak 
diharapkan mengalah terhadap 
adiknya, dengan alasan adik 
masih kecil sehingga belum 
mengerti, mengalah bukan 
berarti kalah, dan harus berbagi 
karena saudara. Dalam kejadian 
sehari-hari, kita dihadapkan 
pada peristiwa yang kita rasakan 
kurang adil, tetapi kita harus 
menerimanya. Soal ketidakadilan 
juga dibahas dalam lingkungan 
gereja. Tak usah jauh-jauh, pasti 
kita pernah mendengar gumaman 
umat yang mengatakan bahwa 
Romo A tidak pernah menolak 
diundang misa oleh keluarga 
mampu dibandingkan yang tidak. 

Rasa adil memang selalu 
dikaitkan dengan dua koin 
mata uang, adil bagi seseorang 
belum tentu dinilai adil bagi 
orang lain. Manusia selalu 
punya nilai tersendiri dalam 
mengukur bentuk keadilan yang 
ingin didapatkannya. Dalam 
tradisi Gereja Katolik pun, adil 
menjadi nilai yang terbagi dalam 
tiga bentuk, yakni adil secara 
distributif di mana adil dipahami 
sebagai pembagian rata di antara 
individu menurut kebutuhannya 
masing-masing; lalu adil secara 
komutatif yaitu adil karena jasa 
seorang individu dibalas dengan 
jasa secara seimbang, dan 
terakhir adalah adil secara legal 
yakni adil yang selalu dikaitkan 
dengan kewajiban individu 
sebagai seorang warga negara, 
misalnya saja membayar pajak.

Selama ini kita selalu 
mendengar kesetaraan nilai 
antara kewajiban dan hak, 
bagaimana Anda bisa menuntut 
hak Anda apabila kewajiban belum 
dilaksanakan? Pertanyaan yang 

akan muncul adalah apakah hanya 
dari sisi ini saja kita akan bicara 
tentang adil? Apakah harus ada 
salah satu pihak yang memperoleh 
keuntungan dan pihak lain tidak 
memperolehnya? Lalu bagaimana 
institusi seperti gereja berusaha 
untuk berempati dengan rasa 
adil ini? Apakah adil itu harus 
memberikan kontribusi dulu baru 
menuntut haknya? atau ketika 
individu sudah sebagai anggota 
gereja, maka ia mempunyai 
hak yang sama dalam gereja?

Kardinal Suharyo dalam pesan 
pembukaan Tahun Keadilan 
menyatakan bahwa Tahun 
Keadilan mengingatkan kita 
untuk semakin peduli kepada 
saudara-saudara yang lemah, 
kecil, miskin, tersingkir, dan 
difabel. Ini menandakan bahwa 
kita melakukan bela rasa dan hal 
itu didorong oleh tindakan kita 
dalam beriman dan bersaudara 
yang semakin tinggi. Artinya, 
keadilan itu bukan memihak tetapi 
menanggapi kebutuhan umat. 
Jadi bisa dikatakan bahwa adil itu 
bukan persoalan rasa, sama rata 
– tetapi adil itu adalah membuka 
ruang untuk melakukan perbuatan 
yang bisa mendorong sesama 

kita bergerak menuju kehidupan 
yang lebih baik. Seperti dikatakan 
dalam Injil Matius 25:40, “Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya 
segala sesuatu yang kamu 
lakukan untuk saudaraKu yang 
paling hina ini, kamu telah 
melakukannya untuk Aku”. 

Kesadaran kita, baik sebagai 
anggota gereja dan gereja sebagai 
institusi harus terus mengalami 
pembaruan, yakni pembaruan 
menurut nilai-nilai Injil. Artinya 
kita harus membuka diri untuk 
suatu kepedulian terhadap 
sesama, sehingga kita bertumbuh 
secara bersama bukan hanya kita 
yang bertumbuh tapi orang lain 
tidak, bagaimana caranya? Kita 
harus memberikan perhatian 
lebih kepada mereka yang 
terpinggirkan dan lemah. Karena 
itu, keadilan harus menghadirkan 
rasa cukup dan dirindukan 
semua orang, bukan keadilan 
yang menghadirkan rasa senang 
kepada diri, tapi ada kesedihan 
pada orang lain. Marilah kita 
menjadi pribadi-pribadi yang 
berani membuka diri untuk saling 
berbela rasa karena kita beriman 
dan bersaudara. Biarlah keadilan 
itu dirindukan semua orang!
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KABAR
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Bersyukur dapat merayakan 
HUT pernikahan di 
bulan yang sama, empat 

pasang lansia ini mengajak 
Komunitas Lansia Simeon 
Hanna, Paroki Cilangkap untuk 
berziarah ke Gua Maria Bukit 
Kanada, Rangkasbitung.

Kegiatan ziarah ini dikoordinir 
langsung oleh Bapak FX. 
Soeprapto, salah satu dari 
empat pasang yang merayakan 
HUT pernikahan dan sekaligus 
sebagai Ketua Komunitas 
Lansia Simeon Hanna, Paroki 
Cilangkap. Meskipun waktu 
persiapan cukup singkat, Pak 
Prapto dan teman-teman tidak 
mengalami kendala berarti. Semua 
seperti dimudahkan, mulai dari 
menentukan tempat, transportasi, 
konsumsi hingga dana dapat 
diatasi dengan baik. Gua Maria 
Bukit Kanada sendiri dipilih 
karena jarak tempuh yang tidak 
terlalu jauh, namun juga tidak 
dekat sehingga sudah keluar dari 
padatnya ibu kota. Di samping 
itu, jalur yang dilewati untuk jalan 
salib cukup mudah, mengingat 
peziarah merupakan lansia.

Ziarah diadakan pada Jumat, 10 
Januari 2020, kurang lebih pukul 
6 pagi, Komunitas Lansia Simeon 

Hanna Cilangkap berkumpul 
di Gereja Anak Domba untuk 
bersama-sama menuju Gua Maria 
Bukit Kanada, Rangkasbitung. 
Ada 3 bus yang disiapkan untuk 
membawa sekitar 102 orang 
lansia beserta RD. Rochadi ikut 
serta dalam perjalanan ziarah ini. 
Menempuh perjalanan selama 
4 jam, akhirnya rombongan ini 
sampai di Gua Maria Bukit Kanada. 

Selain beristirahat meregangkan 
otot-otot yang kaku selama 
di perjalanan, ada juga lansia 
yang mengabadikan momen 
dengan berfoto bersama, dan 
dilanjutkan dengan perayaan 
misa. Misa syukur dipimpin secara 
konselebran oleh RD Rochadi 
dan RD Andre selaku Pastor 
Paroki Rangkasbitung yang juga 
putra Paroki Cilangkap. Dengan 
mengambil bacaan dari peristiwa 
mukjizat di Kana, keempat 
pasangan yang merayakan HUT 
pernikahan ini merasa sangat 
bersyukur karena mungkin ada 
keraguan saat mempersiapkan 
ziarah dalam waktu singkat. 
Namun, kalau ada kemauan, 
ternyata akhirnya mereka 
mampu membawa Komunitas 
Lansia Simeon Hanna, Paroki 
Cilangkap berziarah ke Gua 

Maria Bukit Kanada. Setelah 
misa selesai, rombongan lansia 
ini makan siang bersama sambil 
bersenda gurau. Kemudian pukul 
2 siang, rombongan ini bersiap 
pulang kembali ke Jakarta.

