










P E N D A H U L U A N 

 

   Buku Simposium  2 yang mengambil judul “Serba-Serbi Misi SVD-SSpS” berisikan makalah-

makalah yang dibawakan pada kesempatan kegiatan Simposium pada tanggal 22 Januari 2015. 

Selain makalah-makalah tersebut, beberapa artikel yang diangkat dari bahan ceramah dan jurnal 

lain turut melengkapi juga halaman-halaman buku tersebut. Kegiatan Simposium itu dijalankan 

untuk kedua kalinya oleh para peserta Simposium di bawah koordinasi Lembaga Aditya Wacana, 

Malang, dalam kerja sama dengan para Frater SVD Seminari Tinggi Surya Wacana, Malang.  

   Artikel pertama berasal dari ceramah Pater Sani Lake, SVD, di bawah judul “Dayak Voices”. 

Beliau berbicara tentang upaya untuk mengkontekstualisasi nilai-nilai injil yang ditemukan 

dalam nilai-nilai kultural Dayak dengan usaha untuk mendokumentasikan ingatan, kenangan, 

narasi dan solidaritas kehidupan orang Dayak di Kalimantan. Disusul dengan artikel Sr. Viani, 

SSpS “Pendidikan di Kabupaten Keerom di Tanah Papua”. Suster Viani menggambarkan 

situasi pendidikan Kabupaten Keerom, Papua, dan segala permasalahan yang melingkupi 

pendidikan di sana. Latar belakang sejarah pendidikan, lokasi kabupaten Keerom, visi-misi 

pendidikan di wilayah ini dan sebagainya ditunjuk secara rinci. Menyusul artikel Pater Paskalis 

Nyoman Widastra, SVD, di bawah judul “Misi Gereja Katolik di Bali Dalam Pergulatan Dunia 

Pariwisata”. Beliau menyoroti dunia pariwisata di Bali dan keterlibatan Gereja Katolik di dalam 

dunia pariwisata ini. Setelah diturunkan artikel Pater Widastra, artikel Pater Lukas Kilatwono, 

SVD, mengangkat pengalaman pastoralnya tentang “Karya Pelayanan Imam di Rumah Sakit 

Katolik”. Pengalaman pastoral direfleksikan dalam terang iman Katolik yang disuarakan dalam 

Kitab Suci, khususnya Injil. Menyusul Pater Lukas, ditemukan artikel “Pelayanan Lintas Gereja 

Sebagai Wujud Dialog Profetis” yang ditulis oleh Pater Aurelius Pati, SVD. Beliau 

menggagaskan satu pelayanan khusus yang dipraktekkannya, yaitu pelayanan lintas denominasi 

kristiani, sambil merefleksikan model pelayanan ini dalam terang matra-matra khas SVD dan 

dialog profetis. Artikel Pater Donatus Sermada, SVD, berjudul “Menyimak Misi Arnoldus 

Janssen dalam Dimensi Sejarah: Suatu Pendekatan Meta-Historis”. Pater Donatus berbicara 

tentang dua situasi historis yang berbeda, yaitu situasi historis pada masa Arnoldus Janssen di 

Jerman dan situasi historis gereja Katolik di Indonesia pada masa Arnoldus Janssen, lalu dari 

kedua situasi historis yang berbeda ini direfleksikan oleh Pater Donatus problem kemanusiaan 



yang sama dengan mengacu pada pendekatan meta-historis. Artikel yang berikutnya berjudul 

“Karya Kerasulan Kesehatan SSpS Provinsi Jawa” yang ditulis oleh Sr. Lucia, SSpS. Beliau 

menggambarkan keadaan beberapa rumah sakit yang ditangani oleh para suster SSpS di Provinsi 

SSpS Jawa, khususnya sejarah keberadaan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo, 

Surabaya. Visi-misi pelayanan para suster di bidang kesehatan dikedepankan Suster Lucia di 

dalam artikel ini.  

   Menyusul artikel Pater Wayan Joko Sunaryo, SVD, di bawah judul “Karya Propria Rumah 

Retret Tugu Wacana”. Beliau mengemukakan argumentasi dan pendasaran pembangunan rumah 

retret dalam rangka untuk menjawabi kebutuhan psikologis dan spiritual dewasa ini yang 

bersumber pada matra khas SVD, dan secara khusus dilukiskan perkembangan historis selayang 

pandang rumah retret Tugu Wacana di Cisarua, Keuskupan Bogor. Sesudah ditampilkan artikel 

Pater Wayan Joko Sunaryo, menyusul artikel Pater Kristo Bala, SVD, dengan judul “Menerima 

Koreksi Persaudaraan, Kritik dan Mengolah Konflik Dalam Komunitas Interkultural: Belajar 

Dari St. Arnold Janssen”. Pater Kristo mencermati sejarah hidup Santo Arnold Janssen di dalam 

lingkungan komunitas interkultural, dan pengalaman suka-duka Arnold Janssen dalam 

lingkungan komunitas seperti itu ketika menyikapi konflik, kritik dan koreksi, dijadikan 

pedoman dan petunjuk untuk penciptaan satu spiritualitas persaudaraan di tengah komunitas 

yang bersifat interkultural. Artikel Pater Peter Sarbini, SVD, mendapat judul “Mahalnya 

Toleransi”. Beliau menyoroti di satu sisi masalah kekerasan yang dijalankan atas nama agama 

dalam dunia Islam dan kelompok fanatik-radikal dalam Islam, dan di sisi lain menunjukkan 

dasar-dasar toleransi Islam di dalam Alquran dan Hadits serta menawarkan solusi untuk 

mengatasi intoleransi.    

   Artikel Pater Peter Sarbini disusul dengan artikel yang berjudul “Emas Imamat Sang 

Misionaris: Pater Josef Sievers, SVD”. Pater Donatus mengangkat hasil perbincangan dengan 

Pater Josef Sievers untuk mengenal secuil kisah hidupnya sebagai seorang Misionaris di 

Indonesia, dan hasil perbincangan itu dilengkapi dengan tulisan bahasa Jerman dari Pater Sievers 

sendiri dan wawancara Markus Fraedrich dengan beliau ketika beliau merayakan pesta Emas 

Imamat di Jerman pada tahun 2010. Artikel yang menyusul adalah “Agama Samawi, Ideologi 

Religius dan Esensi Agama”. Artikel ini adalah ceramah Pater Donatus di hadapan mahasiswa/i 

Universitas Brawijaya Malang di jurusan sosial-politik. Pater Donatus menunjukkan karakter 



agama samawi dan problematikanya serta menyoroti pembedaan jelas antara ideologi religius 

dan hakekat agama. Artikel terakhir buku ini adalah “Menciptakan Model-Model Perubahan” 

yang ditulis oleh Pater Anton Rosari, SVD. Beliau secara rinci dan panjang-lebar mengulas 

pengertian dan sejarah singkat model perubahan, skill dalam membuat model-model perubahan 

dan aplikasi teori model-model perubahan. Isi buku ditutup dengan perekaman hasil diskusi 

dalam bentuk “notulensi Simposium” yang dikerjakan oleh Frater Yanuarius Berek, SVD, dan 

Frater Evencio Pareira Vas Cardoso, SVD.  

                                                                               Malang, 3 Oktober 2015 

 

                                             &&&&&   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    DAYAK VOICES 

 

                      Oleh. P. Sani Lake, SVD dan Wensi Fatubun* 

 

 

“Sebuah upaya kontekstualisasi nilai Injili dalam konteks ingatan, kenangan, narasi dan 

solidaritas kehidupan orang Dayak di Kalimantan” 

 

                                                     

 

Nama resmi gerakan ini adalah Dayak Voices for Changes, sebuah gerakan keadilan, 

perdamaian dan keutuhan ciptaan menuju perubahan yang berbasiskan nilai kultural dan 

kemanusiaan. Bentuk kegiatannya adalah mendokumentasikan ingatan dan narasi dengan 

memanfaatkan media untuk membangun ingatan kolektif (solidaritas) komunitas dalam rangka 

menghadapi tantangan penghancuran identitas kultural, nilai-nilai kemanusiaan, ekologi dan 

pelanggaran hak asasi manusia, terutama pengabaian terhadap sumber-sumber kehidupan 

masyarakat adat Dayak, Kalimantan, Indonesia. 

 

Proses mengingat dan mengenang 

 

Dayak Voices berawal dari sebuah ide yang lahir dari refleksi atas pengalaman hidup 

dalam komunitas adat Dayak di Kalimantan, sehingga menjadi sebuah pilihan sadar yang harus 

diperjuangkan bersama antara Gereja dan masyarakat Kalimantan. 

Berawal dari diskusi dan refleksi di Jakarta sejak akhir tahun 2010 dengan saudara 

Wempi Fatubun, pendiri PapuanVoices (www.papuanvoices.net), dan beberapa kawan lain. 

Ternyata ada kesamaan tertentu antara persoalan Papua dan Kalimantan dalam forum Keadilan, 

Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Papua-Kalimantan. Kami masih mematangkan gagasan ini 

dalam diskusi-diskusi dari ruang kerja P. Frans Lake, SVD sampai di salah satu warung kopi di 

kota Palangka Raya. Kawan-kawan jaringan JPIC SVD Kalimantan dilibatkan dalam 

mendiskusikan gagasan ini. Diskusi terfokus bersama putra-putri Dayak, kawan-kawan NGO’s 



dan masyarakat kampung di Kalimantan Tengah menjadi pendekatan awal kami untuk 

mengkritisi dan mematangkan berbagai macam gagasan yang muncul tentang Dayak Voices.  

(bdk. F. Budi Hardiman, “Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang 

Problem Modernitas”. Kanisius 2013, hal 185). Inilah langkah awal dari sebuah proses 

mengingat. 

Ingatan ini adalah ingatan atas realitas atau pengalaman nyata, dan hidup dari manusia 

sendiri yaitu ingatan yang menyakitkan, ingatan yang mengerikan, ingatan yang tak terlupakan 

oleh manusia Dayak sebagai subyek yang bereksistensi. Ingatan ini hendaknya harus selalu 

dikenang  oleh pribadi dan komunitas agar peristiwa ketertindasan yang dialami jangan terulang 

lagi. Memoria sebagai kategori dasar alasan-kritis praktis. Ingatan memiliki dua tradisi yaitu 

pemikiran (ratio) dan sejarah. Ingatan  adalah seperti organ bersejarah yang ada dalam realitas 

sejarah, dan berbeda dengan kenangan adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan 

perasaan dan emosi (afeksi)  yang ada atau tersimpan di dalam ingatan. Jadi ingatan 

berhubungan dengan ratio ketika melihat realitas sejarah dalam kehidupan nyata manusia, 

sehingga mendorong lahirnya kenangan yang didasarkan pada pengalaman sejarah yang ada di 

dalam ingatan. Kenangan di komunitas Dayak harus mendorong ingatan orang Dayak sehingga 

membuahkan refleksi bersama untuk membebaskan diri dari situasi ketertindasan setelah 

mengalami peristiwa ini. Ada dua tradisi kecerdasan ingatan, yaitu refleksi filosofis dan teologis 

yang menggali makna melalui metode hermeneutika sebagai hermeneutika eksistensial-

ontologis. Ingatan menyebabkan pikiran subjektif dari orang tersebut dan dihubungkan dengan 

kenangan sehingga mendorong sebuah refleksi dengan penalaran analitis, kritis dan obyektif. 

Jadi dapat disimpulkan  bahwa  ingatan adalah bagian dari intelektul - rational, sedangkan 

kenangan adalah bagian dari aspek psikologis dan spiritual-iman yang lebih dalam dan misteri. 

Hal utama yang muncul dalam proses penemuan dan pematangan gagasan ini adalah 

pengalaman komunitas Dayak akan adanya krisis identitas budaya khusus pada generasi Dayak 

sekarang. Krisis ini menjadi sebuah titik lemah di Kalimantan ketika masuknya investasi 

ekstraktif yang melumpuhkan kehidupan baik di bidang ekologi dan kemanusiaan. Dan 

masyarakat Dayak sendiri secara budaya tidak siap menghadapinya. Refleksi lebih tajam 

kemudian menemukan, bahwa 1)  dalam konteks masyarakat Dayak, adanya masalah di balik 

krisis ekologi yang paling serius dihadapi, yaitu masalah manusia yang tak bermoral dan krisis 

nilai kemanusiaan, 2) dan keyakinan sebuah nilai akan kehidupan suatu komunitas atau daerah 



yang sejahtera, adil dan makmur, pertama-tama dan terutama harus diselenggarakan menurut 

keutamaan-keutamaan moral, dan bukannya hukum positif atau hukum negara. Maka Pendidikan 

adalah sarana proses mengingat yang tepat untuk menghasilkan warga negara yang memiliki 

keutamaan-keutamaan moral. Dan tak pelak lagi bila keutamaan moral kristiani – iman, harap, 

kasih - menjadi rujukan utama sebagai roh penggerak yang diterjemahkan dalam konteks 

kearifan lokal. (Lihat: Dr Jojo Fung SJ, “An Asian Liberation Theology of Sacred Sustainability: 

A Local Theology In Dialogue with Indigenous Shamans,” Asian Horizon Vol. 4, no. 2, 

(December, 2010), 401-415).  Disinilah kami ini menjadikan Dayak Voices sebagai locus untuk 

mengkontekstualisasikan nilai-nilai Injili. 

Ini hanyalah sebuah gagasan yang lahir dari diskusi dan refleksi bersama, tapi mendesak 

kita untuk bertindak dalam keseharian hidup. 

Karena itu, Dayak Voices adalah sebuah proses mengingat masyarakat Dayak untuk  

membangun sebuah memoria passionis (lihat: Johann Baptist Metz: Faith in History and Society: 

Toward a Practical Fundamental Theology; A New Translation by J. Matthew Ashley. 

November 2007) dan melihat hubungan dialektis antara kekuasaan dan pengetahuan yang 

menciptakan situasi ketertindasan. 

Memoria passionis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah penindasan dari 

kekuasaan yang terartikulasi ke dalam pengetahuan, dan sebaliknya pengetahuan terartikulasi ke 

dalam kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan tak hanya punya “relasi” dengan pengetahuan, 

melainkan kekuasaan “terdiri atas” pengetahuan, sebagaimana halnya pengetahuan juga “terdiri 

atas” kekuasaan. Jadi, tidak ada pengetahuan yang bebas nilai, yang bebas dari kepentingan 

kekuasaan. Karena itu, tugas Gereja dan komunitas adat Dayak adalah membantu 

membangkitkan “pengetahuan-pengetahuan yang tertindas” (lihat: Gordon, C. (peny.) (1977). 

Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977 by Michel Foucault. New 

York: Pantheon Books). Pertanyaan, bagaimana masyarakat Dayak memiliki memoria passionis 

sebagai upaya untuk membangkitkan pengetahuan-pengetahuan komunitas Dayak yang 

tertindas?  Pendekatan Dayak Voices adalah 'pendekatan atas pengalaman hidup manusia Dayak 

dalam situasi konkretnya, terkait dengan situasi sosial, politik dan ekonomi dengan berdasarkan 

pada memoria passionis yang dialami dalam hidupnya, terutama orang-orang yang menderita 

rasa sakit dan kekerasan, karena politik, ekonomi,  ideologi dan agama.  Tujuan utama dari 

formulasi gerakan Dayak Voices adalah sebagai upaya pembebasan manusia dari segala 



penindasan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama berlandaskan pada visi eskatologis, 

sehingga pengalaman kemanusiaan yang harus terus dingat atau dikenang secara bersama-sama 

sebagai komunitas. Kami yakin mengingat  dan mengenang bersama-sama sebagai komunitas 

yang tertindas adalah bentuk dari solidaritas (baca: ingatan kolektif). Dalam buku “Faith in 

History and Society”, Johann Baptist Metz menegaskan memoria sengsara, wafat dan 

kebangkitan Yesus adalah pusat (centrum) memoria yang bersifat  universal  untuk umat 

manusia. Dalam karyanya Metz menekankan pentingnya refleksi atau studi tentang Allah. 

Johann Baptist Metz menulis, 

 

"...bicara tentang Allah sama dengan bicara tentang orang-orang yang berseru mohon 

diselamatkan, khususnya bagi mereka yang menderita secara tidak adil, bagi para 

korban, yang tersingkir, terbaikan dalam sejarah umat manusia”. 

 

Bagi Metz, bicara tentang Allah berarti bicara tentang visi dan janji keadilan serta pembebasan 

sejati bagi semua umat manusia, baik yang telah tiada, yang ada sekarang maupun yang akan 

datang.  Jadi menurut Metz, memoria selalu berkaitan dengan sejarah sebagai tempat (locus) 

utama di mana Tuhan berbicara dan berkomunikasi dengan manusia, khususnya cerita-cerita  

yang mengerikan: cerita tentang sejarah penindasan, cerita tentang sejarah kekerasan, dan 

sejarah kemiskinan. Dalam arti Allah sebagai subyek cerita eskatologis masalah manusia yang 

telah, sedang dan akan terjadi dalam sejarah manusia. 

 Sikap atau kebajikan yang berasal dari teologi Metz adalah penebusan, pembebasan dan 

emansipasi terhadap orang lain. Penebusan adalah aspek spiritual, pembebasan dan emansipasi 

adalah aspek tindakan nyata manusia dalam proses politik. Tindakan  pembebasan dan 

emansipasi adalah tindakan universal yang harus diwujudkan melalui bidang sosial, politik, dan 

ekonomi. Peran Gereja di dunia ini, terutama kepada orang-orang yang terlibat dalam dunia 

politik dan ekonomi. Gereja (secara institusi) dan orang Kristen secara pribadi maupun bersama 

harus mengambil inisiatif untuk membantu orang-orang yang sedang dililit masalah. Gereja dan 

orang Kristen harus melakukan tindakan efektif dalam mengupayakan pembebasan bagi sesama 

yang hidup dalam penderitaan politik, ekonomi, sosial – budaya, karena tindakan tersebut  

merupakan implementasi dari iman. Visi Metz tentang  Gereja yaitu bahwa Gereja secara hakiki 

adalah Gereja yang tidak hanya mencakup wilayah (teritorial)  dan kebangsaan (etnis) tetapi 

Gereja universal sebagai umat Allah yang baru, di mana dapat terjalin solidaritas dan rasa 



kebersamaan untuk saling membantu meringankan beban penderitaan sesama. Kemudian Metz 

menegaskan bahwa  dogma sebagai suatu ingatan (ricordo) berisiko tidak bermakna, jika dogma 

tidak direinterpretasi atau re-hermenutika. Iman adalah prinsip kenangan yang merupakan 

jawaban atas pertanyaan yang terus-menerus muncul dalam pikiran manusia tentang janji Tuhan 

akan zaman akhir (parusia) yang "sudah" dan "belum" terjadi  di dalam terang  iman, harapan 

dan kasih.  Ketika dogma tidak memiliki kemampuan untuk mereinterpretasi atau membangun 

hermenutika yang baru  atas makna iman dalam hidup manusia, yang harus merespon realitas 

pengalaman konkret manusia, maka dogma menjadi suatu ajaran hampa yang tak berarti dan 

menjadi ideologi belaka. 

Narasi: Sebuah upaya bersama untuk kebudayaan dan kemanusiaan 

 

 Dari proses menemukan dan mematangkan gagasan Dayak Voices sebagai proses 

mengingat dan mengenang, kami akhirnya sepakat bahwa Dayak Voices adalah upaya bersama 

untuk kebudayaan, kemanusiaan dan keutuhan ciptaan, di mana, putra-putri Dayak bercerita 

tentang dirinya dan komunitasnya kepada dunia, dan mencoba mengubah dunia dari perspektif 

Dayak. Dayak, baik itu persoalan maupun solusinya, harus “dilihat” dari “mata” orang Dayak. 

 Narasi adalah model pendekatan yang kami pilih untuk mengungkapkan identitas 

kebudayaan, nilai-nilai kemanusiaan, pengalaman dan pengetahuan dari komunitas Dayak yang 

selama ini dibungkam, bahkan diabaikan, sebagai dampak dari dominasi dan kekuasaan 

pengetahuan dari kaum berkuasa (penindas) dan instruksi kebudayaan lain yang dianggap lebih 

unggul. 

 Berbicara tentang narasi yang merupakan narasi dari pengalaman kemanusiaan 

komunitas Dayak, narasi Dayak justeru menghadirkan ingatan  dan  kenangan yang hidup dan 

dihidupi oleh komunitas Dayak sehingga menjadi harapan kepada orang lain. Narasi tentang 

pengalaman kemanusiaan yang terjadi dalam sejarah (di tempat tertentu) di antara narator 

(pencerita) dan pendengar. Melalui narasi pencerita atau narator mengkomunikasikan 

pengalaman kemanusiaannya dengan pendengar, sehingga membawa suatu transformasi bagi 

kehidupan si pendengar. Misalnya, ketika membandingkan kisah tentang Yesus historis dan 

kisah tentang  Yesus setelah bangkit yaitu Kristus, bukanlah suatu kisah yang sama, melainkan 

kisah yang berbeda. Maka kisah atau cerita  (narasi) antara "Yesus sejarah" dan "Kristus 

kerygmatis" tetap merupakan suatu dilema.  Maka kedua kisah ini  meninggalkan banyak 



pertanyaan yang tak dapat dijawab secara tuntas, namun memberikan makna iman yang 

mendalam kepada para pendengar (audience).   

 Dayak Voices dalam gerak langkahnya mengutamakan nilai kemanusiaan. Karena  

kemanusiaan itu sendiri adalah sebuah proses menjadi, ibarat sebuah perjalanan yang tak punya 

sampai, sebagaimana sudah dirujukkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam perintah akan hukum 

cinta kasih. Kemanusiaan tidak lahir dari ketiadaan. Dalam etika, setiap kita mau masuk ke 

dalam kemanusiaan. Kemanusiaan itu bukan lahir seiring dengan kelahiran seorang anak 

manusia. Kemanusiaan itu adalah sebuah proses menjadi. Lahir dari perjumpahan proses 

kehidupan. 

