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PENGANTAR

Buku ini ditulis dalam rangka lima puluh tahun Paroki 
Santo Paulus, Pasarmerah - Medan yang diprakarsai 

oleh Pastor Paroki, Fransiskus de Sales Borta Parlindungan 
Rumapea, O.Carm., dan Pastor Rekan, Lukas Jokoprasetyo, 
O.Carm. bersama dengan segenap jajaran Dewan Pastoral 
Paroki. Tujuan penulisan buku ini ialah untuk pengetahuan 
asal usul dan perjalanan paroki dan stasinya sebagai sumber 
akurat akan hal-hal berkaitan dengannya. Untuk maksud 
tersebut, buku ini diberi judul Perjalanan Lima Puluh Tahun 
Paroki Santo Paulus, Pasarmerah - Medan (1967-2017). 
 Argumen pertama yang disampaikan dalam buku ini 
adalah alasan perayaan pesta lima puluh tahun (pesta emas) 
pada tahun 2017. Dasar ini perlu sekali diklarifikasi untuk 
menghindari perayaan sejenis yang salah kaprah di kemudian 
hari. Dengan pengetahuan akan bagian ini, umat paroki 
memiliki alasan mendasar untuk menetapkan sebuah paroki, 
dalam hal ini Santo Paulus, Pasarmerah - Medan, sehingga 
membantu mereka dalam pengenalan dan kasih terhadap 
paroki.
 Pokok pembahasan berikutnya adalah penelusuran 
awal mula kehadiran Gereja di masing-masing stasi (Santo 
Diego, Martoba; Santo Benediktus, Marindal; Santo Yohanes 
Penginjil, Mandala dan Santo Paulus, Pasarmerah) yang 
ditandai dengan baptisan pertama.1 Untuk melengkapi data 
historis, perjalanan masing-masing stasi juga dituliskan sesuai 
dengan ciri khasnya yang disertai oleh riwayat hidup pelindung 
masing-masing stasi. Pada bagian pembahasan masing-masing 
stasi, baptisan terakhir yang dicatat di Buku Baptis Paroki 

1   Simon Stock adalah stasi baru di Selambo yang terletak di daerah Amplas yang 
     didirikan pada tahun 2015. Stasi ini juga dibahas secara infromatif, karena masih 
     memulai perjalanan sejarahnya.

Pengantar
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induk (Katedral) juga dicantumkan untuk memudahkan umat 
beriman dalam pengurusan surat-surat gerejani. Oleh sebab 
itu, mereka yang membutuhkannya tahu ke mana harus pergi 
untuk mendapatkannya. Pencatatan terakhir di Buku Baptis 
di Paroki induk (Katedral) juga merupakan indikasi waktu 
integrasi stasi tersebut ke Paroki Santo Paulus, Pasarmerah - 
Medan.
 Penyajian berikutnya adalah perkembangan Paroki Santo 
Paulus, Pasarmerah. Setelah ditetapkan sebagai paroki, hingga 
tahun ini (2017) genap berusia lima puluh tahun. Bahasan 
ini akan menyajikan perjalanan paroki yang didampingi oleh 
para Pastor dan gembala lainnya untuk mengarahkan umat 
paroki sampai pada keadaannya yang sekarang. Bagian ini 
akan ditutup dengan daftar lengkap para Pastor dan gembala 
lainnya yang tinggal di Pastoran Santo Paulus, Pasarmerah - 
Medan.
 Pastoral paroki akan melengkapi perkembangan paroki, 
sehingga perjalanan Paroki Santo Paulus, Pasarmerah menjadi 
lengkap dan menyeluruh karena menyajikan hal-hal mendasar 
yang terjadi dan dilaksanakan melalui tugas penggembalaan. 
Peristiwa dan hal-hal yang tidak bisa tertampung di dalam 
dua pembahasan sebelumnya dituliskan di dalam catatan 
memorandum sehingga informasi mengenai paroki menjadi 
lengkap.
 Tiga pembahasan terakhir (Kamus Istilah, Index dan 
Kepustakaan) memfasilitasi cara membaca dan pencarian 
secara efektif dan efisien mengenai perjalanan sejarah Paroki 
Santo Paulus, Pasarmerah - Medan. Kamus istilah adalah 
gambaran argumen yang dibahas di dalam buku ini, terlebih-
lebih secara khusus Paroki Santo Paulus, Pasarmerah - Medan. 
Index yang terdiri dari indeks nama, tempat dan argumen 
mengindikasikan tempat (halaman) pembahasan di dalam 
buku ini. Sementara itu, kepustakaan merupakan informasi 
sumber yang sangat penting dan mendasar untuk realisasi 
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buku ini, sehingga buku ini dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah dan historis. Di samping itu, peneliti yang 
ingin mendalami lebih lanjut akan argumen tertentu, dapat 
memperoleh indikasi tempat sumber tersimpan untuk 
penelitian lebih khusus.
 Untuk mengakhiri pengantar ini, penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kepada siapa saja yang terlibat dalam 
penulisan buku ini, yang secara khusus pengurus arsip Ordo 
Karmel Indonesia, Ordo Karmel Belanda, Komisariat Ordo 
Karmel Sumatra, Keuskupan Agung Medan, Paroki Santo 
Paulus, Pasarmerah dan Paroki Katedral, Medan. Perpustakaan 
yang turut aktif dalam penulisan buku ini adalah  Perpustakaan 
Ordo Karmel Malang. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada 
Carmel Vision yang mengedit DVD wawancara tokoh saksi 
sejarah yang masih hidup dari Paroki Santo Paulus, Pasarmerah 
- Medan dan Penerbit Karmelindo yang menerbitkan buku ini. 
Ucapan terima kasih terakhir ditujukan kepada Pastor Paroki, 
Fransiskus de Sales Borta Parlindungan Rumapea, O.Carm., 
dan Pastor Rekan, Lukas Jokoprasetyo, O.Carm. bersama 
dengan segenap jajaran Dewan Pastoral Paroki yang mewakili 
umat Paroki Santo Paulus, Pasarmerah yang memercayakan 
penulisan buku ini untuk direalisasikan.

Edison R.L. Tinambunan, O.Carm.

Pengantar
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BAB I
DASAR PERAYAAN LIMA PULUH TAHUN 

(IUBILEUM)

Dasar pesta lima puluh tahun Paroki Santo Paulus, 
Pasarmerah bertitik tolak dari Katalog Keuskupan 

Agung Medan yang menyatakan bahwa paroki ini secara 
resmi berpisah dari Paroki Katedral pada tahun 1967.1 
Oleh sebab itu, dengan perhitungan matematis, tahun ini 
(2017), Paroki Santo Paulus, Pasarmerah genap berusia lima 
puluh tahun yang sering disebut dengan “iubileum”.2 Buku 
Katalog tersebut dikeluarkan oleh pimpinan Gereja lokal 
dan sebagai anggota Gereja, umat beriman mengamininya. 
Akan tetapi, jika pendasaran ditetapkan tahun 1967 sebagai 
titik tolak pendirian paroki, maka dasar dan latar belakang 
perlu ditunjukkan. Dengan kata lain, penetapan tahun itu 
bukan asal ditentukan begitu saja, melainkan memiliki 
kriteria historis yang memberikan bukti-bukti yang bisa 
dipertanggungjawabkan.

1    Katalog Keuskupan Agung Medan 2014: Medan, Keuskupan Agung Medan, 2014, 
     hlm. 19-20.
2   Perayaan lima puluh tahun juga disebut dengan iubileum, walaupun konteksnya 

agak berbeda. Iubileum berasal dari bahasa Latin (iubilaeum atau dalam kata 
kerja dengan iubilare; orang yang merayakan perayaan tersebut disebut dengan 
iubilaris). Konteks perayaan ini adalah perayaan meriah karena remisi dari 
hukuman atau dari kesalahan. Dalam konteks gerejani, iubileum dihubungkan 
dengan indulgentia, dalam arti remisi atau penghapusan dosa yang biasanya 
dianugerahkan secara periodik. Awalnya adalah setiap kelipatan tahun 100 yang 
digagas pertama sekali oleh Paus Bonifatius  VIII (1294—1303); kemudian Paus 
Clemen VI (1342—1352) mereduksi durasi menjadi setiap kelipatan 50 tahun; 
Paus Pius XI (1922—1939) mereduksi lagi menjadi setiap kelipatan 25 tahun 
yang berlaku sampai saat ini. Pada peristiwa tertentu, Gereja bisa menetapkan 
iubileum sewaktu-waktu tanpa kelipatan 25 tahun, seperti Kerahiman Ilahi (8-
12-2015 [Maria Dikandung Tanpa Noda]—20-11-2016 [Yesus Kristus Raja 
Semesta Alam]) untuk kebutuhan umat beriman.

Dasar Perayaan Lima Puluh Tahun (Iubileum)
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1. Awal Kehadiran Umat
 Paroki Santo Paulus memiliki kompleksitas yang menarik 
untuk ditelusuri. Salah satu di antaranya adalah kehadiran 
umat pertama sekali di daerah teritorial yang dimilikinya. 
Sumber-sumber yang dikumpulkan menunjukkan kehadiran 
umat sudah ada lebih satu dekade sebelum paroki terbentuk 
yang akan ditunjukkan pada pembahasan masing-masing 
stasi. 
 Jika dasar ini dijadikan sebagai titik tolak menjadi paroki, 
maka penentuan waktu akan sulit ditetapkan. Di samping 
itu, berbagai pendapat awal mula kehadiran umat akan 
bermunculan dan akan menambah kompleksitas dan semakin 
rumit, karena berbagai argumen dan pendapat seakan-akan 
menjadi dasar kuat untuk penetapan. Sebagai pendasaran 
historis, penetapan gagasan waktu seperti ini akan menjadi 
tidak valid, karena kekurangan dokumen tertulis. Oleh sebab 
itu, alasan dan dasar akan menjadi rancu dan subjektif karena 
tidak memberikan suatu kesepakatan.

2.	 Buku	Baptis
 Kompleksitas awal mula umat bisa diatasi dengan Buku 
Baptis. Pada umumnya paroki dibentuk dengan dua cara. Cara 
pertama adalah pendirian paroki secara langsung, tanpa ada 
hubungan dengan paroki lain, seperti Paroki Katedral, Santa 
Maria Yang Dikandung Tanpa Noda Asal yang telah berdiri 
sebagai paroki pada tahun 1879.3 Cara kedua adalah dengan 
pemekaran. Jika suatu paroki dianggap terlalu besar baik 
itu secara teritorial maupun jumlah umat, maka bagian dari 
paroki yang dianggap layak dimekarkan menjadi paroki baru. 
Sehubungan dengan itu, Paroki Santo Paulus, Pasarmerah 
adalah pemekaran dari Paroki Katedral.
 Segala sesuatu yang berkaitan dengan paroki di daerah 

3    Katalog Keuskupan Agung Medan 2014, hlm. 17-18.
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Pasarmerah dicatat di Paroki Katedral, termasuk juga 
pembaptisan. Sejak tahun 1967, pencatatan pembaptisan 
dan Sakramen lainnya terpisah dari Katedral. Artinya, Paroki 
Santo Paulus, Pasarmerah berdiri secara administratif sebagai 
paroki mulai dari tahun tersebut, sehingga segala sesuatu 
yang berkaitan dengan paroki, tidak lagi dicatatkan di Buku 
Baptis Paroki induk, Katedral. Inilah indikasi dasar dan utama 
menjadi Paroki Santo Paulus, Pasarmerah.
 Bentuk fisik yang bisa kita lihat adalah Buku Baptis Paroki 
Santo Paulus, Pasarmerah dan Paroki Katedral. Baptisan 
pertama di Paroki Santo Paulus, Pasarmerah dilaksanakan dan 
dicatat pada 16 Juli 1967,4 atas nama Ignasius Gamar Bangun, 
Clemens Lumbantobing dan Alphonsus Lumbantobing (lihat 
tabel 1). Tanggal tersebut (16 Juli), bertepatan dengan hari 

4   Atas dasar ini, Keuskupan menetapkan Buku Baptis Paroki mulai pada tahun 
1967, yang sebelumnya bergabung dengan Katedral, Katalog Keuskupan Agung 
Medan 2014, hlm. 19-20.

St. Paulus, Buku Baptis I, hlm. 1 mencatat baptisan pertama 
pada 16 Juli 1967.

Tabel 1

Dasar Perayaan Lima Puluh Tahun (Iubileum)
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raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang adalah 
hari raya Ordo Karmel. Sebagai Karmelit, hari tersebut spesial 
bagi Pastor Beatus Peper dan sebagai gembala dan tidak kalah 
spesial karena menjadi hari titik tolak Pasarmerah sebagai 
paroki.
 Sementara itu, Paroki Katedral mencatatkan pembaptisan 
terakhir pada 26 November 1967 dengan indikasi teritorial 
Pasarmerah (lihat tabel 2). 

 Kedua sumber ini tidak sinkron. Semestinya, Paroki Santo 
Paulus memulai pencatatan aktivitas parokial tersebut tidak 
lagi dicatatkan di Buku Baptis Paroki induk, Katedral. Dalam 
realitas tidaklah demikian. Hal ini bisa terjadi karena situasi 
dan latar belakang Paroki Santo Paulus, Pasarmerah memiliki 
kerumitan, terlebih-lebih tiga stasi yang berada di daerah 
teritorialnya (Santo Diego, Martoba; Benediktus, Marindal 
dan Yohanes Penginjil, Mandala) pada saat dijadikan sebagai 
paroki. Kerumitan ini akan ditunjukkan pada pembahasan 
masing-masing stasi.

Paroki Katedral, Buku Baptis V, hlm. 134.

Tabel 2
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 Pernyataan yang bisa diambil dari kedua Buku Baptis 
ini ialah bahwa Paroki Santo Paulus, Pasarmerah berdiri 
sebagai paroki pada tanggal 16 Juli 1967 karena memulai 
pencatatan administrasi layaknya sebagai paroki. Memang 
pencatatan baptisan masih tetap dilaksanakan sampai pada 
tanggal 26 November 1967 di Katedral, dan setelah itu tidak 
lagi, bertujuan untuk efektivitas pelaksanaan pelayanan dan 
masa transisi yang masih tetap dibantu dari paroki induk, 
Katedral.

3. Dokumen Lain
 Satu catatan kecil atau bisa dikatakan suatu memorandum 
yang kelihatannya sederhana sekali tetapi memiliki arti 
sangat berharga untuk pembentukan Paroki Santo Paulus, 
Pasarmerah. Memorandum itu secara kebetulan ditemukan 
di arsip Keuskupan yang bertuliskan dalam bahasa Belanda 
“Medan, Pasarmerah, Paroekieboeken vanaf 1967, Tevoren, 
Medan Katedral” (Medan, Pasarmerah, Buku Paroki dari 1967, 
Sebelumnya Medan Katedral). Memorandum ini berarti bahwa 
Pasarmerah menjadi paroki dengan perpisahan Buku Paroki 
(salah satunya adalah Buku Baptis) dari Katedral Medan. Arti 
yang lebih spesifik, Pasarmerah menjadi paroki pada tahun 
1967 dengan perpisahan Buku Paroki dari induknya, Paroki 
Katedral.
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 Sumber lain yang bisa menjadi dasar untuk pembentukan 
Paroki Pasarmerah adalah Buku Pernikahan. Akan tetapi, di 
Paroki Katedral, buku ini memberikan informasi sangat umum 
sekali dengan mencatatkan hanya Medan, tanpa indikasi 
teritorial yang lebih spesifik. Oleh sebab itu, Buku Baptis 
menjadi sumber valid dan akurat untuk penetapan pendirian 
Paroki Santo Paulus. Melalui data ini, Paroki Pasarmerah 
berdiri secara resmi sebagai paroki, karena telah melaksanakan 
kriterianya sebagai institusi dalam Gereja. Sebagai bukti fisik 
paling kuat dan mendasar menjadi paroki adalah bahwa 
paroki berdiri sendiri dalam urusan administrasi untuk 
kepentingan umat beriman. Segala pelayanan yang dilakukan 
di dalam paroki, sebenarnya memiliki peran sangat penting 
dalam Buku Baptis tersebut dan juga Buku Paroki lainnya. 
Ini merupakan identifikasi menjadi suatu paroki. Di samping 
itu, sejak tahun tersebut Paroki Pasarmerah juga memiliki 
gembala resmi pertama, Pastor Yohanes Beatus Peper, 
O.Carm.
 Jika umat paroki ingin membutuhkan bukti fisik 
lain mengenai dasar pesta emas tahun 2017, maka bisa 
mendapatkannya dalam DVD wawancara yang disertakan 
dalam buku ini. Pastor Beatus Peper memulai pendirian 
gereja paroki pada tahun 1967,5 yang kemudian diperpanjang 
pada tahun 2005 seperti keadaan bangunan sampai saat ini. 
Setelah gereja selesai dibangun, aktivitas umat dilaksanakan 
di gereja ini, yang sebelumnya di Sekolah Dasar yang sekarang 
namanya Santo Antonius V. Walaupun dasar ini tidak begitu 
kuat, karena seakan mengesampingkan aktivitas gerejani 
sebelumnya, akan tetapi fakta ini perlu diberikan agar menjadi 
suatu informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
pendirian gereja pertama. 

5     Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus,   
Pasarmerah. Eufrasia Maria Herlina Siswoyo (Editor). Malang: ©Carmel Vision, 
2017.
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 Satu hal yang perlu dijelaskan adalah penemuan di arsip 
Keuskupan mengenai perayaan pesta perak (25 tahun) paroki 
yang dilangsungkan pada tahun 1995.6 Intensi perayaan adalah 
“Selamat Berpesta Perak 25 Tahun Paroki ‘Santo Paulus’ 
Pasarmerah”. Perayaan ini berarti bahwa Pasarmerah menjadi 
paroki. Perhitungan yang bisa diambil ialah bahwa Pasarmerah 
menjadi paroki pada tahun 1970. Kalau arsip diperhatikan 
secara seksama, maka tahun itu adalah saat pertumbuhan 
paroki. Peristiwa penting sebagai paroki telah terjadi pada 
tahun-tahun sebelumnya. Pembahasan sebelumnya, tahun 
1967 adalah titik tolak paroki dan 9 November 1969 adalah 
pemberkatan gereja dan pastoran Santo Paulus, Pasarmerah. 
Pemberkatan bisa menjadi acuan perayaan dengan perayaan 
pesta perak diundur satu tahun (pada tahun berikutnya). Akan 
tetapi, jika peristiwa itu dijadikan sebagai dasar pembentukan 
paroki, maka fakta mendasar paroki menjadi terabaikan. 
Padahal, sebelumnya telah diterangkan peran penting 
Buku Paroki, terlebih-lebih Buku Baptis yang menjadi bukti 
institusional pembentukan suatu paroki.
 Berdasarkan penelitian dan analisa berbagai dokumen 
ini, perayaan pesta emas (iubileum) Paroki Santo Paulus, 
Pasarmerah jatuh pada tahun 2017 dengan alasan 
institusional gerejani yang juga didukung oleh bukti fisik 
lainnya yang merujuk pada tahun tersebut. Penelitian ini perlu 
diinformasikan untuk menghindari silang pendapat.