Selama melakukan perjalanan 
mulai dari berangkat hingga 
pulang, rombongan peziarah 
lansia terlihat senang dan 
antusias. Tidak ada wajah 
bersungut-sungut, semua 
menikmati perjalanan dengan 
bernyanyi dan saling berbincang 
satu sama lain. “Memang kegiatan 
ziarah ini dimaksud agar semua 
lansia senang, dapat berdoa 
bersama sekaligus rekreasi.” jelas 
Pak Prapto sambil tersenyum.

Pak Prapto menyampaikan 
harapannya untuk teman-teman 
Komunitas Lansia Simeon Hanna, 
“Tetap semangat walaupun 
umur sudah lansia, kita tetap 
siap melayani di gereja baik tatib 
maupun koor. Tetap semangat 
mengikuti kegiatan rutin lansia 
meskipun kegiatannya hanya 
begitu-begitu saja. Paling tidak, 
hati kita senang karena bisa 
berjumpa dengan teman lansia 
dan bercengkrama,” tuturnya 
sambil menutup wawancara. (Etha)
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Misa yang dipimpin 
oleh Romo Rochadi 
Widagdo, yang pada 

hari itu ditemani oleh Diakon 
Guntur ini turut dihadiri oleh 22 
pasutri (pasangan suami istri), 
di mana mereka merupakan 
pasutri yang merayakan hari 
ulang tahun perkawinan di 
bulan Januari dan Februari. 

“Cintailah satu sama lain” 
(Yohanes 15:12) menjadi moto 
Hari Perkawinan Sedunia. 
Peringatan ini bermula pada 
tahun 1981 dari pasangan suami 
istri di Baton Rouge, Lousiana 
yang merasa prihatin terhadap 
pergeseran nilai-nilai budaya 
pada peringatan hari Valentine. 
Dimulai dari perjuangan beberapa 
pasangan yang memiliki 
pandangan yang sama, maka 
dirayakanlah hari “Kami Percaya 
Terhadap Perkawinan” (We 
Believe in  Marriage Day) yang 
kemudian diangkat menjadi 
salah satu kegiatan Marriage 
Encounter (ME), dan di beberapa 
negara dirayakan dalam perayaan 
Ekaristi. Di mana dalam perayaan 
Ekaristi tersebut, pasutri saling 
mengucap janji perkawinan. 
Dua tahun kemudian, perayaan 

ini berubah nama menjadi 
“World Marriage Day” (Hari 
Perkawinan Sedunia) dan pada 
tahun 1993, Paus Yohanes Paulus 
II memberikan restu apostolik 
sehingga Hari Perkawinan 
Sedunia menjadi perayaan dalam 
Gereja Katolik sampai saat ini.

Seluruh pasutri diatur sejak 
awal untuk menempati bangku 
umat paling depan. Tidak sedikit 
yang berpakaian seragam untuk 
menunjukkan kekompakan satu 
sama lain. Dalam khotbahnya, 
Romo Rochadi memberikan 
gambaran perumpamaan 
mengenai garam dan terang 
dalam keluarga. Garam yang 
menyembuhkan dan terang yang 
memancarkan cahaya, karena 
garam dan terang melambangkan 
kehadiran Allah sendiri yaitu 
Kasih. “Sebagai pasangan 
hendaklah satu sama lain saling 
menguduskan, mengampuni, dan 
mengasihi.” ujar Romo Rochadi 
menambahkan. Salah satu tujuan 
adanya perayaan ini yaitu, pasutri 
diajak untuk menyadari dan 
menghangatkan kembali serta 
memelihara kesatuan hati di 
antara mereka, karena keluarga 
adalah tempat untuk belajar kasih.

Setelah homili, seluruh 
pasutri maju ke depan altar, 
saling berhadapan satu sama 
lain, dan memperbaharui janji 
perkawinan mereka. Setelah 
itu Romo Rochadi memberkati 
dan memerciki seluruh pasutri 
dengan air suci. Doa dari anak 
pun dipanjatkan sebagai bentuk 
rasa syukur atas rahmat orang 
tua yang boleh mereka terima. 
Setelah misa selesai, diadakan 
ramah tamah di Aula Gereja 
Anak Domba, dan tentu saja 
tidak lupa berfoto bersama. 

Terselenggaranya perayaan 
ini tidak lepas dari peran (SKK) 
Seksi Kerasulan Keluarga Paroki 
Cilangkap dan rencananya 
perayaan ini akan rutin diadakan. 
“Perayaan ulang tahun 
perkawinan ini akan diadakan 
rutin kedepannya, setiap dua 
bulan sekali di minggu ke-2”, 
ujar Pak Eko selaku Ketua SKK. 

Selamat berbagi cinta dan 
kasih dalam keluarga, seperti 
pesan Romo Rochadi pada Hari 
Perkawinan Sedunia ini, marilah 
kita melatih diri kita terus menerus 
untuk mengembangkan keadilan, 
pengampunan, dan kasih. (Sefin)

KABAR
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Bulan Februari sangat identik 
dengan hari Valentine yang 
bisa dibilang momentual untuk 
sepasang kekasih. Gereja Katolik 
pun mensyukuri hal ini dengan 
merayakan Hari Perkawinan 
Sedunia setiap minggu ke-2 di 
bulan Februari. Di Paroki Cilangkap 
khususnya, misa ini diadakan 
pada hari Minggu, tanggal 9 
Februari 2020, pukul 08.30.

Foto: KOMSOS / Pane
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Rapat Karya Dewan Inti & Pleno
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Posko Vianney Peduli

Misa Pembukaan Tahun Keadilan

Rabu, 1 Januari 2020, Seksi Sosial Panitia Natal 2019 
dan Seksi PSE Paroki Cilangkap telah melaksanakan 
tanggap darurat bencana banjir dengan memberikan 
bantuan berupa 10 dus mie instant, alat mandi, dan 
uang untuk korban banjir melalui GP Ansor NU 
Bagana (Banser Tanggap Bencana) Cipayung, yang 
diterima langsung oleh Tim GP Ansor dan Bagana NU 
Cipayung.

Foto: Istimewa

Misa pembukaan Tahun Keadilan telah dilaksanakan 
pada Minggu, 5 Januari 2020 di Gereja ‘Anak Domba’, 
Paroki Cilangkap dengan tema "Amalkan Pancasila-
Kita Adil, Bangsa Sejahtera". Misa dipimpin secara 
konselebran oleh RD Rochadi dan RD Nico. Pembukaan 
ditandai dengan membuka kain putih yang menutupi 
celengan 2020 Tahun Keadilan Sosial.

Foto: KOMSOS/Pane, Sefin



Valentine BIA

Sabtu, 11 Januari 2020 telah dilaksanakan 
misa Acies Legioner untuk memperingati 
Hari Ulang Tahun Komisium yang dipimpin 
oleh RD Didit di Gereja ‘Anak Domba’. 
Sebelum misa, para legioner berkumpul di 
Aula Gereja ‘Anak Domba’ untuk mengikuti 
talkshow dan pendarasan Doa Catena. 
Rangkaian acara HUT Komisium Legio Maria 
ditutup dengan ramah tamah.