 Selain kemanusiaan, nilai kebudayaan juga menjadi landasan beraktivitas dalam Dayak 

Voices. Kebudayaan yang diangkat adalah nilai kearifan lokal yang sudah ada dan hidup dalam 

masyarakat asal/asli/adat Dayak khususnya. Yang hemat kami adalah benih-benih injil yang 

memanggil setiap orang untuk menemukannya kembali dan menghidupkan serta 

memberdayakannya sebagai roh dalam perjuangn pemulihan hak hidup dan menjaga keutuhan 

ciptaan. Nilai-nilai itu ditemukan bersama grass-rot dalam refleksi bersama dan kelompok 

diskusi terfokus di kampung, lokakarya penguatan hukum adat dan pendidikan hukum rakyat. 

 Konsep “upaya Dayak untuk Kemanusiaan dan kebudayaan” ini sebagai ruang bagi 

orang Dayak untuk merancang sendiri proses pembelajaran mereka, proses advokasi mereka, 

untuk menjadi pemimpin komunitas lokal dimana mereka hidup atau berasal dan sekaligus 

menjadi wirausaha yang berwawasan lingkungan (green entrepreneur) serta berbagai ide lain. 

Keterpaduan antara tangan, hati, otak, dan rumah adalah inti dari proses pendidikan, advokasi 

dan aktivitas mereka yang terdefinisi dalam nilai-nilai kebudayaan Dayak. 

 Pertama-tama, upaya ini dirintis sebagai bagian dari upaya orang Dayak untuk 

membebaskan diri dari keterjajahan (dekolonisasi) ilmu pengetahuan yang “jakartasentris”, 

dengan mengharapkan suatu kehidupan masa depan berlandaskan budaya dan ekologi 

berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemampuan daya-pulih (resilience) orang Dayak. Hal yang 

paling penting adalah bahwa keseluruhan proses dalam program ini adalah sebuah proses 

pembelajaran mereka sepenuhnya yang merupakan proses penemuan sendiri (self-discovery), 

proses 'tidak belajar' (unlearning), proses belajar bersama (co-learning), dan berdasarkan 

dorongan dari dalam diri sendiri - intrinsic motivation (lihat: Freire, Paulo (1981). Education for 

critical consciousness. New York: Continuum. Fuentes, Marta & Andre). Menyentuh semesta 



pedalaman batin setiap anggota komunitas adalah hakiki untuk menemukan pilihan-pilihan yang 

lebih memiliki kekuatan dan dampak besar dalam jangka-panjang ke masa depan orang Dayak. 

 Kemanusiaan dan kebudayaan Dayak dalam pergerakan Dayak Voices adalah upaya 

kami untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai injili. 

 

Solidaritas: Ingatan kolektif, proses penemuan diri dan tindakan 

 

 Disini kami juga ingin membangun kemanusiaan dari sisi produksi wacana dan persepsi. 

Ini sebagai ide dan upaya untuk penemuan diri, sehingga kesatuan pengetahuan dan pengalaman 

itu penting. 

 Bagaimana pun wacana selalu bisa merupakan awal yang baik untuk suatu tindakan yang 

efektif. Hal yang mungkin perlu kami pertimbangkan dalam pengembangan program Dayak 

Voices ialah upaya agar kita tidak berhenti pada semacam "pencitraan" saja. Artinya, usaha kita 

mesti lebih mengakar, dari wacana menuju tindakan efektif untuk memulihkan martabat dan 

kebudayaan orang Dayak yang selama ini terpinggirkan, bahkan dibungkam. Dari segi ilmiah, 

perlu juga dijaga aspek epistemologi pengetahuan orang-orang yang berwacana tentang Dayak. 

Pengetahuan yang bersumber dari pengalaman langsung selalu berbeda secara substantif dan 

empatik dibandingkan dengan pengetahuan yang bersumber dari tulisan orang lain atau dari apa 

"kata orang". 

 Hal lain yang kami pikirkan selama ini, ialah bagaimana agar orang Dayak tidak 

mengalami nasib buruk seperti warga lain di Indonesia. Waktu zaman kemerdekaan, tokoh-tokoh 

kemerdekaan melakukan lobby ke mana-mana sehingga mendapat simpati segala bangsa 

sehingga merdeka. Tetapi setelah merdeka, ternyata warga Indonesia sendiri saling menindas dan 

menghancurkan sesamanya sampai sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa suatu kemerdekaan 

ataupun konsistensi perjuangan martabat, orang Dayak mesti membangun diri dari dalam. 

Pemberdayaan orang Dayak sendiri mesti digenjot habis-habisan, sehingga suara orang luar 

tentang Dayak itu penting, tetapi jauh lebih penting lagi bagaimana orang Dayak memiliki self 

image yang positif dan memberdayakan diri untuk mengembangkan martabatnya. 

  

 

Media film sebagai ruang untuk ingatan, kenangan, narasi dan solidaritas 



 

Skema Proses aktivitas DAYAK VOICES 

Proses menjahit 

+ 

Ingatan/ Kenangan -----------------------------Narasi ------------------------------------Solidaritas 

  

 Media film sebagai ruang dalam produksi dan distribusi ingatan, kenangan, narasi dan 

solidaritas! Mengapa film menjadi mediumnya? Saat ini, media audio visual adalah alat yang 

sangat efektif untuk bernarasi tentang kemanusiaan dan kebudayaan Dayak, dan efektif juga 

dalam membangkitkan pengetahuan-pengetahuan komunitas Dayak sebagai kaum tertindas (bdk: 

Heriyanto, Ariel (2003). ‘Public intellectuals, media and democratization: cultural politics of the 

middle classes in Indonesia,’ dalam Ariel Heriyanto & Sumit K. Mandal (peny.). Challenging 

Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia. New York: 

RoutledgeCurzon, hal. 24-59).   

 Produksi berita dan pesan melalui media lokal dan nasional tentang Dayak di Indonesia 

pada umumnya memang ada, tetapi seringkali itu mengabaikan nilai-nilai hidup dan berharga 

yang ada dan hidup dalam masyarakat akar rumput yang sebenarnya ramah pada lingkungan dan 

berwajah damai kepada manusia (lih: Antony Easthope & Kate McGowan (eds). A Critical and 

Cultural Theory Reader. Buckingham: Open University Press, hal. 21-30). Media kurang 

memberikan ruang pemberitaan kepada perspektif Dayak, bahkan produksi pesannya sangat 

diskriminatif dan mengandung rasialisme terhadap orang Dayak. Kami yakin bahwa terikatnya 

teks pada ideologi tertentu bukan pada apa yang dikatakannya, tapi justru pada apa yang tidak 

dikatakannya. Suatu teks mengandung kebungkaman-kebungkaman (silences) tertentu, gaps 

tertentu dan absences tertentu, sehingga Dayak Voices menjadi sebuah media alternative dengan 

menggunakan film sebagai pilihan yang mudah dan terjangkau oleh publik untuk penyebaran 

nilai-nilai kemanusian dan kebudayaan, serta membuat kebungkaman-kebungkaman itu 

’berbicara (lihat: Eagleton, Terry (2002). Marxism and Literary Criticism. London: Routledge). 

 Meski untuk kepentingan tersebut, anak-anak muda dalam pergerakan Dayak Voices 

harus dipersiapkan.  Mereka diberi bekal, khususnya bagaimana membangun metode refleksi, 

life in di komunitas Dayak, belajar story-telling, strategi distribusi dan teknik mengorganisir 

pesan/ kampanye, distribution Strategy yg benar,  belajar bikin film dokumenter, teknik art-film, 



reporting in a Conflict Area, video distribution mechanism, ccreening and publication of  Dayak 

Voices. Ini hanya modul yang kami harapkan menjadi pra-kondisi untuk anak-anak muda Dayak 

mampu memperjuangkan kemanusiaan dan kebudayaan Dayak. 

 Akhirnya, kami menyadari bahwa Dayak Voices adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

misi kita bersama “Go For Borneo Program” dari SVD Provinsi Jawa yang dikumandangkan 

sejak 2009 di Tenggarong, Kalimantan Timur. Sesungguhnya itu adalah awal dari sebuah 

gerakan ‘datang ada bersama’ masyarakat Dayak, menemukan bersama cerita/kisahnya dan nilai 

hidup di balik kisahnya (God-Talk) dan bersamanya bergerak bercerita kepada dunia (God-

Walk) bagaimana mengubah dunia dari perspektif Dayak secara adil dan damai dengan tanpa 

merusak keutuhan ciptaan yang ada. 
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1. PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papua adalah tanah yang penuh paradoks, ironi dan kontradiksi. Eksploitasi kekayaan 

alamnya telah menghasilkan keuntungan tak terhitung bagi perusahaan – perusahaan nasional 

dan transnasional, serta memberikan kontribusi luar biasa bagi pembangunan Negara, tetapi tidak 

sedikit rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Kota – kota provinsi dan kabupaten 

berkembang pesat seiring dengan laju pembangunan ekonomi, tetapi orang asli Papua jarang 

terlihat di pusat – pusat kemajuan itu. Bandara, pelabuhan laut, universitas, rumah sakitnya 



dibangun tak kalah secara fisik dari daerah lain, tetapi kecillah persentase orang asli Papua yang 

memakai sarana – sarana tersebut, atau bekerja di sana. Kosmologi dan kearifan hidup berbagai 

suku di Papua mencerminkan keadaban tingkat tinggi, tetapi oleh kebanyakan orang mereka 

dianggap primitif dan terkebelakang. Paradoks ini amat panjang, kalau kita telisik dengan 

sungguh – sungguh kompleksitas persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Papua hingga 

hari ini.  

Secara visual aneka paradoks yang mengakibatkan penderitaan kolektif itu tergambarkan 

dalam monumen yang sampai hari ini berdiri tegak di tengah kota Jayapura (Port Numbay) itu, 

orang Asli Papua – laki-laki dan perempuan – ditampilkan dengan pakaian adat mereka, 

memikul cawan emas raksasa, yang atasnya berdiri kokoh seorang tentara, memanggul Bendera 

Merah Putih dan menggegam senjata otomatis.  

Monumen itu, baik sebagai “benda seni” maupun sebagai representasi wacana dominan, 

memicu permenungan yang panjang. 

 Indonesia-kah yang di atas itu? Aparat keamanan TNI dan POLRI-kah? Atau elit Papua 

yang menegakkan kedaulatan NKRI di Papua? 

 Papuakah yang di bawah itu? Orang Asli Papua atau semua penduduk di Tanah Papua? 

 Mengapa yang diatas dipatungkan secara lebih besar, sementara yang di bawah kecil? 

Apa maksud dan makna dari pembedaan seperti ini? 

 Mengapa orang Papua memikul emas. Dan bukan duduk di atasnya? Lihatlah, bahkan 

emas itu pun tidak mereka sentuh, karena emas itu diletakkan di atas bambu yang mereka 

potong. 

 Beginikah cara Sang Saka Merah Putih ditegakkan di Papua? Inikah persatuan Indonesia? 

Inikah kemanusiaan yang adil dan beradab? 

 Untuk apa senjata itu? Untuk mengamankan emas, atau untuk menertibkan orang – orang 

yang ada di bawah itu, agar tunduk, taat dan patuh? 

 Apa yang terjadi jika orang – orang yang di bawah sepakat untuk melepaskan emas, 

orang, bendera dan senjata yang di atas? Bagaimana kalau salah satu dari mereka naik ke 

atas dan merampas senjata itu? 

 



 Tidak adakah cara lain untuk menggambarkan hubungan orang Papua dengan Negara 

Indonesia? Misalkan mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi atau berat sama 

dipikul ringan sama dijinjing? 

 Bagaimana keterkaitan antara unsur ras (atau etnis), agama, gender, kelas dalam relasi 

kekuasaan yang tergambar dalam monumen itu? Apakah patung ini mencerminkan 

rasisme, tegangan antar agama, diskriminasi gender, dan penidasan kelas? 

 Apakah yang ada dalam hati pikiran orang Asli Papua ketika melintas dan  menyaksikan 

monumen ini? Bagaimanakah perasaan penduduk non-Asli Papua? Bagaimana pula 

perasaan pejabat – pejabat daerah di Papua? Juga, apa pikiran elite politik Indonesia 

tentang monumen ini? 

 Mengapa dan untuk apa monumen semacam ini dibangun? Mengapa pula dibiarkan 

hingga kini? 

 

Sudah sekitar setengah abad Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kendati 

banyak elemen masyarakat Papua mempertanyakan keabsahan proses integrasinya, serta 

mempersoalkan pengabaian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri ( the right for self-

determination), kenyataan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia telah berlangsung selama 

lima puluh tahun. 

Berhasilkah Indonesia mencapai tujuan hakikinya, membangun masyarakat yang adil, 

makmur dan sejahtera di Papua? Adakah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 telah 

diwujudkan di tanah Papua? Sila kelima Pancasila, misalnya menyebutkan “Keadilan Sosial bagi 

SELURUH Rakyat Indonesia”. Sementara itu UUD 1945 menegaskan cita-cita dan tujuan negara 

adalah 

 “...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi SEGENAP bangsa 

Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan UMUM, 

MENCERDASKAN kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan KEADILAN SOSIAL” (Pembukaan 

UUD’45). 

 

 Adakah itu semua telah terjadi di Papua? 

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan yang menciptakan masyarakat adil, 

makmur, dan sejahtera itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Oleh  karena itu 

negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya . 



Deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan (UNGA res.41/128, 4 Desember 1986) 

mendefinisikan pembangunan sebagai “proses ekonomi, sosial, kultural, dan politik yang 

menyeluruh, yang bertujuan untuk memperbaiki secara konstan kemaslahatan segenap warga dan 

semua orang, lewat peran serta yang aktif, bebas, dan penuh makna di dalam pembangunan dan 

dalam distribusi yang adil atas hasil-hasilnya” (Mukadimah). Ditegaskan pula bahwa 

pembangunan seperti itu adalah hak (entitlement), di mana setiap orang dan semua bangsa 

(peoples) adalah pemangku hak (rights holder) dan negara, baik masing-masing maupun 

bersama, merupakan pengemban tanggung jawab (duty bearer). 

Sayangnya, proses pembangunan yang demikian tidak sungguh-sungguh terjadi di Papua. 

Ini bukan rahasia. Bukan pula kritik tanpa dasar. Pemerintah Indonesia secara legal dan terbuka 

mengakui kegagalannya di Papua pada mukadimah Undang-undang No.21/2001 tentang 

Otonomi Khusus Papua. Undang-undang itu itu menyebutkan  

“...bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi 

Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan 

tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan 

hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di 

Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua” (poin h). 

 

Untuk memperbaiki kesalahan Negara itu, dilahirkanlah kebijakan khusus yang 

diteguhkan dalam Undang – Undang Otonomi Khusus Papua. Semangat dasar dari otonomi 

khusus ini bukan saja “perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak – hak dasar 

penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi pluralisme, serta persamaan 

kedudukan, hak dan kewajiban sebgai warga Negara” (poin i), tetapi juga “meningkatkan taraf 

hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk Asli 

Papua” (poin h). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 

Otonomi Khusus merupakan wujud dari komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial di 

Papua. Setelah satu dekade dilaksanakan Otonomi Khusus, pertanyaan dilontarkan:  

1. Sudahkah Keadilan Sosial itu terwujud di Papua? 



2. Adakah hak atas pembangunan, baik hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembangunan maupun hak untuk menikmati hasil pembangunan secara adil, telah 

terwujud? 

3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam wujud penghormatan, perlindungan dan 

pemberdayaan orang setempat berjalan? 

 

Tulisan ini akan berfokus tentang akses pendidikan di Kabupaten Keerom, berhubung 

dengan latar belakang penulis yang pernah tinggal di Kabupaten Keerom sebagai seorang Guru 

di SMP Negeri 1 Waris dan SMA Negeri 3 Waris. 

Dengan data – data yang ada akan dibandingkan dengan realitas yang dialami penulis di 

lapangan. 

 

BAB II KABUPATEN KEEROM 

 

1. SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN KEEROM 

Dari bebarapa catatan sejarah yang ada, dikisahkan bahwa di sekitar Tahun 1909, 

Pemerintah Belanda menugaskan salah seorang Marine Belanda bernama C. Ruhl untuk 

melaksanakan tugas survey batas-batas wilayah antara wilayah Nieuw Guinea Jerman. Dalam 

tugasnya beliau didukung oleh pasukan Tentara Belanda di bawah pimpinan kapiten komandan 

R.J. Sachse dan Letnan Scheffer yang mendirikan Bivaknya di Hollandia pada 28 September 

1909. Dalam tugas yang dilaksanakan, mereka melalui alur sungai atau kali Tami dan rute-rute 

darat seperti pegunungan Mokofiang yang kemudian banyak bertemu dengan penduduk pribumi 

di wilayah Keerom. 

Antara tahun 1912 hingga hampir berakhirnya masa pemerintahan Belanda, wilayah 

Keerom lebih bayak diperhatikan dari kalangan Misionaris Katolik. Nama-nama seperi 

J.A.Westerval, P.J. Vanderwal, A.F. Avis, A.O. Frohwein, J-M. Swart, N. Hali, W.Philipsen, 

R.H Pietsers, J-G Kramps, Mr. Drs. Gerretsen, H.P.B. Woolrabe, J. Hoogland dan P. Frankeolen 

adalah Misionaris-misionaris Belanda yang dengan setia melayani wilayah ini sebagai pelaksana 

misi iman Katolik dan melakukan aktivitas sosial lainnya. 



Di masa pemerintahan Belanda sebagaimana yang diatur dalam Besluit Bewindsregelling 

Niew Guinea, wilayah Keerom disebut sebagai Onderafdeeling Keerom yang ada di bawah 

Pemerintahan afdeeling Hollandia, suatu Onderafdeeling terbagi dalam beberapa Distrik yang 

dikepalai oleh seseorang Districthoof atau Bestuur. 

Di tahun 1940, untuk pertama kalinya Pos Pemerintah/District didirikan di Yamas yang 

dipimpin oleh Bestuur Yakob Tabu. Pada tahun 1942 Pos tersebut dipindahkan ke Wembi dan 

seterusnya dipindahkan ke Arso pada tahun 1944. Di tahun 1942 juga dibuka district baru di 

wilayah Waris di bawah pimpinan Bestuur Ohee. Dari 1943 hingga tahun 1959 Bestuur D. 

Demonggreng mengepalai Pos Pemerintahan di Desa Yafi (Yabanda). 

Pada tahun 1959, Pos pemerintahan yang semula berkedudukan di Desa Yafi (Yabanda) 

dipindahkan ke Oebroeb (Web) dan merubah statusnya menjadi Pemerintahan Onderafdeeling 

Keerom yang dikepalai oleh Hoofd van Plaastselijk (HPB) Keerom, Bestuur Mr. Lind (Kepala 

Pemerintahan setempat). Sejak 1 Juni 1950, Nederland Niew Guinea yang semula berstatus 

Neolandschap diubah menjadi Zelfbestuurend Landschap. Setelah integrasi, pada tahun 1963-

1966 Kepala Pemerintah setempat (KPS) Keerom yang dikepalai oleh Azer Demotokai 

berkedudukan di Ubrub, kemudian pada tahun 1966-1968 KPS Ubrub dikepalai oleh Alberth 

Sitorus hingga 1974. 

Pada tahun 1974 wilayah Keerom terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Web, Sengi, 

Waris dan Arso. Pada tahun 1968 di wilayah Keerom dibentuk wilayah Pembantu Bupati. di 

tahun 1991 wilayah Pembantu Bupati Keerom dirubah menjadi Badan Koordinasi Pemerintah 

(Bakorpem) Wilayah Keerom yang dipimpin oleh Drs. Billy Jamlean. Hingga kemudian 

berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tanggal 11 November 2002 wilayah 

Bakorpen Keerom dibentuk menjadi suatu wilayah kabupaten baru dengan nama Kabupaten 

Keerom. 

Kabupaten Keerom menjadi salah satu Kabupaten yang baru dibentuk tahun 2002, 

diresmikan pada tanggal 12 April 2003 sebagi hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura, yang 

wilayahnya terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu : Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Waris, Distrik 

Senggi dan Distrik Web; memiliki 48 kampung.  



Namun mulai tanggal 24 Oktober 2007  Kabupaten Keerom mengalami pemekaran 

menjadi 7 (tujuh) distrik yaitu : Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Waris,  Distrik Senggi, 

Distrik Web, Distrik Arso Timur dan Distrik Towe.  

Keerom dalam pemahaman yang harfiah dimengerti sebagai ungkapan: “Mari ke sini kita 

pergi akan kembali”. Ungkapan ini dikemukakan oleh seorang Misionaris Belanda bernama P. 

Frankenmolen pada tahun 1939 yang pada waktu itu bersama dengan masyarakat asli setempat 

akan pergi ke suatu tempat dengan tujuan tertentu. 

Setibanya di Kali atau Sungai Paai, tiba-tiba terjadilah banjir besar sehingga mereka tidak 

dapat menyeberang sehingga diputuskan untuk kembali ke tempat tinggal yang semula. P. 

Frankenmolen memanggil masyarakat dengan kata Keer Omh, yang artinya “kembali pulang ke 

rumah”. 

2. VISI DAN MISI KABUPATEN KEEROM 

 

VISI 

Membangun Keerom dalam kebersamaan menuju masyarakat yang damai, maju, mandiri dan 

sejahtera 

 

MISI 

1. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Keerom yang adil, aman, damai dan demokratis. 

2. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang tanggap, cepat, murah dan berkualitas. 

3. Perbaikan dan percepatan jaringan infrastruktur, baik secara kualitas maupun kuantitas, 

guna menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai 

dengan fungsi penataan ruang. 

4. Peningkatan pertumbuhan sektor produksi bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah. 

5.  Percepatan pertumbuhan iklim investasi di daerah dengan memberikan kemudahan dan 

penyertaan modal masyarakat. 

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan adat dan kearifan lokal dalam rangka menjaga 

eksistensi orang Keerom dan mitra pembangunannya. 



7. Penataan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dalam rangka 

optimalisasi pelayanan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat dan tepat kepada 

masyarakat. 

8. Peningkatan kapasitas fungsi pengelolaan kawasan perbatasan antar negara. 

 

3. ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEEROM  

 

 

 

 

 

 

 

 Bentuk Perisai Segi lima (5), melambangkan Falsafah hidup bangsa yang sesuai dengan 

Pancasila dan mengungkapkan sifat ksatria, ketahanan dan kewaspadaan seluruh 

masyarakat dalam mengupayakan terwujudnya cita-cita luhur yang diharapkan. 

