




MARET-APRIL 2020 3

SEKILAS WARTA

Ketika memasuki Gereja 
Anak Domba (GAD), kita 
akan disuguhkan dengan 

keindahan kaca patri yang 
terdapat di setiap sudut 

gereja. Keindahan kaca 
patri tersebut sarat akan 

makna mendalam, karena 
mengandung tema dan 

jiwa Paroki Cilangkap itu 
sendiri.

Di atas pintu utama 
gereja terdapat kaca 

patri dari tiga tokoh 
gereja, Musa, Ellia dan Tuhan 

Yesus sendiri. Hal ini menandakan 
bahwa kemuliaan dari Gunung 
Tabor hingga ke Golgota menjadi 
tema gereja ini. Penderitaan Yesus 
yang akhirnya bermuara pada 
kebangkitan, yaitu kemuliaan 
abadi digambarkan dengan 
perjalanan peristiwa jalan salib.

Masih di atas pintu utama, 
terdapat gambar St.Yohanes 
Maria Vianney sebagai pelindung 
Paroki Cilangkap yang berbelas 
kasih pada orang berdosa, 
St.Filomena pada orang sakit, 
dan St.Fransiskus Regis kepada 
orang miskin. Tiga serangkai 
inilah yang menjadi jiwa Paroki 
Cilangkap yaitu berbelas kasih 
kepada orang berdosa dengan 
mukjizat pengampunan dosa dan 
kesembuhan, dan belas kasih 
kepada orang-orang miskin.

Kaca patri yang paling besar 
terdapat pada bagian sayap kanan 
dan kiri GAD. Sebelah kiri terdapat 
gambar Maria Guadalupe, 
pelindung orang-orang teraniaya. 
Ini menggambarkan bagaimana 
kita selalu berlindung pada 
Bunda Maria dalam perjuangan 
membangun gereja ini. Di 
sebelah kanan terdapat gambar 
Yesus dalam Kerahiman Ilahi dari 
St.Faustina yang menunjukan 
kasih Yesus yang penuh 
rahim seperti rahim ibu yang 
memancarkan cahaya dari hati, 
dan cahaya itu memancar juga 
kepada lingkungan-lingkungan di 
Paroki Cilangkap, sehingga di situ 
tertulis nama-nama lingkungan 
yang ada di paroki ini.

Pada dinding kubah Anak 
Domba terdapat gambar 12 rasul 
Yesus dengan lidah-lidah api di 
atasnya yang melambangkan 
kekuatan Roh Kudus yang 
senantiasa mengayomi kita. 
Apabila diperhatikan, di sebelah 
kanan dan kiri gereja terdapat 
kaca patri dari beberapa santo 
dan malaikat-malaikat, yang 
senantiasa menjaga kita sehingga 
kita selalu taat pada Allah, 
tidak lari dari iman dan selalu 
melakukan kehendak Bapa. 
Selamat memperhatikan dan 
mengimani. (Abed) 

Sumber: Romo Rochadi.
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Salam damai dalam Kristus, selamat berjumpa kembali di 
Majalah INRI edisi 42. Pada edisi kali ini, INRI ingin mengajak 
umat untuk merenungkan karya keselamatan umat manusia. 

 Kita adalah umat yang diselamatkan lewat pengorbanan 
Yesus di kayu salib. Dengan wafat di salib, Kristus telah menebus 
segala dosa-dosa kita. Yesus menanggung hukuman atas dosa-
dosa yang kita lakukan. Yesus Kristus adalah korban silih atas 
dosa-dosa kita. Ia telah memeteraikan sebuah relasi baru antara 
manusia dengan Allah yang telah rusak karena dosa. Relasi yang 
lebih intim dimana Allah menjadi Bapa dan manusia menjadi 
anak yang dikasihi-Nya.

Inisiatif penebusan dosa-dosa kita oleh Yesus Kristus bermula 
dari Allah. Ia menginginkan kita, menjadi satu dengan-Nya. 
Allah adalah kasih. Kasih tidak pasif dia selalu mencari dan 
memberikan yang terbaik. 

Kristus menebus dosa kita semua dengan rela. Sudah 
sepantasnya apa yang kita terima dari Kristus, kita bagikan 
kepada sesama. Maka, adalah tugas dan tanggung jawab kita 
sebagai orang-orang yang telah ditebus untuk mewartakan 
Allah dalam kehidupan kita. “Copiosa Apud, Eum Redemptio” 
pada Allah penebusan berlimpah-limpah, kita diutus untuk 
mewartakan Allah yang penuh kelimpahan penebusan. Kita 
bertanggung jawab untuk tidak menyia-nyiakan penebusan 
kita, kita bertanggung jawab untuk membuang dosa-dosa kita, 
dan akhirnya kita bertanggung jawab untuk mewartakan Injil 
Kabar Gembira dari Allah.

Pengorbanan Yesus karena 
cinta kasih Allah kepada 
manusia

Richard Paneson

OKTAVIANUS ALBERT
Pemimpin Redaksi

SAPAAN REDAKSI

COVER STORY EDISI  42  |  MA RET-A PRIL  2020

T EMA  MEI-J UN I  2020: 
THEOD I CEA:  K EAD I LAN ALLAH
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KRISTUS SATU-SATUNYA 
PENYELAMAT

Bagaimana kita harus 
membayangkan pengorbanan 
dan kematian Yesus di kayu 
salib dapat membebaskan dan 
menyelamatkan kita dari dosa?

Sebelum menjawab 
pertanyaan di atas, kita 
perlu memahami makna 

pengorbanan Yesus bagi 
penebusan kita. Bayangkan kita 
berada di ruang sidang dengan 
Allah sebagai hakimnya. Kita 
diadili karena dosa kita terhadap 
Tuhan yang merupakan kejahatan 

berat, dan menurut hukum Ilahi, 
karena kejahatan itu kita pantas 
dihukum mati. Kematian, dalam 
pengertian spiritual berarti 
pemisahan abadi dari Tuhan dalam 
siksaan yang tak berkesudahan. 

Dengan mencurahkan 
darah-Nya di kayu salib, 
Yesus menanggung hukuman 
yang pantas kita terima dan 
menawarkan kepada kita 
kebenaran-Nya. Ketika kita 
mempercayai Kristus sebagai 
penyelamat kita, pada saat itu 
pula kita menyerahkan diri kita 
sepenuhnya kepada Dia dalam 
iman. Dengan iman itulah, kita 

diselamatkan. Yesus, menjadi silih 
atas dosa-dosa kita. Dalam istilah 
teologis, ini disebut "penebusan 
substitusi." Kristus mati di kayu 
salib sebagai pengganti kita. 
Tanpa Dia, kita akan menderita 
hukuman mati karena dosa kita 
sendiri. Dia yang tidak mengenal 
dosa, telah dibuat-Nya menjadi 
dosa karena kita, supaya dalam 
Dia kita dibenarkan oleh Allah (2 
Korintus 5:21). Ketika Ia dicaci, 
Ia tidak membalas dengan balik 
mencaci; ketika Ia menderita, 
Ia tidak mengancam, tetapi 
Ia menyerahkannya kepada 
Dia, yang menghakimi dengan 
adil. Ia sendiri telah memikul 

SAJIAN UTAMA

A K U  D I S E L A M AT K A N
Pada ALLAH penebusan berlimpah-limpah
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dosa kita di dalam tubuh-Nya 
di kayu salib, supaya kita, yang 
telah mati terhadap dosa, 
hidup untuk kebenaran. Oleh 
bilur-bilur-Nya kamu telah 
sembuh (1 Petrus 2: 23-24). 

Yesus Kristus adalah korban 
silih atas dosa-dosa kita yang 
memeteraikan sebuah relasi baru 
antara manusia dengan Allah 
yang telah rusak karena dosa. 
Relasi yang lebih akrab, di mana 
Allah menjadi Bapa dan manusia 
menjadi anak kesayangan-Nya. 
Meskipun inisiatif pemulihan 
relasi selalu datang dari Allah, 
tetapi Allah memberikan kepada 

manusia kebebasan untuk 
menerima tawaran keselamatan 
itu. Allah selalu merindukan 
kebersatuan dengan umat-Nya, 
karena Allah adalah kasih. Kasih 
tidak pasif, dia selalu mencari dan 
memberikan yang terbaik kepada 
yang dikasihi-Nya. Kasih Allah 
selalu mengalir kepada manusia, 
sampai Allah mengorbankan 
Putra-Nya sendiri sebagai bukti 
bahwa Allah mencintai umat-Nya. 
Allah begitu mengasihi dunia 
sehingga Ia memberi Anak-Nya 
yang tunggal, sehingga siapa pun 
yang percaya kepada-Nya tidak 
akan binasa melainkan memiliki 
hidup yang kekal (Yohanes 3:16). 