Foto: KOMSOS/Shella

Minggu, 16 Februari 2020 telah dilaksanakan pertemuan 
Bina Iman Anak (BIA) yang membahas tentang hari kasih 
sayang di Ruang Yohanes, Gereja ‘Anak Domba’, Paroki 
Cilangkap.

Foto: KOMSOS/Stella

KILAS PERISTIWA

HUT Komisium Legio Maria
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Kita Berharga, Kita Dicintai 
S U S T E R - S U S T E R  G E M B A L A  B A I K :

SUSTER ENDAHSUSTER NITA

Ruangan di dalam komplek susteran Gembala Baik itu berbentuk persegi panjang 
dengan beberapa sofa sederhana, meja, dan satu kipas angin di dalamnya. 

Ruangan yang biasa disebut ruang cokelat itu, tidak begitu besar. Namun siapa 
sangka dalam ruang yang tidak seberapa itu, mengalir kisah kemanusiaan yang 

luar biasa.

INSPIRASI
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Foto: Istimewa
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Moto ini terutama sangat nyata 
diterapkan pada pendampingan 
perempuan yang mengalami 
kehamilan yang tidak dikehendaki. 
Sekarang, shelter ini berada di 
Bantul, Yogyakarta. “Janin yang 
dihasilkan melalui kejadian 
apapun, meskipun itu dalam 
norma sosial dan agama adalah 
sebuah kesalahan, janin itu tidak 
salah. Janin itu adalah pribadi yang 
punya hak untuk hidup. Itu yang 
kami lindungi,” urai Suster Endah. 

Melalui pelayanan yang 
berpihak pada kehidupan, atau 
pro life, suster Gembala Baik 
menerima setiap perempuan 
dengan kehamilan yang tidak 
dikehendaki tanpa membedakan 
situasi dan latar belakang mereka. 
Banyak dari mereka yang datang 
berasal dari latar belakang suku, 
agama, dan status sosial ekonomi 
yang beragam. Semua diterima. 
Para suster percaya bahwa semua 
yang datang adalah kiriman 
Tuhan untuk dipercayakan dalam 
pelayanan mereka. Sehingga 
para suster punya tanggung 
jawab untuk menyelamatkan 
ibu dan janinnya. “Tuhan sudah 
lebih dulu menyelamatkan bayi 
itu melalui niat untuk datang 
ke shelter kami. Walaupun 
kadang kala ada yang sudah 
mencoba berbagai cara untuk 
menggugurkan sebelum datang 
ke sini tapi tidak berhasil. Berarti 
itu kan, Tuhan menghendaki 

kehidupan itu dilanjutkan,” papar 
Suster Endah sambil tersenyum.

Dalam menjalankan 
pendampingan pada perempuan 
dengan kehamilan yang tidak 
dikehendaki, suster-suster 
Gembala Baik membawa misi 
rekonsiliasi atau perdamaian. 
Misi rekonsiliasi ditekankan pada 
3 hal, yaitu: rekonsiliasi dengan 
dirinya, sesama, dan Tuhan.

Pada rekonsiliasi dengan 
diri sendiri, tiap pribadi – yang 
kebanyakan adalah pemudi 
didorong untuk berdamai 
dengan dirinya dengan 
menerima kehamilan dan bayi 
yang dikandungnya. “Namanya 
saja kehamilan yang tidak 
dikehendaki, secara psikologis 
si bayi ini sudah ditolak, tidak 
diinginkan. Dan bayi merekam 
semua pengalaman bahwa ia 
ditolak. Kalau dia lahir tidak ada 
yang mau terima. Ini berefek pada 
si bayi dalam bentuk luka batin. 
Di sinilah kami mendampingi 
teman-teman dalam berproses 
untuk berdamai dengan diri 
dan menerima juga mencintai 
bayinya,” ungkap Suster Endah.

Tantangan juga datang dalam 
proses rekonsiliasi dengan 
sesama, dalam hal ini adalah 
keluarga. Kebanyakan pemudi 
yang datang ke shelter ini tidak 
diantar keluarga. Ada yang 
diantar oleh pacar-bila masih 

mau menemani, sahabat, bahkan 
tetangganya. Kebanyakan 
keluarga tidak mengetahui kondisi 
yang dialami si pemudi. Namun 
karena di shelter ini diupayakan 
rekonsiliasi dengan sesama, 
maka keluarga akan diberitahu. 
“Ketika mereka datang, kami 
sampaikan bahwa pada akhirnya 
keluarga harus tahu. Nah, 
ketika perjumpaan itulah misi 
rekonsiliasi sungguh berproses 
dan dialami. Dan ini bukan hal 
yang mudah,” kata Suster Endah 
menjelaskan. “Ada kalanya orang 
tua si pemudi adalah orang yang 
aktif dalam masyarakat, entah 
itu di paroki, di RT, atau RW, 
atau apapun, dengan kondisi 
seperti ini pasti menjadi aib,” 
tambahnya. Inilah tantangan yang 
dihadapi suster-suster Gembala 
Baik untuk menghadirkan 
semangat rekonsiliasi dalam 
bentuk cinta tanpa syarat, 
seperti Yesus Sang Gembala 
Baik yang rela mengorbankan 
dirinya demi satu domba. 

Pada proses rekonsiliasi yang 
ketiga, yaitu berdamai dengan 
Tuhan, setiap pribadi yang 
datang ke shelter ini diajak untuk 
menyadari bahwa apa yang 
telah dilakukan adalah dosa. 
Bagi yang beragama Katolik 
dibantu dengan pendampingan 
rohani dan pengakuan dosa. 
Bagi yang beragama lain diberi 
pendampingan rohani secara 

Di situ, redaksi INRI 
berkesempatan untuk 
bertemu dengan Suster 

Endah dan Suster Nita. Karya 
pelayanan mereka menjadi pokok 
bahasan siang itu. Tidak banyak 
yang mengetahui bahwa dalam 
susteran yang ramai dikunjungi 
peziarah ketika bulan Rosario dan 
Maria ini terdapat karya yang amat 

mulia: berfokus pada perempuan 
dan anak-anak yang terpinggirkan, 
rentan mengalami kekerasan, dan 
eksploitasi dalam segala bentuk. 

Karya ini diterjemahkan 
dengan mendirikan shelter atau 
rumah aman untuk para korban 
perdangangan manusia, korban 
kekerasan dalam rumah tangga, 
dan bagi perempuan yang 

mengalami kehamilan yang tidak 
dikehendaki. Selain itu, ada juga 
program pendampingan pastoral 
bagi ibu tunggal. Suster Endah 
menjelaskan bahwa belas kasih 
pada sesamalah yang menjadi 
roh bagi karya pelayanan mereka, 
sesuai dengan moto “karena 
setiap pribadi jauh lebih berharga 
daripada seluruh dunia”. 

Kehamilan yang tidak diinginkan
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universal dengan menanamkan 
nilai-nilai pro life atau yang 
berpihak pada kehidupan. 

Dalam karya pelayanan di shelter 
ini ada kriteria bagi perempuan 
yang mengalami kehamilan yang 
tidak dikehendaki. Misalnya, 
usia kehamilan maksimal 7 
bulan. Hal ini disebabkan karena 
shelter ini tidak dibuat untuk 
orang singgah, melahirkan, 
lalu pulang. Melainkan ada 
misi rekonsiliasi yang diemban. 
“Kita lihat lagi kasusnya. Ada 
kalanya yang datang ke sini 
ternyata hanya butuh konseling. 
Dan kami berikan layanan 
konseling,” jelas Suster Endah. 