 Garis tepi atau konter tepi berwarna merah mengandung pengertian satu tekad dan 

keberanian menjaga dan mempertahankan keutuhan daerah sebagai bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan jati diri masyarakat Keerom. 

 Buah Padi 17 (tujuh belas) butir melambangkan tanggal 17 (tujuh belas) Hari Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. 

 Buah Kapas berjumlah 8 (delapan) kelopak melambangkan bulan ke delapan pada tahun 

Proklamasi Kemerdekaan Republik 1945. 

 Gunung: melambangkan tempat tersimpannya sumber daya alam. 

 Tugu: melambangkan letak Kabupaten Keerom yang berada pada batas Negara Republik 

Indonesia dan Papua New Guinea (PNG). 



 Fondasi yang terdiri dari Terap-terapan bersusun tiga (3) warna putih dan merah bata: 

melambangkan keterpaduan antara Agama, Pemerintah dan Masyarakat. Pada Fondasi 

tersebut terdiri dari 12 (dua belas) kotak-kotak merah, dan empat 4 (empat) kotak-kotak 

putih yang mengandung makna Tanggal 12 (dua belas) dan Bulan April, yaitu Tanggal 

dan Bulan terbentuknya Kabupaten Keerom. 

 2 (dua) Alat tiup atau trompet Kayu melambangkan benda budaya tradisonal buatan 

masyarakat Keerom yang dimaknai sebagai suatu keterpaduan masyarakat asli (pribumi) 

dan masyarakat pendatang yang menetap dan ikut menjadi bagian dari masyarakat 

Keerom. 

 Tulisan Kabupaten Keerom dan Motto atau semboyan yang ditulis berlatar belakang 

warna kuning emas melambangkan terbentuknya Kabupaten Keerom didasarkan pada 

maksud yang luhur dan mulia.  

 Kalimat Motto atau Semboyan Tamne Yisan Kefase mengandung arti “Mari Kita Bersatu 

Bersepakat untuk Membangun”. 

 

4. KEADAAN GEOGRAFIS KABUPATEN KEEROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Kabupaten Keerom 



Tata letak Kabupaten Keerom secara geografis berbatasan langsung dan berada 

memanjang di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan Negara Papua New Guinea (PNG). 

Wilayah Kabupaten Keerom terletak di paling ujung timur bagian utara Provinsi Papua, yang 

berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea sehingga memiliki peran yang sangat 

penting dan strategis terhadap ketahanan nasional NKRI. Oleh karena itu Kabupaten Keerom 

merupakan salah satu wilayah Daerah Pengaman (Security Belt ) sebagai penyangga dan pintu 

gerbang lalu lintas pergaulan Internasional dengan negara tetangga.  

Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa kemajuan pembangunan di Kabupaten 

Keerom dapat memberikan nilai positif terhadap citra pembangunan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia terhadap PNG. Kabupaten Keerom memiliki batas – batas wilayah administratif 

sebagai berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegununungan Bintang. 

 Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Jayapura. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG). 

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Keerom terdiri dari 5 distrik dan 48 kampung. 

Dalam perjalanannya Kabupaten Keerom telah memekarkan 5 distrik tersebut menjadi 7 distrik 

sesuai Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Arso Timur dan 

Distrik Towe. Jadi secara administraf Kabupaten Keerom terdiri dari 7 distrik dan 61 kampung. 

Persentasi luas wilayah Kabupaten Keerom menurut distrik dapat dilihat pada grafik berikut : 

Luas wilayah seluruh Kabupaten Keerom 9.365 Km². 

 

 

 

 

 



Berdasarkan topografinya, Kabupaten Keerom memiliki ketinggian berkisar antara 0 

sampai 3000 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Sebagian besar wilayah Kabupaten Keerom 

(5.722,96 km² atau 61,11 persen) berada pada ketinggian 400 - 1.500 Mdpl. Distrik Arso, 

Skanto, dan Arso Timur merupakan wilayah terendah yakni berkisar antara 0 – 1.000 Mdpl. 

Adanya wilayah dengan tinggi setara permukaan air laut ini menyebabkan pada beberapa lokasi 

di Kabupaten Keerom memiliki kemungkinan mengalami banjir. Kondisi ini terutama terjadi 

pada musim penghujan, di mana ketinggian yang sama dengan air laut mengakibatkan air tidak 

dapat dialirkan menuju laut lepas. Selain itu, Kabupaten Keerom juga memiliki kemiringan lahan 

yang beragam. Hamparan wilayah terluas berada dengan kemiringan mencapai lebih dari 40 

derajat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kondisi geografis wilayahnya, pendekatan pembangunan di Kabupaten 

Keerom dibagi dalam 3 wilayah, antara lain: 

1. Wilayah Pembangunan I (Kawasan Perkotaan) : 

a. Distrik Arso (transportasi darat), baik. 

b. Distrik Skanto (transportasi darat), baik. 



2. Wilayah Pembangunan II (Kawasan Penyangga) : 

a. Distrik Arso Timur (transportasi darat), rusak ringan. 

b. Distrik Waris (transportasi darat), rusak ringan. 

c. Distrik Senggi (transportasi darat dan udara), rusak berat. 

3. Wilayah Pembangunan III (Kawasan Terpencil, Tertinggal & Terisolir) : 

a. Distrik Web (transportasi darat & udara), rusak berat 

b. Distrik Towe (transportasi udara) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Balai Meteorologi dan Geofisika Provinsi Papua, iklim Kabupaten Keerom 

pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan intensitas hujan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2011 tercatat jumlah curah hujan sebesar 1.919,5 mm dengan rata-rata 124 hari 

hujan. Pada 2012 tercatat rata-rata jumlah curah hujan meningkat menjadi 2.783,0 mm dengan 

215 hari hujan.  

Suhu udara di Kabupaten Keerom berkisar antara 24,8°C – 32,2°C dengan suhu rata-rata 

mencapai 27,8°C. Dengan kelembaban udara yang relatif tinggi, yakni sebesar 80,8 persen, 

intensitas penyinaran udara mencapai 45,9 persen dan tekanan udara sebesar 1.010,6 mbps.  

Luas lahan yang berfungsi sebagai pemukiman penduduk hanya 686 Ha atau 0,08 persen 

dari total lahan bukan sawah berdasarkan data Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 

Kabupaten Keerom. Sedangkan luas lahan bukan sawah di kabupaten ini sebagian besar masih 



berfungsi sebagai hutan seluas 841.701 Ha atau 97,29 persen. Sisanya sebesar 16.405 Ha (1,90 

%) dikelola sebagai perkebunan besar dan 4.056 Ha (0,47 %) sebagai pertanian lahan kering.  

Sebagian besar area hutan di Kabupaten Keerom berfungsi sebagai hutan lindung dengan 

luas mencapai 329.370,09 Ha. Sedangkan luas hutan untuk produksi konversi sebesar 216.814,75 

Ha. Jenis pemanfaatan hutan yang lain yakni sebagai hutan produksi terbatas, hutan lahan kering, 

HPPA, areal penggunaan lain.  

Berdasarkan jenis tanahnya, secara umum jenis tanah di Kabupaten Keerom merupakan 

tanah podsolik. Tanah podsolik bersifat gembur sehingga sangat peka terhadap proses 

pengikisan. Tanah jenis ini juga memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga untuk dapat 

difungsikan sebagai lahan pertanian dibutuhkan proses pemupukan dan pengawetan. Lahan 

dengan jenis podsolik di Kabupaten Keerom seluas 573.800 Ha (64,78 %) berupa podsolik 

merah kuning (PMK) dan tanah podsolik coklat kelabu seluas 246.400 Ha (27,82%).  

Distribusi penduduk di Kabupaten Keerom menurut distrik pada tahun 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM 

 

VISI 

Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Keerom yang cerdas, terampil, kompetitif, 

berkepribadian dan bermoral untuk mendukung pembangunan daerah. 

 

MISI 

 

1. Meningkatkan mutu pendidikan.Tujuannya adalah untuk mewujudkan mutu 

pendidikan pada semua jenjang yang selalu meningkat dan mampu berkompetisi secara 

global. 

2. Menciptakan masyarakat yang giat belajar dan mau bekerja keras.Tujuannya 

adalah untuk menciptakan masyarakat yang giat belajar dalam meningkatkan 

pengetahuan dan life skill-nya. 

3. Menjadikan sekolah sebagai teladan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi sekolah yang nyaman dan dijadikan pusat 

informasi  pengetahuan masyarakat. 

4. Membentuk manusia Papua Indonesia seutuhnya. Tujuannya adalah untuk 

mewujudkan masyarakat Papua yang mandiri dan mampu berkompetisi di segala bidang. 

 

Data – data yang tersedia menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah maupun rasio, 

pelayanan bidang pendidikan di Arso dan Skanto menduduki tempat tertinggi, disusul Arso 

Timur, Waris, Senggi, Web, Towe yang menduduki tempat terendah. Menariknya hal ini sejalan 

dengan komposisi penduduk Papua dan non – Papua. Arso – Skanto merupakan wilayah yang 

dominan masyarakat non – Papua (78% : 22%), Arso Timur relatif berimbang (47% : 53%); 

sementara distrik lain mayoritas orang asli Papua (hampir 100%). 

 Mari kita lihat jumlah sekolah di wilayah dominan penduduk Non – Papua (Arso – 

Skanto) dan wilayah dominan Orang Asli Papua (lima Distrik lain). Untuk Taman Kanak – 

kanak, 45 dari 59 (77%) TK di Kabupaten ini berada di Arso dan Skanto. Di Distrik Waris 

(Ibukota menurut Undang – undang) hanya ada 1 TK. Kemudian di Arso Timur 8 itu pun di 

tengah – tengah pemukiman transmigran. Sedangkan di tiga distrik yang lain : Web, Waris, dan 



Towe yang hampir semua penduduknya Asli Papua hanya ada 1 TK dan bahkan tidak ada TK 

sama sekali. 

 Pola yang sama terjadi untuk pendidikan menengah. Untuk SMP/Ts, 10 dari 16 sekolah 

(63%) berada di Arso – Skanto. Untuk SMA, ada 7 di Arso – Skanto, 1 di Waris,1 di Arso Timur 

sementara 3 distrik yang lain tidak ada SMA. Sekolah Menengah Kejuruan hanya di Arso dan 

Senggi. Sekolah Menengah Kejuruan di Arso walaupun disebut “SMK unggul untuk 

perbatasan”, sebenarnya sulit untuk diakses oleh orang asli Papua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banyaknya SD di Kabupaten Keerom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya SMP di Kabupaten Keerom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jumlah SMA di kabupaten Keerom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banyaknya SMK di Kabupaten Keerom: 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data data diatas dapat diambil kesimpulan : 

1. Akses terhadap pelayanan pendidikan tidak merata menurut irisan suku. Ada 

kesenjangan yang besar di mana Orang Papua memiliki akses yang lebih kecil 

terhadap pelayanan pendidikan dibanding orang non – Papua. 

2. Pendidikan usia dini (TK) sangat minim bahkan sama sekali tidak ada di lima distrik 

lain di luar wilayah transmigrasi dan ibukota. Sementara itu jumlah TK di Arso dan 

Skanto cukup banyak 45 TK. Jadi, sementara anak – anak di Arso dan Skanto dapat 



memilih satu diantara  45 sekolah yang ada, anak – anak Papua di 5 distrik lain tidak 

mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan TK. 

3. Sekolah Dasar relatif tersedia, walaupun kualitasnya rendah seperti terlihat dari rasio 

murid guru dan rasio murid ruang kelas, serta dari kenyataan bahwa seering kali guru 

tidak ada di sekolah walaupun ada dalam angka dan perhitungan gaji. Karena akses 

informasi dan ekonomi, menyebabkan guru – guru kurang kerasan tinggal di 

pedalaman. Tetapi kalau waktunya terima tunjangan mereka berbondong – bondong 

ke kota. Karena segala urusan admintrasi Kepegawaian mereka di kota. Hal ini 

menjadi alasan kuat mereka untuk meninggalkan anak – anak terlantar sendirian di 

sekolah. 

4. Karena kurang tersedianya SMP dan SMA di masing – masing distrik, maka untuk 

menempuh pendidikan lebih lanjut, orang Asli Papua harus berpindah tempat ke kota. 

Perpindahan ini memiliki konsekuensi dari segi ekonomi, budaya, dan dari segi tempat 

tinggal. Tinggal dengan siapa? Siapa yang mendampingi? Harus pisah dengan 

keluarga bagaimana dengan biayanya? Bagaimana keamanan mereka? Mudahkah 

mereka beradaptasi dengan kehidupan kota Arso, yang 78% penduduknya berasal dari 

beragam suku yang berbeda dengan mereka? Semua hal ini yang tidak perlu dialami 

oleh orang non Papua di Arso dan Skanto yang memiliki akses lebih mudah. Selama 

ini hidup mereka meramu, mencari makan kalau mereka lapar. Mereka akan pergi 

berburu untuk memperoleh daging, akan ke kebun mencabut ubi dan petik sayur. 

Akan tetapi di kota semua serba beli. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan gratis. 

Selama ini mereka di pedalaman tinggal di rumah – rumah yang sederhana, kalau di 

kota mereka akan tinggal di rumah saudara, asrama yang disediakan oleh pemerintah 

maupun gereja setempat. Hidup teratur menjadi tantangan besar untuk mereka. Aturan 

hidup bersama sering kali tidak dimengerti oleh mereka. Ketika di pedalaman belum 

ada daya saing dalam meraih prestasi, namun di sini anak ditantang untuk berprestasi. 

Di sekolah – sekolah Negeri di Arso, hanya ada sedikit orang Papua. Secara akademik 

kadang anak Papua tertinggal. Tapi dari psikomotorik pada bidang – bidang olahraga 

mereka patut diacungi jempol.  

5. Dalam jangka panjang masalah pendidikan memiliki konsekuensi yang luar biasa. 

Kalau pendidikan dasar (SD dan SMP ) tidak dapat diakses dengan baik oleh orang 



Asli Papua, bagaimana mengharapkan mereka bisa masuk SMA dan perguruan tinggi? 

Sementara itu orang non Papua dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, dan 

dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini kemudian akan berpengaruh terhadap 

pekerjaan, kualitas sumber daya profesional, serta penguasaan kedudukan publik dan 

jabatan strategis. Kendati ada kuota, misalnya untuk tes masuk perguruan tinggi negeri 

atau pegawai negeri sipil, anak – anak asli Papua yang tidak mendapatkan hak 

pendidikan dasar yang berkualitas, akan tetap sulit bersaing. Faktor ini juga yang 

dapat menjelaskan tingkat pengangguran di kalangan usia kerja produktif Papua. 

6. Singkatnya, pola pelayanan pendidikan di Keerom mengeksklusi orang Papua. Dan 

eksklusivitas bidang pendidikan itu dalam jangka waktu panjang akan menciptakan 

ekslusivitas yang lebih besar dan berkelanjutan, seperti dalam pekerjaan dan 

pendudukan jabatan publik. 

 

Keberadaan para Suster SSpS dan Pater SVD di Papua mencoba menjawabi kebutuhan 

ini. Para Suster SSpS dan Pater SVD ditugaskan di semua distrik di kabupaten Keerom kecuali di 

distrik Senggi, karena mayoritas mereka beragama Kristen. Para suster tinggal di Kalibom, di 

sini dibangun 2 unit asrama, dan di tengah – tengahnya ada bangunan untuk para suster yang 

pada rencana semula pengelolaan diserahkan kepada para suster. Gambarnya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Oktober tahun 2012 para suster menempati bangunan ini. Program pendidikan 

berpola asrama ini adalah program dari Bupati Celsius Watae. Namun ketika pada pemilihan 



Bupati baru beliau tidak terpilih lagi lagi maka program ini menjadi terbengkalai. Karena ketika 

beliau tidak menjabat lagi sebagai Bupati pembangunan asrama sudah dimulai. Anak – anak 

tinggal di asrama ketika mereka mau Ujian Nasional, karena jarak rumah mereka yang jauh dari 

sekolah. Posisi asrama ini di wilayah SMA Negeri 3 Waris. 

Yang sangat disayangkan adalah dengan dibangunnya sarana umum yang begitu megah 

tapi kurang diurus baik dalam pengelolaannya. Sekarang bangunan itu berdiri megah dan tanpa 

terurus, jadi rumah kosong, resikonya kadang disalahgunakan. Dan sangat disayangkan, salah 

satu akibatnya adalah ada anak yang masih SMP dihamili oleh kakak kelasnya. Satu hal yang 

sangat memukul waktu itu ada ketika mama yang jadi orang tua anak perempuan itu telepon 

saya, “Coba suster ada disini, anak – anak tidak akan liar seperti ini”. Memang menyayat situasi 

ini. 

Akses untuk ke perguruan tinggi bagi anak – anak pedalaman ada Unit Percepatan 

Pembangunan Papua – Papua Barat (UP4B), bagi anak – anak Asli Papua akan diberi beasiswa 

untuk kuliah di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Biaya semua ditanggung oleh pemerintah.  

Kebetulan waktu itu saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum saya mengusahakan 

anak – anak saya untuk mendapatkan. Dan akhirnya ada 4 orang yang lolos. Satu orang di 

Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Ekonomi, satu orang di Universitas Cendrawasih Papua 

jurusan kedokteran, dua orang di Universitas Negeri padang jurusan holtikultura. Sebenarnya 

banyak akses untuk membantu mereka di bidang pendidikan. Namun kadang guru – guru tidak 

bisa menangkap peluang itu. Karena jarak yang jauh dari pusat dinas Pendidikan dan pengajaran, 

hal ini menjadikan informasi yang datang ke sekolah menjadi terlambat.  

Orang – orang yang sudah dewasa kadang juga belum bisa membaca dan menulis. Doa – 

doa dasar juga belum bisa. Untunglah ada bantuan dari dinas Pendidikan Luar Sekolah untuk 

mereka. Saya bekerjasama dengan guru SD dan tentara mengumpulkan mama – mama dan bapak 

– bapak yang mau belajar untuk datang berkumpul di balai desa atau sekolah untuk belajar 

membaca, menulis dan berdoa. Sangat mengharukan saat mereka begitu serius belajar. Kadang 

hati sebagai seorang guru teriris, mereka adalah korban – korban dari para guru yang tidak setia 

mendampingi mereka. Mereka seperti ini bukan kesalahan mereka. Dengan sebisa mungkin 

mereka berusaha untuk mengeja huruf demi huruf yang ada. Pada gambar inilah sebagian dari 

mereka yang kurang beruntung, mereka belum mengenyam pendidikan yang layak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akibat dari pendidikan Orang Asli Papua yang terbatas, saat penerimaan PNS selalu ada 

masalah karena orang asli Papua hanya sedikit yang diterima. Kalau pun ada yang diterima, 

selalu sifatnya yang lama tidak bisa berubah, di antaranya minum mabuk.  

Pendidikan adalah wahana untuk mendidik manusia menjadi lebih baik. Kerjasama yang 

baik antara adat, gereja dan pemerintah adalah kunci utama untuk mengentaskan orang asli 

Papua dari keterpurukannya. 

Karena sampai 4 tahun belum ada MOU untuk SSpS mengelola asrama, maka pada tanggal 

15 Juli 2013 para suster SSpS meninggalkan Kalibom. Sedih memang meninggalkan mereka 

dalam kondisi seperti itu. Hati nurani sebagai seorang guru berontak, tapi karena ketaatan pada 

pemimpin membuat saya pun tidak bisa berbuat banyak. 

Satu hal yang membuat saya bahagia adalah para saudara SVD masih tetap tinggal di sana. 

Saya yakin semangat yang sama yang diwariskan oleh Bapak Arnoldus di hati putra putrinya 

tetap akan hidup dalam pengabdiannya untuk orang Papua. 

 

KOPASUS KRISTUS 

 

Kulitmu jadi legam dibakar matahari 

Diguyur hujan langit papua 

Kakimu disucikaan  



Oleh lumpur tanah rawa 

Ketika engkau menempuh hutan rimba 

Mengunjungi umat tuhan yg terlupa 

Dalam engkau aku berbangga 

Punya saudara anggota Serikat Sabda Allah  

dalam dirimu aku bersyukur punya saudari misionaris Abdi Roh Kudus 

(Pater Leo Kleden SVD, Provinsial SVD Ende)  
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BPS Kabupaten Keerom dalam Angka (2014) 

Dale, Cypri J. P & Djonga, John (2011),  Paradoks Papua: Pola – pola Ketidakadilan Sosial, 

Pelanggarn Hak Atas Pembangunan dan Kegagalan Kebijakan Afirmatif, dengan 

Fokus di Kabupaten Keerom. 

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

"Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika dia berdiri dan memberi perintah. Kebesaran 

seseorang akan terlihat ketika dia berdiri sama tinggi dengan orang lain, dan membantu orang 

lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari dirimereka untuk mencapai sukses" 

-Prof. G. Arthur Keough 
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*Sr. Viani, SSpS: Guru SMK Mater Amabilis di Surabaya dan mantan guru di 

Kabupaten Keerom, Papua, Indonesia. 

 

 

 



 

                      MISI GEREJA KATOLIK DI BALI DALAM PERGULATAN  

                                                           DUNIA PARIWISATA 

 

                                                   Oleh: P. Paskalis Nyoman Widastra, SVD* 

 

Pengantar 

Gereja Katolik telah lama hadir di Pulau Bali, khususnya di daerah pedesaan seperti Tuka, 

Babakan, Kulibul, Gumbrih, Penganggahan, Piling, Palasari dll. Beberapa dari gereja-gereja ini 

sudah dan sedang bersiap-siap merayakan yubileum 75 tahun kehadirannya di Pulau Dewata, 

yang juga sering disebut sebagai Pulau Seribu Pura. Gereja Katolik hadir dalam diri orang-orang 

Bali asli yang masih tetap mencintai budayanya. Namun seiring dengan perjalanan waktu ada 

perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan orang Katolik Bali yang lebih 

bersikap adaptif dengan situasi yang ada, lebih-lebih dalam perjumpaan mereka dengan orang-

orang Katolik yang berasal dari luar pulau. Demikian juga situasi dan gaya hidup modern, 

khususnya dunia industiri pariwisata, ikut mewarnai dinamika kehidupan menggereja di Bali. 