6   Pernyataan ini bukan bermaksud untuk menyalahkan perayaan itu atau Pastor 
atau Panitia yang berkarya pada waktu itu, tetapi untuk meluruskan pendasaran, 
agar umat beriman tidak salah kaprah. Pasti banyak umat beriman telah 
mengikuti pesta perak tersebut.

Dasar Perayaan Lima Puluh Tahun (Iubileum)
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Sumber: Arsip Keuskupan 1995
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BAB II
STASI SANTO DIEGO, MARTOBA

Paroki Santo Paulus, Pasarmerah memiliki keunikan dalam 
arti bahwa paroki ini dibentuk dari empat stasi (Santo 

Diego, Martoba; Santo Paulus, Pasarmerah; Santo Benediktus, 
Marindal dan Santo Yohanes Penginjil, Mandala) dari paroki 
induk, Katedral, Paroki Santa Maria Dikandung Tanpa Noda 
Asal. Waktu pendirian masing-masing stasi juga berbeda-
beda, dalam arti tidak berhubungan antara stasi satu dengan 
lainnya. Ditambah lagi, masing-masing stasi memiliki latar 
belakang sendiri. Oleh sebab itu, utilitas pemaparan secara 
rinci berdasarkan data-data yang dimiliki dari pendirian 
masing-masing stasi mendapat porsi penting, bukan hanya 
berguna untuk saat ini, tetapi juga untuk di kemudian 
hari. Pembahasan pembentukan masing-masing stasi akan 
ditampilkan secara terpisah.
 Stasi Santo Diego, Martoba adalah stasi tertua dari tiga 
stasi yang lain (Santo Paulus, Pasarmerah; Santo Benediktus, 
Marindal dan Santo Yohanes Penginjil, Mandala). Sementara 
itu, dalam perkembangannya, Stasi Santo Simon Stock, 
Selambo yang baru didirikan tahun 2015 akan melengkapi 
pembahasan ini. Dari segi asal usul, Stasi Santo Diego memiliki 
seluk beluk yang sangat menarik untuk ditelusuri, sehingga 
menjadi bentuk Gereja lokal yang dimiliki saat ini.

1. Nama Pelindung
 Hal pertama yang perlu ditelusuri yaitu mengenai nama 
pelindung yang asing di Indonesia. Diego adalah nama 
Spanyol yang sangat populer, termasuk juga bagi mereka 
yang berbahasa Spanyol (disebut dengan istilah hispanic) 
yang hidup di Benua Amerika. Didacus lahir sekitar tahun 

Stasi Santo Diego, Martoba
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1400 di San Nicolás del Puerto, Sevilla, Spanyol. Orangtuanya 
memberinya nama Diego, berasal dari nama Santiago 
(singkatan dari Santo Diego, yang dalam nama bahasa 
Indonesia disebut dengan Santo Yakobus). Sejak kecil, ia 
sudah tertarik untuk melaksanakan hidup eremit (petapa). 
Untuk mencapai tujuan tersebut, ia kemudian menjadi eremit 
di dekat kampung halamannya di bawah bimbingan seorang 
pemimpin petapa. Melalui cara hidup ini, panggilan menjadi 
religius tumbuh di dalam dirinya. Ia kemudian memasuki 
biara reformasi “Ordo Fratrum Minorum” di Albaida. Untuk 
mendapatkan pendidikan sebagai Fransiskan, ia pergi ke 
Arruzafa, dekat Córdoba.

 D a r i  t e m p a t 
biaranya di Arruzafa, ia 
mengunjungi tempat-
tempat  sekitarnya 
untuk berkhotbah. 
Kemudian,  ia  juga 
mengunjungi umat 
ber iman,  sehingga 
i a  s a n gat  d i ke n a l 
d i  ko ta  te rs e b u t . 
Untuk melaksanakan 
pelayanan lebih luas, 
Diego diutus sebagai 
misionaris ke Lanzarote, 
di Pulau Canari yang 

beberapa tahun sebelumnya dikuasai oleh Spanyol sebagai 
daerah koloni. Tugas Diego di tempat ini adalah mewartakan 
Kabar Gembira kepada penduduk setempat. 
 Pada tahun 1445, Diego ditunjuk sebagai pembimbing 
komunitas Fransiskan di Pulau Fuerteventura, tempat misi 
yang sama. Kemudian dengan tekun ia juga memberikan 
pendalaman iman kepada umat. Pada tahun 1450, Diego 
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dipanggil kembali ke 
S p a nyo l ,  ke m u d i a n 
berangkat ke Roma untuk 
mengikut i  perayaan 
tahun iubileum  yang 
dipimpin oleh Paus 
Nicolas V (1447-1455 
sebagai Paus). Pada 
kesempatan tersebut, 
ia memanfaatkan tahun 
iman ini bersama dengan 
saudara-saudaranya se-
Ordo untuk berdoa dan 
berbagai bentuk kegiatan 
iman lainnya dalam 
rangka perayaan iubileum tersebut. Sayang, wabah penyakit 
terjadi pada tahun suci tersebut, sehingga banyak peziarah 
menjadi sakit dan bahkan meninggal. Diego juga tidak luput 
dari serangan wabah tersebut. Akan tetapi, secara mukjizat 
ia tidak sampai meninggal, tetapi harus tinggal di Basilika 
Santa Maria in Ara Coeli, Roma selama tiga bulan untuk 
perawatan.
 Setelah kembali ke Spanyol, ia tinggal di Biara Santa María 
de Jesús di Alcalá. Ia menyisakan hidupnya dengan penitensi, 
keheningan dan kontemplasi. Ia meninggal pada 12 November 
1463. 

 Diego kemudian dikanonisasi (dijadikan 
Santo) oleh Paus Sixtus V (sebagai Paus 
1585-1590) pada tahun 1588. Sejak tahun 
itu, perayaan Santo Diego dilaksanakan 
pada setiap tanggal 13 November, bukan 
12 November saat kematiannya, karena 
pada tanggal tersebut sudah ada perayaan 
Santo Martinus I (Paus, 649-655). Akan 

Santo Diego
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tetapi, sejak tahun 1969 (setelah Konsili Vatikan II), Fransiskan 
merayakan Diego setiap tanggal 12 November. Sehubungan 
dengan nama santo ini, tanah misi Fransiskan di California 
didedikasikan dengan nama Diego, sehingga saat ini tempat 
itu dikenal dengan San Diego.1

 Para  Pastor  Kapusin  yang 
berkarya di Katedral pasti mengenal 
secara baik Santo Diego, terlebih-
lebih semangatnya di dalam misi dan 
iman. Oleh sebab itu, mereka ingin 
menanamkan semangat ini di Stasi 
Martoba, oleh sebab diberi pelindung 
Santo Diego. Terlebih lagi pastor yang 
melayani stasi ini pada waktu itu, juga 
bernama Diego van de Biggelaar, OFMCap yang sering dikenal 
dengan Ompung Bornok. Nama pastor ini kemungkinan 
dijadikan sebagai pelindung Stasi Martoba, karena ia sangat 
dikenal oleh umat di mana dia berkarya.

2. Semai Gereja
 Tanjung Morawa terletak di sebelah Selatan Kota 
Medan.2  Saat ini kota tersebut menjadi salah satu daerah 
perindustrian. Dalam ranah gerejani, pada awalnya Tanjung 
Morawa menjadi salah satu layanan parokial Katedral 

1    https://en.wikipedia.org/wiki/Didacus_of_Alcal%C3%A1 (21-11-2016).
2  Asal usul nama daerah tersebut adalah komposisi dua kata yang memiliki 
   masing-masing latar belakang. Pada awalnya daerah ini dikenal dengan nama 

Tanjung yang secara kebetulan banyak ditumbuhi tanaman lateng yang sangat 
gatal kalau tersentuh, sehingga pasti membuat orang marah-marah. Mayoritas 
penduduk di tempat ini adalah suku Batak Karo dan marah dalam bahasa 
tersebut adalah “merawa”. Kemudian orang Belanda menyebutnya dengan 
“moraaw” yang berkonotasi menjadi “morawa”. Dengan latar belakang dua kata 
dan bahasa tersebut, sekarang tempat ini disebut dengan Tanjung Morawa. Buku 
Baptis di Katedral mencatatkan penulisan pertama dengan “Tanjung Merawa” 
kemudian berubah menjadi “Tanjung Morawa” (bandingkan tabel 1 dengan tabel 
2) yang berdasarkan latar belakang bahasa yang telah diuraikan sebelumnya.
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bersama dengan Lubuk Pakam3 yang juga menjadi teritorial 
paroki tersebut. Pada waktu itu, semua daerah di luar Kota 
Medan dilayani oleh para Pastor dari Katedral.4

 Titik awal Gereja (umat beriman) mulai terbentuk di 
Tanjung Morawa sejak tahun 1950, yang ditandai dengan 
baptisan pertama pada tanggal 18 Juni.5 Informasi sejarah 
awal ini dicatat di dalam Buku Baptis Paroki Katedral (lihat 
tabel 1). Baptisan pertama adalah orang dewasa. Beberapa 
waktu berselang, baptisan berikutnya dilaksanakan pada 8 
Maret 1956.6 Ini adalah tunas Gereja di Stasi Santo Diego.

3  Lubuk Pakam menjadi paroki pada tahun 1966, Katalog Keuskupan Agung
   Medan 2014. Medan: Keuskupan Agung Medan, 1014, hlm. 16. Akan tetapi, 

Tanjung Morawa tetap berada dalam pelayanan Katedral.
4    Lihat dan dengarkan wawancara penulis dengan Mgr. Pius Datubara, OFMCap. 

yang disertakan dengan buku ini atau yang tersimpan di ruang arsip Paroki dan 
Keuskupan Agung Medan. Beliau, setelah kembali dari Roma (1966), bertugas di 
paroki Katedral. Edison R.L. Tinambunan. Wawancara dengan Tokoh Pendirian 
Paroki St. Paulus, Pasarmerah. Eufrasia Maria Herlina Siswoyo (Editor). Malang: 
©Carmel Vision, 2017.

5    Buku Baptis IB, Paroki Katedral, hlm. 144.
6    Lihat Buku Baptis IB, Paroki Katedral, hlm. 260.
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 Seiring dengan pertumbuhan umat, pada tahun 1953 
gereja pertama ukuran 7 x 9 meter didirikan oleh Pastor Diego 
van de Biggelaar, OFMCap di sebidang tanah yang dihibahkan 
oleh keluarga Manonga Tamba dengan ukuran 15 x 30 meter 
dengan jalan masuk 5 x 27 meter. Tanah tersebut berlokasi di 
Jalan Medan-Lubuk Pakam, Km. 10.
 Berdasarkan letak gereja ini, teritorial Stasi Tanjung 
Morawa juga mencakupi Kampung Martoba (demikian 
dicatatkan dalam Buku Baptis), tempat gereja pertama 
didirikan. Daerah Kampung Martoba, saat ini dikenal dengan 
nama Martoba. Sejak tahun 1957, yang tercatat di dalam 
Buku Baptis, Martoba dan Tanjung Morawa adalah satu 
daerah pelayanan parokial yang namanya dituliskan secara 
bersamaan dengan Kampung Martoba Km. 10 – Tanjung 
Morawa (lihat tabel 2 & 3). Baptisan pada waktu itu adalah 
anak-anak dan dewasa dengan jumlah yang lumayan 
banyak.7

7    Buku Baptis Katedral, IB, hlm. 278-79.
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 Perubahan nama stasi dalam Buku Baptis terjadi mulai 
tahun 1968, yang tidak lagi menuliskan nama Tanjung Morawa 
(lihat tabel 4).8 Pergantian ini mengindikasikan suatu hal yang 
sangat signifikan. Mulai tahun tersebut, Tanjung Morawa 
berpisah dengan Martoba dan termasuk juga perpisahan  
paroki. Tanjung Morawa menjadi teritorial Delitua,9 sementara 
itu Martoba masih tetap berada dalam pelayanan Katedral. 
Padahal, pada tahun 1967 Tanjung Morawa dan Martoba 
telah memiliki jumlah umat sebanyak 110 Kepala Keluarga.10 
Perpisahan ini menciptakan jumlah stasi berkurang, walaupun 
di sisi lain memberikan perkembangan Gereja lebih baik. 
Tanjung Morawa mendirikan gereja baru, sementara itu 
Martoba tetap memiliki gereja di lokasi yang sama.

8    Buku Baptis Katedral, V, no. 1253-.
9    Delitua menjadi paroki pada tahun 1968, Katalog Keuskupan Agung Medan 2014, 

hlm. 12-13.
10   Perkembangan umat Martoba, Arsip Keuskupan Paroki Pasarmerah, tahun 1967.
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3. Pertumbuhan
 Perkembangan Stasi Santo Diego, Martoba cukup pesat, 
karena sepuluh tahun setelah perpisahan dengan Tanjung 
Morawa (1978) umat sudah mencapai 87 Kepala Keluarga 
sehingga gereja pun harus diperbesar menjadi 7 x 14 meter. 
Tidak lama kemudian, pada tahun 1985 gereja diperbesar lagi 
menjadi 7 x 19 meter untuk menampung umat sebanyak 180 
Kepala Keluarga. 

 Seiring perkembangan umat, ada rencana memindahkan 
lokasi gereja ke tempat yang lebih luas dan strategis. Tetapi, 
karena urusan izin dan lokasi yang tidak ditemukan, gereja 
tetap di tempat yang sama yang kemudian diperbesar lagi 
pada tahun 1998 dengan ukuran 11 x 25 meter. Sebagai 
konsekuensi, gereja tidak memiliki halaman dan lahan 
parkir.11 Oleh sebab itu, stasi memikirkan untuk membeli 
sebidang tanah di samping gereja yang menghadap ke Jalan 

11   Peletakan batu pertama dilaksanakan pada hari Minggu 22 Februari 1998 yang 
pada waktu itu ketua pembangunan adalah CS. Nababan Bsc, M. Sitohang 
(Bendahara) dan AB Sijabat (Sekretaris). Arsip Keuskupan.
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Sisingamangaraja (Medan – Lubuk Pakam). Luas tanah 
tersebut adalah 7 x 24 meter. Dengan swadaya umat beriman, 
tanah tersebut akhirnya dibeli pada tahun 2002 dengan harga 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).12 Dengan demikian, 
gereja telah memiliki halaman dan tempat parkir. Gereja 
kemudian direnovasi lagi pada tahun 2014. Sejak saat itu, 
renovasi besar masih belum dilaksanakan.

4.	 Buku	Baptis
 Bagian keempat ini berkaitan dengan urusan admisnistrasi 
gerejani, agar umat beriman yang dibaptis sampai dengan 
tanggal 20 Mei 1984 tidak mengalami salah tempat atau 
paroki untuk mendapatkannya. Hal ini merupakan salah satu 
kekhasan Stasi Santo Diego, Martoba.
 Pada bagian sebelumnya telah diinformasikan bahwa 
Lubuk Pakam menjadi paroki pada tahun 1966, tetapi Tanjung 
Morawa – Martoba (waktu itu keduanya adalah stasi) masih 
tetap berada dalam pelayanan Paroki Katedral, walaupun 
secara teritorial lebih strategis ke paroki baru tersebut. Tahun 
berikutnya (1967), Pasarmerah menjadi paroki. Akan tetapi, 
Tanjung Morawa – Martoba (waktu itu keduanya masih satu 
stasi) masih tetap masuk pelayanan Paroki Katedral. Pada saat 
Delitua menjadi paroki pada tahun 1968, Tanjung Morawa 
masuk ke dalam teritorial paroki baru tersebut, tetapi 
Martoba masih tetap berada di dalam teritorial Katedral.
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pastor Yohanes 
Beatus Peper pada 25 Juni 2016 di Denekamp, Belanda,  
beliau tidak mengenal Stasi Santo Diego, Martoba dan 
dengan tegas dikatakan bahwa stasi tersebut bukan bagian 
teritorial Pasarmerah yang telah dirintisnya. Bahkan ia tidak 
mengetahui letak Martoba. Setelah penelusuran yang begitu 
panjang, hasil penelitian dalam Buku Baptis di Katedral 
12  Arsip Keuskupan Agung Medan, tahun 2002. Informasi ini ditulis oleh S. 

Rajagukguk.

Stasi Santo Diego, Martoba
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mengindikasikan bahwa baptisan terakhir yang dicatat yaitu 
pada tanggal 20 Mei 1984 (lihat tabel 5):13

 Berdasarkan data ini, mereka yang dibaptis sampai 
dengan 20 Mei 198414 mengurus administrasi gerejani yang 
berkaitan dengan Surat Baptis di Paroki Katedral. Mereka yang 
dibaptis setelah tanggal 20 Mei 1984 dapat memintanya di 
Paroki Pasarmerah. Alasan mendasar mengenai hal ini tidak 
ditemukan di dalam arsip, kecuali berkaitan dengan strategi 
pelayanan. Pastor Beatus Peper dalam wawancara mengatakan, 
pada waktu merintis Paroki Pasarmerah ia sendirian. Setelah 
menjadi paroki pun, ia masih sering hidup sendirian, sehingga 
pelayanan stasi, dalam hal ini Stasi Santo Diego, Martoba tetap 
dilaksanakan oleh Paroki Katedral. Konfirmasi ini diperkuat oleh 
Mgr. Pius Datubara, OFMCap.15 Oleh sebab itu, Martoba masih 
tetap berada di bawah pelayanan Katedral sampai dengan 
tahun 1984.
13   Buku Baptis Katedral, XI, No. 969-.
14  Secara administratif, dalam hal baptisan, stasi Santo Diego masuk ke Paroki  

Pasarmerah sejak 20 Mei 1984.
15   Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus, 

Pasarmerah.
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BAB III
STASI SANTO BENEDIKTUS, 

MARINDAL

Informasi asal usul Gereja di Stasi Santo Benediktus, 
Marindal memiliki kerancuan berdasarkan tulisan yang telah 

dikeluarkan sebelumnya. Penelitian di stasi ini mengundang 
perhatian lebih teliti, agar di kemudian hari menjadi jelas 
dan terhindar dari perbedaan pendapat. Pembahasan akan 
dimulai dari praktik yang telah dilaksanakan baru-baru ini 
(2016) sampai dengan data lain yang ditemukan dalam rangka 
penulisan buku ini.