Dalam Perjanjian Lama, 
kita membaca bahwa dalam 
pemulihan relasi antara Allah dan 
manusia kerap kali dikurbankan 
anak domba, dimana anak domba 
yang dikurbankan adalah yang 
terbaik dan tidak memiliki cacat. 
Anak domba menjadi korban 
silih yang memulihkan relasi 
antara manusia dengan yang 
Ilahi, dan dengan darah Anak 
Domba, manusia diselamatkan. 
Habel juga mempersembahkan 
kurban persembahan dari anak 
sulung kambing dombanya, yakni 
lemak-lemaknya; maka TUHAN 
mengindahkan Habel dan kurban 
persembahannya itu (Kejadian 
4:4). Dalam Perjanjian Baru, Allah 
memberikan Putra-Nya sendiri 
Yesus Kristus kepada dunia, 
Yesus Kristus adalah Anak Domba 
Allah yang menyelamatkan 
manusia, turun ke bumi menjadi 
hamba, menderita, dan wafat 
demi menebus manusia.

TANGGUNG JAWAB KITA 
SEBAGAI ORANG YANG 
DISELAMATKAN

Sebagai pengikut Kristus 
yang telah ditebus dan 
diselamatkan, sudah menjadi 
tugas dan kewajiban kita untuk 
memberikan keselamatan 

kepada setiap pribadi. Santo 
Alfonsus Maria de Liguori seorang 
pendiri kongregasi Misionaris 
Redemptoris, menyadari betul 
bahwa hanya pada Tuhan-
lah penebusan berlimpah-
limpah, “Copiosa Apud Eum 
Redemptio”. Dengan semangat 
ini ia menanamkan kepada para 
anggota kongregasinya untuk 
menempatkan Kristus sebagai 
sentral dalam karya pelayanan 
mereka, Kristus adalah misteri 
dari belas kasih Allah yang harus 
selalu diutamakan dalam seluruh 
karya pastoral. Redemptoris harus 
senantiasa (tanpa henti-hentinya) 
mewartakan penebusan yang 
berlimpah-limpah, terutama 
kepada mereka yang sangat 
membutuhkan penyembuhan 
dan pembebasan dari dosa. Apa 
yang menjadi pokok pewartaan 
dari Santo Alfonsus Maria de 
Liguori ini juga seharusnya 
menjadi tugas pokok pewartaan 
kita. Mewartakan belas kasih 
penebusan Allah yang berlimpah-
limpah kepada manusia, tanpa 
terkecuali. Kita telah diselamatkan 
karena penebusan Allah, 
maka kita pun turut menjadi 
penyelamat bagi orang lain.

Keselamatan adalah anugerah 
dari Allah kepada manusia. 
“Sebab karena kasih karunia, 
kamu diselamatkan oleh iman ; 
itu bukan hasil usahamu,tetapi 
pemberian Allah, itu bukan 
hasil pekerjaanmu; jangan ada 

Tanpa Anugerah 
Allah, manusia 

tidak mempunyai 
kesempatan 

untuk selamat
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orang yang memegahkan diri. 
(Efesus 2:8-9)”. Jadi dalam hal 
ini, jelas bahwa tanpa anugerah 
Allah, manusia tidak mempunyai 
kesempatan untuk selamat. Tetapi 
anugerah keselamatan yang kita 
terima tersebut membawa kita 
kepada suatu tanggung jawab 
sebagai orang percaya. Apa saja 
tanggung jawab sebagai orang 
percaya yang sudah menerima 
anugerah keselamatan tersebut?

Pertama: orang percaya 
bertanggung jawab untuk 
tidak menyia-nyiakan anugerah 
keselamatan yang sudah diperoleh 
(Titus 2:11). Orang-orang percaya 
di Kreta sudah menerima berkat 
keselamatan, tetapi mereka 
sepertinya menjadikan berkat 
itu sia-sia. Sama halnya seperti 
kehidupan banyak Kristen akhir 
zaman ini yang sudah mengalami 
berkat keselamatan tetapi mereka 
tidak hidup berpadanan dengan 
Injil. Anugerah keselamatan 
melalui karya penebusan Tuhan 

Yesus diberikan supaya kita 
dikembalikan pada rancangan 
Allah yang semula. Kongkretnya 
supaya kita bertumbuh dalam 
kesempurnaan (Matius 5:48), 
atau mengambil bagian dalam 
kodrat Ilahi sampai memiliki 
kepribadian atau karakter Allah 
(2 Petrus 1:4). Kalau kita tidak 
memahami dan bertumbuh dalam 
karakter Ilahi setelah menerima 
keselamatan itu berarti menyia-
nyiakan keselamatan tersebut.

Kedua, sebagai orang yang telah 
diselamatkan, kita bertanggung 
jawab untuk membuang segala 
dosa. Setelah menerima Kristus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat, 
kita menjadi “manusia baru”. Ada 
hal-hal yang memalukan yang 
tidak pantas dilakukan oleh orang 
percaya yang sudah lahir baru dan 
menyandang gelar manusia baru 
(Efesus 4:20-31). Harus diakui 
bahwa untuk tidak kembali kepada 
tabiat manusia lama bukan hal 
yang mudah, karena itulah kita 

harus terus menerus mematikan 
setiap tabiat manusia lama yang 
membawa kita kepada dosa. 
Dosa menghambat berkat Allah, 
dosa membutakan mata rohani 
orang percaya untuk melihat dan 
melakukan kehendak Tuhan.

Ketiga, orang Kristen 
bertanggung jawab untuk 
memberitakan Injil (Titus 
2:15). Kabar baik tentang Injil 
keselamatan wajib diteruskan.
Paulus menyebut hal itu 
sebagai pekerjaan yang baik 
yang diwajibkan bagi semua 
orang yang telah menikmati 
anugerah keselamatan. Bahkan 
Paulus berkata “celakalah aku 
jika aku tidak memberitakan 
Injil.” (1 Korintus 9:16).

Karena aku telah diselamatkan 
Allah dengan cuma-cuma maka 
aku pun perlu mewartakan 
keselamatan Allah itu secara 
cuma-cuma kepada setiap orang. 
Karena pada Allah-lah penebusan 
berlimpah-limpah. (Chiko)

Dosa menghambat 
berkat Allah, dosa 
membutakan mata 

rohani orang percaya 
untuk melihat 
dan melakukan 
kehendak Tuhan

Foto: paulekman.com
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Belum hilang dari ingatan, 
tanggal 1 Januari 2020, 
peristiwa Tahun Baru 

yang mestinya dirayakan 
dengan gembira, meriah, terjadi 
sebaliknya. Banyak tangisan, 
jeritan, hujan deras, angin 
kencang, bencana tanah longsor, 
banjir, memporakporandakan 
banyak tempat. Bukan hanya harta 
yang yang hilang, bahkan nyawa 
juga ikut melayang. Sepertinya 
Tuhan murka. Ah benarkah 
Tuhan murka? Jawabannya 
Tuhan amat sangat menyayangi 
kita sebagai makhluk ciptaan-
Nya, makhluk yang termulia. 
Kasih Tuhan begitu besar 
sehingga Ia rela mengorbankan 
diri-Nya dengan mati di kayu 
salib untuk menyelamatkan 
manusia dari belenggu dosa. 

Namun, Yesus, Tuhan kita, juga 
putra manusia, memilki ketakutan 
yang amat sangat seperti kita, 
ketika dihadapkan kepada pilihan 
yang sama berat. "Ya Bapa-Ku, 
jikalau Engkau mau, ambillah 
cawan ini dari pada-Ku; tetapi 
bukanlah kehendak-Ku, melainkan 

kehendak-Mulah yang terjadi". 
(Lukas 22: 42). Dia ingin hal itu 
berlalu dari pada-Nya karena Dia 
tahu yang akan terjadi. Tetapi 
Dia adalah 'Anak' yang taat dan 
patuh pada Bapa-Nya. Walau 
berat penderitaan yang harus 
dialami Yesus, tetapi karena 
cinta-Nya pada kita manusia, 
cawan yang sangat pahit itu tetap 
diminumnya. Maukah kita seperti 
Yesus? 

Hidup meneladan Yesus tidaklah 
mudah. Yesus yang lembut, 
melayani dengan penuh kasih, 
mendapatkan perlakuan yang 
tidak mengenakkan: diejek, 
dihina, dicerca, bahkan sampai 
mati disalib. Kadang kita sudah 
menyerah ketika dihadapkan 
pada persoalan sepele. Takut 
tidak bisa, takut salah, takut 
tidak diterima, takut ditolak, 
takut tidak dihargai, takut ini 
dan itu. Akhirnya kepercayaan 
diri hilang. Dalam kebingungan, 
kita lupa akan cinta Tuhan Yesus 
yang maha dahsyat yang rela 
memberikan nyawa-Nya. Tuhan 
yang menyelamatkan kita. Dia 

tidak pernah meninggalkan kita. 