Tulisan berikut ini mencoba menelusuri jejak perjalanan Gereja Katolik berhadapan dengan 

dunia pariwisata. 

  

Panggilan Gereja 

Gereja dipanggil untuk menjadi terang dan cahaya di tengah-tengah dunia. Demikian juga 

misi Gereja, yang senantiasa berakar pada situasi dan kondisi setempat. Gereja harus menjadi 

bagian dari kehidupan masyarakat setempat dengan segala keprihatinan yang ada di dalamnya 

(GS, 1). Gereja juga dipanggil untuk mengubah dan memperbaharui dunia sehingga menjadi 

layak di hadapan Tuhan untuk masuk sebagai umatNya (LG 17). Tugas Gereja menjadi berat 

namun sekaligus menantangnya untuk semakin menemukan jati dirinya di tengah-tengah 

masyarakat. Gereja, melalui putra-putrinya senantiasa dipanggil untuk mewujud-nyatakan visi 

dan misi Yesus Kristus di tengah-tangah dunia, menjadi garam dan terang dunia (bdk. Mat 5: 13-

14). Yesus berharap agar Gereja mempunyai keprihatinan terhadap dunia dan sekaligus 

memberikan inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. Idealisme panggilan dan misi Gereja ini 

sesungguhnya dikonkritkan oleh Gereja Lokal (Keuskupan) dengan pelaksanaan misi ad intra  



(ke dalam) dan ad ekstra (keluar). Misi ad intra berkaitan dengan kualitas Gereja dan misi ad 

ekstra berkaitan dengan pilihan-pilihan Gereja dalam keterlibatannya di tengah-tengah dunia 

(lih. Sinode Keuskupan Denpasar 2011).  

Konteks pembahasan kami dalam tulisan ini adalah Bali. Dalam sejarah, Bali pertama 

kali berkenalan dengan misi Kristus, ketika Pater J. Kersten, SVD menginjakkan kakinya di 

Pulau Bali pada 11 September 1935. Pelayanan terutama diberikan kepada orang-orang non Bali 

dalam rangka curra animarum, yakni pelayanan sakramen. Baru setelahnya pelayanan diberikan 

kepada orang Bali yang berasal dari Tuka, yakni Barnabas I Made Bronong dan Timotius I 

Nyoman Dibloeg. Sebelumnya mereka telah mengenal Kristus melalui Gereja Protestan. Karena 

larangan dari pemerintah Hindia Belanda, pendeta yang biasa melayani mereka dipaksa keluar 

dari Bali (Kusumawanta dkk. hal 41). Keteguhan mereka dalam Kristus untuk tetap menjadi 

pengikut Tuhan, mempertemukan mereka dengan Pater Johannes Kersten, SVD, yang pada 

akhirnya menjadi peristiwa bersejarah baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi Gereja di Pulau 

Bali, khususnya untuk orang Bali. Selanjutnya Gereja berkembang di Tuka dalam dinamika 

budaya dan juga situasi masyarakat yang terus berubah. Umat Katolik Bali saat ini telah menjadi 

bagian dari Gereja Keuskupan Denpasar, yang wilayahnya meliputi Bali, Lombok dan Sumbawa.  

Sebagian besar umat Katolik Keuskupan Denpasar tinggal di Pulau Bali, walaupun 

merupakan komunitas-kemunitas kecil. Mayoritas merupakan penduduk pendatang, yang pada 

umumnya datang dari NTT (Nusa Tenggara Timur). Mereka hidup rukun sebagai saudara dalam 

semangat membangun Gereja yang semakin berkualitas untuk memancarkan wajah Kristus di 

tengah-tengah dunia (Sinode Keuskupan – 2011). Orang Bali Kristiani Katolik sebagian besar 

tinggal di daerah Dalung, Kabupaten Badung dan sebagian lagi tinggal di Gumbrih, Palasari, 

Kabupaten Jembrana. Jumlah keseluruhan umat Katolik di Bali, menurut Data terakhir sebanyak 

31.606 jiwa dari total penduduk Bali 3.894.457 (Kanwil. Departeman Agama Provinsi Bali – 

2011). Kurang lebih 30% di antaranya merupakan Orang Bali asli yang berupaya tetap 

melestarikan budaya Bali sebagai identitas Gereja di Keuskupan Denpasar,  khususnya di Bali. 

Di daerah-daerah mayoritas yang pendudukanya merupakan orang Bali kristiani, identitas ini 

tidak terlalu sulit untuk dipertahankan dan dikembangkan. Memang ada kendala karena harus 

berhadapan dengan Umat Hindu sendiri yang secara historis mempunyai keterikatan yang sangat 

erat dengan budaya Bali sehingga Gereja harus berhati-hati dalam menerapkan inkulturasi. 



Dalam misi ad ekstra, Gereja di Bali saat ini  harus berhadapan dengan modernitas yang 

diidentikkan dengan dunia pariwisata dan dampak yang ditimbulkannya. Gereja tidak bisa 

menutup diri terhadap hingar bingar dunia pariwisata yang juga merupakan medan misi untuk 

menjadi terang dan garam. Dunia pariwisata seringkali diidentikkan dengan hedonisme, mencari 

kesenangan. Namun di balik itu ada banyak hal yang bisa dicermati, terutama berkaitan dengan 

dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pariwisata. Bali sendiri yang telah lama bergulat 

dengan dunia pariwisata sangat merasakan dampak pariwisata ini baik positip maupun negatip.  

Dunia pariwisata menjadi sebuah entitas yang perlu dicermati secara saksama sehingga 

menginspirasi Gereja Lokal (Keuskupan) untuk melakukan misi dan karya pastoralnya dalam 

bidang ini. Pertanyaan atau pokok persoalan yang hendak diajukan di sini adalah sejauh mana 

keterlibatan Gereja Katolik di Bali dalam dunia Pariwisata dan apa  strategi misi Gereja 

berhadapan dengan dampak  pariwisata?  

 

Dunia Pariwisata 

Dunia pariwisata di Bali khususnya adalah dunia industri yang melibatkan bank, 

perusahan asuransi, perhotelan, transportasi, manufaktur, maupun travel agen (Picard, 2006: 30). 

Ia juga  dikelola dengan memanfaatkan alat-alat komunikasi, melalui internet, brosur dan juga 

kerjasama yang melibatkan negara-negara asing. Dengan gerakannya yang sedemikian masif, 

Bali menjadi destinasi dan sekaligus lokasi industri pariwisata. Dengan industri pariwisata ini, 

tentu saja Bali sangat diuntungkan mengingat miskinnya sumber ekonomi di luar pertanian. 

Sebelum dibangun dan dikembangkan menjadi sebuah industri pariwisata, Bali mengalami 

masalah ekonomi yang cukup akut, lebih-lebih memperhatikan keseimbangan antara daerah 

pertanian dan perkebunan, antara daerah yang kaya dengan air dan daerah yang mengalami 

kekeringan sepanjang tahun di luar musim hujan. Demikian juga berkaitan dengan kecendrungan 

orang Bali yang dianggap boros dan lamban dalam pergerakan ekonomi karena persoalan agama 

dan budaya yang lebih mengutamakan kegiatan sosial daripada kegiatan individu. Kuatnya desa 

adat dengan segala sanksi yang ada di dalamnya membuat kehidupan ekonomi bergerak lamban 

dan kalah dibandingkan dengan suku-suku lain yang datang merantau di Bali  (Surpi, 2011: 67).  

Kehadiran industri pariwisata ternyata banyak membawa perubahan bagi kehidupan 

orang Bali. Justru karena adanya industri pariwisata, kehidupan agama atau religius masyarakat 

Bali menjadi lebih semarak sekaligus juga mencemaskan. Apalagi mengingat agama Hindu di 



Bali sangat menekankan pentingnya pelaksanaan upacara yang tentunya membutuhkan banyak 

bahan/materi untuk keperluan upacara. Menurut Prof. I Made Sukarsa, satu tahun Bali dihitung 

berjumlah 420 hari. Dari antara hari-hari itu, 108 dinyatakan sebagai hari baik yang tentunya 

harus dilaksanakan suatu upacara. Di antara hari baik itu ada hari-hari raya besar dalam satu 

tahun, seperti 2 kali hari Raya  Galungan,  2 kali hari raya Kuningan, belum lagi 12 kali 3 hari 

raya seperti tumpek, anggar kasih dll. Masih ada lagi hari raya Saraswati, Pagarwesi yang juga 

diselingi dengan acara-acara dalam pura-pura yang dilaksanakan 6 bulan sekali. dan juga acara-

acara manusa yadnya dalam keluarga. Semuanya ini tentu mempengaruhi dinamika ekomoni 

masyarakat Bali yang lebih bersifat konsumtif sekalipun termotivasi oleh kepentingan agama. 

Memang di satu pihak perputaran ekonomi berjalan dengan kekuatan gerbong yang sangat besar, 

seperti kebutuhan akan bunga, buah, sayur dan juga keperluan alat-alat peribadatan. Dengan 

demikian ada lingkaran dinamika kehidupan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja dan 

menghidupi pariwisata budaya. Agama Hindu bahkan menjadi roh dari pariwisata (Sukarsa, 

2005: hal 2). 

Industri pariwisata secara positip dimaknai sebagai berkat yang mendatangkan banyak 

keuntungan bagi masyarakat Bali pada khususnya. Tidak sedikit tenaga kerja yang terserap di 

dalamnya, baik dalam bidang ekonomi  kreatif  maupun dalam bidang jasa yang berkaitan 

dengan pariwisata. Bahkan juga berpengaruh terhadap bidang atau sektor pertanian, perkebunan, 

sosial-budaya dan keamanan. Dalam catatan Made Dwi Setyadi Mustika, sektor pariwisata di 

Bali termasuk sektor strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Contohnya adalah daerah 

Karangasem, daerah yang semula hanya mengandalkan kehidupan ekonomi dari pertanian 

dengan lahan keringnya, mulai tahun 2013 sudah ada ribuan orang yang bekerja di sektor 

pariwisata dan memberi sumbangan 2,3% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang sama 

dikatakan oleh I Ketut R. Sudiardhita: “Terdapat kontribusi pendapatan yang lebih besar dari 

anggota rumah tangga terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 56,66%”.  

(http://pekalongankab.go.id). Dengan demikian pilihan industri pariwisata dianggap tepat untuk 

meningkatkan kehidupan ekonomi  dan memberi sumbangan untuk kesejahteraan masyarakat.  

Demikian juga pengaruhnya terhadap kebudayaan Bali, industri pariwisata telah 

mendorong Prof Dr. Ida Bagus Mantra, selaku Gubernur Bali (1978-1988) untuk 

menyelenggarakan PKB (Pesta Kebudayaan Bali) sebagai ikon budaya Bali. Waktu dan tempat 

penyelenggaraannya sangat strategis, yakni di Kawasan Taman Budaya (art center) Denpasar 

http://pekalongankab.go.id/


yang dibangun sejak 1969 dan memanfaatkan masa liburan anak-anak sekolah (Juni/Juli). Di 

dalam PKB ini banyak aspek budaya dapat dipromosikan, di samping meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat karena melibatkan kekuatan ekonomi rakyat. Secara ideal sepeti yang 

dikatakan oleh Wija, PKB merupakan “media dan sarana untuk menggali dan melestarikan seni-

budaya serta meningkatkan kesejahteraan. Penggalian dan pelestarian seni budaya meliputi 

filosofi, nilai-nilai luhur dan universal, konsep-konsep dasar, warisan budaya, baik benda atau 

bukan benda yang bernilai sejarah tinggi, ilmu pengetahuan dan seni sebagai representasi 

peradaban serta pengembangan keseniaan melalui kreasi, inovasi, adaptasi budaya dengan 

harapan agar tetap hidup dan ajeg berkelanjutan dalam kontes perubahan waktu dan zaman serta 

dalam lingkungan yang selalu berubah”. (Wija, 2013: 1). 

Memang ada kecemasan berkaitan dengan penyelenggaraan PKB ini yang tercipta hanya 

demi pariwisata. Kecemasan itu berkaitan dengan essensi dari budaya Bali  yang akan tercabut 

dari kepatuhan nilai budaya dan tradisi karena kepentingan pragmatis demi keuntungan materi. 

Di lain pihak, justru ada yang berpikiran positip, bahwa kebudayaan Bali akan semakin 

berkaualitas, karena masing-masing wilayah (Kabupten/Kota) terdorong untuk semakin kreatif 

dan juga inovatif dalam menyikapi perkembangan jaman. Namun lepas dari sikap positip-

negatif, PKB sampai saat ini masih tetap dipertahankan karena menurut  Made Bandem, PKB 

telah banyak memberi manfaat untuk kebudayaan Bali itu sendiri. Menurutnya, PKB merupakan 

strategi  pembinaan dan pengembangan seni budaya Bali (Bandem, 2011: xiv). Sedangkan 

catatan kitis diberikan oleh Sudirta, bahwa PKB tidak boleh merusak akarnya yang paling dalam 

yakni agama Hindu itu sendiri (Sudirta, 2011: hal xii). Dengan kata lain, PKB yang dibuat dalam 

kerangka industri pariwisata jangan sampai merusak agama Hindu yang ada di Bali. Melalui 

PKB agama Hindu sebagai sebuah organisasi, memang sangat terlibat dalam PKB, khususnya 

melalui Desa Adatnya yang jumlahnya hampir mencapai 1400 buah. 

 

Keterlibatan Gereja Dalam Dunia Pariwisata 

Dalam Sinode Keuskupan Denpasar yang diselenggarakan pada bulan November 2011, 

ada satu kata yang menarik yakni “Memancarkan wajah Kristus di tengah-tengah dunia”. Dunia 

yang dimaksudkan di sini tentu saja dunia dalam arti yang luas termasuk di dalamnya dunia 

pariwisata. Hal ini tentu sangat relevan untuk Gereja Keuskupan Denpasar. Hanya saja persoalan 

pariwisata tidak banyak dibahas. Gereja diharapkan terlibat dalam dunia pariwisata terutama 



melalui putra-putrinya yang memang sudah sejak lama bekerja di sektor pariwisata. Lebih-lebih 

untuk saat ini ketika Bali menjadi tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara. Dalam 

catatan Picard seperti yang disebutkan di atas, Pariwisata Bali sudah menjadi sebuah kegiatan 

industri yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. 

Industri Pariwisata ini secara resmi dimulai oleh Pemerintah Hidia Belana pada tahun 1908, 

ketika Bali secara keseluruhan dikalahkan oleh Belanda (Picard, 2006: hal. 30). Dalam 

perkembangan selanjutnya paska kemerdekaan,  Pemerintah Indonesia menetapkan sebuah 

undang-undang yang berkaitan dengan pariwisata. Bali pun melalui Perda juga telah membuat 

kebijakan yang merupakan turunan dari undang-undang  pariwisata (Picard, 2006 hal. 77-80). 

Keterlibatan banyak pihak dalam industri pariwisata ini telah membuat Bali semakin dikenal di 

manca negara. Bahkan ketika Bom Bali I (2002) dan II (2005) yang mengguncang daerah wisata, 

tidak terkurangi niat pengusaha untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata. Sampai saat 

ini, Bali tetap eksis sebagai destinasi wisata.  

Gereja Katolik, seiring dengan perjalanan industri pariwisata yang semakin maju, 

khususnya di era tahun 1970-an, mengupayakan keterlibatannya di bidang pelayanan sakramen, 

khususnya Perayaan Misa yang dilaksanakan untuk turis manca negara, yang sebagian berasal 

dari Barat (dunia Kristen), baik Eropa maupun Amerika.  Dalam catatan yang tersimpan pada 

arsip Perpustakaan Widya Wahana, Pater Norbertus Shadeg, SVD tercatat sebagai pastor yang 

sering memberikan pelayanan untuk para wisatawan asing. Pusat pelayanannya dilaksanakan di 

Hotel Bali Beach dan juga di Sanur Beach (Sanur) warga Negara asing. Ada  kurang lebih 42 

pasangan pengantin yang telah dinikahkan oleh Pater Norbertus Sadheg,  SVD antara tahun 1984 

- 1995, baik yang dilakukan di Badung maupun di Denpasar. Semuanya telah dicatat dalam Buku 

Perkawinan di masing-masing gereja paroki yang ada di wilayah itu. Saat ini pelayanan untuk 

para turis asing, ditangani oleh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota 

Denpasar.  

Namun Gereja Katolik sendiri tidak ingin terseret dalam arus komersialisasi pelayanan 

sakramen di hotel-hotel atau tempat-tempat yang disiapkan untuk pelayanan perkawinan. 

Memang ada godaan untuk itu, tetapi Gereja Katolik di Keuskupan Denpasar tetap 

mempertahankan kesakralan perkawinan pada tempat ibadah yang resmi. Dibandingkan dengan 

gereja lain (Protestan), Gereja Katolik memang sangat kolot dalam memahami industri 

pariwisata. Ketika hal ini didiskusikan sebagai sebuah peluang, Gereja Katolik mengambil 



kebijakan untuk tidak terlibat secara penuh dalam industri pariwisata, seperti tawaran untuk 

mendirikan sebuah hotel, sebagaimana dilakukan oleh Gereja Protestan Bali. Gereja Katolik 

cukup memberikan pelayanan sakramen dengan menyediakan gereja yang representatif untuk 

dunia pariwisata, seperti Gereja Santo Fransisus Xaverius yang ada di pusat industri pariwisata, 

Kuta. Demikian juga dengan Gereja Tuka yang memang sejak awal dirancang untuk kepentingan 

pariwisata dengan mengutamakan style Bali. Bahkan hampir semua Gereja di Bali sangat 

memperhatikan unsur-unsur budaya Bali yang di dalamnya terkandung filosofi Hindu dan 

menjadi daya tarik untuk industri pariwisata. Namun apakah hanya sebatas itu peran yang 

dimainkan oleh Gereja Katolik, kalau tidak berupaya untuk terlibat di dalamnya? Berbeda halnya 

dengan umat Kristen Protestan yang secara penuh terlibat dalam dunia pariwisata melalui 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi guna menyiapkan tenaga profesional di bidang 

pariwisata. Jadi Gereja Protestan, khususnya GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali), sangat 

terlibat dalam industri pariwisata baik di hilir maupupun di hulu. 

Dalam satu tahun terakhir ini, ada upaya Gereja Katolik (Keuskupan) untuk 

memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing paroki, baik berkaitan dengan lokasi, 

bangunan Gereja, sejarah maupun tempat-tempat ziarah, khususnya Gua Maria sebagai tempat 

ziarah. Upaya ini dirintis oleh Komisi PSE (Pengembangan Sosial Ekonomi) Keuskupan 

Denpasar setelah melalui studi banding ke Jawa Timur dan ke Jawa Tengah. Roh atau semangat 

yang mendasari ziarah ini adalah situasi sosial religius masyarakat Bali yang menjadikan 

bangunan-bangunan suci sebagai tempat yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Pada 

umumnya mereka datang ke tempat-tempat yang memang sudah populer untuk dikunjungi, 

seperti pantai, gunung dan danau. Mereka datang ke tempat-tempat suci itu dengan persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan, seperti mengenakan kain kamben dan slendang. Bahkan tidak 

jarang, para turis baik asing maupun domestik terseret oleh sakralitas yang dipresentasikan 

kepada mereka. Misalnya membasuh muka di Tirta Empul, Tampak Siring atau memegang ular 

suci di Tanah Lot – Tabanan untuk mendapat keberuntungan. Orang kristiani tidak sedikit yang 

terseret oleh mitos-mitos yang dibangun atas dasar keyakinan yang direkayasa untuk 

kepentingan pariwisata. Dalam situasi seperti ini sudah seharusnya Gereja mengarahkan umatnya 

mengenal Gereja Katolik dengan tempat-tempat ziarahnya, untuk tetap bebakti kepada Tuhan.  

Fenomena yang menarik adalah live in yang biasa diadakan oleh sekolah-sekolah Katolik 

di luar Bali ke paroki-paroki yang didominasi oleh orang Bali, seperti di Tuka dan di Palasari. 



Mereka memanfaatkan waktu yang ada dalam tour wisata untuk mengenal budaya masyarakat 

setempat. Banyak hal yang bisa mereka pelajari, seperti cara menanam padi, mengenal usaha 

budaya kreatif, kuliner dan juga entrepreneurship. Semuanya ini membantu anak-anak untuk 

membuka wawasan mereka di samping meneguhkan iman karena mereka melihat dari dekat 

bagaimana kesetiaan orang Bali Kristiani dalam menjalankan ibadahnya untuk datang setiap hari 

ke Gereja. Mereka langsung tinggal bersama umat dan ikut ambil bagian dalam aktivitas sehari-

hari. Ini tentunya menjadi peluang bagi umat paroki untuk memperkenalkan sejarah Gereja 

Katolik di Pulau Bali dan juga menggerakkan hati anak-anak muda untuk berkomitmen terhadap 

kehidupan menggereja. Tidak sedikit di antara mereka berkenan menjadi anak angkat setelah 

beberapa hari menikmati kebersamaan bersama keluarga-keluarga yang ada. Dengan demikian, 

Bali sebagai daerah wisata tidak hanya identik dengan keramaian dan kebisingan, tetapi juga 

ketenangan dan kedamaian. Nilai spiritual semacam inilah yang bisa ditawarkan oleh Gereja. 

Mereka tidak hanya datang untuk berekreasi tetapi mereka juga datang untuk berdoa dan 

mengambil hikmah dari ziarah yang mereka lakukan. 