1. Permulaan Gereja
 Dalam buku Pesta Emas dan Paskah Bersama yang 
dirayakan pada hari Minggu 10 April 2016, tertulis bahwa 
dasar perayaan ini adalah pembelian tanah lokasi gereja saat 
ini, Jalan Gaharu IV No. 44 Medan yang dilaksanakan pada 
tahun 1966 oleh Pastor Diego van de Biggelaar, OFMCap 
bersama dengan tokoh umat yang ada pada waktu itu 
dan dengan prajurit yang beragama Katolik dari Asrama 
Tentara Widuri.1 Luas tanah yang dibeli berukuran 25 x 40 
meter. Tidak lama setelah pembelian tanah tersebut, gereja 
pertama didirikan dengan lantai tanah, dinding papan dan 
atap rumbia. Pada waktu itu gereja masih dikelilingi sawah 
dan tanah kosong. Berdasarkan data ini dan perhitungan 
1    Pastor Diego van de Biggelaar, OFMCap dikenal dengan gelar Ompung Bornok 

Simbolon yang diberikan oleh umat Samosir, waktu ia berkarya di Panguruan. 
Dalam pelayanan umat, Pastor Biggelaar selalu basah karena hujan atau 
keringat yang dalam bahasa Batak Toba disebut dengan “bornok”. Sementara itu 
“ompung” adalah gelar untuk penghormatan/dituankan dan Simbolon adalah 
salah satu marga Batak Toba yang sangat umum di daerah tersebut. Dengan 
demikian, ia dipanggil dengan Pastor Ompung Bornok Simbolon.

Stasi Santo Benediktus, Marindal
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matematis, Stasi Santo Benediktus berumur 50 tahun pada 
tahun 2016.2

 Informasi kedua yang memberikan penjelasan atas Stasi 
Santo Benediktus, Marindal adalah perayaan pesta perak yang 
dilaksanakan pada 14 Juni 1987 (lihat tata acara perayaan 
di tabel 1 bagian bawah penjelasan ini). Berdasarkan data 
ini, awal Stasi Santo Benediktus, Marindal bukan pada 
tahun 1966, seperti penjelasan pertama yang berdasarkan 
pembelian tanah gereja, melainkan tahun 1962. Dari arsip, 
tidak ada informasi tertulis sebagai dasar penetapan tahun 
tersebut. Dalam buku Pesta Emas dan Paskah Bersama yang 
telah disebutkan sebelumnya, mengindikasikan bahwa 
sebelum tahun 1966, Stasi Santo Benediktus, Marindal telah 
dimulai di daerah Kebun Sayur, Pabrik Kapur (saat ini Jl. 
Tritura). Umat stasi ini terdiri dari muda mudi karyawan NV 
Deli, PT Inatex, keluarga dari asrama tentara Widuri (saat 
ini masuk ke lingkungan Santo Martinus) bersama dengan 
beberapa keluarga di sekitarnya. Kemungkinan aktivitas stasi 
ini telah dimulai sejak tahun 1962, sehingga pesta perak jatuh 
pada tahun 1987. Bukti perayaan ini menjadi koreksi atas 
buku Pesta Emas dan Paskah Bersama: Minggu, 10 April 2016 
yang mendokumentasikan bahwa pesta perak stasi ialah pada 
tahun 1991.3 Dengan demikian, kedua dokumen perayaan 
ini tidak sinkron dan bahkan tidak berhubungan satu dengan 
yang lain.
 Kedua sumber yang telah disebutkan sebelumnya ialah 
data yang menekankan aspek tertentu yang dari aspek sejarah 
tidaklah salah. Setelah mengadakan penelitian di berbagai 
arsip di Keuskupan dan Katedral, Stasi Santo Benediktus, 
Marindal memiliki data tertulis yang sangat akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Penemuan ini bukan bermaksud 

2  Pesta Emas dan Paskah Bersama: Minggu, 10 April 2016. Medan: Stasi St. 
Benediktus, Marindal Paroki St. Paulus, 2016, hlm. 6.

3     Pesta Emas dan Paskah Bersama: Minggu, 10 April 2016, hlm. 7.
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Tata cara pesta perak Stasi Santo Benediktus, Marindal-Medan4

4 Sebelum perayaan pesta perak tersebut, Panitia juga menuliskan surat ke Bapa 
Uskup Pius Datubara, OFMCap tertanggal 1 Mei 1987 yang menginformasikan 
bahwa bulan April 1987 Stasi Simpang, Marindal-Medan genap berusia 25 
tahun dan akan melaksanakan pesta rohani (perak) yang direncanakan bulan 
yang sama. Surat tersebut mengundang Bapa Uskup agar berkenan untuk 
melaksanakan misa khusus bersama umat. Mengenai tanggal, menyesuaikan 
dengan kesediaan Bapa Uskup, tetapi jika mungkin Minggu IV yang bertepatan 
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untuk meniadakan dua data sebelumnya yang menjadi 
dasar perayaan, tetapi menjadi bukti sejarah penting asal 
mula stasi ini, sehingga kelak tidak salah kaprah untuk 
menginformasikannya kepada generasi berikut.
 Bukti paling akurat untuk asal mula Stasi Santo Benediktus, 
Marindal adalah baptisan yang dilaksanakan pada akhir tahun 
1961, tepatnya tanggal 31 Desember (lih. tabel 1 di bawah) 
atas nama Verena Reni, anak keluarga F. Toy dan Theresia 
Sujatmi. Tempat pembaptisan tidak diinformasikan, karena 
Buku Baptis hanya menginformasikan stasi pelaksanaan 
baptisan. Jika informasi tempat yang diindikasikan pada 
bagian sebelumnya benar (di daerah Kebun Sayur), maka 
tempat pembaptisan pertama ini adalah di tempat tersebut. 
Informasi dalam Buku Baptis menuliskan Marindal yang 
adalah nama tempat stasi.

 Dokumen tertulis pembaptisan ini sangat berharga untuk 
Stasi Santo Benediktus, Marindal yang memberikan aktivitas 

pada 24 Mei 1987. Ketua panitia adalah E. Situmorang, Wakil: PY Simatupang 
dan sekretaris: B. Lumban Gaol. Arsip ditemukan di Keuskupan.

Tabel 1
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Baptisan pertama di Stasi Santo Benediktus, Marindal.
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gerejani dari tahun tersebut. Jika dua dasar sebelumnya 
dijadikan sebagai titik tolak asal mula stasi, maka aktivitas 
gerejani sebelumnya yang nota bene telah ada dan bahkan 
sangat penting sekali, dengan sendirinya akan terabaikan.

2. Perkembangan
 Gereja pertama yang dibangun pada tahun 1966 
direnovasi satu tahun berikutnya (1967), dengan mengganti 
atap rumbia menjadi seng dan juga sekaligus membuat lantai 
dari semen. Pada saat bersamaan, rumah dengan ukuran 8 x 6 
meter juga dibangun di lokasi tanah gereja yang diperuntukkan 
bagi “voorganger” (pemimpin stasi) yang bertugas selama 
periodenya. Rumah itu mempunyai dua kamar dan satu dapur 
dan ruang makan. Pastor Beatus Peper pada tahun 1970 
membangun gereja lebih besar dari yang pertama karena 
perkembangan umat semakin banyak. Di samping itu, gereja 
pertama juga tidak layak digunakan sebagai rumah Tuhan.5

 Perkembangan selanjutnya, tahun 1980 gereja dirombak 
secara total oleh Pastor Johan Küttschreutter. Ia membangun 
gereja yang baru dengan ukuran 8 x 12 meter. Setelah selesai 
dibangun, pada tahun 1982, gambaran stasi ialah bahwa 
bangunan berbentuk permanen dan beratapkan seng. Pada 
tahun ini, Stasi Santo Benediktus terdiri dari 126 Kepala 
Keluarga dengan jumlah umat 701 orang. Sekolah Minggu 
juga sudah digiatkan dengan baik. Setiap hari Minggu anak-
anak yang hadir berjumlah 100 orang, dari umur 4 tahun 
sampai dengan 10 tahun (inforamasi paroki lihat pada gambar 
di halaman berikut).   

                                         

5    Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus, 
Pasarmerah. Eufrasia Maria Herlina Siswoyo (Editor). Malang: ©Carmel Vision, 
2017.

Stasi Santo Benediktus, Marindal



Perjalanan Lima Puluh Tahun Paroki Santo Paulus, Pasarmerah - Medan (1967-2017)38

Ilustrasi gereja tahun 19826

6    Arsip Keuskupan untuk Pasarmerah, 1982.
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 Perkembangan pembangunan berikutnya adalah renovasi 
sakristi, panti imam dan altar yang dilaksanakan pada tahun 
1991 yang diprakarsai oleh Pastor Damianus Christanto 
Parngadi, O.Carm. Tidak lama kemudian (sembilan tahun), 
karena pertumbuhan umat makin pesat, gereja tidak memadai 
lagi untuk menampung umat beriman yang datang ke gereja 
untuk merayakan hari Minggu dan aktivitas gerejani lainnya. 
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Misa Peletakan batu pertama 
oleh Mgr. Pius Datubara, OFMCap.
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 Oleh sebab itu, dengan swadaya umat stasi dan paroki, 
pada tahun 2000 gereja dirombak total dan didirikan gereja 
baru di bawah tanggung jawab Pastor Blasius Petrus Suu, 
O.Carm.
 Tujuh tahun kemudian (2007) sebuah aula di samping 
gereja juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan aktivitas 
gerejani yang terdiri dari 334 Kepala Keluarga dengan jumlah 
1495 umat beriman. Pembangunan ini dipimpin oleh Pastor 
Gregorius Karel Tola, O.Carm. bersama dengan umat stasi. 
Akhirnya, pada 1 Mei 2011, aula dan gereja diberkati oleh 
Pastor Harold Harianja, OFMCap, Vikjen Keuskupan Agung 
Medan.7 

7    Pesta Emas dan Paskah Bersama: Minggu, 10 April 2016, hlm. 7-8.

Prasasti pemberkatan gereja.
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Gereja Stasi Santo Benediktus, Marindal.
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3. Pelindung Santo Benediktus
 Stasi Marindal memiliki nama pelindung Santo 
Benediktus. Setelah mengadakan penelitian di arsip 
Keuskupan, arsip Katedral, dan termasuk juga menanyakan ke 
Pastor Beatus Peper, pendiri Paroki Santo Paulus, Pasarmerah 
(lihat email di bawah), informasi mengenai alasan penggunaan 
nama pelindung Benediktus masih mengalami kegelapan. 
Persoalannya adalah Benediktus yang mana? Orang kudus 
yang bernama Benediktus lumayan banyak.8 Dari semua 
nama para kudus tersebut, Benediktus Abas dari Norcia yang 
paling dikenal Gereja. Nama para kudus Benediktus lain, 

8   Daftar nama Benediktus bisa dilihat di http://www.santiebeati.it/santi_search.
php?query=Benedetto (19-12-2016, 10.00).

Email dari Pastor Beatus Peper, O.Carm. 
(Sabtu, 3 Desember 2016, 23.59)
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termasuk juga Paus, kurang dikenal, terlebih-lebih Gereja 
Indonesia (bukan bermaksud merendahkan satu dengan 
lainnya). Berdasarkan alasan-alasan ini, nama pelindung stasi 
ini semestinya ialah Benediktus Abas dari Norcia.9

3.1. Hidup
 Benediktus Abas atau sering juga dikenal dengan asal 
kota kelahirannya Norcia, adalah salah satu orang kudus 
Gereja yang besar. Ia juga dikenal baik di kalangan para Bapa 
Gereja yang memberikan kontribusi besar dalam hidup eremit 
(petapa) dan monastik. Riwayat hidup Benediktus ditulis 
secara lengkap oleh Gregorius Agung.10 Ia adalah saudara 
dari Santa Skolastika (482-543) yang juga mengikuti jejaknya 
sebagai petapa.
 Benediktus lahir pada tahun 480 di Apennine, pedesaan 
Kota Norcia dekat Perugia daerah Umbria, Italia. Ia berasal 
dari keluarga berada dari pemerintah Romawi yang tinggal di 
Norcia. Ibu Benediktus cepat meninggal, sehingga ia bersama 
dengan Skolastika diasuh oleh seorang ibu bernama Cirilla. 
Pada umur 12 tahun, Benediktus belajar sastra ke Roma, dan 
ia ditemani dengan setia oleh ibu pengasuhnya. Sesampai 

9    Jika di kemudian hari alasan nama pelindung ditemukan lengkap dengan 
referensi aktual, maka nama Benediktus Abas dari Norcia bisa direvisi.

10 Lihat Gregorius Magnus. Dialog, II, 1-38, Introduzione di Benedetto Calati, 
OSB Camlad, Traduzione a C. Delle Suore Benedettine Isola San Giorgio, Note e 
Indici a cura di Atillio Stendardi. Roma: Città Nuova, 2000. Edisi ini adalah edisi 
kritik yang merupakan teks resmi tulisan Gregorius Agung dalam dua bahasa 
(Latin dan Italia). Sumber lain mengenai Benediktus diambil dari: Laurence 
Pittenger. “Benedict of Nursia”, Encyclopedia of Early Christianity, (II Edition), 
Everett Ferguson (Ed.). New York – London: Garland Publishing, 1999, 179-181. 
S. Zincone. “Benedetto di Norcia”, Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, 
diretto da Angelo di Berardino, (Institutum Patristicum “Augustinianum”), 
(II Edisi). Roma: Institutum Patristicum “Augustinianum”, 1994, 521-522. 
Benedictus. La Regola di Sant Benedetto, Testo integrale latino - Italiano, 
Introduzione e Commento di Georg Hölzherr, Edizione italiana a cura delle 
Monache Benedettine dell’Abbazia “Mater Ecclesiae” Isola San Giulio (Novara). 
Casale Monferrato: Piemme, 1992.

Stasi Santo Benediktus, Marindal
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di kota ini, ia merasa kaget dengan suasana Roma yang 
mengalami kemerosotan dalam hidup beriman.
 Gregorius Agung menginformasikan bahwa Benediktus 
tidak sempat menyelesaikan studi sastranya di Roma, karena 
ia pergi menyepi sebagai petapa di dekat Subiaco, sekitar 30 
kilometer ke sebelah Selatan Kota Roma. Dalam periode yang 
tidak lama, Benediktus telah memiliki banyak pengikut dan ia 
menjadi pimpinan di biara Vicovaro. Karena jumlah pengikut 
terus meningkat, ia mendirikan 12 biara di Lembah Aniene di 
dekat Subiaco dan setiap biara memiliki anggota sebanyak 12 
orang. Setiap biara memiliki Abas yang bertanggung jawab 
atas biara yang dipimpinnya. Setiap biara berdiri sendiri (tidak 
terikat dari biara lain). Bagi Benediktus, syarat agar mampu 
menjadi petapa yang baik adalah harus terlebih dahulu teruji 
di dalam hidup berkomunitas (Regula Benediktus 1).11

11 Istilah hidup petapa atau sendiri di dalam Gereja dikenal dengan anakoretik, dan 
hidup bersama dengan cenobit.

Biara Benediktus di Subiaco, Italia.
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 Akan tetapi, karena beberapa petapa bertentangan 
dengan pendapatnya, Benediktus meninggalkan lembah 
Aniene (Subiaco) dan pergi ke Montecassino pada tahun 529.12 
Kemudian ia mendirikan biara di bukit sebelah kota tersebut, di 
atas bekas kuil kepercayaan orang Romawi. Di tempat ini, orang 
makin banyak mengenalnya dan datang untuk berkonsultasi 
dan menimba kekayaan spiritual. Bahkan raja di sekitarnya juga 
datang kepadanya untuk mengenal dan bertemu dengannya 
karena hidup karismatis yang dimilikinya. Ia mengevangelisasi 
masyarakat sekitarnya dengan kehadiran biara.

 Di biara, di samping pekerjaan tangan dan bercocok tanam 
untuk kebutuhan sehari-hari, para anggota komunitas juga 
belajar. Sementara itu mereka yang memiliki inteligensi lebih, 
mempelajari bahasa Ibrani, Yunani dan Latin secara mendalam 
untuk menafsirkan dan mendikte (menyalin dengan tangan) 
Kitab Suci yang menjadi sumbangan sangat berharga untuk 
Gereja di kemudian hari, bahkan sampai saat ini. Berkat kerja 
12   Montecassino terletak 100 kilometer di Selatan Kota Roma, jalan menuju Napoli.

Biara Santo Benediktus di Montecassino, Italia.
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mereka di bidang ini, pembelajaran Kitab Suci di biara menjadi 
percontohan sampai dengan Abad Pertengahan.
 Benediktus praktis menyisakan hidupnya di biara 
Montecassino sampai pada 21 Maret 547, saat ia dipanggil 
Tuhan. Hidup Benediktus bisa dikatakan gampang untuk 
ditelusuri, karena ia tidak berpindah-pindah ke berbagai 
tempat, karena prinsip hidup membiara yang ditanamkan 
sebagai petapa adalah “stabilitas loci”.13

3.2. Regula
 Benediktus adalah pendiri 
hidup membiara dan sekaligus 
penulis Regula yang dirilis sekitar 
tahun 540, yang digunakan oleh 
biara yang didirikannya. Regula 
ini sangat memengaruhi hidup 
membiara di Eropa. Regula adalah 
peraturan jalan hidup yang dijiwai 
oleh Kitab Suci, disesuaikan 
dengan bentuk hidup membiara 
yang dihayati untuk mencapai 
tujuan hidup yang sesungguhnya, 
yaitu bersatu dengan Kristus.
 Regula Benediktus banyak dipengaruhi oleh Regula 
sebelumnya, seperti Regula Pakomius (tertua); (292-348), 
kemudian Agustinus (354-430), Basilius (330-379), Yohanes 
Kassianus (360-435) dan Regula Magistris. Regula terakhir ini 
merupakan peraturan hidup membiara yang tidak diketahui 
penulisnya, kemungkinan adalah kumpulan dari berbagai 
pendiri Biara di Eropa yang bermunculan di mana-mana mulai 
dari abad V.
 Regula Benediktus terdiri dari 73 bab yang mengatur 
kehidupan membira seperti disiplin diri, peran Abas 
13   “Stabilitas loci” bisa dilihat dalam penjelasan di bagian berikut.