Selama-lamanya Dia bersama kita. 

Tuhan adalah gembalaku, takkan 

kekurangan aku. Ia membaringkan 

aku di padang yang berumput 

hijau, Ia membimbingku ke air 

yang tenang, Ia menyegarkan 

jiwaku. Ia menuntun aku di 

jalan yang benar oleh karena 

namaNya. Sekalipun aku berjalan 

dalam lembah kekelaman” 

(Mazmur 23: 1-4). Begitulah, 

kasih Tuhan tidak berkesudahan. 

Dia yang membangunkan kita 

dari keterpurukan, Dia yang 

mengangkat kita dari lembah 

kehinaan.

Mari kita maknai seutuhnya 

peristiwa Paskah yang selalu 

kita rayakan dengan segala 

kemeriahan, jangan hanya kulitnya 

saja. Buang segala perilaku yang 

tidak berkenan di hadapanNya, 

kita bangkit dengan semangat 

baru, melayani dengan hati dan 

penuh kasih agar pengorbanan 

Yesus dengan mati di kayu salib 

sungguh bermakna dalam hidup 

kita dan tidak sia-sia. 

S C H O L A S T I C A  W I T A R S I H
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RAGAM

B E N E D I C T U S  A R N O L D

Dalam suatu wawancara, 
Paus Fransiskus ditanyai 
pendapatnya mengenai 

seorang gay (homoseksual) jika 

ingin beribadah di gereja. Jawaban 

Paus cukup tegas, ”Jika seorang 

gay mencari Allah dan mempunyai 

intensi terhadap Allah, siapakah 

saya ingin menghakimi dia?”. 

Jawaban dari Paus inilah yang 

kemudian menjadi suatu wacana 

perbincangan yang cukup 

ramai. Hal ini kemudian bergulir 

pada isu-isu lain yang kerap 

muncul dalam gereja Katolik. 

Mari kita bayangkan jika 

orang ini dihadapkan kepada 

Tuhan. Apakah Tuhan akan 

mengatakan,”Pergi, jangan dekati 

Aku karena kamu berdosa,” atau 

sebaliknya, ”Mari sini, datanglah 

kepadaKu kalian yang letih lesu 

dan berbeban berat, Aku akan 

memberikan kelegaan bagimu”. 

Pada praktiknya, kondisi 

menghakimi umat sendiri terjadi di 

banyak lingkungan gereja. Mereka 

yang merasa berjasa dalam gereja, 

lebih lama, dan mempunyai 

kontribusi lebih akan merasa 

menjadi seseorang yang harus 

dihargai. Sering kali kita melarang 

atau mengiyakan sesuatu yang 

sebenarnya dasarnya tidak cukup 

kuat, lalu mencari kesalahan dan 

kelemahan orang lain padahal kita 

sendiri seringkali merasa diri kita 

lebih dibandingkan orang lain. 

Penggambaran lain juga 

terlihat dari Injil Lukas 7:36-50, 

ketika Yesus sedang berada di 

Galilea dan diundang makan oleh 

seorang Farisi bernama Simon. 

Pada saat jamuan tersebut, 

datanglah seorang wanita tidak 

diundang membasuh kaki Yesus, 

mengusap dengan rambutnya, 

dan mengolesinya dengan minyak 

wangi. Yesus berkata “..meskipun 

dosa wanita ini banyak, semua 

itu sudah diampuni, karena 

dia menunjukkan kasih yang 

besar. Tapi orang yang diampuni 

sedikit hanya menunjukkan 

kasih yang sedikit”. 

Kisah lain mengenai si 

pemungut cukai, yang tahu bahwa 

ia tidak pantas mengundang 

Yesus, dan tanpa berharap banyak 

ia berkata kepada Yesus, “Tuhan, 

saya orang berdosa.” Dan pada 

akhirnya Yesus memilih untuk 

pergi ke rumah pemungut cukai 

yang rendah hati, mau mengakui 

bahwa dia orang berdosa.

Di sini jelas terlihat bahwa Tuhan 

adalah Tuhan yang memaafkan 

(God is the Mercy) dan Tuhan 

adalah pembuat Hukum tentang 

manusia. Seperti dikatakan dalam 

1 Samuel 16:7, ”Bukan yang dilihat 

manusia dilihat Allah, manusia 

melihat yang di depan mata, tetapi 

Tuhan melihat hati.” Pemahaman 

yang ditulis di 1 Samuel 

memberikan gambaran bahwa 

tugas kita bukan menghakimi, 

tapi tugas kita adalah menegur, 

memberitahukan. Kita tidak 

membenci orang/individunya, 

tapi yang kita benci dan dosa 

adalah motifnya/intensinya.

Perlu kita sadari bahwa sebagai 

mahkluk sosial kita selalu tergoda 

untuk membandingkan diri kita 

bahkan mengukur nilai diri kita 

baik secara material, relasional, 

atau spiritual dengan referensi 

orang lain. Apabila ukuran 

yang kita kenakan tidak sesuai 

dengan orang lain, kita selalu 

mengatakan orang itu salah/tidak 

beretika/berdosa atau lainnya. 

Marilah mulai dari sekarang, 

kita belajar untuk menegur orang 

lain karena motifnya, bukan 

karena ukuran yang kita pakai 

untuk orang lain. Justru ketika 

kita merasa bahwa orang tersebut 

tidak sama dengan ukuran kita, 

lakukan pendekatan dan carilah 

tahu tentang hal yang terjadi di 

dirinya. Seperti yang dikatakan 

oleh Bunda Teresa, ”If you judge 

people, you have no time to love 

them”. Biarlah kita semakin kecil 

dan Tuhan semakin besar.

SIAPAKAH AKU,
MENGHAKIMI KAMU?
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Idealnya, semua orang 
memiliki kesempatan yang 
sama untuk meningkatkan 
taraf hidupnya. Namun, 
situasi dan kondisi kerap 
menjadi penghalang. Sering 
kali ide, bakat dan keahlian 
seseorang terhambat 
perkembangannya karena 
kesenjangan yang ada.

Hal itulah yang menjadi 
keresahan dari duo 
Leontinus Alpha Edison 

dan William Tanuwijaya. Mereka 
berpikir alangkah enaknya 
tinggal di kota besar Indonesia 
seperti Jakarta. Selama ada 
uang, barang apapun bisa 
diperoleh. Asal mau banting 
tulang, usaha jenis apapun 
bisa hidup dan berkembang. 
“Apapun bisa hidup, misalnya 
fotografi, atau yang suka musik.
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 Bisa hiduplah, yang penting mau 
kerja keras,” ujar Leontinus Alpha 
Edison, yang akrab disapa Leon. 

Apa yang dikatakan tidak 
berlebihan, pasalnya di daerah 
asal masing-masing, Leon yang 
berasal dari Pontianak dan 
William dari Pematang Siantar, 
variasi lapangan kerjanya tidak 
banyak. Jika tidak di bidang 
pemerintahan, ya berdagang. 
“Di daerah, nggak ada tuh yang 
jenis pekerjaan seperti creative 
marketing misalnya. Yang ada 
ya jualan saja,” imbuh lulusan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
jurusan Teknik Informatika ini.

Keresahan itulah yang menjadi 
landasan Leon untuk membangun 
sebuah digital marketplace 
bernama Tokopedia. Berawal dari 
diskusi-diskusi dan brainstorming 
yang dilakukannya bersama 
William, mereka berusaha untuk 
menciptakan suatu keadaan, di 
mana setiap orang mempunyai 
kesempatan awal yang sama 
untuk membangun bisnis, 
di mana pun mereka berada. 
Diskusi mereka berujung pada 
satu konsep platform yang 
memungkinkan setiap orang 
untuk mencari dan menemukan 
apapun. Dan teknologi dipilih 
sebagai jembatan penghubung 
bagi mereka yang mengalami 
kesenjangan infrastruktur. 

Kini Tokopedia, pionir digital 
marketplace di Indonesia, telah 

menjelma menjadi sebuah 
perusahaan besar yang 

menyandang status 
unicorn di Indonesia. 

Artinya Tokopedia 
punya nilai 

kapitalisasai di atas 
1 miliar dolar 

AS. Dengan 
pengguna 

aktif lebih 
dari 90 

juta orang 
per bulannya, 

lebih dari 7 juta di antaranya 
adalah penjual produk. 
Tokopedia juga menjangkau 
97% kecamatan di seluruh 
Indonesia. Artinya, Tokopedia 
benar-benar hadir dan memberi 
dampak positif bagi setiap orang 
yang ingin mencari pemenuhan 
kebutuhannya di Indonesia, mulai 
dari mencari barang dan jasa, 
juga pengembangan bisnis dan 
usaha. Tokopedia benar-benar 
menjadi tempat orang bertemu 
untuk mencari dan menemukan.