Ada satu kisah menyentuh hati 
pernah dialami Suster Endah 
semasa ia aktif terjun dalam 
pelayanan di shelter kehamilan 
yang tidak diinginkan ini. Ketika 

itu, ada seorang pemudi di shelter 
yang sudah siap untuk melahirkan. 
Semua sudah disiapkan dan si 
pemudi sudah dibawa ke rumah 
sakit. Secara medis, si pemudi 
sudah melewati semua fase 
kehamilan dan menunjukkan 
tanda-tanda kelahiran dengan 
jelas. Namun, untuk suatu sebab 
yang tidak diketahui, si bayi 
tidak kunjung lahir. Semua upaya 
persalinan secara normal sudah 
dilakukan. Dokter tidak melakukan 
operasi sesar karena tidak ada 
kendala apapun bagi si ibu untuk 
melahirkan dengan normal.

Hingga satu titik, Suster Endah 
ingat bahwa ibu si pemudi ini 
belum benar-benar menerima 
putrinya mengalami kehamilan 
di luar nikah. Kemudian si ibu 
dibujuk untuk datang dan 
menemui putrinya yang sedang 
menjalani proses kelahiran. 

“Puji Tuhan si ibu ini mau 
datang,” ujar Suster Endah. Di 
dalam ruang bersalin, si nenek 
membisikkan kata-kata di telinga 
putrinya bahwa ia menerima 
si bayi. Bahwa ia mencintai 
dan menunggu kedatangan si 
bayi ke dunia ini. Tidak lama 
berselang, proses kelahiran si bayi 
secara normal berjalan dengan 
lancar. Di situlah pengampunan 
yang sesungguhnya, misi 
rekonsiliasi, benar-benar 
terjadi. Dan pengampunan 
yang sesungguhnya itu, 
menyembuhkan luka batin si bayi. 
“Karena hingga detik terakhir kan, 
kita tidak bisa maksa orang untuk 
mengampuni. itu adalah rahmat,” 
kisah suster yang kini aktif 
mengelola urusan administrasi 
susteran Gembala Baik ini. “Ini 
faktor ‘X’ yang buat saya amazing 
saat melayani,” tambahnya lagi.

Pelayanan suster-suster Gembala 
Baik tidak berhenti di situ. 
Ada shelter yang dibangun 
untuk melindungi korban-
korban perdagangan manusia. 
Perdagangan manusia di sini 
adalah mereka yang bekerja 

dengan upah dan hak yang tidak 
sesuai dengan pekerjaan yang 
mereka lakukan. Kebanyakan 
dari mereka adalah anak-anak 
dan perempuan. Biasanya pelaku 
trafficking ini mengambil orang 
di desa-desa, yang tingkat 

pendidikan dan ekonominya 
rendah. Utang juga dijadikan 
‘senjata’ untuk menjerat para 
korban untuk dieksploitasi. 
“Mereka mudah tergiur iming-
iming upah besar. Ada yang 
diongkosi lebih dulu untuk pergi 

HumanTrafficking

Foto: Instagram.com/rgs_indonesia
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Para suster percaya 
bahwa semua yang datang 

adalah kiriman Tuhan 
untuk dipercayakan 

dalam pelayanan mereka

ke kota di mana mereka akan 
bekerja. Nanti dengan alasan 
itu upahnya dipotong,” giliran 
Suster Nita angkat bicara. 

Mereka yang rentan menjadi 
korban perdagangan manusia 
biasanya tidak memiliki keahlian, 
pengalaman, pengetahuan, dan 
kemampuan yang dibutuhkan 
dalam dunia kerja. “Mereka tidak 
tahu seperti apa dunia kerja di 
luar lingkungan mereka. Jadi, 
ketika disodorkan kontrak untuk 
ditanda tangan mereka juga 
tidak paham, asal tanda tangan 
saja,” ungkap Suster Nita.

Biasanya para korban 
perdagangan manusia ini, 
kemudian dipekerjakan dalam 
kondisi kerja yang berat dengan 
istirahat dan upah yang minim. 
Misalnya, sebagai buruh di pabrik-
pabrik atau sebagai asisten rumah 
tangga. Beberapa dari korban 
mengatakan bahwa pekerjaan 
yang mereka lakukan tidak 
sesuai dengan apa yang pertama 
kali dijanjikan. Bahkan ada dari 
korban yang tidak diberikan 
upahnya selama berbulan-bulan. 

Dalam pendampingannya, para 
korban perdagangan manusia 
di shelter ini juga diajak dan 
dibimbing untuk menjalani proses 
rekonsiliasi. Mereka didampingi 
untuk menyadarkan akan hak-hak 
mereka. Selain itu mereka diajak 

untuk menyadari bahwa mereka 
adalah pribadi berharga yang 
layak dicintai. “Mereka sudah 
dieksploitasi, martabat mereka 
dinodai. Mereka harus sadar 
bahwa mereka berharga dan apa 
yang sudah dilakukan pemberi 
kerja itu tidak benar,” ujar Suster 
Nita. Dalam beberapa kasus, 
eksploitasi yang dialami para 
korban dibawa ke ranah hukum. 
“Ya. Ada kasus yang kami bawa 
ke jalur hukum dan menang,” 
ungkap suster yang sedang aktif 
dalam penanganan perdagangan 
manusia di shelter Jatinegara 
ini. Setelah didampingi, para 
korban kemudian dipulangkan 
ke asalnya masing-masing. 

Dalam pendampingan terhadap 
korban perdagangan manusia 
ini, suster-suster Gembala 
Baik bersinergi dengan gereja, 
Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), dan pemerintah. Korban 
yang ada di shelter kebanyakan 
datang dari LSM yang bekerja 
sama dengan suster-suster 
Gembala Baik. Mereka yang 
lari dari tempat bekerjanya, 
lalu ditampung di LSM untuk 
kemudian diserahkan untuk 
didampingi di shelter. “Ada 
korban yang mengadu ke gereja. 
Lalu oleh gereja dibawa ke 
sini,” tukas Suster Nita. Dengan 
pemerintah, sinergi dilakukan bila 

ada kasus yang membutuhkan 
penanganan secara hukum.

Seperti Suster Endah, ada 
juga hal yang mengesankan 
yang dialami Suster Nita dalam 
pelayanannya. Kala itu, ada 
seorang wanita yang diiming-
imingi untuk bekerja di suatu 
lokasi dengan upah yang 
menggiurkan. Namun, di tempat 
transit si wanita mengetahui 
bahwa tempat yang ditujunya saat 
itu bukan seperti yang dijanjikan. 
Di situ, ia menyadari bahwa ia 
sudah ditipu. Kemudian, dengan 
keberanian yang dimiliki, ia 
mengajak semua rekan-rekannya 
yang ada saat itu untuk kabur. 
Mereka kemudian menuju LSM 
yang menampung mereka dan 
akhirnya mereka tiba di shelter 
ini. Dari situ, kasus ini dibawa 
ke jalur hukum dan menang. 