Su
m

be
r: 

htt
p:

//
w

w
w

.in
ca

m
m

in
oc

on
gi

ul
io

.it
/

Santo Benediktus



47

(pemimpin biara) sebagai bapa dan pengajar hidup 
spiritual yang dikristalkan di dalam tiga kebajikan: ketaatan, 
keheningan dan kerendahan hati untuk mengetahui kehendak 
Tuhan. Regula juga memberikan praktisi kebajikan di dalam 
hidup komunitas dalam bentuk doa, persaudaraan di antara 
anggota komunitas, makan, diet, tidur, kerja, milik bersama, 
belajar dan formasio (pembinaan) anggota baru.
 Dari Regula Benediktus, ada dua pengajaran yang 
memengaruhi kehidupan eremitisme dan hidup membiara 
sampai dengan saat ini. Pertama adalah “stabilitas loci” yang 
merujuk pada tempat permanen dari anggota biara, dalam 
arti tidak berpindah-pindah dari biara yang satu ke biara yang 
lain agar tidak menyia-nyiakan waktu dan menghindari hal 
tertentu yang tidak mengenakkan baik itu suasana maupun 
anggota komunitas. Tujuan lain adalah untuk menghindari 
pencarian kenyamanan dan berkonsentrasi sepanjang hidup 
untuk mencapai tujuan tertingginya.
 Hal lain memengaruhi hidup 
membiara saat ini adalah prinsip 
hidup yang disarikan dari Regula 
Benediktus dalam bentuk “ora et 
labora” (berdoa dan bekerja).14 
Dua cara hidup ini tidak bisa 
dipisahkan satu dengan lainnya, 
tetapi saling melengkapi. Anggota 
komunitas, untuk mencapai 
tujuan hidup, membutuhkan 
doa yang dirangkai dalam acara 
sepanjang hari untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping 
itu, pekerjaan para anggota komunitas juga dibutuhkan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini (fisik). Bentuk 

14 “Ora et labora” sering diterjemahkan dan diaplikasikan secara salah dengan 
“berdoa sambil bekerja” yang berkonotasi pembelaan untuk tidak berdoa karena 
sibuk dengan pekerjaan atau menganggap pekerjaan sebagai pengganti doa.
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pekerjaan yang dilaksanakan di biara yaitu kerja tangan, 
kebun, studi, penulisan buku terlebih-lebih Kitab Suci dan 
lainnya. Semua pekerjaan ini dijiwai oleh doa, dan kebutuhan 
hidup ini menopang semua anggota komunitas untuk 
melanjutkan perjuangan di dunia ini dan agar bisa berdoa 
dengan baik. Dalam hal ini, pekerjaan bukan berarti pengganti 
doa atau doa pengganti pekerjaan, tetapi keduanya saling 
mendukung dan melengkapi untuk kesempurnaan hidup.

3.3. Pelindung Eropa

 
 Regula Benediktus yang diungkapkan dalam cara hidup 
“stabilitas loci” dan “ora et labora” menjadi semangat untuk 
hidup membiara di Eropa setelah zamannya dan bahkan 
masih tetap aktual sampai saat ini. Selain itu, karya Benediktus 
di dalam hidup membiara menjadi inspirasi penting, baik 
itu hidup membiara maupun Gereja, terlebih-lebih di Eropa. 
Oleh sebab itu, Paus Paulus VI (1963-1978) menjadikan 
Benediktus sebagai pelindung Eropa pada 24 Oktober 1964. 
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Setiap tahun Benediktus dirayakan pada tanggal 21 Maret, 
hari kematiannya.

4. Administrasi Gerejani
 Situasi Stasi Santo Benediktus, Marindal sama dengan stasi 
lain, kecuali Stasi Santo Simon Stock, Selambo, dalam arti 
informasi baptisan pertama dan terakhir selalu diberikan untuk 
mempermudah administrasi gerejani. Baptisan pertama 
telah diinformasikan pada pembahasan awal Stasi Santo 
Benediktus ini yang tersimpan di Katedral. Sementara 
itu, baptisan terakhir yang juga tersimpan di Katedral 
dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1968. Oleh sebab 
itu, jika mereka yang dibaptis setelah tanggal tersebut (6 
Oktober 1968), membutuhkan administrasi gerejani, maka 
tempat yang dituju bukan lagi Katedral, melainkan Paroki 
Pasarmerah.

Tabel 2
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 Informasi lain yang perlu diperhatikan dari Buku Baptis 
yang dicatat di Katedral ialah bahwa setelah Pasarmerah 
menjadi paroki pada tanggal 16 Juli 1967,15 urusan 
administrasi masih dilaksanakan di paroki Katedral. Hal 
yang sama terjadi di stasi lain (Santo Diego, Martoba dan 
Yohanes Penginjil, Mandala). Bahkan Stasi Santo Diego, 
Martoba mencatatkan administrasi gerejani labih lama 
setelah Stasi Santo Paulus menjadi paroki. Alasan mendasar 
administrasi ini tidak masuk segera ke Paroki Santo Paulus 
adalah faktor kekurangan pelayan di Paroki Santo Paulus, 
Pasarmerah, sehingga stasi-stasi yang seharusnya menjadi 
bagian teritorialnya, masih tetap dilayani dari Paroki Katedral 
yang nota bene jumlah imam relatif lebih banyak, walau 
teritorialnya luas, karena melayani stasi-stasi di luar Kota 
Medan.16

15 Lihat penjelasan bagian pertama mengenai alasan penentuan Pesta Emas Paroki 
Santo Paulus, Pasarmerah, hlm. 13-20.

16 Sebelum Paroki Santo Paulus, Pasarmerah menjadi paroki, hanya ada tiga paroki 
di Medan, Katedral (1879 menjadi paroki), Hayam Wuruk (1916 menjadi paroki) 
dan Kristus Raja (1924 menjadi paroki).
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BAB IV
STASI SANTO YOHANES PENGINJIL, 

MANDALA

Stasi Santo Yohanes Penginjil, Mandala juga memiliki 
latar belakang yang menarik untuk diketahui. Walaupun 

Stasi Santo Yohanes, Mandala sudah menjadi paroki saat 
ini, pemekaran Gereja Pasarmerah, tetapi bagian ini tetap 
dibahas sampai menjadi paroki. Oleh sebab itu, pembahasan 
Stasi Santo Yohanes, Mandala dimulai dari pembentukan awal 
Gereja sampai dengan penetapan sebagai paroki baru.

1. Tiga Menjadi Satu
 Pembentukan Stasi Santo Yohanes Penginjil bisa 
mengambil istilah “tiga menjadi satu” untuk menggambarkan 
latar belakang stasi tersebut. Ada tiga tempat cikal bakal 
menjadi stasi tersebut, yaitu umat di Jalan Negara, Jalan 
Mandala dan Pematang Terang. Sejak tahun 1959, umat 
pertama dimulai di Jalan Negara yang kemudian semakin 
bertambah pada tahun 1964 dan sejak tahun 1968 menjadi 
stasi Paroki Kristus Raja (Nusantara). Sekolah Dasar “Bintang 
Timur” juga didirikan di tempat ini dan mereka melaksanakan 
kegiatan gerejani di sekolah tersebut. Sementara itu, 
dengan perkembangan kota, umat juga datang ke daerah 
ini dan membentuk kelompok lain di Jalan Mandala, yang 
dimulai di rumah Bapak S. Sianturi di Blok 3 (Jalan Pertiwi). 
Kelompok ini juga mendirikan SD “Budi Luhur”.1 Walaupun 
kedua tempat ini tidak berjauhan, tetapi keduanya tetap 
berdiri sendiri dalam peribadatan. Bahkan sejak tahun 
1 Sinar Indonesia Baru (SIB). (Medan, Senin 1 Desember 1980). Koran ini 

tersimpan di arsip Keuskupan Agung Medan di file Paroki Santo Paulus, 
Pasarmerah.

Stasi Santo Yohanes Penginjil, Mandala



Perjalanan Lima Puluh Tahun Paroki Santo Paulus, Pasarmerah - Medan (1967-2017)52

1971, sekelompok umat di Jalan Mandala sudah melakukan 
kegiatan “marminggu”2 yang dilayani oleh Pastor dari Paroki 
Pasarmerah, Pastor Beatus Peper, atas permintaan Pastor 
Pius Datubara, OFMCap yang pada waktu itu masih bertugas 
di Katedral. Bahkan Jalan Mandala sudah memiliki tanah dan 
gereja yang cukup untuk menampung umat sekitar.
 Pastor Beatus Peper membeli sebidang tanah di Jalan 
Mestika dengan maksud kedua kelompok itu, baik Jalan 
Negara maupun Jalan Mandala, menjadi satu stasi, karena 
secara teritorial kedua tempat tersebut berdekatan. Ia 
mendapatkan uang sebesar 10.000 Golden dari aksi puasa 
dari Belanda. Sumbangan ini sebenarnya direncanakan untuk 
pembangunan gereja Stasi Santo Benediktus, Marindal, tetapi 
karena dana tersebut lama baru datang dari Belanda dan juga 
harga bahan bangunan naik dua kali lipat bahkan sampai tiga 
kali lipat, maka dana itu dialokasikan untuk pembelian tanah 
di Jalan Pertiwi, gereja saat ini.3 
 Sementara itu, pada tahun 1974, di Pematang Terang 
tidak jauh dari lokasi tanah yang dibeli oleh Pastor Beatus 
Peper ada 30 kepala keluarga “masuk” menjadi Katolik 
dari Protestan yang juga ingin membentuk stasi tersendiri. 
Tempat ini juga berdekatan dengan kelompok di Jalan Negara 
dan Mandala. Padahal, jika ketiganya disatukan, maka 
umat telah berjumlah 229 Kepala Keluarga dengan rincian 
30 Kepala Keluarga yang baru “masuk” menjadi Katolik, 86 
Kepala Keluarga dan Jalan Negara dan 113 Kepala Keluarga 
dari Jalan Mandala.4 Jumlah ini sudah sangat ideal menjadi 
satu stasi yang besar.

2 “Marminggu” adalah bahasa batak yang berarti melaksanakan perayaan hari 
Minggu, baik itu dalam bentuk Ibadat Sabda maupun Ekaristi.

3 Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus, 
Pasarmerah. Eufrasia Maria Herlina Siswoyo (Editor). Malang: ©Carmel Vision, 
2017.

4    Arsip Keuskupan, tahun 1978.



53

 Sebenarnya sudah ada usaha menyatukan kedua 
kelompok (Jalan Negara dan Mandala) sebelum umat 
Pematang Terang terbentuk. Usaha pertama dilaksanakan 
pada 7 Oktober 1973 dan kemudian 26 Juni 1974 dan terakhir 
26 Agustus 1974. Akan tetapi, penyatuan keduanya belum 
terlaksana, karena belum ada kesepakatan mengenai tempat. 
Sementara itu, Jalan Mandala telah memiliki tanah dan gereja, 
akan tetapi surat-surat tanah tidak memiliki kejelasan. Untuk 
rencana lebih lanjut, panitia kecil dibentuk untuk menjajaki 
kemungkinan penyatuan kedua kelompok tersebut, termasuk 
juga umat di Pematang Terang yang baru “masuk” menjadi 
Katolik.5

 Setelah panita memberikan laporan kepada Pastor Johan 
di Pasarmerah dan kemudian menyampaikannya ke Bapa 
Uskup, pada tanggal 1 Desember 1978, Uskup Pius Datubara, 
OFMCap menulis surat kepada umat stasi Jalan Negara, Jalan 
Mandala dan Pematang Terang yang berisikan,
Mengingat:
 1) Bahwa sejak tahun 1973 diusahakan persatuan/ 
  penggabungan yang telah disepakati stasi Jalan Negara 
  dan Mandala,
 2) Bahwa saudara-saudari kita di Pematang Terang ingin 
  bergabung dengan kita dalam satu Gereja Katolik.
Menimbang:
 1) Bahwa umat Katolik di Jalan Negara mengadakan 
  upacara gerejani di sebuah sekolah dan Pematang 
  Terang dalam rumah biasa,
 2) Bahwa bila di setiap tempat itu dibangun suatu gereja, 
  mereka satu sama lain akan terlalu dekat, umat relatif 
  kecil sedang biaya mahal,

5 Pastor Pius Datubara kemudian menjadi Uskup Agung Medan pata tahun 
1976—2009, Edison R.L. Tinambunan. Berbuat Banyak Dengan Yang Sedikit: 
Lima Puluh Tahun Ordo Karmel Berkarya di Sumatra, 1965—2015 (Pendirian, 
Perkembangan, Spiritualitas dan Karya). Malang: Karmelindo, 2015, hlm. 41.
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 3) Bahwa pelayanan imam terhadap umat lebih efisien 
  jika bergabung.
Maka kami Uskup Agung Medan memutuskan:
 1) Bahwa umat Katolik Jalan Negara, Jalan Mandala dan 
  Pematang Terang akan digabung/dipersatukan sebagai 
  satu wilayah umat Katolik,
 2) Bahwa umat Katolik dari Jalan Negara, Jalan Mandala 
  dan Pematang Terang akan mengadakan upacara 
  gerejani dalam satu gereja di Jalan Mestika, jika telah 
  selesai dibangun,
 3) Bahwa SD Katolik “Bintang Timur” Jalan Negara dan 
  SD Katolik “Budi Luhur” Jalan Mandala digabung di SD 
  Katolik di Jalan Mandala,
 4) Bahwa berhubungan dengan penggunaan stasi dan 
  SD tersebut, tanah Keuskupan Agung di Jalan Negara 
  akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk 
  pembangunan.6

 Di samping itu, kami dalam waktu dekat akan 
mengumumkan panita inti pembangunan gereja baru di Jalan 
Mestika dan sebuah Sub Panitia yang beranggotakan dari 
stasi Jalan Negara, Jalan Mandala dan Pematang Terang untuk 
menggiatkan umat kita dalam hal pengumpulan dana demi 
pelaksanaan pembangunan gereja baru tersebut.7

 Melalui surat Uskup ini bisa dikatakan bahwa perjalanan 
Stasi Santo Yohanes Penginjil, Mandala memiliki suasana 
dan semangat baru. Perjuangan masing-masing “ketiga 
stasi” tersebut (Negara, Mandala dan Pematang Terang) 
dipersatukan menjadi suatu kekuatan yang sangat berguna 
untuk perkembangan Gereja berikutnya.

6    Arsip Keuskupan 1978.
7    Surat ini bisa dilihat di Arsip Keuskupan untuk Paroki Pasarmerah, tahun 1978.
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Lokasi tiga stasi dan gereja baru.8

2. Stasi Santo Yohanes Penginjil
 Tidak lama setelah pemersatuan dari tiga “stasi” menjadi 
satu Stasi Santo Yohanes Penginjil, panita pembangunan 
gereja dibentuk. Bersama dengan Pastor Paroki Johan 
Küttschreutter, umat stasi bersama dengan seluruh umat 
Paroki Pasarmerah bahu-membahu untuk merealisasikan 
rumah Tuhan tersebut. Setelah perencanaan yang matang 
melalui berbagai rapat, akhirnya pada bulan Januari 1980 
pembangunan gereja stasi dimulai. Berkat kerja sama yang 
baik dan pembiayaan dipikul bersama dengan prinsip dari 
Gereja untuk Gereja, dalam waktu kurang lebih sepuluh 
bulan gereja stasi sudah berdiri dengan kokoh.
 Pada hari Minggu, tanggal 30 November 1980, Mgr. Pius 
Datubara, OFMCap meresmikan dan memberkati gereja Stasi 
Santo Yohanes Penginjil, Mandala. Upacara peresmian dimulai 
dari halaman gereja. Setelah pemberkatan bagian luar gereja, 
Bapa Uskup memberikan kunci gereja kepada Pastor Johan 
Küttschreutter sebagai Pastor Paroki, lalu membukanya. Misa 
8    Arsip Keuskupan, tahun 1999.
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Lokasi tiga stasi dan gereja baru.9

pemberkatan yang diiringi dengan gondang dimulai.10 Dalam 
homili, Bapa Uskup menekankan peran gereja untuk umat 

9    Foto diambil dari Sinar Indonesia Baru (SIB). (1980).
10 Gondang adalah instrumen Batak yang telah diinkulturasikan sehingga pada 

perayaan besar, instrumen ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara 
liturgi.
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beriman, yaitu tempat untuk berdoa dan bertemu dengan 
Tuhan. Ia juga mengagungkan peran serta umat beriman Stasi 
Santo Yohanes Penginjil dan umat Paroki Pasarmerah yang 
bekerja sama terlebih di dalam materiil untuk merealisasikan 
gereja tersebut. Setelah homili, Bapa Uskup memberkati 
seluruh bagunan gereja yang kemudian dilanjutkan dengan 
Ekaristi dan diakhiri dengan berkat meriah.
 Dalam kata sambutan, Bapa Uskup mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan 
untuk pendirian gereja Santo Yohanes, Mandala dalam bentuk 
apa pun. Bahkan ia menegaskan, bahwa biarpun segenggam 
pasir disumbangkan untuk pendirian gereja Santo Yohanes, 
Mandala menjadi bagian penting untuk realisasi pendirian 
gereja yang telah berdiri. Ia juga mengucapkan terima kasih 
kepada Walikota Medan EWP. Tampubolon yang menyumbang 
Rp 2.000.000,00. Pada akhir kata sambutan, Bapa Uskup 
menyampaikan Berkat Apostolik kepada Stasi Santo 
Yohanes Penginjil, Mandala yang diberikan oleh Paus Yohanes 
Paulus II (saat ini telah menjadi Santo).
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 Setelah Bapa Uskup, sambutan berikutnya dari para 
undangan pemerintah setempat yang sebagian besar 
diwakilkan. Setelah itu, panitia yang diwakili oleh MVJ Sinurat, 
mengulosi Patipata SmTh yang mewakili Dandim 0212/MK, 
MTH Sinaga yang mewakili Walikota Medan dan Mayor Pol 
RS Luntungan yang mewakili Dantabes 21/MS, termasuk juga 
Mgr. Pius Datubara, OFMCap dan Pastor Johan Küttschreutter, 
O.Carm. Acara berikutnya ialah tortor dari berbagai kelompok, 
termasuk juga dari Bapa Uskup.

Berita pemberkatan Stasi Santo Yohanes Penginjil, Mandala 
di Koran SIB.11

11    Sinar Indonesia Baru (SIB). (1980).
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Mgr. Pius Datubara, OFMCap mangulosi panita.12

3. Santo Yohanes Penginjil
 Stasi Mandala memiliki nama pelindung Santo Yohanes 
Penginjil. Ia lahir di Betsaida sekitar tahun 10 dan meninggal 
sekitar tahun 104 di Efesus. Kemungkinan ibunya bernama 
Salome. Mengenai tahun kelahiran dan kematiannya tidak 
pasti, akan tetapi pendapat pada umumnya seperti yang 
sudah diindikasikan pada kalimat sebelumnya.
 Sebelum menjadi murid Yesus, ia terlebih dahulu menjadi 
murid Yohanes Pembaptis, bersama dengan Andreas, saudara 
Simon Petrus. Ia adalah saudara kandung dari Yakobus 
yang dipanggil di Danau Genesaret. Kedua bersaudara ini 
dipanggil oleh Yesus bersamaan pada waktu mereka sedang 
menjala ikan dengan ayah mereka, Zebedeus. Setelah 
dipanggil, mereka meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan 
dan termasuk juga orang tua dan menjadi murid Yesus (Mat. 
4:21-22). Panggilan kedua bersaudara ini dilakukan oleh Yesus 
setelah panggilan dua bersaudara lainnya, Petrus dan Andreas 
(Mat 4:18-20).