Namun demikian, perjalanan 
Leon membangun Tokopedia tidak 
mulus-mulus saja. Pada masa-
masa awal, tantangan terbesarnya 
adalah ‘menjual’ konsep yang 
sudah dirumuskan kepada calon 
investor. Tidak mudah meyakinkan 
orang untuk menanamkan 
modalnya pada sebuah konsep 
yang terbilang baru. “Dulu itu 
tidak ada sejarahnya perusahaan 
berbasis teknologi yang sukses 
di Indonesia,” ungkap pria 
kelahiran 19 Maret 1981 ini. 

Selain itu pertanyaan-
pertanyaan yang ‘mematikan’ 
kerap dijumpai Leon saat 
mempresentasikan idenya di 
hadapan calon investor. “Ada 
yang bertanya: kalau saya mau 
cari barang kan tinggal googling 
aja. Kenapa harus lewat tempat 
Anda? Ada juga yang bilang kalau 
mau beli pakaian lebih enak 
beli langsung karena bisa lihat 
ukuran dan pegang bahannya. 
Saat itu kami tidak bisa jawab,” 
kisah Pak Leon pada INRI. 

Tidak dapat menjawab saat 
presentasi bukan kemudian 
menjadi hal yang menyurutkan 
langkah Leon dan William. Hal 
ini malah menjadi masukan 
berharga untuk memperkaya 
dan mematangkan konsep 
mereka. Usaha pencarian 
terus dilakukan sambil terus 
memperbaiki konsep hingga 
pada akhirnya ada pihak yang 

berminat untuk menanamkan 
modalnya. Pada tahun 2009 
Tokopedia resmi berdiri.

Dengan berdirinya Tokopedia 
bukan berarti masalah dan 
tantangan hilang begitu saja. 
Pekerjaan rumah yang pertama 
digarap adalah membangun 
kepercayaan di antara pengguna 
Tokopedia. Penggunaan rekening 
bersama di mana dana untuk 
penjual ditahan sampai barang 
sampai ke konsumen digunakan 
untuk memastikan penjual 
melaksanakan kewajibannya. 
“Pembeli bayar dulu, baru barang 
dikirim. Dana kita pegang, setelah 
barang diterima konsumen 
baru kita berikan dananya ke 
pedagang,” urai Pak Leon. Semua 
tantangan yang ada sifatnya 
mendasar, seperti lama proses 
transaksi dan pengiriman barang. 
Tapi itu semua bisa diatasi dengan 
menjalin kerjasama dengan 
Bank untuk proses transaksi dan 
penertiban kiriman barang.

Kini Tokopedia sudah menjadi 
perusahaan besar. Tantangan 
yang dihadapi juga berevolusi 
menjadi lebih kompleks lagi. 
Masalah fraud atau penggelapan 
adalah salah satu contoh 
tantangan yang dulu tidak ada 
tapi marak dilakukan saat ini. Ini 
diatasi dengan membuat sistem 
scoring dan ranking bagi para 
pedagang sehingga konsumen 
bisa menilai rekam jejak mereka 
melalui nilai yang ditampilkan. 
Tentu saja tantangan yang lebih 
rumit banyak muncul dan tidak 
akan pernah hilang. Semua ini 
dijawab Leon dan timnya dengan 
beberapa faktor yang ada. 

Yang pertama adalah pola 
pikir problem solving. Leon dan 
tim berusaha menyediakan 
solusi bagi setiap masalah yang 
dialami pengguna Tokopedia. 
Prinsip yang digunakan adalah 
memberi solusi yang tepat untuk 
tiap permasalahan, bukannya 
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memaksakan solusi kepada 
pengguna. “Saya kurang setuju 
bila cuma nyontek atau copy solusi 
yang sudah ada,” ujar Leon.

Yang kedua adalah pola pikir 
yang memberdayakan talenta 
yang ada, dalam hal ini sumber 
daya manusia. Menurut Leon, 
sudah bukan zamannya lagi 
bahwa perintah datang dari satu 
arah. Gaya manajemen yang 
berlaku menurutnya adalah pihak 
manajemen hanya memberi 
gambaran besar, filosofis, dan 
targetnya. Tim yang mengeksekusi 
apa yang sudah diberikan 
manajemen punya kebebasan 
untuk menjalankan prosesnya. 
Karena Leon menyadari, tim 
yang bekerja langsung di 
lapangan paling mengerti detail 
tantangan dan kesempatan 
apa saja yang dihadapi. “Tanpa 
hubungan yang seperti ini saya 
tidak yakin Tokopedia bisa jalan 
seperti sekarang,” ujarnya.

Yang ketiga adalah investor 
yang tidak hanya menanamkan 
modalnya, melainkan juga 
bersedia menjadi ‘mentor’ bagi 
Tokopedia. Investor yang rela 
untuk ‘membimbing’ Leon dan 
timnya supaya modal yang 
ada digunakan dengan sebaik-
baiknya. Tanpa bimbingan 
mereka, Leon berpendapat bukan 
tidak mungkin modal yang ada 
digunakan pada hal yang kurang 
tepat sehingga berujung pada 

pemborosan belaka. Selain 
itu, kisah sukses para investor 
seakan menjadi bahan bakar bagi 
inspirasi dan semangat Leon untuk 
mengembangkan Tokopedia.

Leon menyadari bahwa 
perjalanan masih panjang dan 
belum berakhir. Ia berpendapat 
ada 4 hal yang harus diperhatikan 
dalam langkahnya ke depan. 
Komunikasi menjadi poin 
pertama. Leon ingin supaya 
tim yang bergerak di dalam 
Tokopedia mampu berkomunikasi 
dengan baik agar masing-
masing tim dapat menangkap 
dan menerjemahkan pesan yang 
diberikan kepadanya dengan 
tepat. Selain itu tim juga harus 
mampu mengutarakan pendapat 
dan maksudnya dengan baik.

Poin kedua adalah pola pikir RnD 
(Research and Development – Riset 
dan Pengembangan), yaitu selalu 
mencari tahu dan tidak cepat puas 
atas sebuah pencapaian. Dengan 
pola pikir RnD yang baik, maka 
seseorang tidak akan diam dan 
menganggur melainkan tetap aktif 
mencari dan menggali ide-ide 
yang berguna untuk kemajuan 
bersama. Bila poin ini tercapai 
maka seseorang tidak akan hanya 
bekerja karena disuruh, melainkan 
punya inisiatif yang baik. 

Poin yang ketiga adalah 
pola pikir problem solving dan 
keempat adalah kolaborasi. Dalam 
berjalannya Tokopedia, tidak 

ada satu pihak atau fungsi yang 
berjalan sendirian. Semua terlibat 
satu sama lain. Di sini kolaborasi 
dan keterlibatan tiap fungsi yang 
ada sangat penting. “Kita nggak 
bisa kerja sendiri. Kalau mau 
bergerak dalam jangka waktu 
yang lama, sustainable, ya kita 
harus jalan bersama,” ungkap pria 
yang saat ini menjabat sebagai 
Vice President Tokopedia. Selain itu 
ada nilai-nlai yang teguh dipegang 
oleh Leon yang bisa diterapkan 
bagi semua orang, yaitu memiliki 
kerendahan hati untuk menerima 
seperti murid, dan kebesaran 
hati untuk berbagi seperti guru. 
Artinya kita tidak boleh sombong 
atas apa yang kita capai sehingga 
tidak mau mendengarkan orang 
lain, selain itu kita pun tidak boleh 
kikir atas pengetahuan yang 
kita punya untuk dibagikan. 

Setelah semua perjalanan yang 
dilalui, masih ada satu harapan 
dari Leon yaitu membangun 
Tokopedia menjadi sebuah 
‘Super Ecosystem’. Tokopedia 
ingin menjadi penghubung 
bagi semua segi kehidupan dan 
menjadi tempat berinteraksi 
berbagai pihak sehingga tercapai 
pemerataan ekonomi bagi 
semua orang, bukannya sebuah 
kerajaan yang megah sendirian. 
“Kita tidak mau membangun 
tembok, melainkan membangun 
jembatan,” katanya menutup 
pembicaraan dengan INRI (Igo)
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Ketika kita mengatakan Allah 

itu kasih, Allah Maha Rahim, 

artinya kita meyakini bahwa 

Ia mengasihi dan menyelamatkan 

kita. Berbagai kisah Kitab Suci, 

mengisahkan peristiwa kasih dan 

keselamatan Allah bagi manusia. 

Kisah pembebasan umat Israel 

dari Mesir, hingga peristiwa 

Yesus Kristus menunjukkan 

Allah yang selalu menghendaki 

keselamatan bagi ciptaannya.