Di penghujung wawancara, 
Suster nita mengungkapkan 
harapannya bahwa setiap pribadi 
yang di dampingi suster-suster 
Gembala Baik dalam karya 
apapun ketika kembali ke tengah 
kehidupan bermasyarakat, 
menyadari bahwa dirinya 
berharga dan dirinya dicintai. 
“Ya, kembali pada moto kami: 
setiap pribadi lebih berharga dari 
seluruh dunia,” ucap kedua suster 
ini dengan tersenyum mengakhiri 
wawancara dengan INRI. (Igo)

Foto: Instagram.com/rgs_indonesia
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Ilustrasi: www.freepik.comL U K A S  W O I T I L A

OPINI HUKUM

Dalam perspektif hukum, 
kata Keadilan merupakan 
salah satu dari tiga nilai 

dasar tujuan hukum yang terdiri 
dari keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum. Teori tersebut 
dipopulerkan oleh Gustav 
Radbruch seorang filsuf hukum 
dan cendekiawan dari Jerman. 

Gustav Radbruch mengatakan 
pada pelaksanaanya, tiga nilai 
dasar hukum tersebut sering 
menimbulkan masalah dan saya 
sangat sepakat dengan apa yang 
disampaikannya ini. Masalah 
utamanya ialah nilai-nilai mana 
yang harus didahulukan, apakah 
keadilan, kemanfaatan, atau 
kepastian hukum? 

Contoh yang mudah untuk 
dipahami adalah jika hakim 
dihadapkan dalam sebuah 
kasus untuk mengambil sebuah 
keputusan yang adil. Pembaruan 
oleh hakim melalui putusannya 
juga tidak bisa dilakukan secara 
maksimal, selain pengaruh civil law 
system yang menghendaki hakim 
mendasarkan diri secara ketat 
pada bunyi atau apa kata undang-
undang, meskipun undang-
undang tersebut telah ketinggalan 
zaman. Maka, penerapan keadilan 
dalam pembuatan putusan  
bukanlah hal mudah untuk 
dilakukan. 

Paradigma berpikir hakim juga 
lebih condong mendasarkan diri 
pada filsafat positivisme hukum. 
Melihat dari sudut pandang ini, 

tujuan utama hukum menjadi 
bukan keadilan, melainkan 
suatu kepastian sebagaimana 
bunyi undang-undang. Hanya 
hal yang bersifat pasti saja 
yang dapat dijadikan ukuran 
kebenaran. Ukuran adil cenderung 
disesuaikan dengan rasa keadilan 
pribadi masing-masing. 

Keadilan adalah hak asasi 
yang harus dinikmati oleh 
setiap manusia yang mampu 
mengaktualisasikan segala 
potensi manusia. Maka, dalam 
hal ini bisa saja keadilan akan 
berdampak pada kemanfaatan 
bagi masyarakat luas. Tetapi ketika 
kemanfaatan masyarakat luas 
yang harus dipuaskan, maka nilai 
keadilan bagi orang tertentu mau 
tidak mau akan dikorbankannya. 
Maka keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum akan sangat sulit 
untuk ditegakkan secara bersama.

Bagi saya, hukum memiliki 
fungsi tidak hanya menegakkan 
suatu kepastian hukum saja 
atau suatu hal yang tertulis di 
undang-undang atau ketentuan 
hukum lainnya, tetapi juga harus 
menegakkan kemanfaatan dan 
terutama keadilan hukum itu 
sendiri. Seiring ketiga teorinya 
tersebut sering berbenturan 
dan menjadi masalah dalam 
proses penegakan hukum, maka 
Gustav Radbruch mengajarkan 
adanya skala prioritas dengan 
menjelaskan asas prioritas 
yang harus dijalankan, di mana 

prioritas pertama selalu 
keadilan, kemudian kemanfaatan, 
dan terakhir barulah kepastian 
hukum. Hukum menjalankan 
fungsinya sebagai sarana 
konservasi kepentingan manusia 
dalam masyarakat.  Prioritas 
keadilan dari segala aspek lain 
adalah hal penting. Kemanfaatan 
dan kepastian hukum menduduki 
strata di bawah keadilan. Faktanya 
sampai saat ini, diterapkannya 
azas prioritas membuat proses 
penegakan dan pemberlakuan 
hukum positif di Indonesia masih 
dapat berjalan.

Maka demi tercapainya 
tujuan hukum yang menuntut 
kedamaian, ketentraman, 
kesejahteraan, dan ketertiban 
dalam masyarakat, azas prioritas 
dalam tujuan hukum yang 
ditelurkan Gustav Radbruch 
dapat dijadikan pedoman. Apalagi 
dengan kondisi masyarakat 
Indonesia yang berasal dari 
berbagai latar belakang. Azas 
prioritas yang mengedepankan 
keadilan daripada manfaat dan 
kepastian hukum menjawab 
persoalan kemajemukan di 
Indonesia. Tetapi menjadi 
catatan, penerapan azas prioritas 
dapat dilakukan selama tidak 
mengganggu ketenteraman dan 
kedamaian manusia selaku subjek 
hukum dalam masyarakat. Sudah 
adilkah kita?

(Dari Berbagai Sumber) 
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Dalam perspektif hukum, 
kata Keadilan merupakan 
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setiap manusia yang mampu 
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Maka keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum akan sangat sulit 
untuk ditegakkan secara bersama.

Bagi saya, hukum memiliki 
fungsi tidak hanya menegakkan 
suatu kepastian hukum saja 
atau suatu hal yang tertulis di 
undang-undang atau ketentuan 
hukum lainnya, tetapi juga harus 
menegakkan kemanfaatan dan 
terutama keadilan hukum itu 
sendiri. Seiring ketiga teorinya 
tersebut sering berbenturan 
dan menjadi masalah dalam 
proses penegakan hukum, maka 
Gustav Radbruch mengajarkan 
adanya skala prioritas dengan 
menjelaskan asas prioritas 
yang harus dijalankan, di mana 

prioritas pertama selalu 
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dan terakhir barulah kepastian 
hukum. Hukum menjalankan 
fungsinya sebagai sarana 
konservasi kepentingan manusia 
dalam masyarakat.  Prioritas 
keadilan dari segala aspek lain 
adalah hal penting. Kemanfaatan 
dan kepastian hukum menduduki 
strata di bawah keadilan. Faktanya 
sampai saat ini, diterapkannya 
azas prioritas membuat proses 
penegakan dan pemberlakuan 
hukum positif di Indonesia masih 
dapat berjalan.

Maka demi tercapainya 
tujuan hukum yang menuntut 
kedamaian, ketentraman, 
kesejahteraan, dan ketertiban 
dalam masyarakat, azas prioritas 
dalam tujuan hukum yang 
ditelurkan Gustav Radbruch 
dapat dijadikan pedoman. Apalagi 
dengan kondisi masyarakat 
Indonesia yang berasal dari 
berbagai latar belakang. Azas 
prioritas yang mengedepankan 
keadilan daripada manfaat dan 
kepastian hukum menjawab 
persoalan kemajemukan di 
Indonesia. Tetapi menjadi 
catatan, penerapan azas prioritas 
dapat dilakukan selama tidak 
mengganggu ketenteraman dan 
kedamaian manusia selaku subjek 
hukum dalam masyarakat. Sudah 
adilkah kita?