12    Sinar Indonesia Baru (SIB). (1980).
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 Nama Yohanes ialah nama 
umum dan khas Ibrani (Yehohanan) 
yang disandang juga oleh Yohanes 
Pembapt is .  Nama tersebut 
kemudian diambi l  a l ih  o leh 
bahasa Yunani dan kemudian Latin 
dan nama dari Latin digunakan 
di  dalam bahasa Indonesia . 
Setelah mendapat panggilan dari 
Yesus, Yohanes memiliki peran 
penting di antara para Rasul yang 
ditunjukkan kehadirannya di 
beberapa kejadian penting yang 
dilaksanakan oleh Gurunya, 
seperti pembangkitan putri 
Yairus oleh Yesus (Luk 8:49-55), 
transfigurasi (Mrk 9:2-9) dan saat 
Yesus berdoa di Taman Getsemani 
(Mat 26:36-38). Bahkan bersama Petrus, Yohanes mendapat 
tugas untuk mempersiapkan perjamuan terakhir (Luk 22:8).
 Yohanes adalah salah satu dari murid yang dikasihi Yesus 
bersama dengan Petrus dan Yakobus (Yoh 13:23-25; 19:26; 
20:1-10; 21:7; 21:20). Ia adalah satu-satunya Rasul yang 
hadir pada saat Yesus disalibkan dan kemudian Ia menyerahkan 
Maria, ibu-Nya, kepadanya (Yoh 19:26-27). Waktu Yesus telah 
bangkit, Yohanes dan Petrus pergi berlari-lari ke kubur dan 
Yohanes tiba lebih dahulu (Yoh 20:1-7). Kemungkinan besar 
ia adalah Rasul paling muda dari semuanya dan meninggal 
paling akhir. Yohanes menulis lima buku Perjanjian Baru, yaitu 
Injil, tiga Surat dan Kitab Wahyu.
 Setelah Pentakosta, Yohanes kemungkinan sudah 
berangkat ke tanah misi, walau ada orang berpendapat 
bahwa ia pergi setelah Konsili Yerusalem (49), berarti 
keberangkatannya antara tahun 49-50. Daerah misi Yohanes 
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adalah Efesus.13 Yohanes sempat beberapa waktu tinggal di 
Pulau Patmos, di sebelah Barat Efesus. Yohanes, pada saat 
melaksanakan pewartaan, juga membawa Maria, ibu Yesus ke 
Efesus.

 Keberadaan Yohanes bersama dengan Maria di Efesus 
dituliskan oleh para penulis Kristiani Purba yang dikenal 
dengan zaman Bapa Gereja. Tulisan pertama adalah Polikarpus 
(† 155/6) yang menginformasikan bahwa Polikarpus adalah 
murid Yohanes (Eusebius, HE, 5,20,6). Polikarpus yang 
menjadi martir adalah uskup di Smirna dekat Efesus. Tulisan 

13 Pada periode itu, Efesus berada di daerah Asia yang terletak di pantai Barat Turki 
sekarang.
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Manuskrip prolog Injil Yohanes di Papirus 66 (c. 200) 
sekarang disimpan di Jeneva.
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kedua adalah Ireneus († 202) uskup di Lion, Perancis yang juga 
berasal dari Smirna. Ia mengatakan bahwa Yohanes, murid 
Tuhan yang bersandar di dada-Nya, juga menulis Injil pada 
waktu ia tinggal di Efesus (Ad H, 3,1,1).
 Mengenai kematian Yohanes, Eusebius († 339/40) menulis 
dalam buku Sejarah Gereja, bahwa ia yang adalah murid Yesus 
dan kemudian menjadi guru, meninggal di Efesus (HE 5,24,2-
3; 3,31,3). Di tempat lain, Eusebius juga mengatakan bahwa 
di Efesus, pada waktu itu ada dua orang bernama Yohanes 
dan makam mereka pun dua, salah satunya adalah Yohanes 
Penginjil (HE 3,39,6). Ia meninggal di daerah misi ini sebagai 
martir. Gereja memiliki perayaan Santo Yohanes pada setiap 
tanggal 27 Desember, periode Oktaf Natal.

4. Pemekaran Paroki Baru
 Perkembangan Stasi Santo Yohanes Penginjil, Mandala 
tergolong sangat pesat karena daerah ini merupakan salah 
satu pengembangan Kota Medan, apalagi setelah proyek 
Perumahan Nasional direalisasikan di tempat ini. Pada tahun 
1974 jumlah umat sudah mencapai 299 kepala keluarga, 
seperti telah disebutkan sebelumnya, padahal waktu itu 
masih belum menjadi paroki. Pertumbuhan stasi pada tahun-
tahun setelah menjadi paroki berjalan lebih cepat.
 Melihat perkembangan umat begitu hebat dan untuk 
pelayanan secara intensif dan efisien, rencana penjajakan 
untuk menjadi paroki dirintis sejak tahun 1999, kurang 
lebih sembilan belas tahun setelah pendirian stasi. Untuk 
mengetahui keadaan umat lebih rinci dan gambaran umum 
teritorial, sketsa potensi paroki dibuatkan pada tahun 
1999. Hasil yang diperoleh sangatlah menggembirakan. 
Jumlah umat sudah mencapai 4506 orang yang tersebar di 
7 lingkungan (Andreas, Bartolomeus, Jakobus tua, Filipus, 
Paulus, Thomas dan Timotius). Sementara itu jumlah Kepala 
Keluarga sudah mencapai 866.
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Data statistik Stasi Santo Yohanes Penginjil, Mandala tahun 1999.14

14 Kedua tabel ini diambil dari Arsip Keuskupan, tahun 1999. Ada kejanggalan 
mendasar mengenai jumlah umat antara tahun 1999 dengan Katalog Keuskupan 
Agung Medan 2014. Tahun 1999 jumlah umat adalah 4506, berdasarkan 
tabel 1 dan 2, sementara itu Katalog Keuskupan Agung Medan 2014, hlm. 18 
memberikan jumlah umat Paroki Mandala 4383, berdasarkan statistik 2013. 
Kejanggalan ini perlu dituliskan agar menjadi pemahaman di kemudian hari. 
Informasi ini perlu diberitahukan untuk menunjukkan realitas data.
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 Berdasarkan gambaran dan potensi ini, usaha Stasi Santo 
Yohanes Penginjil, Mandala menjadi paroki semakin urgen. Oleh 
sebab itu, penjajakan untuk arah itu makin digiatkan dengan 
persiapan-persiapan di berbagai aspek. Sebagai bukti nyata, draft 
usulan Stasi Santo Yohanes, Mandala menjadi paroki disusun dan 
diserahkan kepada Bapa Uskup, Keuskupan Agung Medan.

Draf usulan Stasi Santo Yohanes, Mandala menjadi Paroki.15

15    Arsip Keuskupan, tahun 2006.

Tabel 3
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 Setelah draf usulan peningkatan status Stasi Santo 
Yohanes Penginjil dicermati oleh Bapa Uskup dan stafnya, 
pada tanggal 26 Oktober 2008, Mgr. Pius Datubara, OFMCap 
mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Stasi Santo 
Yohanes Penginjil resmi menjadi paroki. Dengan demikian, 
tanggal itu adalah saat pemekaran. Paroki Santo Paulus, 
Pasarmerah dengan penetapan Stasi Santo Yohanes Penginjil, 
Mandala menjadi paroki baru. Oleh sebab itu, mulai dari 
saat itu segala urusan parokial dilaksanakan oleh paroki baru 
tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah parokial Gereja.

Gereja Santo Yohanes Penginjil, Mandala.
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Surat Uskup Mgr. Pius Datubara, OFMCap yang menyatakan
Stasi Santo Yohanes Penginjil, Mandala resmi menjadi paroki.16

16 Arsip Keuskupan, tahun 2008. Lihat juga Katalog Keuskupan Agung Medan 2014. 
Medan: Keuskupan Agung Medan, 2014, hlm. 18.
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5.	 Administratif	Gerejani
 Sehubungan dengan adminsistrasi gerejani, urusan 
dokumen terlebih-lebih yang berkaitan dengan surat baptis, 
bagi mereka yang dibaptis sebelum menjadi paroki (26 
Oktober 2008), sebaiknya memiliki arahan yang akurat.
 Pembaptisan yang dilakukan sebelum 26 November 1966 
akan menemukan dokumen yang diperlukan di Paroki Kristus 
Raja, Nusantara, karena “stasi” Jalan Negara pada waktu itu 
berada di bawah pelayanan paroki tersebut. Sementara itu, 
baptisan yang dilakukan mulai 26 November 1966 dicatatkan 
di Paroki Katedral sampai dengan 18 Agustus 1974 (lihat tabel 
4 & 5 berikut ini).

Pembaptisan pertama di Paroki Katedral.17 

17    Buku Baptis V, hlm. 28.

Tabel 4
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Baptisan terakhir di Paroki Katedral.18

 Setelah pembaptisan pada 18 Agustus 1974, pembaptisan 
tercatat di Buku Baptis Paroki Santo Paulus, Pasarmerah 
sampai pada saat pendirian Paroki Santo Yohanes Penginjil, 
Mandala pada 28 Oktober 2008. Perjalanan ini terjadi 
seiring dengan status yuridis Stasi Santo Yohanes Penginjil di 
dalam administrasi parokial yang sebelum menjadi paroki. 
Akan tetapi, setelah menjadi paroki, administrasi berada 
sepenuhnya dalam tanggung jawabnya.

6. Sekolah
 Kehadiran Sekolah di Paroki Santo Yohanes Penginjil bisa 
dikatakan bersamaan dengan kehadiran stasi. Pada awalnya 
ada dua SD berdekatan seiring dengan kehadiran umat di 
daerah ini. Satu SD bernama Bintang Timur Jalan Negara 
dan SD Budi Luhur Jalan Mandala. Dalam perjalanan, seiring 

18    Buku Baptis VIII, hlm. No. 975-.

Tabel 5
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dengan penggabungan tiga kelompok umat beriman (Jalan 
Negara, Jalan Mandala dan Pematang Terang), demi efisiensi 
dan efektivitas, kedua sekolah tersebut juga disatukan yang 
berlokasi di Jalan Mandala Bypass.19 Saat ini, di lokasi yang 
sama juga telah didirikan TK Santo Antonius 2. Kedua sekolah 
ini berlokasi di Jalan Mandala Bypass 44 (Jalan Pukat 39), di 
bawah payung Yayasan Don Bosco, milik Keuskupan Agung 
Medan.

Keadaan Sekolah TK Budi Luhur, 2016

No Keterangan Jumlah
1. Siswa/i 101
2. Guru 4
3. Karyawan 2
4. Pendirian 2004

19 Pembahasan penyatuan ini bisa dilihat pada bagian sebelumnya mengenai 
penyatuan Jalan Negara, Jalan Mandala dan Pematang Terang, lihat hlm. 51-54. 
Lihat juga arsip Pasarmerah di Keuskupan Agung Medan pada tahun 1978.

TK dan SD Budi Luhur.
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Keadaan Sekolah SD Budi Luhur, 201620

No Keterangan Jumlah
1. Siswa/i 670
2. Guru 22
3. Karyawan 6
4. Pendirian 1968 (1978)20

 Sekolah SMP yang terletak di Perumnas Mandala II, Blok 
15-18 memiliki perjalanan dan perjuangan. Pendirian sekolah 
ini telah mendapat surat izin pada tanggal 14 April 1989 dari 
kepala daerah. Akan tetapi, karena beberapa warga sekitar 
tidak menyetujui kehadiran sekolah tersebut karena salah 
pengertian, maka Gubernur dengan surat tertanggal 13 Juli 
1989 menghentikan pembangunan sekolah tersebut untuk 
sementara. Waktu itu sekolah ini berada di bawah Yayasan 
Sugiyopranto, milik Paroki Santo Paulus, Pasarmerah. Setelah 
pendekatan dan usaha yang tidak mengenal lelah untuk 
menciptakan kecerdasan masyarakat, izin untuk melanjutkan 
pembangunan dikeluarkan pada tahun 1992 dan beberapa 
waktu kemudian sekolah dapat diselesaikan dan difungsikan, 
walau sebagian warga masih belum bisa menerima kehadiran 
sekolah tersebut. Akhir-akhir ini keadaan sudah kondusif.
 Sekolah tersebut diberi nama SMP Trisakti 2. Saat ini 
baik sekolah TK Budi Luhur, SD Budi Luhur maupun SMP 
Trisakti 2 tidak lagi di bawah Yayasan Sugiyopranoto, milik 
Paroki Santo Paulus, Pasarmerah, melainkan Yayasan Don 
Bosco, milik Keuskupan Agung Medan.

20 SD Budi Luhur adalah penyatuan dua sekolah dari Bintang Timur di Jalan Negara 
(1968) dan Budi Luhur di Jalan Mandala (1968) pada tahun 1978. Dengan alasan 
ini, 1968 dan 1978 perlu menjadi bahan pemikiran untuk data asal usul sekolah 
tersebut.

Stasi Santo Yohanes Penginjil, Mandala
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Pintu masuk Sekolah SMP Trisakti 2.
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Keadaan	Sekolah	SMP	Trisakti	2,	2016

No Keterangan Jumlah
1. Siswa/i 325
2. Guru 15
3. Karyawan 6
4. Pendirian 1989

Salah satu bukti usaha untuk mendapatkan izin pembangunan 
sekolah SMP Trisakti 2.
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Gereja Santo Yohanes Penginjil, Mandala.
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BAB V
STASI SANTO SIMON STOCK, 
DESA AMPLAS (SELAMBO)

1. Pendirian
 Stasi Santo Simon Stock yang terletak di Jalan Keramat 
Indah IIIA, Desa Amplas,1 Medan adalah stasi yang baru di 
Paroki Santo Paulus, Pasarmerah. Stasi ini juga dikenal dengan 
nama Selambo yang didirikan pada tahun 2015, berlokasi di 
sebelah Timur Terminal Amplas, di seberang jalan tol Medan-
Tebingtinggi. Sampai sekarang daerah ini masih dihuni 
beberapa orang. Akan tetapi, stasi ini memiliki prospek yang 

1 Nama tempat ini tertulis di dalam prasasti yang terdapat di depan gereja (lihat 
juga foto yang disertakan).

Gereja Stasi Santo Simon Stock, Desa Amplas (Selambo)
diberkati pada 6 September 2015.
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baik karena daerah ini termasuk bagian pengembangan Kota 
Medan ke arah Timur, sampai ke Bandara Kualanamo.
 Pada awal stasi ini, umat baru berjumlah 218 jiwa dengan 
48 Kepala Keluarga. Stasi ini masih dalam pembentukan 
lingkungan. Oleh sebab itu, sampai penulisan buku ini, stasi 
masih berstatus sebagai lingkungan, (walaupun sudah stasi), 
karena sedang mengorganisir teritorial dan hal-hal lain 
yang berkaitan dengan statusnya. Untuk sementara jumlah 
umat memang sedikit, tetapi di kemudian hari stasi ini pasti 
memiliki perkembangan cerah. Walaupun umat tergolong 
sedikit, tetapi stasi ini telah memiliki gereja yang cukup untuk 
menampung umat beriman dan memiliki lokasi strategis 
untuk pengembangan dan aktivitas gerejani.

2. Pelindung
 Nama pelindung stasi ini yaitu Santo Simon Stock. Ia 
adalah salah satu orang kudus Ordo Karmel, tidak lama setelah 
Ordo ini pindah ke Eropa dari Gunung Karmel, tanah suci. 
Orang kudus ini memiliki devosi yang sangat kuat kepada Santa 
Perawan Maria, yang bisa menjadi cara umat beriman untuk 

Prasasti peresmian gereja Stasi Santo Simon Stock,
 Desa Amplas (Selambo).
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mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Maria, sebagaimana 
telah dilaksanakan dengan baik sekali oleh Simon Stock.

2.1. Riwayat Hidup
 Kita tidak tahu banyak 
mengenai riwayat hidup Santo 
Simon Stock, karena pada 
waktu itu Ordo Karmel baru saja 
pindah ke Eropa, sehingga para 
Karmelit masih menyesuaikan diri 
dengan keadaan di Eropa.2 Pada 
abad XV, di Eropa bagian Utara 
ada legenda mengenai Santo 
Simon yang memiliki penglihatan 
kepada Bunda Maria dengan 
skapulir dan berkata, “Ini adalah 
suatu tanda kekhasan bagi Anda 
dan saudara-saudari Anda, dan 
siapa saja meninggal dan mengenakannya, akan selamat.”
 Pada salah satu dokumen yang dimiliki Ordo Karmel, 
ada catatan menuliskan bahwa Simon Stock adalah Prior 
Jenderal (dalam daftar jenderal yang dimiliki Ordo Karmel 
[lihat Perjalanan Ordo Karmel Indonesia]3 adalah urutan 
kelima yang berasal dari Inggris. Ia dihormati karena kesucian 
hidupnya dan meninggal pada tahun 1265 di Bordeaux, 
Perancis. Setelah kematiannya, makamnya menjadi tempat 
peziarahan bagi banyak orang dan tempat terjadi berbagai 
mukjizat.

2 Riwayat Hidup St. Simon Stock diambil dari, Edison R.L. Tinambunan. Para 
Kudus Karmel. Malang: Karmelindo, 2015, 75-78.

3 Edison R.L. Tindambunan (Ed.). Perjalananan Ordo Karmel Indonesia: Pasang 
Surut Selama Sembilan Puluh Tahun (1923-2013). Malang: Karmelindo, 2013, 
hlm. 339.
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 Legenda dan catatan ini kemudian disatukan dan menjadi 
sumber informasi mengenai Simon. Legenda Simon berikutnya 
ialah mengenai informasi riwayat hidup. Walaupun tidak 
lengkap, tetapi informasi menjadi suatu hal sangat berharga 
untuk mengetahui Simon. Ternyata ia lahir di Kent, Inggris. Ia 
menekuni hidup eremit yang keras yang diungkapkan dengan 
cara membuat rumah dari kayu dalam bentuk susunan Flos 
Carmeli (yang merupakan madah khas Ordo Karmel yang 
dipersembahkan kepada Bunda Maria. Madah ini mulai 
dikidungkan di dalam Ordo sejak abad XIV). Kita tidak tahu 
waktu persis Simon Stock meninggal, akan tetapi menurut 
legenda pada 16 Mei 1265.