KESELAMATAN DAN 
KEBEBASAN 

Kendati pun kita dikehendaki 

untuk selamat, akan tetapi dengan 

kebebasan yang kita miliki, kita 

sering mengutamakan ego dan 

hasrat kita. Cinta diri, hasrat dan 

keinginan kita sering menjauhkan 

kita dari Allah. Meskipun demikian 

Allah tetap setia mengasihi kita, 

ia tidak pernah membiarkan kita 

binasa. Kasih selalu menghendaki 

keselamatan dan kebahagiaan 

bagi yang lain. Dalam Sakramen 

Baptis kita mengalami kasih Allah 

itu, yaitu dipersatukan kembali 

dengan Allah dan gereja-Nya. 

Ketika kita dibaptis, kita 

dibebaskan dari dosa (KGK. 

1263 dan 1279); bersatu dengan 

Kristus (KGK 1272-1274 dan 

1279); bersatu dengan Gereja-

Nya (KGK 1267 dan 1279); dan 

diangkat menjadi anak-anak 

Allah (KGK 1265 dan 1279). Itu 

artinya, martabat kita sebagai 

gambar dan rupa Allah dipulihkan 

kembali. Ketika kita dibaptis, 

kita terlahir kembali sebagai 

manusia baru, yaitu masuk dalam 

persekutuan dengan Kristus. 

Ketika dibaptis, kita berjanji 

untuk meninggalkan segala 

hasrat, keinginan dan cinta diri 

yang tidak sehat, dan terlahir 

kembali sebagai manusia baru. 

Menjadi manusia baru berarti kita 

mengenakan kasih, kebaikan, 

sukacita dan damai. Kasih, 

kebaikan, sukacita dan damai 

itu yang mesti kita wujudkan 

dalam kehidupan kita setiap hari. 

Dengan melakukan itu semua, 

kita menjadi orang-orang yang 

sadar bahwa kita adalah orang-

orang yang diselamatkan Allah. 

KESELAMATAN: KASIH 
DAN KEBEBASAN

Allah dalam kasih-Nya yang 

begitu besar selalu menghendaki 

ciptaan-Nya itu merdeka, atau 

bebas. Bebas atau merdeka 

berarti selalu terarah pada kasih 

dan kebaikan (bdk. KGK no. 

1730-1731 atau Gaudium et Spes 

no. 17). Yang menjadi persoalan 

adalah kita cenderung salah 

mengartikan kebebasan yang kita 

miliki. Kita sering menyamakan 

kebebasan dengan bisa 

melakukan segala hal. Dengan 

kebebasan, kita cenderung 

memilih untuk mengutamakan 

hasrat, dan ego kita. 

Pertanyaannya, apakah kita 

sungguh bebas dan bahagia 

ketika kita memilih mencintai 

dan memenuhi hasrat semata? 

Ketika kita memusatkan seluruh 

perhatian kita hanya pada 

diri, sebenarnya kita sedang 

diperbudak oleh ego, hasrat, 

dan kebebasan sendiri. Dan itu 

bertentangan dengan hakikat 

kasih dan keselamatan. 

Selamat berarti menjadi 

orang-orang merdeka, dan 

hidup dalam kasih Allah. Sebagai 

orang-orang merdeka dan 

yang mengalami kasih Allah, 

berarti harus keluar dari diri dan 

memberikan kasih dan sukacita 

yang dialami bagi yang lain.

Pada akhirnya, kita dapat 

mengatakan bahwa para pengikut 

Kristus yang terselamatkan 

adalah mereka yang tidak lagi 

dijajah oleh pikiran dan egonya, 

tetapi orang-orang yang bebas 

mengasihi yang lain. Tanda 

bahwa kita diselamatkan Allah 

adalah hidup penuh kebebasan 

dan dalam sukacita, serta 

berusaha memancarkan kasih 

dan sukacita itu kepada mereka 

yang berada di sekitar kita.
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Saat ini masyarakat 
kita berlomba-lomba 
memelihara kebersihan 

untuk menyelamatkan hidupnya 
dengan mencuci tangan sebersih 
mungkin, menggunakan masker 
bagi yang sakit, menutup 
mulutnya ketika bersin atau batuk 
agar terbebas dari virus corona 
atau yang dikenal dengan COVID 
19.

Mereka membersihkan diri dari 
makhluk kecil yang disebut virus; 
namun mereka tidak bebas dari 
ketakutan akan penyakit.

Kesadaran bahwa hidup selamat 
berarti hidup bersih dan suci 
yang dalam istilah Alkitab disebut 
sebagai hidup kudus.

Tuhan Yesus hadir untuk 
menyelamatkan dunia dengan 
menguduskan manusia dari dosa, 
kuasa setan, penyakit, dan maut. 
Dia mengampuni para pendosa, 
mengusir setan, menyembuhkan 
penyakit, dan menghidupkan 
yang mati. Penyelamatan dan 
penebusan adalah pengudusan; 
oleh karena itu Dia bangkit dari 
kematian dan hadir kembali dalam 
Roh Kudus.

"Tetapi saatnya akan datang 
dan sudah tiba sekarang, bahwa 
penyembah-penyembah benar 
akan menyembah Bapa dalam 
roh dan kebenaran; sebab Bapa 
menghendaki penyembah-
penyembah demikian.

Allah itu Roh dan barangsiapa 
menyembah Dia, harus 
menyembah-Nya dalam roh dan 

kebenaran." Yohanes 4:23-24 (TB)

Gereja Katolik menghormati 
para Kudus dan hidup mereka 
merupakan panutan bagi orang 
beriman.

Dalam syahadat iman Katolik 
dituliskan: Aku percaya akan 
Roh Kudus, Gereja Katolik yang 
Kudus, persekutuan para kudus, 
pengampunan dosa, kebangkitan 
badan dan kehidupan kekal. 
Maka unsur-unsur tersebut 
berhubungan adalah Roh 
Kudus, persekutuan para kudus, 
pengampunan dosa, kebangkitan 
badan dan kehidupan kekal.

Gereja merupakan tubuh mistik 
Kristus dan Yesus sebagai kepala-
Nya. Tubuh yang kudus dan kita 
semua adalah anggota-anggota-
Nya. Persekutuan para kudus 
adalah kita semua bersama para 
rasul, malaikat dan semua orang 
kudus. 

Kita dikuduskan melalui 
sakramen-sakramen gereja 
sebagai orang-orang yang telah 
diselamatkan dan ditebus oleh 
Yesus Kristus. Penyelamatan dan 
pengudusan oleh Yesus secara 
menyeluruh. Kita dibebaskan dari 
dosa, penyakit, kematian dan 
segala kuasa kegelapan. Yesus 
hadir menyelamatkan manusia 
kembali melalui tubuh-Nya yakni 
Gereja-Nya.

Gereja adalah Sakramen 
Keselamatan bagi dunia. Gereja 
adalah kita semua orang beriman 
kepada Sang Mesias yang 
menyucikan.

Sebagai anggota-anggota 
dari tubuh Kristus, kita bertugas 
melakukan kehendak Sang Kepala 
yakni Yesus untuk menguduskan 
dunia.

Lalu Ia berkata kepada mereka: 
"Pergilah ke seluruh dunia, 
beritakanlah Injil kepada segala 
makhluk. 

Siapa yang percaya dan dibaptis 
akan diselamatkan, tetapi siapa 
yang tidak percaya akan dihukum.

Tanda-tanda ini akan menyertai 
orang-orang yang percaya: 
mereka akan mengusir setan-
setan demi nama-Ku, mereka akan 
berbicara dalam bahasa-bahasa 
yang baru bagi mereka,

mereka akan memegang ular, 
dan sekalipun mereka minum 
racun maut, mereka tidak akan 
mendapat celaka; mereka akan 
meletakkan tangannya atas orang 
sakit, dan orang itu akan sembuh." 
- Markus 16:15-18 (TB) 

Saat ini kita wajib ikut serta 
memerangi wabah virus corona 
(COVID 19) yang melanda dunia 
dengan menguduskan diri 
dengan mencuci tangan sesering 
mungkin, memakai masker dan 
tinggal di rumah, tidak kumpul- 
kumpul agar dapat menghambat 
penularan virus.

Saatnya kita berdoa pribadi 
dengan masuk kamar, berdoa 
terus menerus tanpa henti dan 
berbagi berkat kepada mereka 
yang berkekurangan.
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Pada Injil Markus 15:20-22, 
kita melihat ada satu orang 
yang cukup penting dalam 

peristiwa penyaliban Yesus. 
Tidak banyak informasi yang ada 
tentang orang tersebut, hanya 
beberapa ayat. Alkitab mencatat 
orang tersebut adalah Simon 
orang Kirene. Kirene adalah nama 
sebuah kota di daerah Shahhat, 
Libya, di Afrika Utara, tepat di 
bawah Yunani.