(Dari Berbagai Sumber) 

OPINI HUKUM

JANUARI-FEBRUARI 2020 25



Bagi umat Katolik yang 
berdomisili di ibukota 
rasanya sedikit sulit 

untuk dapat berziarah rohani 
ke daerah yang tidak terlalu 
jauh sehingga bisa menghemat 
waktu dan biaya. Mungkin 
Anda belum mengunjungi satu 
tempat ziarah rohani di daerah 
Sukabumi yang bisa ditempuh 
kurang dari 3 jam saja.

Seperti kita ketahui bahwa 
Jawa Barat merupakan salah 
satu provinsi yang memiliki 
banyak daya tarik wisata alam 
yang unik dan menarik. Tidak 
hanya wisata rekreasi, tetapi 
juga terdapat tempat-tempat 
wisata religi yang bisa dikunjungi. 
Salah satunya adalah Gua Maria 
Sumber Kahuripan. Gua  Maria ini 
terletak di Sukabumi, tepatnya 
di Jalan Perintis Kemerdekaan 
No. 29, Cibadak. Gua Maria 
yang berada satu komplek 
dengan Sekolah Mardi Yuana 
ini secara administratif gereja 
masuk ke dalam Gereja St. 
Fransiskus Asisi, Cibadak. 

Nama Gua Maria Sumber 

Kahuripan diresmikan pada 
tanggal 30 Mei 2004 oleh Uskup 
Keuskupan Bogor, Mgr. Michael 
Cosmas Angkur, OFM. Sumber 

kahuripan sendiri artinya adalah 
“sumber kehidupan” yang diambil 
dari Bahasa Sunda. Nama gua ini 
memiliki makna mendalam bagi 
Paroki Cibadak, di mana kehadiran 
Gua Maria telah menghidupkan 

paroki tersebut. Awalnya paroki 
ini hanya dihuni 400 jiwa dan 
bisa dikatakan selalu defisit. 
Namun, setelah didirikan Gua 
Maria banyak peziarah yang 
datang dari berbagai daerah. 

Jika ingin berkunjung ke Gua 
Maria ini tidak sulit karena bisa 
menggunakan kendaraan pribadi 
atau bus. Setelah Anda sampai 
di terminal Cibadak, ambillah 
jalan ke arah kanan menuju 
Pelabuhan Ratu. Komplek sekolah 
terletak sekitar 300 meter tepat 
di kiri jalan, kemudian Anda 
akan melihat papan nama Gereja 
Katolik St. Fransiskus Asisi, 
Cibadak. Perlu Anda ketahui, 
jalan masuk ke dalam, kecil dan 
hanya bisa dilewati oleh mobil. 
Bagi rombongan peziarah yang 
menggunakan bus tidak perlu 
khawatir karena disediakan lahan 
parkir yang besar di seberang 
sekolah Mardi Yuana. Selain itu, 
Anda juga bisa menggunakan 
kendaraan umum karena jalur 
menuju Gua Maria searah dengan 
tempat wisata pantai Pelabuhan 
Ratu maka cukup mudah untuk 

Sumber GUA MARIA

SUKABUMI
Kahuripan

ZIARAHZIARAH

EDISI 4126

Sumber kahuripan 
sendiri artinya 
adalah “sumber 
kehidupan” yang 

diambil dari 
Bahasa Sunda.



Anda mengakses jalan menuju 
Gua Maria Sumber Kahuripan ini. 

Untuk menuju Gua Maria-nya 
sendiri, Anda harus melewati 
bangunan gereja yang terletak 
di belakang sekolah. Anda dapat 
melalui tangga yang lumayan 
tinggi. Di bawah, ada lapangan 
cukup besar yang di tengahnya 
terdapat patung Santo Fransiskus 
Asisi sebagai pelindung paroki. 
Di sana, kita disuguhkan dengan 
taman doa dan jalan salib yang 
dioramanya terbuat dari bahan 
stained glass, yang tentunya 
mencerminkan daerah Cibadak 
sebagai pengrajin stained glass. 
Area Jalan Salib di sini terhitung 
pendek dan sederhana serta 
dua perhentian dijadikan satu 
sekaligus, tidak seperti rute Jalan 
Salib di Gua Maria pada umumnya. 
Jadi, untuk Anda yang ingin jalan 
salib, harus pintar-pintar atur jarak 
dengan rombongan yang lain.

Seperti diketahui, ada kebiasaan 
di berbagai lokasi Gua Maria 
yang menyelenggarakan misa 
khusus bagi peziarah yang 
datang, terlebih pada bulan 
Mei atau Oktober. Misa dimulai 
pukul 11.00, karena biasanya 
merupakan waktu ideal bagi 
para peziarah tiba di lokasi Gua 
Maria. Sebelum misa, dibagikan 
lembaran permohonan doa 
yang merupakan kekhasan 
gereja ini. Permohonan akan 
didoakan pada saat misa. 
Setelah itu, permohonan yang 
didoakan, diletakkan di wadah 
besi di depan altar untuk 
dibakar. Banyak peziarah yang 
permohonan doanya terkabul, 
sehingga membuat tempat 
ziarah ini menjadi populer. 

Tak hanya itu, di sebelah kanan 
Gua Maria ini juga terdapat sebuah 
ruang kecil yang biasa digunakan 
para peziarah untuk berdoa 

pribadi serta melihat patung Sang 
Bunda dari samping. Di sini juga 
terdapat mata air yang bersumber 
langsung dari Gunung Halimun. 
Sumber mata air ditampung dalam 
bak batu di samping Gua Maria 
dan dapat langsung diminum 
tentunya. Mata air ini dipercaya 
sebagai salah satu sumber mata air 
terbaik di Pulau Jawa. Disediakan 
pula dua buah kamar mandi 
yang dilengkapi dengan bak air 
serta dudukan batu bagi umat 
yang hendak mandi siraman atau 
membersihkan diri. Fasilitas toilet 
pun sangat dijaga kebersihannya, 
dan di sana terdapat pendopo 
yang dapat digunakan untuk 
misa oleh peziarah. 

Selain berziarah ke Gua Maria, 
kita juga dapat melanjutkan 
rekreasi ke Jembatan Gantung 
Situ Gunung dan Curug Sawer 
yang tentunya tidak jauh dari Gua 
Maria Kahuripan. (Sefin/Etha)

ZIARAH
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Setiap peziarah yang 
datang ke Gua Maria 
Sumber Kahuripan akan 
disuguhkan dengan 
keindahan taman doa dan 
tempat jalan salib  yang 
asri dan tertata rapi

Foto: Images.google.com
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KESEHATAN

Badan mulai mengeluh sakit, 
maka obatlah yang menjadi 
solusinya. Mulai dari obat 

penyakit ringan seperti pusing, 
mual, diare, hingga penyakit serius 
seperti jantung, kolesterol, dan lain-
lain. Namun, kita perlu mewaspadai 
karena masih banyaknya peredaran 
obat palsu di masyarakat.  

Apa Itu Obat Palsu?

Menurut Food and Drug 
Administration (FDA) Amerika 
Serikat, obat palsu adalah obat 
yang dijual dengan memakai nama 
produk, tapi tidak mempunyai izin 
yang jelas. Beberapa kategori obat 
palsu adalah:

• Obat yang tidak mengandung 
bahan aktif atau plasebo 
kosong.