2.2. Kultus
 Penghormatan kepada 
Santo Simon Stock begitu 
besar mulai abad XIV. Bukan 
itu saja, devosi skapulir juga 
berkembang sejak abad 
XV, bahkan di luar Ordo. 
Oleh sebab itu, banyak 
orang menjadi anggota 
perkumpulan skapulir ini. Di 
gereja-gereja Karmel dan 
b u ka n  Ka r m e l ,  l u k i s a n 
mengenai cerita skapulir 
sela lu  menjadi  favor i t , 
bahkan hampir semua gereja 
dan kapel Ordo pada waktu 
itu menghadirkan ornamen 
ini.
 Pada abad XVI, kultus Simon Stock sudah dimasukkan 
dalam kalender Ordo yang dirayakan pada setiap tanggal 16 
Mei yang didasarkan pada tradisi yang berkembang di dalam 
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Ordo dan bahkan di luar Ordo pada waktu itu. Setelah Konsili 
Vatikan II, perayaan ini dihapus dari penanggalan Gereja 
dan kemudian baru-baru ini dimasukkan kembali dan Ordo 
merayakannya pada tanggal yang sama (sebelumnya 16 Mei) 
dengan perayaan peringatan fakultatif.
 Perlu diketahui, bahwa penampakan skapulir Simon Stock 
tersebut tidak pasti. Akan tetapi, skapulir bagi para Karmelit 
menjadi tanda perlindungan keibuan Maria dan tanda untuk 
mengikuti Kristus sebagaimana telah dilakukan Maria. Makna 
yang sama juga bagi mereka yang mengenakan skapulir yang 
di luar Keluarga Karmel yang akhir-akhir sangat marak sebagai 
salah satu bentuk devosi kepada Maria.
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Paus Yohanes Paulus II juga mengenakan skapulir.
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BAB VI
STASI SANTO PAULUS, PASARMERAH

Sebelum menjadi paroki, Stasi Pasarmerah merupakan salah 
satu stasi dari Paroki Katedral. Dengan alasan ini, judul 

pembahasan ini adalah Stasi Pasarmerah untuk memberikan 
penjelasan akan awal kehadiran dan perkembangan umat 
beriman. Setelah menjadi paroki, pembahasan akan menjadi 
bagian tersendiri.

1. Awal Gereja
 Pada bagian sebelumnya, tepatnya di bagian alasan 
perayaan pesta emas Paroki Santo Paulus, Pasarmerah telah 
ditunjukkan pendirian sebagai paroki (16 Juli 1967) yang 
berdasarkan Buku Baptis sebagai bukti tertulis. Akan tetapi, 
kehadiran Gereja di Pasarmerah sudah mulai sejak tahun 
1961, melalui pembaptisan tanggal 4 Juni (lihat tabel 1). 

Tabel 1
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Jumlah baptisan pada waktu itu adalah sembilan orang, 
dewasa maupun anak-anak.1 Pembaptisan berikutnya 
dilaksanakan sekitar dua tahun kemudian, tepatnya pada 3 
Maret 1963 dengan jumlah tiga orang.2 Bukti tertulis ini telah 
cukup untuk menunjukkan bahwa Gereja telah hadir paling 
tidak sejak tahun 1961, walaupun tidak tertutup kemungkinan 
bahwa sebelumnya umat beriman telah berada di stasi ini.
 Kehadiran Gereja di Pasarmerah hampir bersamaan 
dengan Stasi Santo Benediktus, Marindal, walaupun 
sebenarnya berdasarkan bukti tertulis Buku Baptis, 
Pasarmerah masih lebih dulu (4 Juni 1961), sementara itu 
Stasi Santo Benediktus, Marindal pada 31 Desember 1961. 
Sementara itu, Stasi Santo Diego, Martoba sudah jauh lebih 
awal sebelumnya (6 Juni 1950).3

2.	 Aktivitas	Gerejani	di	Sekolah
 Pada awal Ordo Karmel ingin memulai karya di Keuskupan 
Agung Medan, Uskup Mgr. Ferrerius van den Hurk, OFMCap 
memberikan tanda kepada Karmelit untuk berkarya di Medan, 
di samping karya lain (teologi di Pematangsiantar dan paroki-
paroki di Dairi). Tanda ini tampak dalam pembicaraan saat 
kunjungan Komisaris Jenderal Ordo Karmel Indonesia, Rm. 
Martinus Sarko Dipojudo dengan Bapa Uskup dan kemudian 
dirapatkan oleh Dewan Ordo Karmel Indonesia.4 Beberapa 
bulan kemudian, Komisaris Jenderal Ordo Karmel Indonesia, 
Rm. Martinus Sarko menginformasikan ke asisten Jenderal 
Ordo Karmel di Roma, Gondulf Mesters bahwa Ordo Karmel 
menerima satu paroki di Pasarmerah, Medan.5

1    Buku Baptis Katedral II, hlm. 245-247.
2    Lihat Buku Baptis Katedral III, hlm. 122.
3 Informasi lebih jelas bisa dilihat dalam pembahasan Stasi Santo Diego, Martoba 

dan Santo Benediktus, Marindal, hlm. 21-50.
4    Berita Karmel, No. 4, (Februari 1965), hlm. 5-6.
5 Surat Komisaris Ordo Karmel Indonesia Martinus Sarko Dipojudo, 10 Mei 1966 

kepada Asisten Jenderal Ordo Karmel di Roma, Gondulfus Mesters (5C12-66-P14).
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 Untuk merealisasikan rencana sebelumnya antara Ordo 
Karmel dan Keuskupan Agung Medan, pada tahun 1966 
Pastor Beatus Peper, O.Carm. atas tugas dari Ordo Karmel, 
tiba di Medan pada bulan Mei 1966 yang sebelumnya tinggal 
di Malang, untuk merealisasikan pendirian sebuah paroki di 
Medan.6 Setelah berbicara dengan Mgr. Ferrerius van den 
Hurk, OFMCap, Pastor Beatus Peper tinggal di Katedral di 
Jalan Pemuda, Medan. Bapa Uskup Medan memberikan 
tugas kepadanya untuk meninjau tempat di Medan untuk 
dijadikan paroki baru, untuk melengkapi tiga paroki yang 
telah ada (Katedral, Kristus Raja dan Hayam Wuruk).7 Setelah 
melakukan peninjauan di berbagai lokasi, Pastor Beatus Peper 
memutuskan untuk merintis paroki baru di Pasarmerah, 
Medan.8 Ia berusaha mencari tanah yang strategis untuk 
tempat gereja dan pastoran yang di luar sekolah, karena 
lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk kedua bangunan 
tersebut.
 Sebelum gereja dibangun, tempat pelaksanaan perayaan 
liturgi gerejani dilaksanakan di salah satu ruangan kelas 
Sekolah Dasar yang telah ada sekitar tahun 1961.9 Sementara 
itu, Pastor Beatus Peper, berkat bantuan bapak Panjaitan, 
mencari dan menemukan tanah tempat lokasi gereja akan 
dibangun, yang letaknya tidak jauh dari Sekolah Dasar 
(sebelah Timur). Tidak lama kemudian, ia juga membeli tanah 
di belakang tanah gereja tersebut yang luasnya sama dengan 

6 Berita Karmel, No. 4 (Februari 1965), hlm. 5-6. Surat Komisaris Ordo Karmel 
Indonesia Martinus Sarko Dipojudo 10 Mei 1966 kepada Asisten Jenderal Ordo 
Karmel di Roma, Gondulfus Mesters (5C12-66-P14).

7 Saat ini paroki Martubung masuk ke Medan kota, tetapi pada saat menjadi paroki 
1966, daerah ini masih di luar Kota Medan.

8 Bandingkan dengan Berita Karmel, No. 4 (Februari 1965), hlm. 5-6 dan Edison 
R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus 
Pasarmerah. Eufrasia Maria Herlina Siswoyo (Editor). Malang: ©Carmel Vision, 
2017.

9    Sekarang nama Sekolah tersebut adalah Santo Antonius 5.

Stasi Santo Paulus, Pasarmerah



Perjalanan Lima Puluh Tahun Paroki Santo Paulus, Pasarmerah - Medan (1967-2017)84

tanah gereja.10 Keberuntungan berikutnya, Pastor ini juga 
mendapatkan tanah di sebelah tanah gereja yang sebelumnya 
milik seorang Haji,11 sehingga tanah gereja semakin memadai 
untuk aktivitas parokial. Keadaan dan informasi sekolah dan 
pembelian tanah gereja ditunjukkan dari kutipan tulisan 
berikut,

“Madju Terus, Seperti telah kita ketahui, P. B. Peper kini 
berada di Medan. Sebuah rumah baru telah disewanja dan 
di rumah itulah beliau menetap. Sebidang tanah seluas 
setengah hektar dengan sebuah geredja ketjil beserta 
sekolah S.D. terletak di dekatnja. Guna membangun 
sebuah geredja jang lajak dan tampan bagi rumah Tuhan, 
pun untuk dapat membangun pasturan di mana dapat 
didjadikan sebagai tempat tinggal pastor jang tetap, maka 
telah dibelilah oleh beliau tanah di dekat itu djuga jang 
luasnja kira2 djuga setengah hectar. Letaknja kompleks 
itu adalah di sebelah tenggara Medan kota. Semoga 
usaha beliau jang bagus ini demi karija pengembangan 
keradjaan Tuhan di daerah tersebut berdjalan dengan 
lantjar dan semoga geredja serta pastorannja segera dapat 
terwudjutkan.”12

3. Pembangunan Gereja dan Pastoran
 Setelah tanah lokasi gereja diperoleh, langkah 
selanjutnya adalah pengurusan izin mendirikan gereja yang 
praktis semuanya berjalan mulus dan cepat. Dalam kurun 
satu bulan, semua pengurusan sudah ditangan. Oleh sebab 
itu, Pastor Beatus Peper sudah bisa memulai pembangunan 

10 Tanah tersebut saat ini menjadi tempat sekolah luar biasa Bisu Tuli yang dikelola 
oleh Kongregasi Santo Yosef.

11 Lihat Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. 
Paulus, Pasarmerah.

12 Tulisan ini ditulis oleh Frater A.R. Data, O.Carm. di Berita Karmel, No. 14. 
(Djanuari 1967), hlm. 28. Kutipan ini dipertahankan sesuai dengan ejaan yang 
digunakan dalam bahasa aslinya.
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gereja dengan segera yang direalisasikan pada awal tahun 
1967, karena proses yang telah disampaikan sebelumnya.13  
Umat yang walaupun jumlahnya belum begitu banyak 
juga turut bergotong royong untuk pembanguan gereja 
tersebut.14 Sementara itu, untuk efektivitas waktu, setelah 
setengah tahun tinggal di Jalan Pemuda, Pastor Beatus 
Peper menyewa sebuah rumah marga Sitompul yang tidak 
jauh dari lokasi tempat gereja.15 Pembangunan gereja Santo 
Paulus, Pasarmerah juga mendapat bantuan dari Jerman 
yang proposalnya diajukan melalui Uskup Agung Medan, 
Mgr. Ferrerius van den Hurk, OFMCap.16

 Pada saat hampir bersamaan dengan pendirian gereja, 
Pastor Beatus Peper juga mendirikan pastoran. Pada awalnya 
antara Bapa Uskup Agung Medan dan Ordo Karmel memiliki 
kesepakatan bahwa pastoran yang dibangun di Paroki Santo 
Paulus, Pasarmerah berfungsi untuk rumah singgah dan 
bahkan menjadi “domus religiosa” bersama dengan Sidikalang. 
Alasannya agar para Karmelit yang bertugas di Kabupaten 
Dairi dan Pematangsiantar memiliki rumah rujukan di Medan 
untuk keperluan gerejani dan Ordo yang digambarkan dalam 
dua kutipan berikut,

“Pembangunan sudah dimulai, i.e. mendirikan gedung 
untuk geredja dan pastoran atas beaja Keuskupan Agung 

13 Surat Komisaris Ordo Karmel Indonesia Martinus Sarko Dipojudo, 9 Juni 
1966 kepada Procur Jenderal Ordo Karmel, J. Melsen di Roma (5C12-66-P18). 
Sebenarnya dari Ordo Karmel di Malang, meminta Pastor Beatus Peper bersama 
dengan Carmelus Kwee Thiam Gie, lihat Berita Karmel, no. 12, (Djanuari 1967), 
hlm. 5, akan tetapi ia tetap tingal di paroki Hayam Wuruk untuk berasistensi.

14 Bukti gotong royong ini diungkapkan oleh Bp. Teofilius Parlindungan Sitohang 
yang pada waktu itu menjadi ketua Pemuda Katolik, Edison R.L. Tinambunan. 
Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus, Pasarmerah.

15 Berita Karmel, No. 14, (Djanuari 1967), hlm. 28. Lihat juga Berita Karmel, no. 
15, (Djanuari 1968), hlm. 4 dan Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan 
Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus, Pasarmerah.

16 Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus, 
Pasarmerah.

Stasi Santo Paulus, Pasarmerah
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Medan. Hanja mengenai meubilering itu dipikul oleh 
Ordo dan Rapat definitorium tgl 18 dan 19 Mei 1967 telah 
menjanggupkan bantuannja. Pastoran tsb. akan dibangun 
demikian rupa, sehingga confratres jang mempunjai 
keperluan di Medan dapat menginap di situ.”17

“Dengan berdirinja sebuah pastoran jang tjukup besar di 
Medan, kami harapkan Karmel akan mempunjai domus 
religiosa di ibu kota Sumatra, di mana para confratres 
dari pelosok jang mempunjai keperluan di situ dapat 
tinggal di rumah sendiri. Begitu djuga Sidikalang, nantinja 
dimaksudkan sebagai rumah pusat kita di daerah Dairi, 
darimana stasi2 seperti Parongil dan Tigalingga akan 
dilajani.”18

 Kerja sama antara Keuskupan dan Ordo Karmel 
sehubungan dengan pastoran adalah suatu perwujudan 
untuk efektivitas pelayanan gerejani atau bisa dikatakan juga 
sebagai sarana. Di samping itu, urusan internal Ordo juga akan 
difasilitasi dan dipermudah baik itu ke Jawa maupun ke luar 
negeri. Pada waktu itu, mayoritas Karmelit yang berkarya di 
Keuskupan Agung Medan berasal dari Belanda. Oleh sebab itu, 
mereka membutuhkan rumah singgah untuk mempermudah 
perjalanan cuti ke negara mereka. Pusat Ordo Karmel di 
Indonesia berada di Malang, Jawa Timur, untuk keperluan 
administrasi, para Karmelit pasti sering bepergian ke rumah 
induk dan mereka pasti membutuhkan tempat di Medan.
 Setelah hampir selama dua setengah tahun bekerja 
keras, Pastor Beatus Peper menyelesaikan sekaligus gereja 
dan pastoran Santo Paulus, Pasarmerah yang diinformasikan 
melalui kutipan berikut,

“Pastor Beatus Peper di Medan telah selesai membangun 
geredja dan pastorannja atas pembeajaan Bapak Uskup 

17    Berita Karmel, No. 13, (Djanuari 1967), hlm. 22-23.
18    Berita Karmel, No. 15, (Djanuari 1968), hlm. 4.



87

Agung Medan. Pastoran jang tjukup besar dimaksudkan 
djuga sebagai penginapan para confratres jang datang di 
kota Medan. Dibelakang geredja disediakan tanah sebesar 
4.000 m2 untuk Susteran, jang ketjuali mengasuh anak2 
bisu-tuli dengan sendirinja djuga akan melajani hidupnja 
pastor sehari-hari.”19 

 Berkat kerja sama dengan berbagai pihak, terlebih-
lebih dengan sikap gotong royong umat beriman termasuk 
kelompok Pemuda Katolik20 pada waktu itu yang dengan 
senang hati dan tanpa pamrih membantu pembangunan, 
akhirnya gereja dan pastoran diberkati oleh Mgr. Ferrerius 
van den Hurk, OFMCap, Uskup Agung Medan pada tanggal 9 
November 1969. Sebelum diberkati, sejak 20 September 1969, 
Pastor Beatus Peper telah tinggal di pastoran yang baru.21 

19   Berita Karmel, No. 22, (Desember 1969), hlm. 15.
20 Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus, 

Pasarmerah.
21   Berita Karmel, No. 22, (Desember 1969), hlm. 15, 21-22.
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Gereja dan pastoran Paroki Santo Paulus, Pasarmerah.

Stasi Santo Paulus, Pasarmerah



Perjalanan Lima Puluh Tahun Paroki Santo Paulus, Pasarmerah - Medan (1967-2017)88

Fo
to

: k
ol

ek
si 

Pa
st

or
 B

ea
tu

s P
ep

er
, O

.C
ar

m
.

Suasana kebun dalam pastoran Paroki Santo Paulus, Pasarmerah.
Foto dari kiri ke kanan: Johan Küttschreutter, O.Carm., Carmelus Kwee 

Thiam Gie, O.Carm., Maternus Konings, O.Carm., Beatus Peper, O.Carm. 
dan Rudy Tarsisius Liem Bian Siong, O.Carm.
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BAB VII
SANTO PAULUS RASUL, 

PELINDUNG PAROKI

Santo Paulus adalah salah satu tokoh sangat penting 
di dalam Gereja karena telah memberikan banyak 

sekali kepada Allah bahkan hidupnya sendiri. Banyak hal 
bisa diinformasikan mengenai hidupnya. Oleh sebab itu, 
hidup Rasul Paulus dibahas tersendiri agar umat paroki juga 
mengenal lebih dekat pelindung ini, walaupun tulisan ini 
hanya memberikan hal-hal penting saja mengenai dirinya.

1. Nama
 Paulus memiliki tiga nama. Nama kecil adalah Saulus 
(sha’ùl dalam bahasa Ibrani dan Saul atau Saulos dalam 
bahasa Yunani) yang berarti dia yang telah diminta dari Tuhan 
melalui doa. Sementara itu, Paulus adalah salah satu nama 
yang paling kuno Kristiani. Saulus, setelah pertobatannya, 
mengambil nama Paulus yang bisa dikatakan suatu perubahan 
kepribadian secara total. Nama lain Paulus adalah Rasul yang 
dalam bahasa Latin disebut dengan Apostolus atau Yunani 
Apostolos yang berarti utusan. Paulus sendiri menyebut 
dirinya sebagai Rasul (Rom 1:1; 1Kor 1:1; Ef 1:1; Kol 1:1). 
Dalam hal ini, Paulus tidak termasuk salah satu dari dua 
belas rasul yang dipanggil secara langsung oleh Kristus dan 
mendapat perutusan dari-Nya, tetapi ia menjadi bagian dari 
bilangan para Rasul karena ia memiliki pengalaman secara 
langsung akan Kristus yang bangkit dari orang mati.
 Paulus dilahirkan antara tahun 5-10 Sesudah Masehi 
di Tarsus dari keluarga Yahudi. Ia adalah keturunan suku 
Benyamin (Rom 11:1; Flp 3:5) yang teritorialnya terletak 
antara Yerusalem – Samaria, akan tetapi keluarganya tinggal 

Santo Paulus Rasul, Pelindung Paroki
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di Tarsus, bagian Utara Tanah Suci.1 Tarsus, pada periode 
kelahiran Pulus, sudah didominasi kebudayaan Yunani, 
termasuk juga bahasa. Oleh sebab itu, Paulus walaupun orang 
Yahudi yang berbahasa Ibrani, tetapi karena pengaruh sosial, 
ia juga berbicara bahasa Yunani. Salah satu keunggulan Paulus 
yaitu memiliki dua kewarganegaraan, Yahudi dan Romawi. Ada 
beberapa pendapat alasan Paulus memiliki kewarganegaraan 
Romawi. Pada tahun 42 Sebelum Masehi, kaisar Marcus 
Aurelius (43 Sebelum Masehi s/d 31 Sebelum Masehi) 
memberikan kewarganegaraan kepada sebagian masyarakat 
Tarsus, sebagai hadiah atas kemenangan di Filipi, dan 
kemungkinan orangtua Paulus juga mendapatkannya. Alasan 
kedua adalah bahwa orangtua Paulus bekerja untuk membuat 
tenda militer kekaisaran Romawi, sehingga keluarganya 
kemungkinan memiliki kewarganegaraan tersebut. 
Orangtua Paulus juga pernah bekerja untuk pemerintahan 
kekaisaran Romawi, sehingga kewarganegaraan tersebut 
mungkin diberikan.