Untuk suatu urusan yang 
tidak diketahui, Simon berada 
di kota Yerusalem ketika proses 
peyaliban Yesus berlangsung. 
Ia menyaksikan ada kerumunan 
orang di sepanjang jalan. Rasa 
ingin tahu membuatnya berani 
menyelinap ke depan kerumunan 
itu. Di depan matanya terlihat 
sebuah prosesi para kriminal 
digiring ke tempat hukuman. Ada 
3 orang kriminal di sana. Para 
kriminal ini diejek, diludahi dan 
dipukul. Tidak ada satupun yang 
ingin terseret lebih jauh dalam 
urusan ini, ternasuk Simon. 

Tapi tiba-tiba saja salah satu 

dari kriminal ini jatuh tepat di 
depannya, orang tersebut yang 
tidak lain adalah Yesus. Simon 
berusaha untuk mundur dari 
Yesus, tetapi sebelum dia bereaksi, 
lengannya sudah keburu ditarik 
oleh seorang tentara Romawi. 
Simon disuruh memikul salib 
membantu Yesus. Tidak mau cari 
perkara, Simon memikul salib itu 
walau terpaksa.

Salib membawa Simon kepada 
Yesus. Tetapi sesungguhnya apa 
yang terjadi justru membawa 
Simon ke sesuatu yang jauh 
lebih berharga. Salib membawa 
Simon kepada Yesus, yang adalah 
Hidup. Bahkan dia tidak perlu 
lagi mempersembahkan korban, 
sebab Yesus lah Anak Domba Allah 
yang disembelih untuk menebus 
dosanya.

Salib menuntun Simon berjalan 
pada langkah Yesus. Ketika 
disuruh oleh tentara untuk 
memikul salib Yesus, Simon tidak 
bisa seenaknya jalan sendiri. 
Dia harus mengikuti Yesus ke 
mana pun Yesus pergi, tepat di 

belakangnya Yesus. Salib tidak 
hanya memberikan Hidup tetapi 
juga arti/tujuan hidup dengan 
menuntun Simon untuk berjalan di 
jalan sengsara Yesus.

Salib mengubah total hidup 
Simon dan bahkan seluruh 
keluarganya. Simon ke Yerusalem 
tidak hanya mendapatkan 
pengampunan dosa tetapi 
memperoleh hidup baru. 
Pengampunan dosa hanyalah 
awal dari keselamatan itu. 
Keselamatan yang sesungguhnya 
adalah hidup yang baru di dalam 
kerajaan Allah. Usai seluruh 
kejadian tersebut, Simon kembali 
ke Kirene dan keluarganya yang 
melihat perubahan hidup Simon 
ikut diselamatkan. Salib membuat 
Simon menjadi bagian dari karya 
terbesar Allah yaitu keselamatan 
umat manusia. Simon yang 
memikul salib Yesus walau hanya 
beberapa saat dan kelihatannya 
tidak berarti, tetapi tercatat dalam 
tiga Injil. 
(disadur dari: repliquebrisbane.org/
Nino)
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Korban tindak pidana di 
Indonesia memiliki hak 
untuk mendapatkan ganti 

rugi. Ganti rugi tersebut dibagi 
dalam 2 bentuk, yakni restitusi 
dan kompensasi. Restitusi 
sendiri merupakan ganti rugi 
yang diberikan oleh pelaku 
tindak pidana kepada korban 
tindak pidana yang dia lakukan, 
sedangkan kompensasi adalah 
ganti rugi yang diberikan oleh 
negara kepada korban tindak 
pidana. Baik restitusi maupun 
kompensasi diberikan melalui 
proses peradilan dan putusan 
hakim.

RESTITUSI
Beberapa peraturan yang 
mengatur restitusi adalah UU 
Perlindungan Saksi dan Korban, 
UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO), 
UU Perlindungan Anak, UU 
Pemberantasan Terorisme terbaru 
(revisi tahun 2018), PP 43/2017 
tentang Pelaksanaan Restitusi 
Bagi Anak yang Menjadi Korban 
Tindak Pidana, dan PP 7/2018 
tentang Pemberian Kompensasi, 
Restitusi, dan Bantuan Kepada 
Saksi Korban. Sehingga beberapa 
tindak pidana yang korbannya 
memiliki peluang cukup besar 
mendapatkan restitusi adalah 
korban TPPO dan anak yang 
menjadi korban tindak pidana.

Korban tindak pidana lain 
bukan berarti tidak mungkin 
mendapatkan restitusi, namun 
peluangnya tidak semudah 
korban TPPO dan korban usia 
anak dikarenakan peraturan 
pelaksanaannya masih belum 

sekuat restitusi untuk korban 
TPPO dan korban usia anak.

Pengajuan restitusi jika 
mengacu kepada pasal 7A UU 
31/2014 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban dapat 
dilakukan sebelum atau setelah 
putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap melalui Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK), di mana kemudian 
LPSK menyampaikan hasil 
penghitungan restitusi kepada 
jaksa untuk disampaikan pada saat 
tuntutan.

Sedangkan apabila restitusi 
diajukan setelah putusan 
pengadilan yang telah 
memperoleh keputusan 
hukum yang tetap, maka LPSK 
menyampaikan penghitungan 
restitusi ke pengadilan untuk 
memperoleh penetapan (pasal 7A 
ayat 5 UU 31/2014).

Adanya restitusi juga 
menandakan pergeseran tujuan 
penghukuman yang sebelumnya 
berorientasi kepada pelaku 
menjadi berorientasi kepada 
korban. Pemikiran ini berkembang 
dalam paradigma penghukuman 
restorative justice di mana 
penghukuman juga merupakan 
upaya pencarian keadilan dengan 
cara pemulihan hubungan antara 
pelaku dan korban yang dianggap 
rusak akibat adanya suatu 
kejahatan (Marshall, 1999).

KOMPENSASI
Perbedaan kompensasi dan 
ganti rugi adalah pihak yang 
memberikan ganti rugi tersebut, 

jika restitusi adalah pelaku, maka 
kompensasi adalah negara. Untuk 
proses mendapatkan kompensasi 
juga mirip dengan restitusi, 
yakni harus berdasarkan putusan 
pengadilan, dan kemudian 
difasilitasi melalui anggaran LPSK 
dalam hal pencairannya.

Beberapa aturan yang 
mengatur kompensasi adalah UU 
Perlindungan Saksi dan Korban, 
UU Hak Asasi Manusia, dan UU 
Pemberantasan Terorisme yang 
baru. Dengan demikian ada 2 
tindak pidana yang korbannya 
berhak atas ganti rugi, yakni 
korban terorisme dan pelanggaran 
HAM yang berat.

Implementasi kompensasi 
mulai berhasil ketika hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
turut memutuskan pemberian 
kompensasi dalam vonis untuk 
pelaku terorisme di Gereja 
Samarinda, putusan ini juga 
menjadi tonggak sejarah adanya 
putusan kompensasi pertama. 
Beberapa contoh lain pemberian 
kompenasi juga ada dalam 
peradilan perkara terorisme Bom 
Thamrin, Mapolda Sumatra Utara, 
hingga terorisme di Gereja St. 
Lidwina Sleman.

Berbeda dengan terorisme, 
kompensasi untuk korban 
pelanggaran HAM yang berat 
masih belum bisa diwujudkan 
mengingat belum terbentuknya 
pengadilan HAM.

Kompensasi selain menjadikan 
peradilan yang berfokus pada 
korban, juga menunjukkan 
kehadiran negara bagi korban.

A N D R E A S  L .  L U K W I R A
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Hidup di Jakarta dengan segala kesibukan dan dinamikanya, 
terkadang membuat kehidupan terasa penat dan menumpulkan hati. 

Perlu rehat sejenak dari hiruk pikuknya aktivitas untuk bisa me-recharge diri 
sekaligus berkontemplasi tentang apa yang terjadi di hidup kita.
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Gua Maria Lembah Karmel 
Lembang bisa jadi salah 
satu alternatif tempat 

yang bisa didatangi. Selain 
lokasinya yang dekat dengan 
ibu kota, Gua Maria yang sudah 
berdiri megah sejak zaman 
Belanda ini menyajikan suasana 
yang asri dan hening karena 
posisinya sendiri berada di 
dataran tinggi dan merupakan 
kawasan pertapaan Karmel. Gua 
Maria Lembah Karmel sendiri 
berada di bawah pengawasan 
Biara Susteran OCD (Ordo 
Carmelitarum Discalceatorum) 
yang spiritualitasnya adalah 
pertapaan. Sedikit informasi, 
tempat wisata religi dan sekaligus 
tempat beribadah ini masih 
berdiri dengan indah, bahkan 
kini bertambah indah sesudah 
dilakukan renovasi yang selesai 
pada tahun 1989. 