• Obat dengan bahan aktif, 
tapi dalam jumlah rendah 
atau dalam jumlah sangat 
berlebihan.

• Obat dengan bahan aktif 
berbeda.

• Obat dengan kemasan palsu, 
misalnya menggunakan 
stiker dan hologram palsu, 
atau merekayasa tanggal 
kadaluarsa.

• Obat yang dikemas ulang, 
misalnya dari obat generik 
dikemas menjadi seolah-
olah obat non-generik 
yang memiliki harga lebih 
mahal, atau dari obat yang 

sebenarnya sudah kadaluarsa. 

Apa Risiko Obat Palsu?

Jika dikonsumsi, obat palsu 
ini bisa berdampak buruk bagi 
kesehatan. Misalnya Anda yang 
memiliki penyakit kronis seperti 
jantung, jika meminum obat 
palsu yang tidak ada kandungan 
zat aktifnya atau hanya pengisi 
saja, sama saja dengan tidak 
mengonsumsi obat. Hal ini tentu 
bisa membuat penyakit semakin 
bertambah parah, bahkan 
dapat berakibat fatal hingga 
menyebabkan kematian. 

Bagaimana menghindari obat 
palsu?

Maraknya peredaran obat palsu 
menuntut kita agar lebih cerdas 
dalam membedakan obat-obatan 
yang dijual secara bebas. Banyak 
yang masih membeli obat tanpa 
memperhatikan asal dan kualitas 
obat tersebut. Untuk menghindari 
obat palsu, sebaiknya lakukan ini: 

1. Membeli obat di sarana resmi 
pelayanan obat, seperti 
apotek. Hindari membeli obat 
secara online di toko-toko 
yang tidak jelas izinnya. 

2. Sebaiknya curiga jika obat 
memiliki harga jauh lebih 
murah dibandingkan harga 
pasaran umumnya, sekalipun 
itu obat generik.

3. Gunakan metode CEKLIK 
sesuai yang dianjurkan oleh 

Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) dalam 
memperhatikan obat: 

K: Kemasan. Cek kemasan 
dalam kondisi baik dan 
tersegel.

L: Label. Baca informasi 
produk yang tercantum 
dalam label.

I: Izin edar. Pastikan produk 
memiliki izin edar. Izin edar 
adalah nomor registrasi 
resmi dari BPOM yang terdiri 
dari 15 digit, dapat dicek di 
website http://cekbpom.
go.id atau aplikasi Cek BPOM 
di playstore.

K: Kadaluarsa. Cek masa 
kadaluarsa produk.

4. Sebelum mengonsumsi obat, 
perhatikan bentuk dan warna 
obat yang biasa dikonsumsi, 
sehingga dapat segera 
diketahui jika menemukan 
perubahan atau perbedaan 
pada obat.

5. Jangan membuang obat 
dalam bentuk aslinya dan 
segera hancurkan agar 
mencegah obat didaur ulang

Secara kasat mata, obat palsu 
memang masih sulit dibedakan. 
Namun jika kita mau lebih jeli, 
cermat, dan peduli dengan 
kesehatan, kita dapat menghindar 
dari kemungkinan mengonsumsi 
obat palsu.

V I K T O R I A  M A R D H I K A

Foto: www.freepik.com
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Sebuah survei menunjukkan 
kebanyakan orang tua 
percaya bahwa balita mereka 

mampu mengontrol emosinya 
dibandingkan perkembangan 
anak yang sesungguhnya. 

Pasti Anda pernah merasakan, 
balita kesayangan Anda menangis 
terus-menerus tanpa henti, 
berteriak-teriak, berguling-guling 
di lantai, dan akan terus begitu 
hingga mendapatkan permen 
kesukaannya. Anda mungkin 
tidak habis pikir, kenapa sih hanya 
untuk mendapatkan permen, dia 
harus sebegitu ‘drama’-nya? Anda 

sudah berusaha mendisiplinkan 

dia setelah memberikan time 

out selama tiga menit, namun 

ia kembali marah-marah tak 

karuan. Akhirnya, Anda mengalah 

dan tetap memberikan permen 

itu dengan alasan… ya, dia kan 

baru tiga tahun, masa saya 

harus sebegitu tegasnya?   

Sebuah survei yang dilakukan 

oleh kelompok Zero to Three 

mengungkapkan bahwa 

kebanyakan orang tua berharap 

terlalu besar pada kemampuan 

anak untuk mengontrol emosi 

mereka. Inilah yang disebut 
dengan expectation gap atau 
jarak harapan. Diingatkan oleh 
direktur eksekutif Zero to Three, 
Mathew Melmed, berharap secara 
realistis merupakan hal kritis yang 
diperlukan agar perkembangan 
anak tetap sehat serta mengurangi 
dampak stres bagi orang tua dan 
anak. Misalnya saja, orang tua 
yang berharap bahwa anaknya 
akan mampu mengontrol 
emosinya, akan membuat orang 
tua semakin frustrasi, bahkan 
menyalahkan anak. Mari kita 
lihat hasil  survei mereka: 

KENYATAANYA: 
•	 Kemampuan mengontrol emosi berkembang saat anak berusia 3,5 hingga 4 tahun, bahkan bisa lebih agar 

anak bisa lebih konsisten.
•	 Kemampuan berbagi akan berkembang pada anak usia 3-4 tahun. Kemampuan mengontrol emosi tidak 

akan berkembang hingga anak berusia 3,5 hingga 4 tahun.
•	 Berdasarkan survei ini, penting bagi orang tua untuk mengingat bahwa di usia dini anak, yang utama adalah 

mengajar dan membimbing, bukan memaksa. Ketika harapan orang tua lebih realistis terhadap kemampuan 
anak, maka orang tua akan lebih mudah untuk mengarahkan perilaku anak.

Tantangan berikutnya untuk orang tua adalah tetap sabar ketika anak-anak lepas kontrol dan besar 
kemungkinan orang tua juga lepas kesabaran ketika menghadapi tingkah laku anak yang membuat sakit 
kepala. Jangan menyerah, anak-anak juga berjuang untuk mengontrol emosi mereka kok. (Rully)  

58%

43%

42%
24%

36%

Orang tua percaya bahwa 
anak-anak bisa menahan diri 
untuk tidak melanggar aturan 
pada usia sebelum 3 tahun.

Orang tua percaya bahwa sampai anak 
berusia 2 tahun mampu mengontrol 
emosinya.

Orang tua yakin bahwa anak 
berusia hingga 2 tahun bisa 

berbagi dan bergantian.

Orang tua percaya bahwa 
anak berusia 2 tahun mampu 

mengontrol emosi mereka.

Orang tua percaya bahwa 
anak berusia kurang dari 1 
tahun mampu mengontrol 

emosi mereka, termasuk tidak 
mengamuk saat frustasi.

Berharap

SI KECIL
TERLALU BANYAK

P A D A

Foto: sh
u

tterstock.com
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obat palsu di masyarakat.  

Apa Itu Obat Palsu?

Menurut Food and Drug 
Administration (FDA) Amerika 
Serikat, obat palsu adalah obat 
yang dijual dengan memakai nama 
produk, tapi tidak mempunyai izin 
yang jelas. Beberapa kategori obat 
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• Obat yang tidak mengandung 
bahan aktif atau plasebo 
kosong.