Persoalannya adalah bahwa tidak setiap Paroki menangkap peluang ini karena disibukkan 

oleh  rutinitas sehari-hari sebagai pastor paroki. Inisiatif lebih banyak datang dari para wisatawan 

dengan mencari berbagai macam informasi. Mereka datang dengan memanfaatkan informasi 

yang ada, terutama melalui internet. Oleh sebab itu pengembangan bangunan gereja sebagai oase 

rohani bagi para wisatawan menjadi sangat penting sehingga mereka juga bisa mendapatkan 

tuntunan dan bimbingan. Biara Karmel yang saat ini membuka lahan baru di Bedugul merupakan 

salah satu jawaban Gereja akan kebutuhan umat. Tidak sedikit  yang mampir dan sekedar 

beristirahat sambil merasakan vibrasi (getaran) rohani yang terpancar dari kapel dan juga jalan 

salib yang dipersiapkan untuk para peziarah. Para imam karmelit berupaya menghadirkan Kristus 

di daerah objek wisata dengan menawarkan rekoleksi dan juga penginapan. Pelayanan mereka 

tentu didasari oleh Spiritualitas Karmelit yang hadir sebagai biara pertapaan untuk air kehidupan 

di tengah hiruk pikuk kesibukan dunia pariwisata. Sedangkan biara SVD yang juga mempunyai 

lahan seluas 1,2 hektar di daerah Bedugul sedang berupaya mengembangkan sebuah agrowisata 

melalui penanaman Pohon Anggur Brasil. Inspirasinya adalah membangun dialog kehidupan 

dengan mereka yang terpinggirkan sebagai perwujudan semangat kapitel general tahun 2000 

yang berupaya memberdayakan mitra dialog. 

 



 

 

Dampak Pariwisata 

Dalam konteks ajeg Bali tidak sedikit yang mencemaskan dampak-dampak yang 

ditimbulkan sebagai akibat dari industri pariwisata. Atmadja melihat bahwa industri pariwisata 

sebagai bagian dari pembangunan yang mendatangkan perubahan sosial budaya dan  

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Bali secara keseluruhan (Atmaja 2010: hal 7). 

Dengan masuknya pariwisata sebagai sebuah industri maka suka tidak suka, perubahan menjadi 

sebuah keniscayaan. Perubahan itu bahkan bukan hanya berkaitan dengan sosial budaya tetapi 

menyentuh pribadi-pribadi manusia. Lebih dalam lagi, perubahan ini berkaitan dengan mentalitas 

dan cara pandang masyarakat dan orang Bali pada khususnya. Dalam hal ini pariwisata yang 

identik dengan modernisasi dipandang sebagai budaya adiluhung sehingga mengesampingkan 

budaya tradisional yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari orang Bali. Di dalam 

industri pariwisata terkandung muatan kuasa dan ideologi yang memandang industri pariwisata 

sebagai dewa yang akan menyelamatkan Bali.  

Keberpihakan pada pariwisata ini secara tidak langsung menggeser paradigma pertanian 

yang lebih mengedepankan keharmonisan dan kekuasaan alam. Sementara pariwisata lebih 

merupakan sebuah rekayasa yang diciptakan sehingga seringkali harus mengorbankan fungsi 

tanah entah sebagai penyangga maupun sebagai pemasok sumber air. Kenyataannya banyak 

lahan subur pertanian yang harus dikorbankan demi berdirinya bangunan-bangunan sebagai 

fasilitas industri pariwisata. Diperkirakan, setiap tahun terjadi penggerusan tanah pertanian 

seluas 1000 (seribu) hektar. Hampir separuhnya diakomodasi untuk kepentingan pariwisata, yang 

investasinya mencapai 94%. Ini menunjukkan bahwa pariwisata menjadi primadona karena 

dikaitkan dengan kemajuan. Masyarakat dan orang Bali sendiri sudah terhegomoni oleh 

pemikiran oposisi biner tentang nilai-nilai yang ditawarkan oleh industri pariwisata. Misalnya, 

pertaniaan yang diidentikkan dengan tradisonal, sedangkan pariwisata diidentikkan dengan 

kemajuan dan modernitas (Atmaja, 2010:9) 

Pariwisata secara keseluruhan menciptakan gaya hidup metropolitan yang berdampak 

langsung terhadap sendi-sendi penyangga masyarakat Bali (Hindu), menyangkut agama dan 

budaya. Orang Bali yang dikenal sebagai masyarakat religius, suka tidak suka akhirnya terseret 

oleh arus globaliasasi yang membawa ideologi kapitalisme atau ideologi pasar. Agamapun 



menjadi agama pasar, yang membawa orang kepada kemakmuran dan kesejahteraan lahiriah. 

Pasar dipandang sebagai sebuah agama baru yang mempunyai kekuasaan atas kehidupan 

manusia. Ciri dari agama pasar menurut Atmaja adalah uang, mall, mode, hasrat dan sikap 

materialistis. Ini berbeda dengan agama tradisional yang  mengutamakan Tuhan, tempat suci, 

sembahyang, pengendalian diri, surga atau moksa. Celakanya, agama pasar ini mendapat 

tempatnya yang subur dalam dunia pariwisata yang memang menawarkan segala-galanya 

(Atmaja, 2010: 75). Akibatnya uang menjadi obsesi manusia untuk mendapatkan segalanya. 

Hubungan manusia Bali tidak lagi dibangun atas hubungan sosial-kultural tetapi atas dasar nilai-

nilai ekonomi dan keuntungan material. Akhirnya demi uang, tanah pertanian pun  dikorbankan. 

Dampak yang paling serius berkaitan dengan pariwisata sebagaimana dikatakan oleh 

Nurdi selalu berkaitan dengan penduduk lokal. Mereka dipandang sebagai kelompok yang lemah 

berhadapan dengan industri pariwisata yang membawa serta ideologi kapitalis, yang dalam hal 

ini diwakili oleh biro perjalanan wisata, agen perjalanan dll. Terjadinya interaksi sosial 

menyebabkan rusaknya sistem nilai dan perilaku masyarakat. Misalnya fungsi tanah yang 

bersifat kultural sekarang sudah beralih ke fungsi ekonomis semata. Lebih jauh dikatakan bahwa 

ideologi yang dibawa oleh pariwisata membawa perubahan terhadap   struktur masyarakat, 

hubungan antar keluarga, pola hidup kolektif yang tradisional, upacara adat dan lain sebagainya 

(Nurdin, 2010:1). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa industri pariwisata  menyebabkan 

terjadinya komersialisasi kebudayaan, baik dalam tataran ide, benda-benda maupun juga dalam 

hal sikap dan perilaku. Dampak ini dirasakan sangat parah oleh masyarakat Bali, khususnya 

orang Bali yang beragama Hindu sehingga upaya untuk melestarikan agama dan budaya Bali 

menjadi pemicu munculnya wacana ajeg Bali. 

Ajeg Bali hakekatnya adalah sebuah pelestarian budaya dan agama Hindu Bali yang 

tergerus oleh nilai-nilai yang muncul sebagai dampak interaksi sosial. Bagi sebagian orang Bali, 

situasi ini tentu saja sangat mengkuatirkan, apalagi mengingat modernitas yang ditawarkan oleh 

Pariwisata. Inti dari wacana ini adalah upaya menjaga Bali tetap kokoh, murni dan asli. Konsep  

ini sesunggunya tidak jauh berbeda dengan konsep Baliseering yang pernah dibuat oleh 

Pemerintah Kolonial Belanda. (http://indonesiana,tempo.co).  Ada anggapan bahwa dalam dunia 

pariwisata, banyak nilai-nilai budaya Bali yang sulit untuk dipertahankan, lebih-lebih berkaitan 

dengan aktivitas sosial budaya dan agama orang Bali. Sikap individualistik harus berhadapan 

dengan kebersamaan orang Bali yang biasa dibangun dalam kantong-kantong budaya, seperti 

http://indonesiana,tempo.co/


desa adat. Industri pariwisata dianggap memberikan sumbangan terbesar terhadap persoalan 

yang berkaitan dengan perubahan nilai budaya Bali yang sangat mengaggungkan keharmonisan 

dalam filosifi Tri Hita Karana, di mana hubungan yang baik harus dibangun antara Tuhan, 

manusia dan lingkungan. Saat ini banyak tempat yang dianggap sakral sudah tercemar karena 

menyalahi tata ruang. Manusia Bali pun sudah melupakan hakekat hidupnya sebagai orang Bali 

karena segala sesuatu diukur atas dasar nilai fungsional. Demikian juga rusaknya lingkungan 

telah mengganggu ekosistem kehidupan karena alih fungsi lahan.  

 

Misi Gereja dalam Konteks Pariwisata 

Kearifan lokal mengatakan bahwa “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. 

Demikian juga halnya dengan kehadiran Gereja Katolik di Bali. Ia ingin menjadi bagian dari   

kehidupan masyarakat setempat, apalagi sebagian anggotanya merupakan orang Bali sendiri 

yang tentunya menghidupi budayanya. Ajaran Gereja melalui Gaudium et Spes (1965) 

menegaskan bahwa Gereja harus menaruh keprihatinan terhadap segala persoalan yang dihadapi 

oleh masyarakat setempat, baik mereka yang ada di pedesaan maupun perkotaan, pesisir maupun 

pedalaman. Dalam konteks masyarakat Bali, Gereja juga mau terlibat dengan persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan persoalan pariwisata yang oleh sebagian masyarakat Bali 

dikuatirkan mengancam kehidupan sosial budaya masyarakat. Mereka kuatir bahwa kebudayaan 

Bali akan mengalami kemerosotan karena proses degradasi akibat pariwisata. 

Sebaliknya, Gereja Katolik justru mempunyai komitmen yang besar terhadap pelestarian 

budaya. Gereja tidak mau terpisah atau memisahkan diri dari budaya setempat. Penggunaan 

Bahasa Bali dalam peribadatan Katolik menjadi bukti kecintaan Gereja terhadap budaya 

setempat. Dengan prinsip inkulturasi, Gereja Katolik berupaya menyinari budaya setempat 

dengan nilai-nilai injili sehingga mempunyai makna Kristiani. Misalnya penggunaan istilah Ida 

Sang Hyang Widi untuk menyebut Tuhan, tidak lepas dari peranan tokoh Katolik seperti Bapak 

Goris dan Pater Norbert Shadeg, SVD. Mereka membantu PHDI (Parisada Hindu Darma 

Indonesia) dalam menyusun tatwa atau pokok-pokok ajaran dalam agama Hindu supaya ada 

kesatuan dalam pemahaman teologinya (wawancara dengan Pater Servatius Subhaga dan 

Bapak Harun, 9 Januari 2015).  Umat Hindu yang biasa mengenal kata Dewa atau Betara, kini 

menjadi lebih akrab dengan sebutan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi. Dengan demikian, 



kehadiran Gereja Katolik yang diidentikaan dengan Budaya Barat tidak merusak melainkan 

berupaya untuk melestarikannya.  

Demikian juga berkaitan dengan bentuk bangunan rumah ibadat. Gereja Katolik sangat 

adaptif dengan budaya sehingga memperkaya kasanah budaya Bali dalam gaya arsitekturnya. 

Bentuk bangunan gereja dibuat berdasarkan konsep-konsep yang khas dalam filosofi Hindu 

namun tetap bernilai Kristiani. Pada umumnya Gereja Katolik di Bali sangat memperhatian arah 

mata angin, di mana Timur dan Utara merupakan daerah yang sakral. Kompleks Gereja secara 

keseluruhan pun menggunakan konsep Tri Mandala, di mana tempat suci dibedakan menjadi tiga 

bagian yang biasa disebut Nista Mandala, Madya Mandala dan Utama Mandala. Juga konsep tri 

angga  yang dijumpai dalam bangunan Gereja, yang juga tidak jauh berbeda dengan konsep 

Hindu yakni utama, madya dan nista. Dengan konsep-konsep yang menggunakan kearifan 

budaya setempat, Gereja Katolik sesungguhnya tidak melawan keharmonisan tata ruang. 

Sebaliknya Gereja Katolik berkehendak memperkaya budaya setempat. Gereja ingin mengatakan 

kepada dunia dan kepada orang Bali pada khususnya, bahwa orang Katolik sangat mencintai 

budaya setempat dan ingin memberi makna  yang lebih luas dari kebudayaan Bali pada 

umumnya. Hanya saja Gereja Katolik harus selalu waspada terhadap ideologi yang dibawa oleh 

industri pariwisata. Jangan sampai Gereja Katolik terjebak oleh arus materialime dan 

konsumerisme , sehingga mempromosikan Gereja semata-mata untuk kepentingan industri 

pariwisata.  

Sedangkan keterlibatan langsung Gereja Katolik dalam dunia Pariwisata dilakukan oleh 

para pelaku industri pariwisata. Namun perlu dicatat bahwa Pater Norbert Shadeg, SVD 

(almarhum)  adalah satu-satunya misionaris asing yang sangat dihargai peranannya dalam 

mempromosikan pariwisata. Ia ikut terlibat dalam memperkenalkan pariwisata ke mancanegara 

melalui tulisan-tulisan berkala tentang kebudayaan Bali yang diterbitkan oleh Majalah Divine 

Word Missionaries di Amerika. Beliau juga mempromosikan pariwisata Bali melalui multi 

bahasa, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia. Melalui kamus kecilnya, 

banyak turis mancan negara yang merasa terbantu untuk memahami budaya setempat, karena di 

dalam bukunya juga termuat filosofi Hindu Bali dalam kebudayaannya. Karena jasa-jasanya ini 

pula Pater Norbertus Shadeg, SVD mendapat penghargaan dari Media Bali Post  sebagai salah 

satu Tokoh Ajeg Bali pada 5 Januari 2005. Bersama 9 tokoh lain, beliau dianugrahi penghargaan 

K. Nada sebagai seorang tokoh yang konsisten dalam mempromosikan dan melestarikan budaya 



Bali. Demikian juga kehadiran para guide Katolik sebagai pemandu wisata tidak lepas dari 

peranan Gereja yang telah mempersiapkan mereka melalui kemahiran berbahasa, baik Inggris, 

Prancis, Italia, Jerman maupun Belanda. Mereka pada umumnya ikut merintis industri pariwisata 

bersama Pacto Group untuk menghidupi industri pariwisata. 

Namun Gereja  juga tetap menyadari wajah ganda dari dunia pariwisata. Di satu pihak, 

ada wajah yang menggembirakan karena hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat,  namun di 

lain pihak ada wajah memprihatinkan yang mendatangkan malapetaka bagi masyarakat Bali 

secara keseluruhan. Dampak marginalisasi dari industri pariwisata sangat nyata. Misalnya 

tergerusnya nilai kerukunan dan keramahan, hilangnya kepercayaan masyarakat satu sama lain. 

Tumbuhnya sikap mammon yang mengagungkan uang dan mengorbankan kepentingan Bali 

secara keseluruhan merupakan ekses samping dari industri pariwisata. Belum lagi berbicara 

tentang patologi masyarakat Bali yang mengancam kehidupan bersama. Tumbuh-suburnya 

pengedaran narkoba dan barang-barang terlarang lainnya merupakan dampak buruk dari industri 

pariwisata. Juga kehadiran penduduk pendatang yang dibayangi oleh iming-iming hasil dari 

industri pariwisata, telah menciptakan persoalan baru bagi pemerintah dalam hal administrasi 

kependudukan dan juga masalah sosial lainnya.  

Menjamurnya kumpul kebo, pelacuran dan juga penggunaan obat-obat terlarang yang 

bersifat adiktif telah ikut mewariskan pekerjaan rumah yang besar bagi Gereka Katolik 

khususnya. Di samping itu,  banyak wanita NTT yang menjadi korban penipuan pemasokan 

lapangan kerja. Tidak sedikit di antara mereka yang mendapat perlakukan yang tidak adil dan 

menjadi korban kekerasan baik fisik maupun mental. Dalam hal ini, Gereja melalui Komisi JPIC 

seringkali harus berurusan dengan para korban dan majikan. Gereja senantiasa mengupayakan 

sebuah solusi untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh para korban. Gereja juga 

memberi pendampingan untuk memulihkan kembali harga diri dan rasa kepercayaan mereka, 

bekerjasama dengan GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) yang mempunyai tempat 

penampungan untuk PRT (Pembantu Rumah Tangga) melalui Yayasan Boga yang ada di Kapal, 

Kabupaten Badung.  Kekerasan semacam ini memang tidak berkaitan langsung dengan industri 

pariwisata, namun Bali sebagai destinasi pariwisata telah menarik hadirnya banyak penduduk 

pendatang yang tidak dibekali ketrampilan khusus. Akibatnya mereka terdampar di tempat-

tempat di mana mereka bisa melakukan pekerjaan apa saja yang mengharuskan mereka untuk 

bertahan.  



 

 

Penutup 

Pemahaman akan seluk beluk industri pariwisata menjadi sangat penting bagi Gereja. 

khususnya berkaitan dengan dampak negativ yang ditimbulkannya. Industri pariwisata adalah 

simbol dari modernitas. Ia banyak membawa ideologi dan nilai-nilai baru yang mengancam 

nilai-nilai tradisional masyarakat lokal. Di samping itu, industri pariwisata mempengaruhi 

perilaku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehingga berdampak pada  keharmonisan 

relasi manusia dengan Tuhan, sesama dan alam. Keharmonisan relasi  tercemar oleh semangat 

konsumerisme dan materialisme yang dibawa oleh  industri pariwisata. 

Gereja Katolik memahami industri pariwisata sebagai tantangan dan peluang untuk karya 

misi. Di dalamnya Gereja ditantang untuk mengambil sikap yang tegas terhadap ekses-ekses 

negativ yang ditimbulkan oleh industri pariwisata, seperti patologi masyarakat. Gereja juga 

ditantang untuk memberikan pelayanan yang kas terhadap para korban baik untuk penduduk 

lokal maupun penduduk pendatang. Mereka adalah kaum lemah yang tidak berdaya berhadapan 

dengan kekuatan modal yang dibawa oleh industri pariwisata. Demikian juga berkaitan dengan 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan industri pariwisata. Gereja tertantang 

untuk melakukan tindakan profetik sehingga pembangunan dan pengembangan industri 

pariwisata juga berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, baik sosial maupun budaya. 

Gereja juga harus memahami bahwa industri pariwisata merupakan sebuah peluang untuk 

karya misi. Di dalam industri pariwisata Gereja bisa membangun tindakan penyadaran, 

pemberdayaan dan kolaborasi. Penyadaran tentunya berkaitan dengan visi dan misi dari industri 

pariwisata itu sendiri yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan 

berkaitan dengan kekuatan atau modal yang mereka miliki sebagai salah satu pilar kekuatan 

ekonomi yang mendatangkan keuntungan materi. Sedangkan kolaborasi berkaitan dengan 

kerjasama Gereja dengan industri pariwisata  untuk membawa perubahan positip bagi kehidupan 

masyarakat setempat. Misalnya penanaman pohon bakau dll. Dengan demikian industri 

pariwisata juga bisa membawa manfaat bagi masyrakat dan bagi Gereja. 
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                 Dalam rubrik “antar kita” hidup  edisi 12 Februari 2012, pernah  dituliskan pendapat 

seseorang di Depok , Jabar, tentang “ Pelajaran Penyembuhan Di Seminari “. Sesuatu yang 

cukup menggelikan . Apakah Seminari itu sekolah Kedokteran ?  Atau para imam kelak 

sekaligus diharapkan mampu menjadi “ Terkun “, alias Dokter dan sekaligus Dukun. Bahwa ada 

dokter yang menjadi imam itu bukan mustahil. Sipenulis memakai referensi Rm. Yohanes 

Indrakusuma sebagai “ Penyembuh “. Dari Lembah Karmel . Yesus sendiri saja tak mau di sebut 

sebagai penyembuh, lha kok romo ….......? Yesus  malah berpesan jangan ceritakan  kepada 

orang lain tentang penyembuhan yang telah dibuatNya . Yesus tidak mencari popularitas dan 

tidak pula mau dijadikan raja.  

                Bila kita menelaah dengan bijak  Kabar Baik  tentang kisah-kisah penyembuhan dan 

mujijat dalam Injil,  bukankah Yesus senantiasa mengingatkan  bahwa   mujijat  dan 

penyembuhan itu pertama-tama  bukan tujuan.     Yesus melakukanNya memang bukan sekedar 

ingin memuaskan rasa ingin tahu orang-orang yang mau mengenalnya sebagai penyembuh, 

melainkan untuk menunjukkan kuasa Allah. Yesus bukan sekedar menyembuhkan melainkan  

MENYELAMATKAN jiwa dan raga manusia. Biasanya Yesus membuat mujijat agak sedikit  

dipaksa dan hal itu mengandaikan  adanya iman.  Allah meneruskan karya dan mujijatNya 

melalui orang-orang yang telah percaya lebih dahulu  kepada Yesus.  Ada sekitar 25 cerita 

penyembuhan dari pelbagai penyakit yang telah dilakukan oleh Yesus.  Yesus juga 

mengingatkan “ Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu 

telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 

Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang 

bertahan sampai kepada hidup yang kekal.” ( bdk. Yoh 6, 26-27).               

             Bukankah sebagian dari umat kita sebagaimana bangsa Yahudi  jaman dahulu  masih 

berpandangan, bahwa orang yang sukses, kaya raya, sehat walafiat, murah sandang pangan, 



seger kuwarasan itu yang terberkati oleh Allah, ( inilah yang disebut  TEOLOGI SUKSES ), 

maunya yang ada hanyalah, “ ada sukacita saudara-saudari, “…….serentak jawaban amiiiiiin 

menggelora. Coba kalau ditanya, “ada penderitaan, kegagalan, ada yang sakit-sakitan saudara-

saudari,  di mana kata amin nya………….????  Malu, takut, atau mengapa jadi galau, letoi ? 

Lalu bagaimanakah dengan saudara/i kita yang kurang beruntung, miskin, menderita, sakit, 

dll………apakah mereka kurang diberkati Tuhan ?. Dalam Kabar Baik Injil, sebenarnya Yesus 

lebih dekat dengan siapa, sih ?  Apa pemikiran orang jaman ini sudah keblinger ? Semakin maju 

atau semakin mundur,  atau masih seperti pemikiran orang Yahudi  sejaman hidup Yesus dahulu 

?           

              Jika kita  jujur bertanya pada diri kita sendiri , kapankah kita dapat berdoa dengan 

sungguh-sungguh  atau mengalami hadirat Allah yang sejati  ,     “ di waktu sakit “ ataukah “ di 

waktu sehat” ?  Oleh  sebab itu jangan menyepelekan penderitaan dalam terang TEOLOGI 

SALIB.  Belajarlah dari St. Paulus , kita seharusnya malah bermegah dalam kesengsaraan kita, 

karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan  ketekunan  dan ketekunan menimbulkan 

 tahan-uji, dan tahan-uji menimbulkan, pengharapan.  Dan pengharapan tidak mengecewakan, 

karena Kasih  Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan 

kepada kita.             ( bdk. Rom 5, 3-5) .  