2. Pendidikan
 Paulus semasa kecilnya mendapatkan pembelajaran 
yang telah dipengaruhi kultur Yunani. Pada waktu itu (bahkan 
abad ketiga Sebelum Masehi) kultur ini telah mendominasi 
sistem pembelajaran di Timur Tengah. Oleh sebab itu, ia fasih 
berbahasa Yunani di samping bahasa Ibrani sebagai bahasa 
ibu.
 Sebagai yang tinggal di Diaspora, Paulus juga mendapat 
pendidikan iman Yahudi baik itu di keluarga maupun di 
sinagoga. Orangtua maupun Paulus sendiri tidak memiliki 
jabatan di dalam kereligiusan. Cuma ia mendapat pendidikan 

1 Pada periode Paulus, tanah leluhur adalah tidak lagi menjadi jaminan asal 
usul yang bisa juga dilihat pada keluarga Yesus yang adalah keturunan Yehuda, 
terletak di Selatan Yerusalem, tetapi tinggal di Nazaret, di Utara, tidak jauh dari 
Galilea.
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kelompok kaum farisi di Tarus (bdk. Kis 22:3) kemudian ia 
melanjutkannya di Yerusalem di bawah bimbingan seorang 
guru terkenal bernama Gamaliel. Berkat pendidikan ini, 
Paulus masuk ke dalam kelompok Yahudi yang beraliran keras, 
dan bahkan menjadi salah satu yang melaksanakan eksekusi 
terhadap orang-orang Kristiani.

3. Pertobatan
 Dalam perjalanan hidupnya, Kis 7:58; 8:1 menuliskan 
kehadiran Paulus pada waktu kemartiran Stefanus dengan 
cara rajam antara tahun 34-35, walaupun ia sendiri tidak 
berpartisipasi aktif dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi, 
setelah peristiwa itu Paulus memiliki peran penting dalam 
pengejaran orang-orang Kristiani yang bisa dilihat dalam Kis 
8:3; 9:1-2; 26:9-11; Gal 13-14; 1Kor 15:9; Flp 3:6; 1Tim 1:13 
yang bisa juga dilihat dalam Kis 9:13, 21, 26 dan Gal 1:23. 
Kemungkinan Paulus juga ikut ambil bagian dalam kemartiran 
Yakobus Besar di Yerusalem sekitar tahun 44 (bdk. Kis 12:1-2). 
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Alasan Paulus bisa menjadi anggota eksekutor untuk jemaat 
Kristiani tidaklah begitu jelas. Kemungkinan ia menjadi orang-
orang kelompok Sinedrin di Yerusalem yang terdiri dari 71 
anggota (termasuk Imam Agung) yang bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan eksekusi. Salah satu keputusan kelompok 
ini adalah penyaliban Yesus. Alasan untuk eksekusi selalu 
bermotifkan religius.
 Dalam usaha untuk pengejaran Kristiani ke Damsyik 
setelah mendapatkan kuasa dari kelompok Sinedrin, Paulus 
mendapat penglihatan atau pewahyuan atau panggilan atau 
pilihan atau penangkapan atau bahkan pertobatan2 di dekat 
kota tersebut. Peristiwa itu bisa dilihat dalam teks yang dikutip 
berikut ini,

“Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam 
dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam 
Besar, dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa 
kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia 
menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti 
Jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka 
ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia 
sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit 
mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah 
olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, “Saulus, Saulus, 
mengapakah engkau menganiaya Aku?” Jawab Saulus, 
“Siapakah Engkau, Tuhan?” Kata-Nya, “Akulah Yesus yang kau 
aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di 
sana akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kauperbuat.” 
Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, 
karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak 
melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu 
membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa; 

2 Dalam teks bahasa Yunani disebut dengan “metànoia”. Kristiani purba ini lebih 
menekankan pada pengertian terakhir, pertobatan yang kemudian direferensikan 
pada tulisannya sendiri. Pengertian “metànoia” yang adalah teks asli Kitab Kisah 
Para Rasul merujuk pada pertobatan tersebut. Tetapi dari berbagai aspek, para 
ahli juga memberikan pengertian lain berdasarkan fakta yang dialami Paulus.
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mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Tiga hari 
lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak 
makan dan minum” (Kis 9:1-9).

 Setelah peristiwa itu, 
Paulus dibawa ke Damsyik 
dan kemudian mendapatkan 
pembaptisan dari Ananias. 
Setelah itu ia bisa melihat 
kembali (Kis 9:10-19; 22:12-
16). Kemudian Paulus tinggal 
di Kota Damsyik dalam 
beberapa waktu. Kesempatan 
itu digunakannya untuk 
berkhotbah mengenai hidup 
Kristiani kepada orang 
Yahudi di berbagai Sinagoga. 
K o n s e k u a n s i n y a , 
orang Yahudi  hendak 
membunuhnya dan ia 

diselamatkan oleh “temannya” dan membawanya ke luar 
kota, lalu melarikan diri ke Arab. Kesempatan emas ini, selama 
tinggal di Arab, digunakan Paulus untuk melaksanakan misi. 
Setelah beberapa lama tinggal di sana, ia kembali ke Damsyik 
(2Kor 11:32-33; Gal 1:17). Ia meninggalkan Arab untuk 
menghindari Raja Areta IV (Yordania saat ini) yang berusaha 
untuk menghalanginya.
 Kelihatannya situasi di Damsyik pada waktu itu belum 
kondusif, sehingga Paulus pergi ke Yerusalem selama 15 hari. 
Di kota ini Paulus bertemu dengan Petrus dan Yakobus (Gal 
1:18-19; Kis 9:25-30). Dari Yerusalem, Paulus pergi ke Tarsus 
dan tinggal di kota ini beberapa tahun (kurang lebih 5 tahun). 
Dari Kota Tarsus ini, Paulus juga mewartakan Kabar Gembira ke 
Siria dan Kilikia (Gal 1:21). Pada tahun 43, Barnabas membawa 
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Paulus dari Tarsus ke 
Antiokhia dan setelah satu 
tahun tinggal di kota ini, 
pada tahun 45 Barnabas 
dan Paulus  pergi  ke 
Yerusalem (Kis 11:27-
30; 12:21-25) dan pada 
saat itu Herodes Agripa I 
meninggal. Perjalanan 
mereka kali ini ditopang 
oleh kolekte Kristiani di 
Antiokhia dan sekaligus 
sumbangan ke Yerusalem 
yang pada waktu i tu 
mengalami kelaparan. 
S e t e l a h  p e n y e r a h a n 
persembahan ini mereka 
kembali lagi ke Antiokhia.

4. Misi
 Kurang lebih selama tiga tahun Paulus tinggal di Antiokhia, 
lalu pada tahun 48 ia melaksanakan misi pertama bersama 
dengan Barnabas ke Pisidia, Ikonium, Listra, Derbe dan setelah 
itu kembali ke Antiokhia melalui jalan yang sama (Kis 13-
14). Sesampai di Antiokhia, perselisihan terjadi antara umat 
Kristiani yang sebelumnya dari Yahudi yang bertobat dan umat 
Kristiani yang asalnya dari Yunani dan dari daerah lainnya. 
Alasan perselisihan adalah mengenai tradisi Yahudi, terlebih-
lebih mengenai sunat, yang bagi orang-orang Kristiani asal 
Yahudi adalah sumber keselamatan. Umat Kristiani non-Yahudi, 
terlebih-lebih dari Yunani tidak menerima kriteria tersebut. 
Persoalan ini tidak bisa diatasi oleh Paulus dan Barnabas, 
sehingga mereka pergi ke Yerusalem bersama dengan saksi 
untuk menanyakan kepada para rasul. Persoalan yang sama 
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ternyata terjadi juga di tempat lain, termasuk Yerusalem, 
sehingga pada tahun 49 Konsili diadakan di Yerusalem. 
Solusinya, sunat bukan sebagai kriteria keselamatan, melainkan 
iman (Kis 15:1-35; Gal 2:1-9). Paulus dan Barnabas bersama 
dengan saksi kembali ke Antiokhia dan menyampaikan hasil 
konsili tersebut kepada umat Kristiani di Antiokia.
 Misi kedua dimulai pada tahun 50. Tempat keberangkatan 
adalah tetap Antiokhia, seperti misi pertama. Misi kedua ini 
dimulai dengan kunjungan di beberapa komunitas yang telah 
didirikan Paulus bersama Barnabas pada misi pertama. Di 
Listra, Paulus mendapat teman Silas dan Timotius untuk misi 
kedua ini.3 Dengan teman baru, bukan lagi Barnabas yang 
pergi bermisi ke tempat lain, mereka membuka daerah misi 
yang baru di Galatia, Frigia bagian Utara dan Misia. Setelah 
itu mereka menyeberang ke daerah Makedonia ke Kota Filipi, 
Tesalonika, Berea dan Atena (Kis 15:36-18:1). Dari Atena, 
Paulus pergi ke Korintus dan bertemu dengan Aquila dan 
Priscilla yang diusir dari Roma oleh Kaisar. Kedua orang ini 
adalah orang Yahudi. Ia juga bertemu dengan Gallius di kota 
tersebut (Kis 18:1-18). Paulus tinggal di Korintus sekitar dua 
tahun dan kesempatan itu dipergunakan untuk menulis Surat 
Pertama dan Kedua Tesalonika (antara tahun 50-52). Pada 
tahun 52 Paulus meninggalkan Korintus dan menyeberang ke 
Efesus serta melanjutkan ke Kaisarea dan naik ke Yerusalem 
dan melanjutkan perjalanan ke Antiokia dan misi kedua 
berakhir (Kis 18:18-22).
 Pada tahun 53, Paulus berangkat lagi untuk mengadakan 
misi ketiga dengan mengunjungi terlebih dahulu komunitas 
Galatia, kemudian pergi ke Efesus. Di kota ini ia berkhotbah di 
Sinagoga dan juga di sekolah (Kis 19:9). Paulus tinggal selama 
tiga tahun (dari tahun 54-57, kemungkinan ia dipenjarakan) 
di kota ini, lalu ia menulis surat kepada umat di Galatia, Surat 
I Korintus dan Filipi. Perjalanan berikutnya ialah ke Yerusalem 
3    Kis 17:14-15.
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tetapi ia terlebih dahulu pergi ke Makedonia dalam beberapa 
waktu (1Kor 16:5) yang digunakan untuk menulis Surat II 
Korintus. Ia sebenarnya ingin pergi menyeberang ke Roma, 
tetapi tidak terlaksana, (Kis 19:21). Oleh sebab itu, ia berhenti 
di Korintus pada tahun 57 (Kis 20:2), kemudian bertemu dengan 
Titus (2Kor 7:6). Pada akhir tahun 57 dari Korintus, ia menulis 
Surat kepada Jemaat di Roma (karena ia tidak jadi pergi ke 
kota tersebut). Setelah itu Paulus berangkat ke Filipi, lalu 
menyeberang ke Troas, dan singgah terlebih dahulu di Miletus, 
dan melanjutkan perjalanan ke Tirus dan Kaisarea. Akhirnya, 
Paulus sampai di Yerusalem.

5. Perjalanan ke Roma 
 Sesampai di Kota Yerusalem, Paulus bertemu dengan 
Yakobus yang adalah pemimpin komunitas kota tersebut. 
Beberapa orang dari orang Farisi mengenal Paulus, ketika ia 
pergi ke Bait Allah. Orang tersebut memberikan kesaksian 
palsu bahwa Paulus menjelekkan agama Yahudi di tanah misi. 
Dengan tuduhan motif agama ini, Paulus ditangkap di Bait 
Allah lalu dibawa ke Sinedrin yang sebelumnya mengutus 
Paulus untuk melaksanakan eksekusi kepada orang-orang 
Kristiani. Ia sebenarnya hendak dibunuh seketika itu juga, 
akan tetapi dengan alasan Paulus memiliki kependudukan 
Romawi, niat tersebut tidak jadi dijatuhkan kepadanya. Untuk 
urusan pengadilan yang lebih tinggi, ia kemudian dibawa ke 
Kaisarea untuk bertemu dengan pemerintah Felice (Kis 21:16-
24, 26).
 Di Kaisarea, Paulus dihujani dengan berbagai pertanyaan 
oleh orang Yahudi terlebih-lebih imam kepala di hadapan 
pemerintah Romawi, Felice. Akan tetapi, pemerintah Romawi 
tidak memberikan reaksi terhadap tuduhan tersebut, karena 
dianggap persoalan agama, bukan persoalan hukum. Selama 
dua tahun, Paulus tinggal di Kaisarea sebagai tahanan, 
walaupun tidak mutlak ditahan, karena ia masih memiliki 
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kebebasan. Bahakan terkesan, Paulus dibiarkan saja begitu 
tanpa kejelasan hukum.
 Setelah pemerintahan di Kaisarea berganti, dari Felice 
ke Porcius Festus (59/60) keadaan juga tidak berubah. Baru 
setelah kunjungan Agripa II dari Jordania, Paulus dihadapkan 
kepadanya dan menceritakan apa yang terjadi. Agripa 
berkesimpulan bahwa Paulus tidak bersalah (bdk. Kis 26:30-
32). Akan tetapi, untuk menjaga perasaan orang Yahudi, ia 
tetap dijadikan sebagai tahanan. Menjelang musim gugur 
pada tahun 60, Paulus bersama dengan tahanan lain dibawa 
ke Roma dan terlebih dahulu singgah di Sidon, Siprus, Mira, 
Lasea (Kreta) dan mendapat badai selama 14 hari sehingga 
tinggal di tempat ini sampai badai reda. Setelah itu, perjalanan 
dilanjutkan ke Roma dengan terlebih dahulu berhenti di Malta 
(Kis 1-10). Lama perjalanan dari Kaisarea – Roma sekitar tiga 
bulan. Sesampai di Roma, Paulus dijadikan tahanan rumah 
(Kis 28:30) selama dua tahun (60-62) di tempat Basilika Santo 
Paulus saat ini. Kesempatan ini digunakannya untuk menulis 
Surat Efesus, Kolose dan Filemon.

Santo Paulus Rasul, Pelindung Paroki
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6.	 Kemartiran
 Pada tahun 62-66, Paulus memperoleh kebebasan dari 
penjara dan kemungkinan ia bermisi di sekitar Roma dan 
ada berpendapat bahwa ia juga pergi ke Spanyol. Setelah 
itu ia mengadakan misi “keempat” ke Efesus, Kereta dan 
Makedonia lalu kembali ke Roma. Di samping melaksanakan 
misi, ia juga menyempatkan diri untuk menulis Surat I kepada 
Timotius dan Titus. Sementara itu Surat II kepada Timotius 
ditulis saat Paulus dipenjarakan yang kedua kalinya di Roma, 
yang kemudian dijadikan martir pada tahun 67 di Tre Fontane, 
di luar Kota Roma. Cara kemartiran Paulus adalah dengan 
pemenggalan kepala.
 Ada berbagai tulisan menceritakan kemartiran Paulus 
dengan berbagai bentuk, seperti tulisan kuno, cerita dan 
bahkan legenda. Salah satu tulisan paling kuno mengenai 
kemartiran Paulus adalah buku tulisan Eusebius (263-339). 
Bapa Gereja ini memberikan informasi sangat berharga 
mengenai kemartiran Paulus bersama dengan tokoh lain untuk 
Gereja saat ini.4 Sementara itu, perayaan Paulus adalah setiap 
tanggal 25 Januari untuk pertobatan dan 29 Juni bersama 
dengan Petrus. Petrus dan Paulus juga menjadi pelindung kota 
Roma yang dirayakan setiap tanggal 29 Juni.
 Ketiga stasi dan juga “stasi induk” Pasarmerah memiliki 
nama pelindung yang sangat bagus dan indah dalam arti setiap 
pelindung memiliki kekhasan hidup sendiri yang menjadi bagian 
kekhasan Kristiani untuk mengantar pada iman. Cara hidup 
masing-masing pelindung ini menjadi semangat setiap warga 
stasi dan paroki untuk mencapai tujuan hidup, mengikuti Kristus 
secara lebih dekat. Paulus memiliki cara hidup lebih berliku-liku 
dibandingkan dengan pelindung ketiga stasi, untuk mencapai 
yang sebelumnya dikejar-kejar (dianiaya), tetapi akhirnya dicari 
dan dicintainya. Ia merasa terlambat untuk menemukan-Nya, 

4    Eusebius, Historia Ecclesiastica, 2,25,1-8.
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tetapi iman dan cara hidupnya cukup mengantar dia pada 
tujuan hidup yang sesunggunya. Semangat hidup Paulus ini 
meresapi dan menjiwai seluruh umat Paroki Pasarmerah untuk 
mencapai Yesus Kristus.
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Kemartiran Paulus.