• Obat dengan bahan aktif, 
tapi dalam jumlah rendah 
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berbeda.
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stiker dan hologram palsu, 
atau merekayasa tanggal 
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• Obat yang dikemas ulang, 
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mahal, atau dari obat yang 
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kesehatan. Misalnya Anda yang 
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jantung, jika meminum obat 
palsu yang tidak ada kandungan 
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1. Membeli obat di sarana resmi 
pelayanan obat, seperti 
apotek. Hindari membeli obat 
secara online di toko-toko 
yang tidak jelas izinnya. 
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obat yang biasa dikonsumsi, 
sehingga dapat segera 
diketahui jika menemukan 
perubahan atau perbedaan 
pada obat.

5. Jangan membuang obat 
dalam bentuk aslinya dan 
segera hancurkan agar 
mencegah obat didaur ulang

Secara kasat mata, obat palsu 
memang masih sulit dibedakan. 
Namun jika kita mau lebih jeli, 
cermat, dan peduli dengan 
kesehatan, kita dapat menghindar 
dari kemungkinan mengonsumsi 
obat palsu.

V I K T O R I A  M A R D H I K A

Foto: www.freepik.com
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Madu memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Tidak hanya untuk 
dikonsumsi, madu juga digunakan untuk pemakaian luar, misalnya dijadikan 
masker untuk perawatan wajah.
Rutin menggunaRutin menggunakan masker madu dapat membuat wajah Anda menjadi sehat 
terawat. Madu cocok dijadikan masker untuk segala jenis kulit karena memiliki 
khasiat untuk melembabkan kulit, mengontrol minyak pada wajah, mencerahkan 
kulit, serta mengandung antibiotik alami yang berguna untuk menyembuhkan 
jerawat.

Anda dapat menggunaAnda dapat menggunakan madu murni tanpa campuran apapun dan 
mengoleskannya pada wajah Anda sebagai masker. Namun alangkah baiknya bila 
Anda juga mencampurkan madu dengan bahan alami lainnya untuk menambah 
khasiat pada masker wajah. Berikut ini lima resep masker wajah berbahan dasar 
madu yang dapat Anda buat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang 
mudah didapatkan.

Wajah
5 Variasi

masker

untuk perawatan

MADU
ALAMI

MASKER MADU + SUSU

Susu, kaya akan vitamin D dan B6 serta berkhasiat meningkatkan Susu, kaya akan vitamin D dan B6 serta berkhasiat meningkatkan 
produksi kolagen sehingga dapat menyamarkan kerutan di wajah serta 
mampu menjaga kesegaran kulit wajah. Susu juga dikenal sebagai 
bahan alami untuk mencerahkan kulit wajah. Hangatkan 2 sendok teh 
susu, lalu campurkan dengan 2 sendok teh madu. Oleskan masker 
madu susu ke wajah dan leher. Diamkan 10 – 20 menit, kemudian bilas 
dengan air hangat.

MASKER MADU + OATMEAL

Oatmeal Oatmeal terkenal sebagai bahan alami untuk mengangkat sel-sel kulit 
mati dan merangsang pertumbuhan sel-sel kulit yang baru karena 
teksturnya yang kasar. Anda hanya perlu mencampurkan 2 sendok teh 
oatmeal, 1 sendok teh madu, dan 2-3 sendok teh susu sampai 
terbentuk konsistensi seperti pasta. Aplikasikan ke wajah dan leher, 
diamkan 20 menit, kemudian bilas wajah hingga bersih.

MASKER MADU + PISANG

Pisang merupakan pelembab alami yang berkhasiat bagi kulit. Pisang 
mengandung vitamin A yang dapat mengembalikan kelembaban kulit 
serta memperbaiki kulit yang rusak, kusam, dan kering.
Campurkan 1 buah pisang matang dan 2 sendok teh madu dengan Campurkan 1 buah pisang matang dan 2 sendok teh madu dengan 
blender, kemudian oleskan ke wajah dan leher. Diamkan selama 15 
menit, kemudian bilas dengan air hangat.

MASKER MADU + STROBERI

StStroberi sangat kaya akan antioksidan dan vitamin C yang berfungsi 
mencerahkan kulit wajah dan mengurangi kerutan pada wajah. 
Campurkan 6-10 buah stroberi segar dengan 1 sendok teh madu 
dengan blender hingga memiliki konsistensi seperti bubur. Aplikasikan 
ke wajah dan leher, diamkan selama 20 menit, kemudian bilas dengan 
air hangat.

MASKER MADU + ALPUKAT

Alpukat sangat terAlpukat sangat terkenal akan khasiatnya bagi kecantikan. Alpukat 
kaya akan asam lemak sehat, vitamin E, dan antioksidan yang bisa 
memperbaiki kulit dari kerusakan dan kekusaman. Campurkan 1 buah 
alpukat matang dan 1 sendok makan madu, kemudian lumatkan. 
Aplikasikan ke seluruh wajah dan leher, diamkan 10-15 menit. 
Terakhir, bilas dengan air hangat.

Kelima masker madu ini mudah dibuat, alami, mudah didapat, dan aman bagi kulit sensitif, 
termasuk untuk remaja. (Risty)
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oatmeal, 1 sendok teh madu, dan 2-3 sendok teh susu sampai 
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diamkan 20 menit, kemudian bilas wajah hingga bersih.
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StStroberi sangat kaya akan antioksidan dan vitamin C yang berfungsi 
mencerahkan kulit wajah dan mengurangi kerutan pada wajah. 
Campurkan 6-10 buah stroberi segar dengan 1 sendok teh madu 
dengan blender hingga memiliki konsistensi seperti bubur. Aplikasikan 
ke wajah dan leher, diamkan selama 20 menit, kemudian bilas dengan 
air hangat.

MASKER MADU + ALPUKAT

Alpukat sangat terAlpukat sangat terkenal akan khasiatnya bagi kecantikan. Alpukat 
kaya akan asam lemak sehat, vitamin E, dan antioksidan yang bisa 
memperbaiki kulit dari kerusakan dan kekusaman. Campurkan 1 buah 
alpukat matang dan 1 sendok makan madu, kemudian lumatkan. 
Aplikasikan ke seluruh wajah dan leher, diamkan 10-15 menit. 
Terakhir, bilas dengan air hangat.

Kelima masker madu ini mudah dibuat, alami, mudah didapat, dan aman bagi kulit sensitif, 
termasuk untuk remaja. (Risty)
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1=D, 2/4Anak Misioner

Halo Adik-adik!!

Pada tanggal 5 Januari 2020 lalu yang bertepatan dengan peringatan Hari 
Raya Penampakan Tuhan, kita memperingati Hari Anak Misioner Sedunia 

dengan tema “Aku Bintang Misioner, Aku Mewartakan Injil”. 
Misioner berarti melaksanakan misi atau perutusan. Sebagai anak misioner, kita 

diutus untuk memberikan berkat dengan menyampaikan kata-kata yang baik. 

Maka, marilah kiMaka, marilah kita belajar untuk selalu berbuat baik dan menjadi berkat bagi 
sesama. Agar adik-adik lebih memahami peran sebagai anak misioner, marilah kita 

menyanyikan bersama-sama lagu berjudul “Anak Misioner” yaa…

BINA IMAN ANAK
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SENI KREASI
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TUNASTUNAS
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DON YOVI
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