           Penyempurnaan  dan pemurnian  itu terjadi bila manusia mampu menempatkan  mujijat 

dan penyembuhan dalam kerangka  dan konteks  pemberitaan Yesus . Yesus yang  memberitakan 

Kerajaan Allah ,     Allah yang sedang   M E N Y E L A M A T K A N  .            

                  Dalam konteks itulah saya sekedar ingin menuliskan permenungan karya Pastoral 

saya selama   beberapa  tahun di  Rumah Sakit Katolik RKZ . St. Vincentius a Paulo Surabaya, 

sebagai seorang  Romo Kapelan. Tugas saya di RSK tersebut sangat berkaitan dengan salah satu 

Unit di RSK  yang disebut Pastoral Care .  Dr. Neville Kirkwood, seorang pengkhotbah, dosen, 

penulis dan pendamping Pastoral yang pernah bekerja 16 tahun di rumah sakit mengatakan  

bahwa Pastoral Care menunjukkan kepedulian Kristus  kepada masing-masing pribadi secara 

menyeluruh dengan pelbagai macam aspeknya, termasuk  masalah psikologis, social, emosional 

dan spiritual. Gemabala Yang Baik  sebagai mana dilukiskan dalam Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru senanatiasa menampilkan Allah yang menyentuh hal yang mengatasi spiritualitas 

dalam seluruh aspek kehidupan. 



               Kemajuan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi kedokteran dan manajemen  modern 

betapapun besar manfaatnya bagi manusia jaman sekarang tetap membawa juga kekaburan nilai-

nilai manusiawi. Pendampingan pasien sebagai bagian dari karya pelayanan pastoral, merupakan 

bagian yang sangat penting bagi Rumah Sakit Katolik berdasarkan ciri khas dan inspirasi 

Kristiani  yang menjiwainya. Meskipun terkadang tidak mencapai kesembuhan jasmani, namun 

sentuhan manusiawi dapat juga meneguhkan dan membuka jalan bagi suatu kehidupan yang 

lebih berarti.  Perhatian pribadi yang menyeluruh, kehadiran yang bermutu dan pendampingan 

yang  meneguhkan  sangat besar artinya  bagi pasien.  

              Kerjasama antara para dokter, staff  pimpinan Rumah   Sakit dengan pastor kapelan 

dalam suatu Komite Etik sangat membantu pasien dan keluarga dalam memutuskan tindakan-

tindakan medis yang bertanggungjawab serta mengutamakan keselamatan pasien. Melalui  

proses diskusi yang professional dan sharing pengalaman para dokter dalam mengatasi masalah-

masalah krusial  di bidang pelayanan medis tentu pasien dan keluarga  yang  bermasalah  akan  

lebih terbantu.  Melalui diskusi dengan pasien sendiri, mereka dapat semakin terbuka dan 

mampu melihat tanggapan  yang tepat dalam relasinya dengan Sang Pencipta.  Juga ketika pada 

saat penderitaan, harapan dan makna hidup tak menjadi jalan kembali kepada Pencipta dengan 

penuh iman peran Pastoral Care sangat dibutuhkan. 

              Berdasarkan pengalaman pribadi ketika dua tahun pertama bertugas di rumah sakit  dan 

dalam upaya saya mencoba menghayati karya pelayanan saya di Rumah sakit, saya disadarkan 

oleh para pasien sendiri akan firman Tuhan yang mengatakan.  “ ketika Aku telanjang, kamu 

memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu 

mengunjungi Aku. “ ( Mat 25 : 36 ).  Para pasien yang dalam keadaan sakit berat justru biasa 

mendoakan saya, agar saya sehat, tekun mengadakan kunjungan dan senantiasa dilindungi 

Tuhan. Doa dan peneguhan para pasien inilah yang menjadi MOTIVASI   utama ketika saya 

  akan  memulai  kunjungan.  Motivasi saya datang mengunjungi pasien  terutama bukan untuk 

mendoakan mereka, melainkan saya datang untuk mengunjungi Yesus.  Oleh karena ini ketika 

saya datang mengunjungi pasien saya sadar bahwa mereka lebih pandai berdoa dari pada saya.    

               Berkaitan dengan Motivasi karya pelayanan, khususnya pendampingan pasien dalam 

karya Pastoral inilah kerap kali kami menemukan kendala dari para rekan mitra pendamping 

Pastoral Care yang belum sepenuhnya menyadari Visi, Misi Rumah Sakit, khususnya Unit 

Pastoral Care. Rekan mitra ini bukan bagian resmi dari karyawan Rumah Sakit, khususnya Unit 



Pastoral Care. Pada umumnya rekan pendamping kerap k menganggap pasien sebagai objek doa, 

sasaran untuk dikhotbahi dan bisa saja menjadi sasaran objek bisnis kelompok-kelompok doa 

tertentu yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan buku yang dituliskan oleh Prof. Maramis,   

yang berjudul “ Mendampingi Orang Sakit “ dalam karya pendampingan itu dibutuhkan tehnik 

berkomunikasi, mendengarkan dan bagaimana berempati yang mendalam.  Kunjungan pada 

waktu yang tepat, dengan cara pembicaraan yang tepat, sungguh merupakan suatu peneguhan 

dan penghiburan yang menguatkan iman bagi pribadi yang kita kunjungi. 

               Pendampingan imam yang bersifat sakramental, seperti perminyakan suci, pengakuan 

dosa, pembaptisan dan ekaristi kudus yang  terjadi biasanya menjadi suatu peneguhan dan 

kekuatan baik bagi pelayan maupun pasien untuk mengalami sapaan Tuhan sendiri yang 

memperkaya  kehidupan rohani / iman mereka. Pendampingan bagi pasien pada tahap kritis  

merupakan bantuan bagi seseorang untuk menghadapi saat akhir hayat dengan mulia.  Dan bila 

tiba saatnya bagi kita semua, alangkah indahnya jika pada saat akhir kita bisa mengucapkan, 

selamat tinggal dan terima kasih untuk segala kebaikan yang pernah kita terima. “ Berharga di 

mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihiNya “ ( Maz 116:15 ). 

              Akhirnya sayapun menyadari bahwa kunjungan dan kehadiran kita, meskipun hanya 

dengan diam tanpa kata sudah merupakan ungkapan kasih dan empati, yaitu kesediaan kita untuk 

ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sipenderita dan keluarganya. Bahwa rekan-rekan imam 

seringa menyindir saya dengan ungkapan bahasa Jawa “ romo teko nyowo lungo’ yang artinya “ 

romo datang nyawa melayang” saya kira kurang tepat, saya mendambakan sebagai imam yang 

bertugas di Rumah Sakit bisa mendengarkan bisikan pasien yang pernah saya kunjungi  “ romo 

teko atiku dadi legowo”, artinya “ romo datang hatiku jadi pasrah dan  bahagia “. 

 

   Menjadi Katolik Itu Mahal 

 

   Setelah saya membaca beberapa ulasan dalam rubrik/majalah-majalah kita mengenai tema 

"Sekolah Katolik itu mahal", saya perkirakan mungkin tidak lama lagi akan ada perbincangan 

mengenai institusi-institusi lain, rumah sakit Katolik itu mahal, asrama-asrama Katolik itu 

mahal, hingga akhirnya menjadi Katolik itu kok mahal ya. Mengapa menjadi Katolik itu mahal?  

Mau ke gereja hitung-hitung ongkos transport besar, masih untung kalau pergi sendirian, tetapi 

kalau harus mengajak anak-anak, saudara, tambah lagi mahal. Belum lagi persiapan untuk 



kolekte pertama, kolekte kedua biasanya ada persediaan khusus, walaupun hal itu tak 

diwajibkan, ditambah sumbangan untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Di wilayah dan 

lingkungan masih ada lagi tagihan iuran St. Yusuf, dana solidaritas dan sejenisnya. Kalau 

dihitung-hitung secara finansial menjadi Katolik itu tidak semurah yang kita duga. Tetapi 

mengapa kita masih senang juga menjadi Katolik, itu anehnya. Secara material kita sadar 

menjadi Katolik ternyata butuh biaya mahal, terlebih dari kesemuanya itu kita dituntut untuk  

berani berkorban secara spiritual, memberikan perhatian, waktu, tenaga, pelayanan kepada 

sesama dengan segenap jiwa, raga dan segala kemampuan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. 

Lengkaplah sudah betapa mahalnya jika semua itu kita perhitungkan secara finansial. Sebagai 

Gereja (Gereja dengan huruf G besar, artinya Umat Allah), kita yang menyebut diri Katolik 

tanpa terkecuali apapun jabatannya, sebagai rohaniwan, rohaniwati atau awam tentu 

bertanggungjawab atas kelestarian karya-karya misi Gereja yang ada. Untuk mewujudkan 

sesuatu karya misi yang bermakna tentu butuh biaya dan pengorbanan. Biasanya orang lebih 

senang yang murah meriah kalau perlu tanpa berkorban bisa berhasil, sukses, hidup sejahtera 

aman dan damai. Dalam persekutuan-persekutuan doa di awal pembicaraan biasa dilontarkan 

kata-kata "ada sukacita saudara-saudara", "Sukses saudara-saudara" "Sehat-sehat selalu saudara-

saudara" jawaban "amin, amin, amin" serentak bergema, tetapi jika kita tanyakan, "ada 

kecemasan, pengorbanan, dukacita saudara-saudara" hampir tak terdengar jawaban "amin", 

mereka merasa takut. Takut menghadapi realita kehidupan yang sesungguhnya, bahwa tiada 

sukacita tanpa pengorbanan. Tiada kebahagiaan tanpa penderitaan. Tak akan ada Paska tanpa 

Salib. Demikian pula sebaliknya jika kita berani mengambil jalan Salib pasti Paska jaminannya.  

 

   Dalam kehidupan di Paroki saja kita bisa merenungkan, betapa susahnya mendapatkan pribadi-

pribadi yang mau duduk sebagai pengurus lingkungan, wilayah, Dewan Paroki, pimpinan 

komunitas atau pelbagai bidang dalam institusi Gereja. Jika ada tawaran jabatan publik, menjadi 

lurah, camat, Bupati , DPR, hingga Gubernur DKI orang malah berebutan. Tetapi mengapa jika 

yang ditawarkan adalah jabatan penting dalam institusi-institusi Gereja banyak orang merasa 

tidak layak. Kita semua pasti teringat kata-kata Yesus "Barang siapa ingin menjadi yang 

terkemuka di antara kamu ,hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya". Siapa yang berani 

mengambil resiko menjadi pejabat dalam institusi Gereja tentu mereka yang berani berkorban 

sebesar-besarnya.  



 

   Selama tahun 2005  hingga tahun 2014 saya mendapat kesempatan untuk berkarya sebagai 

pastor kapelan Rumah Sakit RKZ, St. Vincentius a Paulo Surabaya.  Saya juga pernah menjadi 

pastor Paroki sungguh menyadari bahwa Dewan Paroki, Sekolah, Rumah Sakit atau  apapun 

institusi yang namanya Katolik itu adalah Misi Gereja yang universal bagi semua umat dari 

segala lapisan dan golongan apa saja. Saya tidak membayangkan bagaimana jadinya jika 

sekolah-sekolah dan institusi-institusi Katolik tersebut hanya menerima siswa-siswi Katolik saja, 

atau, atau Rumah Sakit Katolik hanya menerima pasien yang Katolik saja , khususnya anak-anak 

atau pasien Katolik yang keluarganya kurang mampu secara finansial. Seberapa besar lagi 

pengorbanan yang kita tuntut dari pihak pengelola, para guru, dokter, perawat, karyawan-

karyawati yang bekerja pada institusi tersebut. Orang sering memuji panggilan menjadi anggota 

Dewan Paroki, katekis, pendidik, perawat dan dokter itu panggilan mulia, tetapi betapa sedikit 

yang meminatinya, mengapa? Jika kita berbicara mengenai harga sarana-prasarana fisik, biaya 

pendidikan sekolah dan institusi-institusi Katolik tak ada bedanya bila kita berbicara mengenai 

minyak goreng dan BBM, kapan pernah ada ceritanya di negeri ini harga minyak goreng dan 

BBM terjamin semakin hari semakin murah meriah. Namun kalau kita mulai menyadari 

mengapa masyarakat masih berminat dan mempercayai institusi-institusi tersebut betapapun 

harus membayar mahal, kita harus mengakui ternyata masih banyak pribadi-pribadi yang 

berdedikasi tinggi, berani berkorban daripada sekedar menuntut, memberi daripada sekedar 

menerima, memahami daripada dipahami. Segala sesuatu yang bermutu biasanya tidak 

membutuhkan iklan atau kampanye, namun tetap dicari orang betapapun mahal harganya dan 

besar resikonya. Pada umumnya kita akui bahwa menuntut, menerima, dilayani dan sekedar 

dipahami itu lebih mudah daripada berkorban, memberi, memahami dan melayani. Apakah kita 

pernah memahami betapa melelahkannya perjuangan pihak pengelola institusi-institusi Katolik 

dalam usaha memperhatikan yang mampu tanpa mengabaikan yang lemah, mempertahankan 

eksistensi institusi sambil menghadapi tantangan komersialisasi dan industrialisasi dunia 

pendidikan serta pelayanan dewasa ini. Ditambah lagi tuntutan birokrasi dan politik Negara 

Indonesia yang serba carut marut  dengan warna korupsi dewasa ini. Sejauh mana kita bisa 

mengatakan sekolah atau institusi-institusi Katolik itu mahal tentu bergantung dari “apa” nya 

yang mahal? Biaya sarana fisik pendidikannya atau pengorbanan, pelayanan para penyelenggara 

institusi tersebut? Saya percaya masih banyak para penyelenggara institusi-institusi Katolik, 



anggota Dewan Paroki, para guru, perawat, dokter, karyawan-karyawati yang berani berkorban  

habis-habisan demi kesejahteraan sesamanya tanpa banyak mempersoalkan imbalan yang 

mereka terima. Oleh karena itu mengapa institusi tersebut masih diminati oleh masyarakat. 

Mahal biayanya tetapi murah pelayannya dan dijamin mutunya. Dan itulah yang disukai 

kebanyakan orang, kalau bisa untung mengapa harus rugi, apalagi kalau bisa gratis kenapa harus 

membayar. Sekolah Katolik itu mahal, “di mana”, di Kabupaten Jembrana, Bali, Sanggau 

Kalimantan Barat, di Jakarta atau di Surabaya? Mengapa sekolah-sekolah/Rumah Sakit-Rumah 

Sakit Katolik bisa lebih bertahan di kota-kota besar, sedangkan di daerah terpencil 

memprihatinkan. Sejak " kapan " sekolah / Rumah Sakit atau institusi-institusi itu didirikan. 

Semua hal itu tentu turut menentukan penilaian kita terhadap karya misi Gereja yang adalah 

karya misi kita sendiri. Tentu kesemuanya itu juga tak lepas dari “siapa” yang mengelola 

sekolah tersebut dan “bagaimana” sekolah/Rumah Sakit atau institusi-institusi Katolik tersebut 

dikelola serta sejauh mana umat Allah sebagai Gereja ikut peduli atas karya tersebut.   

Sejauh institusi-institus tersebut setia pada Visi Gereja Universal dan mampu mengejawantakan 

MisiNya bagi semua orang serta memiliki komitmen yang tegas, maka keberadaan dan 

kesaksiannya sebagai bagian dari kesaksian Gereja Universal tentu tak akan diragukan.Dan ia 

akan bertahan sampai kapanpun dan di manapun ia berada. Tetapi carilah dahulu  Kerajaan  

Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu (Mat 6 : 33) sebagai 

Visinya serta diwujudkan dalam misinya “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada 

segala makhluk" (Mrk 16 : 15 ). Menjadi Katolik itu mahal, mengapa? Jika kita ingin menjadi 

orang Katolik yang sejati memang perlu banyak berkorban daripada menuntut, lebih suka 

memberi daripada menerima, melayani daripada dilayani, memahami daripada dipahami. Sebab 

dengan memberi kita akan menerima. "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan 

hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang 

memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, 

supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di 

dalam pelbagai kebajikan" ( 2 Kor 9: 7-8 ) 

 

                                                          &&&&&&& 

 

 



*P. Lukas Kilatwono, SVD: Pastor Rekan Paroki Ksatrian Malang dan mantan Pastor Rumah 

Sakit RKZ Surabaya. 

 

 

                      PELAYANAN LINTAS GEREJA SEBAGAI WUJUD DIALOG PROFETIS                                         

                                     - sebuah sharing pengalaman misi dan spiritualitas pribadi - 

 

                                   Oleh: P. Aurelius Pati Soge, SVD* 

 

   SELAMA kurang lebih sepuluh tahun terakhir saya membangun pelayanan khusus lintas gereja 

sebagai sebuah wujud dialog profetis dengan sesama umat yang percaya kepada Kristus, namun 

menyebar di dalam aneka gereja dan denominasi Kristiani. Setiap tahun beberapa kali saya 

berkotbah di lingkungan gereja-gereja non Katolik, baik gereja-gereja tradisional seperti GKI, 

GPIB, GKJW, maupun gereja-gereja evangelis seperti Pentekosta, Bethel, Bethany, dan 

sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya melibatkan diri di dalam pelayanan 

gereja-gereja non Katolik, termasuk di lingkungan gereja-gereja yang “kurang menghargai” 

wajah tradisional Gereja Katolik.  

   Saya memiliki dua pertimbangan personal. Pertama, setiap tanggal 18-24 Januari, kita secara 

khusus menyelenggarakan Pekan Doa Sedunia untuk persatuan gereja-gereja. Kedua, setiap hari 

Jumat Agung, dalam bagian doa umat meriah, secara khusus kita mendoakan persatuan umat 

Kristiani yang tercerai berai. Bagi saya, doa perlu ditunjang oleh aksi-aksi nyata yang 

menjembatan perbedaan-perbedaan. Gereja-gereja dan denominasi-denominasi Kristiani 

memiliki konsep-konsep teologi dan ritus yang berbeda-beda, tetapi bersumber dari teks yang 

sama, yakni Kitab Suci yang memuat sejarah keselamatan. Saya memusatkan perhatian pada 

bidang ini, yakni eksplorasi pesan-pesan alkitabiah untuk menjembatani perbedaan-perbedaan 

tersebut menjadi sumbangan bagi gerakan ekumenis gereja. Sumbangan ini kecil, namun saya 

percaya akan paradigma benih yang ditabur, yakni “ada yang jatuh di tanah subur yang memberi 

hasil seratus kali lipat, enam puluh kali lipat atau tiga puluh kali lipat” (bdk. Mat 13:8). 



 

   Pelayanan lintas gereja: pro dan kontra 

   Ketika melayani gereja-gereja non Katolik, baik gereja-gereja tradisional seperti GKI, GPIB, 

GKJW, maupun gereja-gereja rumpun evangelis seperti Bethel, Pentekosta, Bethany, menjadi 

semakin tinggi frekuensinya, ada banyak umpan balik, baik yang mendukung maupun yang 

menentang. Yang menariknya, dukungan banyak saya peroleh dari lingkungan non Katolik dan 

sedikit dari pihak Katolik, sementara tantangan datang dari umat dan hirarki Katolik sendiri. 

Saya memilih dua email untuk ilustrasi nuansa pro kontra tersebut. 

Email pertama: 

             From: AW 

To:svd.biblecenter@gmail.com 

Sent: Tuesday, September 11, 2012 8:15 AM 

Subject: Untuk Pastur Aurelius Pati Soge 

Shalom, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 

Saya mendengarkan khotbah anda di SKGI 2012 melalui youtube dan saya sangat 

tersentuh bahkan sering menangis dan sangat diberkati oleh apa yang anda ucapkan di 

Nginden. Walaupun saya bukan umat Katolik (saya umat Bethany Sydney, Australia), 

saya merasa bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena memang pelangi itu 

indah karena beragam warnanya. Saat saya ada waktu senggang atau sedang mandi 

pun, kadang-kadang saya bawa ipad saya sambil mendengarkan khotbah anda berulang-

ulang karena memang SANGAT MEMBERKATI !!! 

I thank my Lord, each time I think of you and every time I pray for you, I pray with joy. 

Tuhan Yesus memberkati anda dan pelayanan anda. 

Email kedua:  

             17 February 2013 : 15:22 

mailto:svd.biblecenter@gmail.com


Yth. Bp. Aurelius Pati Soge, 

Apakah Anda seorang pastor SVD? Saya kaget melihat nama dan foto Anda terpampang 

di website milik Gereja Bethany Graha –>http://iix.bethanygraha.org/ 

Apakah Anda sudah keluar dari Gereja katolik dan menjadi pendeta di sana? Pastor dari 

Gereja katolik tidak boleh mempersembahkan misa di sana, bukan? Mohon penjelasan. 

Terima kasih. 

AHG 

   Tentu saja kedua email tersebut sama sekali tidak mewakili pendapat seluruh jemaat di gereja 

masing-masing, namun bisa memberi kesan, bahwa pelayanan seperti ini  tidak akan memuaskan 

semua pihak, malahan tetap menyulut kontroversi, yang jika tidak ditanggapi dengan bijaksana 

justru potensial membawa masalah lebih lanjut.  

 

   Denominasi Kristiani: mitra dialog ekumenis 

   Sejak dicanangkan oleh Kapitel Jendral SVD 2000, “Dialog Profetis” telah menjadi paradigma 

hidup dan misi para misionaris Serikat Sabda Allah (SVD). Lensa ini praktis telah membentuk 

cara kita memandang hidup dan misi masa kini, dengan konsekuensi perubahan pola pikir dan 

langkah-langkah implementasi praktis di lapangan, karena baik umat Kristiani maupun semua 

warga masyarakat hingga alam ciptaan Tuhan telah menjadi mitra dialog di dalam karya 

misioner tersebut. Yang terjadi tidak sebatas para misionaris meng-evangelisasi para mitra dialog 

tetapi juga menerima umpan balik, yakni di-evangelisasi oleh para mitra tersebut. Dengan 

demikian karya pewartaan itu tidak lagi sebuah proses monologal tetapi dialogal. 