Santo Paulus Rasul, Pelindung Paroki

Su
m

be
r: 

htt
ps

:/
/w

w
w

.fl
ic

kr
.c

om
/

Tre Fontane tempat kemartiran Paulus.
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7. Kronologi Paulus

TAHUN PERISTIWA REFERENSI 
KITAB SUCI

REDAKSI 
SURAT

5-10 Kelahiran di Tarsus Kis 22:3
Pindah ke Yerusalem Kis 22:3; 26:4

34-35 Setelah kemartiran 
Stefanus, pertobatan, 
jalan menuju Damsyik 

dan baptisan

Kis 9:1-19; 
22:4-21; 
26:9-18; 

Gal 1:16-16
35-37 Melarikan diri dan 

sekaligus melaksanakan 
pewartaan di Arab 

dan kemudian kembali 
Damsyik untuk 

menghindari Raja Areta 
IV

2Kor 11:32-
33; Gal 1:17

37 Dari Damsyik, ia kembali
melarikan diri ke 

Yerusalem selama 15 hari

Kis 9:25-30; 
Gal 1:18-20

37-43 Dari Yerusalem pergi ke 
Tarsus, berkhotbah di 

Siria dan Kilikia

Kis 9:30; 
Gal 1:21

43-44 Barnabas membawa 
Paulus dari Tarsus ke 

Antiokhia dan tinggal di 
sini satu tahun

Kis 11:25-26

45 Kunjungan ke Yerusalem 
dan kematian Herodes 

Agripa I, lalu kembali ke 
Antiokhia

Kis 11:27-30; 
12:21-25

48-49 Misi pertama dengan 
Barnabas berangkat dari 
Antiokhia menuju Pisidia, 

Ikonium, Listra, Derbe 
dan kembali ke Antiokhia

Kis 13-14
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49 Kunjungan ke Yerusalem 
dan mengikuti Konsili 

Yerusalem dan kembali ke 
Antiokhia

Kis 15:1-35; 
Gal 2:1-9

50 Misi kedua dengan Silas 
dan Silvanus, berangkat 
dari Antiokhia ke Kilikia, 

Derbe, Listra, Filipi, 
Tesalonika, Berea dan 

Atena

Kis 15:36-18:1

50-52 Dari Atena pergi ke 
Korintus dan bertemu 

dengan Akuila dan 
Priskila yang diusir dari 

Roma dan bertemu 
dengan konsul Gallius

Kis 18:1-18 Redaksi Surat I 
& II Tesalonika 
yang ditulis di 

Korintus

52 Akhir misi kedua lalu 
singgah di Efesus, lalu 

berangkat Kaisarea dan 
ke Yerusalem dan kembali 

ke Antiokhia

Kis 18:18-22

53+ Misi ketiga berangkat dari 
Antiokhia menuju Galatia, 

Frigia, lalu tinggal
di Efesus kemungkinan 

dipenjarakan dan setelah 
itu pergi ke Makedonia

Kis 18:23-20:1 Redaksi Surat 
I Korintus, 

Galatia, Filipi
di Efesus 

dan Surat II 
Korintus di 
Makedonia

57 Tinggal di Korintus 
selama 3 bulan

Kis 20:2-3 Redaksi Surat 
Roma

57 Akhir misi ketiga kembali 
dari Filipi lalu ke Kaisarea

Kis 20:3-21; 
14

57 Kunjungan ke Yerusalem 
lalu ditangkap di Bait 
Allah lalu dibawa ke 

Kaisarea untuk bertemu 
pemerintah Felice

Kis 21:15-24, 
26

Santo Paulus Rasul, Pelindung Paroki
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57-59 Dipenjarakan selama dua 
tahun di Kaisarea dan 
bertemu pemerintah 

Perkius Festus dan Raja 
Marcus Yulius Agrippa II

Kis 24:27-
26:32

60 Pada musim gugur 
berangkat ke Roma, lalu 

singgah di Malta dan tiba 
di Roma

Kis 27:1-28

60-62 Tahanan rumah di Roma 
selama kurang lebih dua 

tahun

Kis 28:17-31 Redaksi Surat 
Efesus, Kolose 
dan Filemon

62-66 Bebas dari penjara 
kemungkinan bermisi 
di Roma atau Spanyol 
lalu mengadakan misi 
“keempat” ke Efesus, 
Creta dan Makedonia

Redaksi Surat 
Pertama 

Timotius dan 
Titus

66 Kemungkinan masuk 
penjara yang kedua 

kalinya di Roma

Redaksi Surat 
Kedua kepada 

Timotius
67 Kemartiran Paulus di Tre 

Fontane, Roma
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BAB VIII
PERJALANAN PAROKI 
BERSAMA GEMBALA

Bagian ini akan menjelaskan perjalanan penggembalaan 
Paroki Pasarmerah setelah penetapan sebagai paroki 

dengan pencatatan administrasi parokial yang sekaligus 
memisahkannya dari paroki induk, Katedral sejak 16 Juli 1967 
dan setelah pemberkatan gereja paroki pada 9 November 
1969 sampai dengan saat ini. Ada begitu banyak peristiwa 
dilaksanakan dalam perjalanan tersebut yang lazimnya 
diemban oleh paroki. Oleh sebab itu, pelayanan rutinitas tidak 
akan ditulis, kecuali berkenaan dengan peristiwa penting yang 
terjadi di dalam perjalanannya.

1. Integrasi Tiga Stasi
 Setelah resmi menjadi Paroki Santo Paulus, Pasarmerah 
dengan pemisahan administrasi parokial dari Paroki Katedral 
dan dilengkapi dengan gereja dan pastoran yang megah, ada 
tiga stasi (Santo Diego, Martoba; Santo Benediktus, Marindal 
dan Santo Yohanes Penginjil, Mandala1) berintegrasi dengan 
paroki. Ketiga stasi ini sebelumnya masuk pada teritorial 
Katedral, termasuk juga Stasi Pasarmerah, sebelum resmi 
menjadi paroki. Sementara itu, Stasi Santo Simon Stock 
tidak termasuk, karena masih baru terbentuk tahun 2015, 
dalam rangka pengembangan paroki. Oleh sebab itu, baik itu 
pencatatan pertama maupun terakhir di dalam Buku Baptis 
sebelum berintegrasi ke paroki, semuanya terdapat di paroki 
induk, Katedral. Ketiga stasi yang berintegrasi ke Paroki Santo 
1 Stasi Yohanes Penginjil, Mandala menjadi paroki pada 26 Oktober 2008. Dengan 

demikian, Mandala telah terpisah secara administratif dari Paroki Santo Paulus, 
Pasarmerah.

Perjalanan Paroki Bersama Gembala
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Paulus, Pasarmerah, memiliki rentang waktu yang berbeda-
beda. Bukti fisik integrasi masing-masing stasi ke paroki 
adalah pencatatan pembaptisan terakhir di dalam Buku Baptis 
di Katedral.2

 Stasi pertama yang berintegrasi secara administratif 
dengan paroki adalah Stasi Santo Benediktus yang tidak lama 
setelah Pasarmerah resmi memisahkan diri dari Katedral. 
Catatan baptisan terakhir yang ditemukan dalam Buku Baptis 
di Katedral tertulis pada tanggal 6 Oktober 1968. Setelah 
tanggal tersebut, seluruh administrasi gerejani stasi tersebut 
dicatatkan pada Paroki Santo Paulus, Pasarmerah.3

 Stasi berikutnya yang berintegrasi dengan paroki adalah 
Mandala, yaitu pada tahun 1978. Baptisan terakhir yang 
dilaksanakan di stasi ini yang tercatat di Buku Baptis Katedral 
pada tanggal 18 Agustus 1978. Dalam perkembangan, 
Mandala kemudian memisahkan diri dari Paroki Santo Paulus, 
Medan pada tanggal 26 Oktober 2008, karena sejak saat itu 
menjadi paroki baru di Keuskupan Agung Medan.4

 Martoba adalah stasi terakhir yang berintegrasi dengan 
paroki. Stasi ini, walaupun Pasarmerah telah menjadi paroki, 
masih tetap dilayani oleh para Pastor dari Paroki Katedral. Hasil 
wawancara dengan Pastor Beatus Peper, perintis Paroki Santo 
Paulus, Pasarmerah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui 
sedikit pun mengenai Stasi Santo Diego, Martoba. Bahkan 
dia mengatakan secara ekstrem bahwa selama menjadi 
pastor di Pasarmerah ia belum pernah mendengar Martoba. 
Artinya, Stasi Martoba tetap dilayani oleh Katedral. Alasannya, 
karena Pasarmerah hanya dilayani oleh Pastor Beatus Peper, 

2 Alasan Buku Baptis sebagai dasar bukti fisik karena akurat, kronologis dan 
jelas. Dasar pencatatan lain bisa menggunakan Buku Pernikahan, tetapi tidak 
mengindikasikan kejelasan informasi seperti yang ditampilkan Buku Baptis.

3 Pembahasan rinci bisa dilihat di dalam paparan Stasi Santo Benediktus, 
Marindal, hlm. 33-50.

4 Katalog Keuskupan Agung Medan 2014. Medan: Keuskupan Agung Medan, 2014, 
hlm. 18.
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sementara itu Katedral masih memiliki jumlah Pastor lebih 
banyak. Hal ini juga diamini oleh Emeritus Mgr. Pius Datubara, 
OFMCap.5 Baptisan terakhir yang dicatat di dalam Buku Baptis 
di Katedral dari Stasi Martoba ialah pada tanggal 20 Mei 1984. 
Oleh sebab itu, integrasi Stasi Santo Diego, Martoba ke Paroki 
Pasarmerah dilaksanakan setelah tanggal tersebut.
 Penetapan waktu integrasi ini sangatlah dibutuhkan, 
karena menyangkut administrasi gerejani yang sangat penting 
bagi umat beriman dalam urusan surat-surat yang diperlukan. 
Oleh sebab itu, setiap umat beriman mengetahui tempat 
untuk mengurus administrasi gerejani. Kebutuhan yang tidak 
kalah penting ialah pengetahuan akan batasan teritorial 
masing-masing paroki untuk pelayanan umat beriman.

2. Komunitas
 Pastoran paroki bagi Ordo Karmel sangat mendasar 
karena salah satu tempat pembentukan karakter dan 
spiritualitas, sehingga menjadi tempat sumber yang siap 
dibagikan melalui pelayanan parokial dalam berbagai bentuk. 
Walaupun pastoran bukanlah komunitas kanonik (bukan milik 
Ordo), tetapi memfungsikannya menjadi komunitas. Model 
komunitas Ordo Karmel ialah Trinitas yang berusaha untuk 
mengenal kasih yang mendasari Ketiganya. Kasih itu menjadi 
sumber persaudaraan di dalam komunitas yang dibentuk di 
dalam pastoran.6

 Perwujudannya adalah komunitas Yerusalem,7 
yang merupakan inkarnasi kasih Tritunggal yang bukan 

5 Edison R.L. Tinambunan. Wawancara Dengan Tokoh Pendirian Paroki St. Paulus, 
Pasarmerah. Eufrasia Maria Herlina Siswoyo (Editor). Malang: ©Carmel Vision, 
2017.

6 Konstitusi 29. Sumber Konstitusi adalah Edison R.L. Tinambunan & Emanuele 
Boaga (Eds). Corpus Constitutionum Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae 
de Monte Carmelo, Volume Quarto 1955-2007 (Institutum Carmelitanum: 
Corpus Constitutionum Carmelitarum). Roma: Edizioni Carmelitane, 2012.

7    Kis 2:42-47; 4:32-35 dan juga 5:12-14.
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mengedepankan egoisme, melainkan menekankan 
kepentingan anggota komunitas. Bentuk sikap persaudaraan 
ialah dialog antara sesama anggota komunitas, terbuka 
untuk orang yaitu umat paroki dan orang lain, melaksanakan 
pelayanan parokial di segala sektor terlebih-lebih bagi 
kaum muda dan miskin, membuka pengembangan bentuk 
komunitas lebih baik untuk peningkatan pelayanan Gereja 
dan sosial yang disemangati oleh Nabi Elia dan di bawah 
perlindungan Maria, ibu Tuhan.8

 Bentuk-bentuk persaudaraan adalah partisipasi pada 
Ekaristi, Ibadat Harian, doa untuk mendengarkan Sabda 
Tuhan (lectio divina), pertemuan-pertemuan sesuai dengan 
Konstitusi dan Statuta provinsi atau komunitas, pertemuan 
komunitas dalam berbagai bentuk untuk membicarakan 
dan pengembangan komunitas, makan bersama, rekreasi, 
kerja bersama dan bahkan kebersamaan dalam suasana 
suka dan duka.9 Perwujudan ini ditindaklanjuti oleh masing-
masing provinsi dalam komunitas. Untuk tujuan tersebut, 
pada Kapitel 2012 Ordo Karmel Indonesia menetapkan 
tema, “Membangun Komunitas Karmel yang Sehat dan 
Bermutu.”10

 Untuk perwujudan komunitas yang berciri Karmel, 
pastoran merupakan salah satu bentuk komunitas, yang 
kadang beranggotakan bukan hanya imam, tetapi juga tidak  
frater non-imam (sering disebut dengan Bruder) bahkan 
diakon atau frater calon imam yang bahu-membahu dalam 
pelayanan sesuai dengan ciri pastoral yang bisa dilaksanakan. 
Bahkan ada juga Karmelit yang tinggal di pastoran tersebut 
yang menjadi anggota komunitas, karena memiliki pelayanan 

8    Konstitusi 30.
9 Konstitusi 31. Lihat juga Statuta Ordo Karmel Provinsi Indonesia. Malang: 

Provinsialat Ordo Karmel Indonesia, 2011, No. 22-25.
10 Acta Kapituli 2012: Menjadi Komunitas Yang Berdoa dan Profetis di Tengah 

Zaman Yang Berubah. Malang: Provinsialat Ordo Karmel Indonesia, 2013, hlm. 
51.
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dan tanggung jawab di tempat lain. Kehadiran mereka 
di dalam komunitas pastoran adalah untuk membentuk 
komunitas yang sesuai dengan gambaran spiritualitas Karmel 
yang telah dipaparkan sebelumnya.
 Konstitusi tidak memberikan jumlah minimal di dalam 
komunitas, tetapi hanya menyatakan “harus memiliki 
jumlah”.11 Oleh sebab itu, mengenai jumlah komunitas, banyak 
tergantung dari situasi dan kondisi Komisariat atau Provinsi. 
Prinsip yang dipegang adalah arti komunitas yang tidak 
mungkin hanya satu orang, karena tidak mengidentikkannya 
dengan hidup berkomunitas.
 Pada prinsipnya, Karmelit baik itu imam dan maupun 
non-imam dipanggil dengan “saudara” sehingga nama 
resmi ialah Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari 
Gunung Karmel.12 Akan tetapi, dalam perkembangan Gereja, 
dan juga karena pertumbuhan berbagai bentuk Tarekat, nama 
dibedakan yang mengidentikkan dan mengalokasikan tugas 
dan tanggung jawab di paroki sesuai dengan Hukum Gereja 
untuk tugas penggembalaan.
 Sehubungan dengan ciri dan corak komunitas dalam Ordo 
Karmel, pastoran juga termasuk komunitas. Oleh sebab itu, 
para Karmelit yang tinggal di komunitas Paroki Santo Paulus, 
Pasarmerah tidak hanya imam, tetapi juga kemungkinan non-
imam. Bentuk hidup ini telah dilaksanakan sejak pendirian 
Pastoran Pasarmerah. Memang pada saat perwujudan menjadi 
paroki, karena situasi tidak mengizinkan, umumnya Pastor 
Beatus Peper hidup sendiri (kekurangan tenaga).

11 Konstitusi 34. Gambaran komunitas Ordo Karmel secara lengkap bisa dilihat di 
dalam Konstitusi 29-63.

12 Nama resminya adalah “Ordo Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte 
Carmelo”.
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3. Komunitas Parokial
 Sehubungan dengan komunitas parokial, perlu diberikan 
penjelasan mengenai status agar pihak-pihak terkait tidak 
memiliki kesalahan persepsi. Ordo Karmel bisa membedakan 
secara resmi tiga jenis komunitas, yaitu “domus canonica”, 
“domus formata” dan “domus concredita”. Sehubungan 
dengan praktik saat ini, satu lagi jenis komunitas, yaitu “domus 
parochia”, bisa ditambahkan.13 Pengertian “domus” ialah 
rumah, tetapi di dalam tradisi Karmel, rumah identik dengan 
komunitas. Bahkan dalam praktik sehari-hari, komunitas lebih 
banyak digunakan daripada rumah.

3.1. “Domus canonica” (Komunitas kanonik)
 “Domus canonica” adalah komunitas yang didirikan 
oleh Ordo Karmel yang secara finansial seluruhnya dibiayai 
oleh Ordo tersebut yang diambil dari keuangannya atau dari 
bantuan para donatur dengan intensi pembanguan komunitas 
tersebut.14 Pendirian “domus canonica” harus sesuai dengan 
prosedur gerejani, seperti izin dari pimpinan Gereja lokal 
dalam hal ini Uskup dan juga Pastor Paroki dan hal-hal lain 
yang berkaitan sesuai dengan tradisi setempat. Hal kedua 
sesuai dengan prinsip sipil seperti izin bangunan, arkeologis, 
ekologis dan lain-lainnya yang berkaitan.
 Tujuan pendirian “domus canonica” tergantung dari 
intensi Ordo. Umumnya adalah untuk formasio. Contoh 
konkret adalah komunitas Postulat Nabi Elia di Sidikalang, 
atau rumah retret di Tanjungpinggir, Pematangsiantar. Kedua 
komunitas tersebut sepenuhnya adalah milik Ordo yang 
memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ordo Karmel bahkan 

13 Tiga jenis rumah pertama resmi di dalam Ordo Karmel, tetapi “domus parochia” 
adalah hasil refleksi akan situasi parokial yang dilayanai oleh para Karmelit saat 
ini.

14 Dasar dan informasi “domus canonica” bisa dilihat dalam Konstitusi 388 atau 204 
(pergantian pada Kapitel Jenderal 2001).
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hanya memiliki dua komunitas secara kanonik di Keuskupan 
Agung Medan.

3.2.	“Domus	formata”	(Komunitas	formasi)
 “Domus formata” adalah komunitas yang bertujuan 
formasi untuk menjadi calon imam yang sering disebut 
dengan komunitas awal atau jenjang. Fungsi lain yaitu 
untuk formasi berkelanjutan (setelah formasi awal). Contoh 
konkret jenis komunitas formasi adalah biara Postulat Nabi 
Elia, Sidikalang yang adalah tahapan awal untuk calon imam 
Karmelit. Sementara itu, komunitas formasio berkelanjutan 
adalah rumah retret Tanjungpinggir, Pematangsiantar atau 
komunitas Pastoran Sidikalang dan Pasarmerah, Medan 
yang secara berkala atau tetap bisa dijadikan sebagai tempat 
formasi berkelanjutan, setelah formasi awal. Ordo Karmel 
mengenal dua formasi, yaitu awal yang merupakan jenjang 
untuk menjadi imam atau biarawan Karmel (seperti Bruder) 
dan berkelanjutan yang merupakan formasi setelah berkaul 
kekal atau setelah ditahbiskan menjadi imam. Prinsipnya, 
bahwa hidup sebagai Karmelit tidak pernah selesai dalam 
formasi, tetapi selalu berkelanjutan sampai akhir hidup.15

 Kepemilikan “Domus formata” bisa dibagi menjadi dua, 
Ordo atau di pihak lain, dalam hal ini umumnya Keuskupan. 
Dua komunitas pertama yang telah disebutkan kebetulan 
adalah komunitas kanonik (milik Ordo) sedangkan dua 
komunitas lainnya (Sidikalang dan Pasarmerah) bukanlah 
milik Ordo, tetapi milik Keuskupan. Akan tetapi, berkat kerja 
sama dengan Keuskupan dan berdasarkan kesepakatan, Ordo 
bisa menggunakan komunitas tersebut sebagai komunitas 
berkelanjutan.16

15    Informasi “domus formata” bisa dilihat di Konstitusi 390.
16 Bahkan ada komunitas seperti ini menjadi tempat formasi awal. Contoh konkret 

adalah Paroki Hati Kudus Yesus, Malang, pada saat Ordo Karmel memulai 
misi di daerah ini. Berkat kerja sama dengan Keuskupan Malang, komunitas 
tersebut dibuat untuk beberapa tahun tempat Seminari Menengah, Novisiat dan 
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