Beralamat di Jalan Karmel 2/51 
Lembang, Bandung Barat, Jawa 
Barat, akses menuju tempat 
ini sangat mudah. Jika Anda 
memakai kendaraan umum dari 
tengah kota Bandung, Anda bisa 
mengambil jurusan terminal 
Ledeng, dilanjutkan kendaraan 
umum menuju Lembang. Jika 
memakai mobil dari tol Jagorawi, 
ambil arah keluar di Pasteur untuk 
masuk ke tengah kota Bandung, 
dan dari situ ambil jalan yang 

mengarah ke Lembang. Setelah 
masuk Lembang, sebelum pasar 
Lembang, ada hotel Pesona 
Bambu, dan di samping hotel 
itu ada jalan menuju gua Maria 
Karmel, yang nama lokasinya juga 
terpampang jelas pada papan 
di dalam mulut gang. Jika Anda 
berangkat dari Jakarta, kira-kira 
akan memakan waktu sekitar 3 
jam perjalanan.

Setelah sampai, dua buah 
pintu gerbang bergaya klasik 
yang tinggi dan indah bertuliskan 
‘Akulah Jalan Kebenaran dan 
Hidup’ menjadi jalan masuk ke 
kompleks jalan salib. Kurang lebih 
50 meter dari gerbang utama kita 
langsung bisa melihat patung 
Yesus berdoa di Taman Getsemani. 
Di sebelah kanan patung Yesus 
berdoa, terdapat dua buah 
penunjuk jalan. Yang satu Jalan 
Salib dengan penanda Patung 
Yesus memanggul salib, lainnya 
Patung Bunda Maria sebagai 
penunjuk arah menuju Gua Maria.

Jika Anda memutuskan untuk 
ikut menelusuri kisah sengsara 
Yesus sebelum mampir berdoa di 
Gua Maria, Anda bisa mengambil 
jalur Jalan Salib yang setiap 
perhentiannya terdapat patung 
Via Dolorosa. Anda juga boleh 
langsung berdoa di Gua Maria 
Karmel dengan latar belakang 

bukit yang menambah khidmat 
suasana saat berdoa.

Pergi sendiri atau dengan 
rombongan kecil sangat 
disarankan saat berkunjung demi 
menjaga suasana keheningan 
dan nyaman. Jika Anda ingin 
berkunjung pada hari Minggu atau 
hari libur bahkan pada bulan Mei 
dan Oktober, keheningan Anda 
mungkin sedikit terganggu karena 
ramainya pengunjung.

Meski merupakan tempat 
ziarah, Gua Maria Karmel yang 
diresmikan pada 11 Februari 1989 
oleh bapak Uskup Bandung Mgr. 
A. Djaja Siswaja, Pr didampingi 
oleh Pastor Wim Peeters, SMM 
ini mendapatkan 94 penilaian 
excellent dari 147 orang lewat 
tripadvisor.com. Kemungkinan 
besar penilaian ini didasari oleh 
fasilitas yang ada di dalam lokasi 
ziarah seperti lahan parkir, toilet 
umum yang bersih, mudahnya  
mencari transportasi dan 
akomodasi seperti penginapan di 
sekitar.

Jika Anda ingin sekaligus 
mengikuti misa di Pertapaan 
Karmel atau Gereja St. Maria 
Fatima, berikut jadwalnya: Senin-
Sabtu pukul 06.30 WIB, Sabtu 
pukul 17.45 WIB sedangkan 
Minggu pukul 08.00 WIB. 
(Shella/ berbagai sumber)
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Dengan kemajuan teknologi, 

aktivitas masa kini tidak 

terlepas dari penggunaan 

gadget. Mulai dari pekerjaan 

hingga aktivitas yang bersifat 

hiburan, kita dibantu dengan 

gadget seperti laptop, handphone, 

playstation dan sebagainya. 

Namun sayangnya, penggunaan 

gadget sering disebut sebagai 

penyebab terjadinya gangguan 

nyeri pada tangan yang disebut 

Carpal Tunnel Syndrome (CTS). 

Apakah benar penggunaan gadget 

menyebabkan CTS?

Sebelumnya, kita perlu 

mengetahui apa sebenarnya 

CTS itu. Carpal Tunnel Syndrome 

(CTS) adalah gangguan fungsi 

syaraf median pada pergelangan 

tangan yang disebabkan oleh 

peningkatan tekanan pada saluran 

karpal (carpal tunnel) yaitu bagian 

yang dibatasi oleh tulang-tulang 

karpus dan ligamentum karpal 

transversus. Gejala yang umum 

dirasakan yaitu rasa sakit yang 

menyebar, mati rasa, kesemutan 

pada pergelangan tangan, ibu jari, 

telunjuk, jari tengah, dan setengah 

bagian jari manis yang berdekatan 

dengan jari tengah, serta tangan 

sulit digerakkan. Hal tersebut 

tentunya dapat mengganggu 

aktivitas kita sehari-hari.

Beberapa artikel maupun 

penelitian mengatakan bahwa 

penggunaan gadget tidak 

berhubungan signifikan ataupun 

menyebabkan CTS. Justru obesitas 

yang menjadi faktor risiko 

terjadinya CTS pada usia muda. 

Sedangkan tangan yang bekerja 

terlalu berat, menekuk tangan 

yang dilakukan berulang-ulang 

atau dalam waktu lama dapat 

memperburuk gejala CTS. Selain 

itu, laki-laki lebih banyak yang 

mengalami gejala CTS daripada 

perempuan. Hasil-hasil penelitian 

tersebut tentunya mengecualikan 

lansia, ibu hamil, dan yang 

mempunyai penyakit diabetes, 

arthritis (radang sendi) atau 

penyakit lain dengan gejala yang 

mirip dengan CTS.

Meskipun demikian, kita 

tetap harus membiasakan diri 

menggunakan gadget pada posisi 

yang benar dan tidak berlebihan. 

Selain itu, kita juga harus menjaga 

agar berat badan normal, serta 

menggunakan teknik yang benar 

dalam beraktivitas berat. Dan 

untuk mengetahui seseorang 

mengalami CTS atau tidak, 

sebaiknya konsultasi dengan 

dokter untuk kepastian diagnosis 

serta penanganannya. Semoga 

bermanfaat!

F R A N S I S C A  G A N D H I
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Ada seorang petani yang amat miskin bernama Yosef. Setiap selesai berladang, Yosef menuruni 
bukit menuju rumahnya sambil bersiul. Dia selalu bersyukur atas semua yang terjadi pada dirinya. 
Setibanya di rumah, Yosef memeluk istrinya Marusha dan anaknya Kristye. Besok adalah hari 

Jumat Agung, peringatan wafatnya Yesus. Yosef sudah mempersiapkan hari itu, “Aku akan membawa 
persembahan yang terbaik,” ujarnya.

Istri dan anaknya tidak mempercayai hal itu. Mereka sangat miskin. Bagaimana caranya membawa 
persembahan yang terbaik? Yosef lalu berkata kepada istri dan anak perempuannya, “Yah, kita memang 
miskin, tapi kita punya ayam yang memberi telur paling segar, lebah yang memberi lilin dan madu terbaik, 
serta kebun sayuran dengan sayur yang enak, kan?”

Yosef lalu berkata pada Kristye, anaknya, “Anakku, sebelum makan malam, kamu harus mencari telur 
terbesar dan tersegar. Letakkan di atas meja dan aku akan membuat sesuatu yang indah dari telur-telur 
itu.”

Sesudah makan malam, Kristye meletakkan telur terbaiknya di atas piring sesuai perintah ayahnya. 
Lalu, mulailah Yosef berkarya. Dibuatnya garis-garis pada permukaan telur itu dengan pena yang sudah 
dicelupkannya pada lilin lebah. Dia menggambar ayam, cemara, dan bintang.

Kemudian, Yosef mencelupkan telur itu pada carian berwarna kuning dari bunga marigold. Ia tambahkan 
warna oranye yang berasal dari wortel. Kini, telur sudah semakin cantik karena semakin banyak 
warnanya.

Malamnya, Marusha memasak beri hitam dari kebun sayuran mereka. Air rebusannya berwarna hitam. 
Dengan hati-hati Yosef mencelupkan telurnya pada air rebusan beri hitam. Namun, ketika telur tersebut 
diangkat dari air,  semuanya menjadi gelap. Hilang sudah semua gambar dan warna-warni lainnya. Yosef 
panik, ia terdiam sesaat. Lalu berkata lirih pada istri dan anaknya, “Yang kuinginkan adalah persembahan 
sempurna untuk Tuhan, tapi aku melakukan kesalahan. Telur-telur ini menjadi tidak indah. Maafkan aku, 
Nak, sepertinya hanya telur hitam ini yang bisa aku persembahkan untuk hari Jumat Agung besok.”