   Terminologi “mitra dialog” membawa nuansa kesetaraan semua pihak yang terlibat dan 

mengubah warna karya misioner. Pertama-tama, di dalam dialog tersirat semangat saling 

menghormati dan menghargai satu sama lain. Dengan demikian terbuka peluang yang satu 

memperkaya yang lain. Merujuk ke misi sebagai dialog profetis, kemungkinan yang terbuka 

adalah para misionaris tidak hanya meng-evangelisasi tetapi juga di-evangelisasi mitra dialog. 

Dalam semangat ini, SVD menetapkan empat mitra pokok di dalam dialog profetis, yakni (1) 

http://iix.bethanygraha.org/


orang miskin dan terpinggirkan; (2) orang dari berbagai budaya; (3) orang dari berbagai agama; 

dan (4) para pencari iman dan penganut ideologi sekular. Menempatkan empat kelompok 

prioritas ini memberikan penegasan, bahwa terbuka kemungkinan membina dialog dengan aneka 

elemen sosial untuk membangun kehidupan bersama dalam semangat persaudaran. 

   Kapitel Jendral XVII, 2012, bahkan secara khusus menempatkannya sebagai salah satu dari 

misi ad extra berbagi perutusan antar budaya, di bawah judul “dialog ekumenis dan antar 

agama.” Kapitel menegaskan, “Agama bernilai  penting bagi identitas budaya namun kadang-

kadang dipergunakan untuk membangun identitas tersebut dengan cara menekankan perbedaan. 

Sebagai anggota SVD, interkulturalitas ini memanggil kita untuk lebih memahami ‘pihak lain’ 

tanpa mengingkari perbedaan di antara kita. Kita memperjuangkan sikap saling menghargai, 

saling menerima dan saling memperkaya melalui dialog ekumenis dan antar agama” (Kapitel 

Jendral XVII, no. 8). 

   Dengan menggunakan pengetahuan dan ketrampilan di bidang komunikasi, yang sangat 

diperkaya oleh matra Communicating Word, saya melihat pelayanan lintas denominasi Kristiani 

merupakan sebuah peluang emas untuk mewujudkan Dialog Profetis. Dengan berbekalkan relasi 

dan komunikasi informal dengan sejumlah jemaat dari aneka denominasi, saya mulai 

menyeberang, masuk dan melayani jemaat-jemaat beberapa denominasi Kristiani. Pada tahap 

awal, saya hanya mau menerima pelayanan dalam skala kecil, seperti kelompok kecil kaum 

muda, mahasiswa, pendalaman Alkitab yang juga melibatkan beberapa umat Katolik. 

   Pelayanan awal tersebut kemudian meningkat ke permintaan untuk berkotbah di gereja-gereja 

pada kebaktian hari Minggu. Di sini saya mendapat tantangan khusus. Pertama, kebaktian 

denominasi Kristen Protestan dan Evangelis berpusat pada Sabda Tuhan. Kotbah-kotbah menjadi 

lebih panjang, sekitar 35 hingga 45 menit. Ini menjadi tantangan tersendiri karena biasanya 

kotbah-kotbah dalam ibadah umat Katolik jauh lebih pendek. Manajemen waktu dan materi 

kotbah sangat penting untuk menjaga agar saya tidak kehilangan arah. Kedua, banyak kali 

kebaktian tertentu pada waktu tertentu juga mengadakan perjamuan kudus. Sebagai pengkotbah 

saya juga ditawari peluang untuk turut serta di dalam perjamuan kudus tersebut. Tentu saja saya 

harus mengambil sikap yang jelas, karena perjamuan tersebut jelas-jelas bukan Ekaristi. Bagi 

umat Katolik, Ekaristi itu bukan simbol perjamuan Tuhan melainkan kehadiran nyata (the real 

presence) Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur. Saya harus menjelaskan mengapa tidak ikut 



ambil bagian.Tak terhindarkan, konsep-konsep teologi Ekaristi seperti transubstantiatio harus 

dipaparkan kepada mereka. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan sakramen-sakramen 

yang lain. Ada yang cukup terbuka dan berusaha memahami, yang lain tidak mengambil sikap, 

yang lain secara terang-terangan menolak, sikap yang bisa memicu perdebatan.  

   Pada tahapan ini, misi Dialog Profetis mendapat peluang untuk diwujudkan. Secara terbuka, 

titik-titik kesamaan dan perbedaan diangkat dan dibedah. Ada banyak hal khas Katolik yang 

ditanya, seperti Sakramen, Devosi, Hidup Bhakti, Selibat Imam, dan sebagainya. Tujuan utama 

bukan untuk meyakinkan mereka agar menerima ajaran-ajaran iman Kristiani, melainkan supaya 

mereka memahami mengapa praktek-praktek tertentu itu sangat kuat ditekankan di dalam Gereja 

Katolik. Mereka tidak perlu menjadi orang Katolik tetapi setidak-tidaknya mereka mengerti, 

bahwa umat Katolik memiliki pola liturgi yang khas, bahwa praktek devosi (khususnya Bunda 

Maria) sama sekali tidak menggantikan peranan sentral Kristus, bahwa hidup selibat dan 

penghayatan kaul-kaul kebiaraan itu mungkin dan merupakan sebuah persembahan diri kepada 

Allah, dan sebagainya.  

   Pada sisi lain, titik temu yang paling kuat berperanan di dalam dialog ini adalah Sabda Tuhan. 

Terlepas dari tidak diakuinya kitab-kitab Deutrokanonika dari Perjanjian Lama, tata ibadat 

Kristiani seluruhnya berpusat pada Kitab Suci. Dengan kata lain, Kitab Suci merupakan titik 

temu yang mempersatukan. Ada sejumlah rekan imam dan umat Katolik mempersoalkan cara 

penafsiran yang berbeda dan melihatnya sebagai titik pisah yang sulit didamaikan. Pada skala 

tertentu, penilaian tersebut benar, namun saya memandangnya dari sisi yang berbeda, yakni 

setidak-tidaknya kita berbicara tentang teks yang sama dari sosok pribadi yang sama, yakni 

Kristus, Penyelamat. Dalam Seminar Kesatuan Gereja Internasional (SKGI) 2012 yang dimotori 

oleh Gereja Bethany Surabaya, saya mengajak para peserta untuk memandang Kristus sebagai 

sosok yang menjembatani perbedaan di antara denominasi Kristiani, sebagaimana Ia telah 

menjadi pemersatu para murid yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Gereja Kristiani 

memiliki luka sejarah yang dalam, terutama skisma yang beberapa kali terjadi, yang jelas 

menurunkan integritas moral gereja-gereja untuk mempromosikan kesatuan dan keharmonisan 

kepada dunia. 

 



   Berakar pada Spiritualitas Trinitaris 

   Menjalani pelayanan tersebut selama bertahun-tahun, saya semakin yakin, bahwa pelayanan ini 

merupakan sebuah wujud iplementasi langsung spiritualitas Serikat Sabda Allah (Societas Verbi 

Divini) yang berwarna Trinitaris, yang ditopang oleh matra-matra khas yang telah disebutkan di 

atas. Spiritualitas Trinitaris merujuk ke relasi hakiki Allah Tritunggal, yakni cinta. Oleh cinta, 

Bapa menciptakan alam semesta, oleh cinta Putera menjadi manusia dan membebaskannya dari 

kuasa dosa, dan oleh cinta pula Roh Kudus menyertai manusia (gereja) untuk meneruskan karya 

penyelamatan Kristus.  

   Secara khusus, cinta tersebut tergambar di dalam tampilan khusus masing-masing pribadi 

Allah Tritunggal. Dalam diri Bapa kita mengalami sosok Allah yang menghargai dan tetap setia 

kepada manusia yang berdosa; dalam diri Putera kita menemukan sosok diri Allah yang rela 

mendharmabhaktikan diri bagi keselamatan orang berdosa; dalam diri Roh Kudus kita 

menemukan sosok diri Allah yang menyertai orang berdosa untuk meneruskan rencana 

keselamatan. Tawaran cinta Allah tersebut perlu ditanggapi oleh manusia berdosa dengan cara 

yang tepat agar di tengah masyarakat manusia ditegakkan keadilan sosial, dibangun relasi 

persaudaraan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang terbangun dari aneka dikotomi sosial 

yang sering sangat merusak tatanan hidup bersama sebagai makluk Tuhan yang bermartabat. 

Kesadaran akan perlunya harmoni sosial tersebut memberi dorongan untuk memelihara keutuhan 

ciptaan Ilahi yang disiapkan Tuhan untuk melayani manusia sebagai mahkota semua ciptaan. 

   Pada hemat saya, pelayanan lintas denominasi Kristiani merupakan sebuah medium yang baik 

untuk mewujudkan spiritualitas Trinitaris tersebut. Inti penekanan ada pada kasih yang 

menjembatani perbedaan. Relasi cinta Trinitaris yang menjadi sumber rencana keselamatan perlu 

dikomunikasikan secara nyata, antara lain dengan melintasi jembataan perbedaan-perbedaan 

yang telah melukai Gereja selaku Tubuh Mistik Kristus. Pertama-tama, tentu saja pelayanan ini 

perlu dilandasi oleh niat yang tulus untuk mewujudkan doa Kristus, agar umatnya bersatu padu 

(bdk. Yoh 17:21). Seperti Bapa setia dan menghargai manusia berdosa, pelayanan ini tidak akan 

membuahkan hal positip jika tidak dilandasi pada batin yang tulus untuk membangun 

komunikasi dengan saudara-saudara sesama umat yang percaya kepada Kristus. Kedua, seperti 

Kristus, pelayanan ini merupakan wujud persembahan diri yang konsisten diwujudkan, dan tidak 

sekedar petualangan sesewaktu. Dan ketiga, seperti Roh Kudus memberi inspirasi bagi umat 



manusia untuk turut serta di dalam karya pengembangan Kerajaan Allah, pelayanan ini ditujukan 

untuk mendorong banyak pihak untuk serius mengupayakan dan mewujudkan ekumene sebagai 

sebuah kebajikan Kristiani, yang bisa memberi harapan bagi dunia yang terpolarisasi oleh 

banyak batasan sosial, politik, etnisitas, fundamentalisme agama-agama, ideologi-ideologi 

sekular, dan sebagainya.  

 

   Diwarnai Matra-Matra Khas 

   Ketika semakin sering melayani permintaan-permintaan dari beberapa denominasi Kristiani, 

saya menyadari perlunya akar yang kuat untuk dapat konsisten dalam karya unik ini. Prinsip 

yang saya pergunakan sangat sederhana, yakni rootedness and openness, berakar pada tradisi dan 

kebiasaan sendiri dan terbuka kepada tradisi dan kebiasaan mitra dialog. Semangat keterbukaan 

itu terbentuk secara bertahap sejalan dengan intensitas komunikasi dengan mereka.Yang hendak 

saya soroti lebih dalam di sini adalah keberakaran (rootedness) pada semangat dasar yang saya 

miliki. 

   Sebagai anggota SVD yang melayani Gereja Katolik, saya tidak dapat memisahkan diri seluruh 

pengajaran resmi Gereja Katolik dan frame misi yang ditekankan oleh SVD. Bagi saya, yang 

paling relevan saat ini, adalah spiritualitas misioner SVD yang ditopang oleh empat pilar matra 

khas, yakni (a) Biblical Word, (b) Communicating Word, (c) Animating Word, dan (d) Prophetic 

Word (dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Sabda Alkitabiah, Sabda 

Mengkomunikasi, Sabda Menganimasi dan Sabda Profetis). Matra-matra khas ini tidak merujuk 

kepada karya-karya khusus tetapi pada semangat dasar yang melekat pada diri setiap anggota 

SVD. Sabda tidak menyebut kata-kata tertulis di dalam Kitab Suci tetapi pada Pribadi Ilahi yang 

dengan berbagai cara mewahyukan diri kepada manusia, sehingga manusia memiliki kesempatan 

meraih keselamatan. 

   Peresapan matra-matra khas SVD ini, jika dijalankan dengan sepenuh hati, mengubah karakter 

misioner seseorang, karena ia sepenuhnya menghayati relasinya yang unik dengan pribadi Tuhan 

yang setia dan menghargai manusia ciptaanNya, yang telah mengkianati diriNya lewat dosa; 

dengan pribadi Tuhan yang demi keselamatan manusia berdosa rela mengorbankan diri; dengan 

pribadi Ilahi yang terus menyertai manusia di dalam ziarahnya sehingga manusia, walaupun 



lemah dan penuh dosa, dapat turut serta di dalam pengembangan Kerajaan Allah; dan dengan 

pribadi Ilahi yang konsisten membela keadilan perdamaian dan mengupayakan keutuhan alam 

ciptaan tanda kehadiran, kebesaran dan kemuliaanNya.  

   Sambil mengakui, bahwa keberakaran diriku pada pola spiritualitas ini masih belum sempurna 

dan perlu terus dikembangkan, penghayatan dasar inilah yang memberi kekuatan, arah dan 

tujuan di dalam pelayanan lintas denominasi tersebut. Saya sangat berharap, bahwa pelayanan 

kecil tersebut bisa mendorong sesama umat yang percaya kepada Kristus, walaupun berasal dari 

denominasi dengan pandangan teologis yang berbeda, belajar saling menghargai dan setia saling 

mendukung satu sama lain. Ketika ada kesadaran akan pentingnya nuansa ini, sangatlah dekat 

kita pada aspek hakiki dari umat Kristiani, yakni melayani setiap orang tanpa memandang aneka 

batasan yang sering menjadi tembok penghalang. Kita pun dapat menjadi inspirasi satu sama 

lain, menimba kekayaan tradisi dan kebiasaan denominasi lain untuk memperkaya tradisi  dan 

kebiasaan kita sendiri. Ketika kita menyadari, bahwa kesatuan dalam keanekaan itu bisa 

terwujud, sesungguhnya kita sedang membangun sebuah kekuatan baru di dalam dunia, yang 

bisa lebih keras bersuara untuk memerangi ketidakadilan, pelecehan atas martabat manusia dan 

alam ciptaan, mengupayakan pedamaian, dan sebagainya.  

* * * * * 

   Di akhir refleksi ini, saya menampilkan sebuah inspirasi Biblis tentang pentingnya dialog yang 

membawa pembaharuan di dalam diri semua mitra dialog, yakni dialog antara Yesus dan 

Nikodemus (Yoh 3:1-21). Nikodemus seorang yang berpendidikan tinggi, karena ia disebut 

sebagai “pengajar Israel” oleh Yesus (bdk. ayat 10). Ia datang kepada Yesus dan terlibat dalam 

sebuah dialog yang mendalam dan intensip. Karena Nikodemus sudah terasah secara intelektual, 

Yesus menanggapi kualitas Nikodemus itu dengan membuka gagasan-gagasan teologi yang 

dalam dan rumit, yang tidak dipahami oleh masyarakat biasa.Yesus berbicara tentang empat hal 

utama. Pertama, kelahiran baru dari air dan roh (ayat 3-8). Kedua, tujuan kedatangan Yesus, 

yakni melaksanakan kehendak Bapa karena ia turun dari Bapa (ayat 10-13). Ketiga, alasan 

kedatangan Yesus ke dunia dan penderitaan salib yang akan terjadi, yakni cinta Bapa yang begitu 

besar kepada dunia (ayat 14-17). Dan keempat, hukuman bagi yang mengingkari kehadiran 

Yesus, yakni tetap berdiam di dalam kegelapan, yang berarti hidup menurut arahan kegelapan 

dan tidak turut serta di dalam rahmat Terang Ilahi. 



   Proses dialog tersebut berisi tiga hal penting, yakni kerendahan hati, belas kasih dan bela rasa. 

Nikodemus dengan rendah hati datang kepada Yesus, walaupun sembunyi-sembunyi. 

Kerendahan hati ini mendapat ganjaran yang tinggi, karena kepadanya Yesus mengungkapkan 

hakekat terdalam dari perutusanNya, yakni karena cinta Bapa yang begitu besar terhadap dunia. 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya 

yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa melainkan beroleh 

hidup yang kekal” (ayat 16). Yesus tanpa ragu membuka detil rencana keselamatan dan 

menjelaskannya dengan konsep-konsep teologis yang dalam, sesuai dengan kualifikasi 

intelektual Nikodemus. Di sini terlibat unsur belas kasih Tuhan kepada manusia yang membuka 

diri. Belas kasih Tuhan yang terungkap di dalam pewahyuan khusus ini telah membaharui diri 

Nikodemus, sehingga di akhir hari ia tampil sebagai pembela Yesus (Yoh 7:50-51) dan hadir di 

pemakaman Yesus (Yoh 19:39). Nikodemus yang rendah hati dan mengalami pembaharuan oleh 

belas kasih Tuhan menunjukkan kualitas diri yang baru, yakni berbela rasa terhadap Sang 

Mesias. 

   Harapan terdalam saya dalam pelayanan lintas denominasi ini adalah bertumbuhnya tiga unsur 

pokok ini di antara sesama umat manusia yang percaya kepada Kristus: rendah hati, belas kasih 

dan bela rasa.  

                                                    &&&&&& 

 

*P. Aurelius Pati Soge, SVD: Direktur Bible Center di Batam dan Master di bidang 

Komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              Menyimak Misi Arnoldus Janssen Dalam Dimensi   
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Abstract: 

 The mission of Arnold Janssen is reflected in the light of meta-historical approach. The 

main points this meta-historical approach is focusing on are the universal problems of the 

humanity along the human history, and one of the universal problems like the plurality of the 

values and its preference is pointed out by the author in his searching for the bridge of the three 

different and particular realities of the human history, i.e. the german history at 19th century 

during the life of Arnold Janssen; the Indonesian history at the 19th century during the time of 

Arnold Janssen and the situation of SVD Indonesian mission after sending out the missionaries 

abroad. The author tries to encounter the peculiarity of Arnold Janssen’s commitment in his 

mission with the said universal problem of humanity, and from that point of view the author 

makes further reflection on its relevancy for the SVD Indonesian mission nowadays. 

 

1. Arti Pendekatan Meta-Historis 

 Pendekatan meta-historis berhubungan langsung dengan pendekatan filsafiah terhadap 

sejarah. Meta-historis berasal dari kata “meta” dan “historia”. Meta berarti “di belakang, di 

balik, melampaui”, dan historia berarti sejarah. Meta-historis berarti di balik sejarah. Karena itu, 

pendekatan meta-historis menunjuk kepada dua hal yang harus ada, yaitu sejarah dan hal yang 

berada di balik sejarah.  

 Sejarah dalam pengertian umum adalah kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

masa lampau, termasuk semua yang berhubungan dengan aktivitas manusia di masa lampau, 

entah sejarah pribadi atau sejarah bangsa. Tetapi sejarah saja belum cukup, karena sejarah hanya 



terbatas pada kenyataan masa lampau manusia. Sejarah harus berhubungan dengan kemanusiaan. 

Kemanusiaan tidak hanya menyentuh segala sesuatu yang menyangkut eksistensi manusia di 

masa lampau, tetapi juga keseluruhan kemanusiaan dengan segala macam aspek hidupnya yang 

merentang dari zaman lampau, kini dan yang akan datang. Sejarah adalah wajah kemanusiaan 

dalam waktu. 

 Hal kedua yang harus ada dalam pendekatan meta-historis adalah kata “meta” itu sendiri, 

yang berarti sesuatu yang berada di balik sejarah. Sesuatu yang berada di balik sejarah haruslah 

bersifat universal baik dalam hubungan dengan kemanusiaan yang bersifat religius maupun 

kemanusiaan pada umumnya, karena dimensi ini justru merangkum semua sejarah kemanusiaan 

partikular. Dengan titik tolak pada hal yang universal ini segala peristiwa dan kejadian yang 

bersifat partikular, lokal dan temporal dapat dijembatani dan dapat direfleksikan lebih lanjut.1 

Satu elemen universal kemanusiaan yang senantiasa ditemukan dalam sejarah apa pun adalah 

persoalan-persoalan kemanusiaan yang universal seperti keadilan dan ketidakadilan, kebenaran 

dan kesalahan, kejahatan dan Allah, kebebasan dan keharusan, nilai dan preferensi nilai dan 

sebagainya. Perspektif “meta” memperhatikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang universal 

itu.2 

 Maka, pendekatan “meta-hsitoris” mengandaikan dua hal itu: meta dan historia. Itu 

berarti bahwa harus ada sejarah partikular yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang 

lain dan dari satu masa ke masa yang lain, bahkan dari satu jenis sejarah ke jenis sejarah yang 

lain seperti sejarah sosial, sejarah budaya, sejarah agama dsb. Keanekaragaman sejarah partikular 

itu lalu dipantau dan diteliti dengan titik tolak kemanusiaan universal dan persoalan-persoalan 

kemanusiaan yang universal. Unsur universal dan persoalan kemanusiaan yang universal itulah 

yang menjadi jembatan antar sejarah partikular. Dari penelitian seperti ini kita lalu dapat 

memahami apa yang menjadi kekhasan sejarah  tertentu dalam konteks lokal, partikular dan 

temporal. Setelah kita memahami apa yang menjadi milik bersama dan apa yang menjadi 

                                                             
1 Emil Angehrn, “Geshichtsphilosophie”, Grundkurs Philosphie 15: Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1991, hlm. 

162-163. Bdk. Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geshichte,  Frankfurt/M: Fischer Buecherei, 1956, hlm. 

236-240. 

2 Hans Joachim Klimkeit, Der Leidende Gerechte in der Religionsgeschicte, In: Religionswissenchaft. Eine 

Einfuehrung. Zinzer Harmut (Hg.), Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, hlm. 164-165. 



kekhsan sejarah tertentu, maka kita boleh beranjak untuk merefleksikan lebih lanjut kepentingan 

dan relevansinya untuk umat manusia dewasa ini.  