Akhirnya, mereka pergi ke gereja dengan membawa telur gelap dibungkus dengan kain sulaman Marusha. 
Sesampainya di sana, semua orang sudah membawa persembahannya masing-masing,. Ketika saatnya 
persembahan, setiap orang membawanya ke depan altar. Yosef mengambil saat paling akhir. Dengan 
berat hati, Yosef lalu meletakkan persembahannya dan kembali ke tempat duduknya. Lalu ibadat Jumat 
Agung dilanjutkan.

Dua hari kemudian, hari Paskah tiba. Semua orang datang ke gereja untuk merayakan Paskah. Nyanyian 
gereja berkumandang. Inilah saatnya Imam memberkati persembahan. Tak terkecuali persembahan 
Yosef yang mungil. Ketika persembahan dari Yosef dibuka, semua orang dalam gereja terpana. Telur 
persembahan Yosef indah sekali. Bahkan telur terindah yang pernah mereka lihat. Gambar-gambar pada 
telur itu menjadi lebih tajam dan indah, warna-warni menjadi mengkilap keemasan. Orang-orang di dalam 
gereja menyebut hal itu mukjizat.

Itulah awal mula telur Paskah. Tanda sebuah keajaiban dari Tuhan. Selamat Paskah adik-adik!
(Legenda ini berasal dari Ukraina, dari Easter Story yang ditulis oleh Augsburg Fortress. Sumber: tilimendongeng.blogspot.com)
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Majalah INRI selalu 
berusaha memberikan 
sajian yang menarik 

untuk dibaca. Dari mulai isi 
tulisan, rubrik yang disajikan, 
dan juga tampilan layout dari 
majalah itu sendiri. Layout yang 
menarik pasti akan memberikan 
kesan yang baik juga untuk 
para pembaca. Kali ini kita akan 
berkenalan dengan salah satu 
kontributor layouter dari Majalah 
INRI, yaitu Robertus Alfianto.

Remaja kelahiran Jakarta, 23 
April 2002 ini memang memiliki 
hobi di bidang desain grafis. 
Bukan kebetulan juga Robert, 
panggilannya, merupakan 
salah satu lulusan dari Sekolah 
Menengah Kejuruan jurusan 
Desain Komunikasi Visual 
(DKV). “Dari dulu saya sudah 
hobi menggambar dan sudah 
tertarik di bidang ini,” ujarnya.

Robert juga bercerita 
bagaimana pengalamannya 
dalam membuat desain poster, 
layout buku, dan lain-lain. “Saat 
masih praktik kerja lapangan dulu, 
saya pernah diminta klien untuk 
membuat kartu Belajar untuk 
anak-anak. Menurut saya itu salah 
satu pengalaman yang paling sulit. 
Saya harus menyesuaikan selera 
anak dan juga bagaimana desain 
yang menarik untuk anak-anak.”

Anak dari pasangan Heribertus 
dan Yuliana ini biasanya 
sebelum membuat desain, ia 
bernegosiasi dulu dengan klien 
dan menyamakan ide yang 
diusung. Selain itu, pemilihan 
warna juga penting bagi sebuah 
karakter produk. “Terkadang 
saya menemukan kesulitan 
dalam menyamakan persepsi 
dengan klien. Selain itu, saat kita 
sudah menyamakan persepsi 
dengan klien, ternyata masih 

belum cocok juga. Dari situ 
biasanya klien mulai mengolok-
olok karya kita karena tidak bisa 
menyamakan ide yang saya buat 
dengan keinginannya. Cukup sulit 
memang menanggapi masalah ini, 
karena yang mahal adalah idenya, 
bukan produknya,” ujar Robert.

Remaja dari lingkungan Maria 
Fatima ini juga merupakan Ketua 
OMK Wilayah 4 yang baru terpilih 
tahun lalu dengan masa bakti 
tahun 2019-2022. “Awalnya 
saya mulai gabung ke OMK itu 
tahun 2018 saat diajak teman. 
Setelah ikut hampir satu tahun, 
saya sedikit “dicemplungin” 
untuk menjadi ketua OMK. 
Namun, saya siap untuk 
memimpin OMK wilayah saya.”

“Salah satu kegatan yang sering 
kami lakukan adalah KUBIK, 
yaitu kumpul berisi asyik. Di 
acara ini, kami biasanya sharing 
santai. Acara ini sebenarnya 
sudah dimulai dari ketua OMK 
terdahulu dan masih saya lakukan 
karena ini salah satu cara untuk 
menjaga OMK bisa terus kumpul 
dan tidak hilang karena masih 
banyak OMK yang kalau tidak 
ada acara, lalu menghilang,” 
kata Robert. Untuk menjaga 
agar OMK tetap berkumpul 
memang sulit dan hal ini dirasakan 
betul oleh Robert selama ini.

“Awalnya yang ikut KUBIK cukup 
banyak karena bertepatan dengan 
liburan sekolah. Jadi gampang 
untuk mengumpulkan anak-
anak. Namun, lama-kelamaan 
jumlahnya berkurang. Padahal 
jeda antar acara tidak terlalu 
lama, kami mengadakan KUBIK 
sebulan sekali,” jelas Robert. 

Selama mengikuti OMK, 
tak jarang berbagai kesulitan 
menghambat Robert. Mahasiswa 
Unindra jurusan Desain 
Komunikasi Visual ini berharap 
agar OMK bisa bersama-sama 
memiliki rasa tanggung jawab atas 
pilihannya. “Selama ini mereka 
sudah memberikan kepercayaan 
dan tanggung jawab kepada 
saya sebagai pemimpin mereka, 
tapi saya juga butuh dukungan 
dari mereka dalam menjalankan 
OMK ini. Saya tidak bisa sendiri 
mengurus OMK ini dan butuh 
bantuan dari kalian yang sudah 
memilih saya menjadi pemimpin. 
Saat kita memilih, seharusnya kita 
bertanggung jawab atas pilihan 
kita dan mendukungnya,” katanya.

Menutup wawancara, Robert 
menyampaikan sedikit harapannya 
untuk seluruh OMK di Paroki 
Cilangkap. “Saya berharap OMK 
paroki bisa bergerak bersama-
sama. Tidak terkotak-kotak lagi 
dengan nama wilayah masing-
masing, tapi bergerak bersama 
dengan nama Paroki Cilangkap. 
Saya juga berharap agar makin 
banyak OMK yang mulai aktif lagi 
karena banyak keuntungannya 
mengikuti OMK. Selain ada 
cerita yang nanti diteruskan ke 
anak cucu, kita juga mendapat 
pengalaman berorganisasi 
yang akan sangat berguna saat 
memasuki dunia perkuliahan 
dan dunia kerja. Intinya, jangan 
takut salah dan baperan sebagai 
OMK,” tutup Robert. (Nanta)

Jangan takut 
salah dan 
baperan 

sebagai Orang 
Muda Katolik
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Kolom buletin



Kolom buletin
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MerpatiCredit UnionMerpatiCredit Union

TPA Cijantung
Sek. PSE Paroki St. Aloysius Gonzaga
Jl.Pendidikan III No.2, Cijantung     
Waktu Pelayanan :
Minggu Pagi,  Pukul : 08.00 - 10.30 
Minggu Sore, Pukul : 18.00 - 20.00

TPA Cilangkap
Salon Mona (Depan Gereja)
Jl. Bambu  Wulung , Bambu Apus
Waktu Pelayanan :
Minggu Pagi,  Pukul : 07.30 - 10.30 

TEMPAT PELAYANAN
Kantor Pusat
Jl. Pertanian III/26, Pasar Minggu
Telp. (021) 78831286, Fax (021) 7819775
      081222522262,        
email : koperasi_merpati@yahoo.co.id
www.kopdit-merpati.com

Waktu Pelayanan :
Senin - Jumat, Pukul : 08.00 -16.00
Minggu,  Pukul : 08.00 - 11.30 
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MerpatiCredit UnionMerpatiCredit Union

TPA Cijantung
Sek. PSE Paroki St. Aloysius Gonzaga
Jl.Pendidikan III No.2, Cijantung     
Waktu Pelayanan :
Minggu Pagi,  Pukul : 08.00 - 10.30 
Minggu Sore, Pukul : 18.00 - 20.00

TPA Cilangkap
Salon Mona (Depan Gereja)
Jl. Bambu  Wulung , Bambu Apus
Waktu Pelayanan :
Minggu Pagi,  Pukul : 07.30 - 10.30 

TEMPAT PELAYANAN
Kantor Pusat
Jl. Pertanian III/26, Pasar Minggu
Telp. (021) 78831286, Fax (021) 7819775
      081222522262,        
email : koperasi_merpati@yahoo.co.id
www.kopdit-merpati.com

Waktu Pelayanan :
Senin - Jumat, Pukul : 08.00 -16.00
Minggu,  Pukul : 08.00 - 11.30 
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