 Pendekatan meta-historis coba kita terapkan pada topik tulisan ini: Menyimak Misi 

Arnoldus Janssen Dalam Dimensi Lintas Sejarah. Di dalam topik ini kita meneliti sejarah 

Jerman abad 19 dan misi Arnoldus Janssen sampai pada awal berdirinya rumah misi. Dari situ 

kita lompat ke pembahasan kita tentang sejarah Indonesia pada masa Arnold Janssen dan misi 

Gereja Katolik. Kedua penggalan sejarah partikular itu dilengkapi oleh sejarah SVD Indonesia 

dewasa ini sejak pengiriman pertama misionaris SVD pertama Indonesia ke luar negri dalam 

situasi aktual Indonesia. Dari ketiga penggalan sejarah partikular ini coba kita temukan satu mata 

rantai historis yang memperlihatkan elemen-elemen universal sejarah umat manusia dan 

persoalan kemanusiaan universal, dan dengan berpijak pada elemen-elemen itu, kita membuat 

refleksi lebih lanjut tentang kepentingan dan relevansinya untuk SVD Indonesia dewasa ini. 

 

2. Meneropong Misi Arnoldus Janssen Dalam Tiga Wajah Sejarah 

 

2.1. Jerman abad 19 dan Misi Arnoldus Janssen sampai berdirinya Rumah Misi 

 

 Jerman abad 19 ditandai dengan abad ilmu pengetahuan dan peradaban.3 Semangat 

zaman pencerahan yang berhembus di seluruh Eropa pada abad sebelumnya disikapi secara 

intensif dan sistematis. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas dibuka untuk menjadi sarana 

penyalur nilai-nilai humanisme, liberalisme, nilai-nilai budaya klasik, kesenian dsb. Munculnya 

peta kekuatan baru yang membangun orientasi hidup di bidang politik dan masyarakat, yaitu peta 

politik kekuatan ekonomi, industri, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnik. Kata “peradaban” 

(Zivilation) dimengerti sebagai kemudahan-kemudahan hidup yang diperoleh berkat bantuan 

tekhnik dan industri, terutama semua usaha pembenahan hidup yang memungkinkan masyarakat 

untuk hidup layak dan sejahtera.4  

 Masa antara awal abad ke 19 sampai dengan revolusi 1848 diresapi oleh semangat 

perjuangan kemerdekaan dan penegakan kedaulatan rakyat Jerman. Melalui kongres di Wina 

                                                             
3 Wilhelm Goessmann, Deutsche Kulturgeschichte im Grunriss, Muenchen: Max Hueber Verlag, 1978, hlm. 97-122.  

4 Ibid., hlm. 97. 



pada tahun 1815 setelah kekalahan Napoleon (Perancis) didirikannya satu ikatan kesatuan 

Jerman (Deutsche Bund) di bawah kekuasaan Prusia untuk memperjuangkan kepentingan politis 

Jerman secara lebih luas.  

 Puncak dari perjuangan kebebasan dan kedaulatan itu adalah peristiwa Maret 1848 yang 

dikenal dengan nama revolusi Maret, gema dari kerusuhan Perancis bulan Februari tahun yang 

sama. Revolusi ini dijalankan oleh kelompok cendekiawan dan rakyat kebanyakan. Mereka 

menuntut kebebasan dan pemerintahan yang demokratis. Di gereja St. Paulus Frankfurt 

terselenggarakan satu perkumpulan nasional yang menyerukan pembentukan satu kerajaan 

Jerman atas dasar kebebasan dan kedaulatan rakyat. Untuk itu, satu komite nasional berhasil 

membuat rancangan undang-undang dasar yang memuat hak-hak dasar warga seperti semua 

warga Jerman berkedudukan sama di hadapan hukum. Hak istimewa para bangsawan 

dihapuskan, kebebasan berpendapat dan beragama dijamin, pribadi manusia dijunjung tinggi 

tanpa syarat. Tetapi perkumpulan nasional tidak berhasil mendirikan kerajaan Jerman yang 

dicita-citakan, karena rancangan undang-undang itu tidak disetujui oleh raja Friedrich Wilhem 

IV dari Prusia dan juga ada kekuatan politis yang tidak setuju dengan pemisahan diri dari 

kerajaan Austria.  

 Ketika revolusi 1848 berlangsung, Arnold Janssen berumur 11 tahun. Beliau barusan 

menyelesaikan sekolah dasar di Goch (1844-1847), dan selama satu tahun (1848) berada di 

sekolah rektorat di Goch yang diperuntukkan juga untuk anak-anak yang mau menjadi imam. 

Tahun berikutnya (1849) dia diterima di Gymnasium milik keuskupan di Gaesdonck dekat 

Goch.5 Semangat revolusi tahun-tahun itu tentu tidak berpengaruh langsung pada diri Arnold 

Janssen, tetapi semangat itu sudah pasti turut memgimbasi situasi gereja Katolik, khususnya 

pendidikan Katolik yang ditempuh Arnold. Persoalan pokok yang dihadap gereja Katolik ialah 

bagaimana hubungan antara gereja dan negara diatur, sementara ada pengalaman nyata bahwa 

gereja makin lama makin mendapat tekanan dari Negara, dan dalam hal ini kekuasaan Prusia 

makin lama makin mendominasi seluruh bidang kehidupan di Jerman. Gereja menuntut 

kebebasan (libertas ecclessiae). Kelompok konservatif dalam tubuh gereja Katolik menolak 

kekuasaan mutlak negara atas gereja, sementara kelompok liberal menginginkan satu wajah 

gereja yang membiarkan umatnya untuk menentukan jati diri secara bebas. Konferensi para 

                                                             
5  Alex Beding (Penter.), Ditangkap dan Diutus Oleh Roh, Ende: Percetakan Arnoldus, 1993, hlm. 15.  



Uskup Jerman di Wuerzburg pada 22 Oktober-16 November 1848 menggariskan satu pedoman 

pastoral yang menjembatani semangat zaman modern yang nyata dalam perjuangan 

kemerdekaan rakyat dan tuntutan kemerdekaan gereja untuk mengatur diri.6 

 Masa antara revolusi rakyat 1848 sampai dengan pembentukan kerajaan Jerman pada 

tahun 1871 ditandai oleh kemajuan pesat di bidang ekonomi.7 Proses industrialisasi yang tidak 

dapat dielakkan lagi memudahkan meningkatnya produksi di bidang pertanian, karena banyak 

hal yang dikerjakan dengan tangan sebelumnya sudah diganti dengan mesin-mesin. Kebebasan 

rakyat untuk berdagang dan untuk membangun ekonomi rumah tangganya sendiri semakin luas 

dijamin. Jaringan antar kota sudah dibangun dengan rel-rel kereta api untuk memudahkan 

transportasi barang dan jasa. Terciptanya persatuan bea cukai Jerman yang untuk pertama 

kalinya tidak melibatkan Austria turut memperkuat nasionalisme Jerman di bidang pengaturan 

ekonomi wilayahnya. Dengan persatuan ini tidak lagi ada penarikan pajak hasil bumi dari satu 

wilayah ke wilayah yang lain di dalam wilayah Jerman. 

 Kemajuan ekonomi membawa dampak pada ekspansi politik tokoh besar terkenal dalam 

kerajaan Prusia, yaitu Otto von Bismarck yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 1861. 

Beliau bermaksud mendirikan kerajaan Jerman yang hendak melepaskan diri dari Austria.8 Di 

bawah pengaruhnya wilayah-wilayah dalam ikatan kesatuan Jerman perlahan-lahan bergabung 

dengan Prusia. Wilayah-wilayah Jerman Selatan masuk dalam kesatuan bea cukai Jerman dan 

melepaskan diri dari ikatannya dengan Austria-Hongaria. Wilayah Schleswig-Holstein direbut 

dari tangan Denmark 1864 dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Prusia. Perang 

melawan Austria 1866 mengakibatkan kekalahan Austria di Koeniggraetz di bawah jendral 

Prusia Helmut von Moltke. Kerajaan Hannover yang sebelumnya berada di tangan Inggris 

bergabung dengan Prusia, dan persekutuan wilayah-wilayah Jerman Utara membangun sekutu 

dengan Prusia. Wilayah-wilayah Jerman Selatan membentuk pakta pertahanan dengan Prusia 

untuk menghadapi musuh dari luar. Tampaknya usaha Bismarck berhasil dalam menggalang 

kesatuan dan kekuatan dari dalam untuk menghadapi musuhnya, dan kekuatan itu terbukti dalam 

                                                             
6 Karl Josef Rivinus, SVD, Arnold Janssen and  the Religious Situation of His Times. Dalam: Arnold Janssen. 

Yesterday and Today, McHugh Peter (Ed.). Analecta SVD-63/III, Roma: Apud Collegium Verbi Divini, 1998, hlm. 

14-15. 

7 Wilhem Goessmann, Deuscthe Kulturgeschichte im Grundriss...Op.,Cit., hlm. 104-108. 

8 Ibid., hlm. 100-103.  



peperangan Jerman-Perancis (1870-1871) dengan kemenangan Jerman dekat Sedan. Dengan 

kemenangan ini, perundingan di Versailles membuahkan satu proklamasi kekaisaran Jerman 

yang merdeka dari kekuasan Austria. Kaiser pertama adalah raja Prusia Wilhem I, dan Otto von 

Bismarck adalah perdana menterinya. 

 Dalam periode kedua abad itu, apa yang kita catat tentang Arnold Janssen ialah bahwa 

setelah beliau menamatkan SMA di Muenster (1855), beliau melanjutkan studinya di bidang 

matematika dan ilmu pengetahuan alam di Universitas Muenster (1855-1857) dan kemudian di 

Universita Bonn (1857-1859). Beliau menyelesaikan studinya dengan berhasil dan mendapat 

wewenang untuk mengajar semua fak di gymnasium. Tetapi beliau memutuskan untuk menjadi 

imam, dan karena itu, beliau melanjutkan studi Teologi di Muenster (1859-1861) dan ditahbiskan 

menjadi imam pada 15 Agustus 1861. Setelah ditahbiskan imam, beliau ditunjuk uskupnya untuk 

menjadi guru di Hoeheren Buergerschule di Bocholt selama 12 tahun sesuai dengan pendidikan 

khususnya (1861-1873). 

 Tampaknya bahwa Arnold tidak mempunyai kepeduliaan akan situasi politis yang sedang 

menimpa gereja Katolik di negrinya selama tugasnya sebagai pengajar di Bocholt. Dia sibuk 

dengan tugas mengajar dan tugas rohani, dan hampir tidak ada pernyataan patriotis dan politis 

yang keluar dari mulutnya untuk menyikapi situasi politis negrinya. Tetapi satu hal yang menarik 

dari situasi ini ialah bahwa Arnold prihatin terhadap situasi politis negrinya. Sejalan dengan 

pendapat para rohaniwan di wilayah Rhein, Arnold tidak bersikap simpatik dengan kekuasaan 

Prusia yang Protestan, dan dalam benaknya ia menginginkan agar Jerman masih bersatu erat 

dengan kerajaan Austria yang Katolik.9 Impiannya tidak terwujud, karena de facto kekuatan 

Prusia di bawah Bismarck mengalahkan Austria dan Perancis. Pengaruh Protestantisme yang 

menjelma dalam kekuatan kepemerintahan Prusia tidak dapat dielakkan. Meskipun Jerman 

menang, menurut Arnold peperangan tetap merupakan suatu kejahatan yang mengerikan dan 

membawa rasa duka dan sakit hati atas kematian para serdadu di medan perang. 

 Situasi  gereja Katolik pada masa ini ditandai oleh era “Kulturkampf”, yaitu era 

pertentangan antara negara dan gereja Katolik di bawan pemerintahan Otto von Bismarck. 

Periode 1850-1870, khususnya masa Konsili Vatikan I (1869-1870), ditandai oleh satu 

kebijaksanaan jelas yang digariskan oleh takhta suci. Gereja Katolik setempat harus menjaga dan 
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mempertahankan universalitas gereja dalam ikatan kesatuan dengan Paus sebagai pemimpin 

tertinggi, dan dalam soal-soal politis gereja Katolik tidak bergantung pada kekuasaan negara. 

Posisi yang jelas dari gereja justru menimbulkan ketegangan sosial baik di kalangan Katolik 

yang tidak setuju dengan pendirian itu maupun dari pemerintahan Bismarck yang melihat posisi 

gereja itu sebagai bahaya ketidaktundukkan umat Katolik terhadap pemerintahannya. 

Ketegangan ini semakin memanas, ketika Paus Pius ke IX mengeluarkan dogma tentang 

ketidaksesatan Paus. Posisi gereja ini justru mencerminkan kesatuan erat umat Katolik dengan 

pemimpinnya dan merupakan satu halangan besar di mata pemerintahan Bismarck untuk 

integrasi warga Katolik ke dalam masyarakat dan negara. Bismarck akhirnya melihat bahwa 

hirarki gereja Katolik dan kekuatan politisnya yang menjelma dalam kekuatan partai pusat 

Katolik (1870) di bawah pemimpin Ludwig Windthorst adalah musuh negara yang harus 

diperangi, karena menurut tafsiran Bismarck gereja Katolik bisa saja mengabaikan kepentingan 

negara.10 

 Hirarki Gereja dan kelompok Katolik yang mengikuti pedoman resmi gereja dicap 

sebagai kelompok “Ultramontan” yang berbahaya bagi kesatuan bangsa. Tidak secara jelas 

ditulis apakah Arnold Janssen setuju atau tidak setuju dengan pendirian resmi gereja itu, tetapi 

menurut Fritz Bornemann, Arnold Janssen menaruh minat dan simpati terhadap pendirian gereja 

yang resmi itu, sementara kebanyakan rohaniwan di Bocholt berkeberatan dengan sikap resmi 

gereja itu.11 Persoalan yang paling pokok dalam era Kulturkampf bukannya terutama terletak 

dalam soal ajaran doktrinal yang berbeda tentang hubungan antara negara dan agama pada 

Protestantisme dan katolisisme, bukan juga soal percaya dan tidak percaya, tetapi soal batas-

batas hubungan antara kekuatan-kekuatan spiritual yang diwakili oleh gereja dan kekuatan-

kekuatan sekular yang diwakili oleh negara.12 

 Periode awal sesudah pendirian kekaiseran Jerman 1871 masih diliputi pergolakan politik 

dalam negri antara pemerintah dan gereja Katolik. Banyak undang-undang dan dekrit yang 

dikeluarkan oleh pemerintahan Bismarck berisikan pembatasan ketat aktivitas gereja, terutama 

para uskup dan para imam. Sekolah-sekolah Katolik berada di bawah pengawasan negara. 
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11 Fritz Bornemann, Op.,Cit., hlm. 21. 

12 Karl Josef Rivinus, SVD, Op.,Cit., hlm. 19.  



Negara campur tangan dalam urusan perkawinan, khususnya kawin campur. Para uskup dan 

imam yang melanggar ketentuan Kulturkampf disiksa. Lima dari tujuh uskup Prusia ditahan 

selama beberap bulan pada tahun 1874 dan 1875. Uskup agung Ledochowski dipenjarakan dua 

tahun. 

 Ketegangan antara gereja Katolik dan pemerintahan Bismarck meruncing ketika uskup-

uskup Jerman dan Paus dalam ensikliknya “Quod nunquam” pada tanggal  5 Februari 1875 

menolak undang-undang Mei yang menindas orang Katolik. Bismarck dan jajaran 

pemerintahannya memberi reaksi keras terhadap gereja Katolik dengan mengeluarkan satu 

peraturan yang diberlakukan pada 31 Mei 1875. Pemerintah mengusir para anggota serikat 

religius keluar dari Jerman, dan banyak anggota beremigrasi ke Amerika, Belgia, dan Belanda. 

Serikat religius yang masih ada tidak boleh lagi menerima anggota baru dan dalam tempo 

setengah tahun harus dilucuti. Serikat religius yang mengurusi rumah-rumah sakit tidak dilarang, 

tetapi berada di bawah pengawasan ketat dari negara. Penindasan pemerintahan Bismarck 

terhadap gereja Katolik berakhir (1876), ketika terbentuk gerakan perlawanan secara legal dari 

partai sentral Katolik yang dipimpin oleh Ludwig Windthorst dan hirarki gereja Jerman - juga 

dukungan dari Vatikan - untuk mematahkan Kulturkampf Bismarck. 

 Dalam situasi yang sangat sulit untuk gereja Katolik Jerman, Arnold Janssen mendapat 

ide untuk mengemban misi gereja Katolik secara lebih konkrit. Ide itu adalah pembangunan 

rumah misi Jerman untuk pengembangan misi gereja Katolik di daerah-daerah kafir.13 Dalam 

pikirannya, imam-imam Jerman, biarawan-biarawati Jerman, kaum religius Jerman hendaknya 

membaktikan diri untuk menobatkan orang-orang bukan Kristen menjadi Kristen. Idenya itu 

sebagian diilhami oleh bacaan tentang laporan perjalanan dari pengalaman para misionaris luar 

negri, sebagiannya oleh pengalamannya sendiri akan kerasulan doa yang dipromosikan kaum 

Jesuit di Perancis 1865 untuk kepentingan misi gereja dan juga oleh hidup religiositasnya yang 

mendalam.  

 Untuk merealisir idenya itu, dia berani membuat “terobosan” dengan melepaskan tugas 

mengajarnya di Bocholt pada tahun 1873, dan menjadi kapelan pada biara Ursulin di Kempen 

sampai Oktober 1873, supaya ia lebih leluasa menaruh perhatian pada satu kepentingan yang 

lebih besar, yaitu kepentingan misi. Ia menerbitkan satu majalah bulanan dengan nama “Der 
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Kleine Herz-Jezu Bote” (Utusan Kecil Hati Yesus) pada tahun 1874, terutama untuk “mendorong 

minat terhadap misi gereja di luar negri di antara bangsa-bangsa kafir.” 14 Majalah itu akhirnya 

menjadi sarana penting untuk memenangkan perhatian dan dukungan umat Katolik Jerman, para 

klerus, biarawan-biarawati dan para calon religius terhadap rencananya. 

 Ketika dia melihat bahwa negri Katolik seperti Belgia, Irlandia, Perancis dan Italia 

memiliki rumah-rumah misi untuk pendidikan calon misionaris - Italia memiliki empat dan kota 

Paris memiliki lima rumah misi -, maka dia merasa perlu bahwa Jerman juga mempunyai rumah 

misi bagi calon misionaris. Meskipun mendapat ejekan dan tantangan dari pihak yang melawan 

rencananya dan meskipun di tanah Jerman sendiri tidaklah mungkin rencana itu terlaksana oleh 

karena Kulturkampf, ia berani membuka rumah misi St. Mikhael di Steyl di wilayah Belanda, 

khususnya wilayah Roermond pada tanggal 8 September 1875 atas dukungan dari banyak pihak 

dan atas rekomendasi dari 32 uskup (Belanda, Jerman, Austria).  

 Ia berani menerobosi situasi batasnya dalam kepasrahan dan ketidakpastian. Ia berkata: 

“Entah dari rumah ini akan dihasilkan sesuatu, hanya Allah yang tahu....Hendaknya Tuhan 

berbuat dengan kami, apa yang dikehendakiNya. Seandainya akan dihasilkan sesuatu di rumah 

ini, maka kami mau mengucap syukur untuk rahmat Allah, dan seandainya tidak dihasilkan 

sesuatu di rumah ini, maka dengan rendah hati kami mengetuk dada dan mengakui: Kami tidak 

layak bagi rahmat Allah.”15 Tiga setengah tahun kemudian dia berhasil mengirimkan dua 

misionaris pertama ke China, yaitu Yosef Freinademetz dari Tyrol dan Yohanes Anzer dari 

Bavaria. 

 

2.2. Sejarah Indonesia pada masa Arnoldus Janssen dan Misi Gereja Katolik 

 

 Kita coba melihat apa yang terjadi di Indonesia pada masa hidup Arnold Janssen. Misi 

Arnold Janssen tentu belum ada, karena penerusnya yang disebut sebagai para misionaris SVD 

mengambil alih tugas di Indonesia baru pada awal abad ke-20. Tetapi misi Katolik di antara 
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Janssen Gestern und Heute, Analecta SVD, 63/II, Roma: Apud Collegium Verbi Divini, 1989, hlm. 19.  

15 Alex Beding., Op., Cit., hlm. 36. 



bangsa-bangsa yang bukan Kristen seperti yang menjadi perhatian utama Arnold Janssen sudah 

ditemui di bumi Indonesia pada awal abad ke-19.  

 Abad 19 di bumi Indonesia oleh para ilmuwan sosial dan sejarahwan disebut sebagai 

abad eksploitasi di bumi Indonesia dan peperangan melawan penjajahan di berbagai pelosok 

nusantara.16 Monopoli perdagangan di Nusantara dipegang oleh Belanda, dan para petani 

terutama di Jawa kehilangan tanahnya, karena tanah diambil oleh pemerintah Belanda untuk 

perkebunan besar. Eksploitasi memuncak ketika diterapkan sistem tanam paksa (Kultuurstesel) 

pada tahun 1830 di bawah gubernur jendral Johannes van den Bosch, sistem tukar uang 

pengganti sistem barter dan sistem perpajakan. Sistem-sistem ini membawa keuntungan besar 

bagi pemerintahan Belanda, sementara orang pribumi khususnya petani menjadi tenaga murah 

yang diperas untuk kepentingan Belanda. Misalnya, dalam sistem tanam paksa rakyat dipaksa 

untuk menanam tanaman perdagangan seperti kopi, teh, nila, tembakau, tebu, dsb., pada tanah 

yang digarapnya, dan hasilnya dijual di pasaran Eropa dengan harga yang ditetapkan untuk 

kepentingan negara penguasa. Melalui sistem-sistem itu orang-orang pribumi terutama para 

petani terpinggirkan dan menjadi kelompok sosial rendah sebagai pekerja kasar dan budak, 

sementara lapisan sosial atas diduduki oleh para pengusaha Belanda dan pemerintahnya, 

kelompok Indo-Eropa, kelompok feodal pribumi yang pro-Belanda, dan lapisan menengah 

pengantara modal seperti Cina. Wertheim menyebut struktur sosial pada masa ini dengan nama 

“sistem kasta kolonial”.17  

 Eksploitasi itu di satu pihak membawa perlawanan pasif masyarakat biasa, tetapi di pihak 

lain menyentil gerakan revolusioner yag diilhami semangat Islam di bawah pemimpin-pemimpin 

Islam, para bangsawan, saudagar-saudagar dan raja-raja yang dirugikan oleh pemerintah 

Belanda.18 Terjadilah pemberontakan dan perang melawan Belanda di seluruh Nusantara: 

perlawanan Sultan Badarudin di Palembang (1804-1821); pemberontakan anti Belanda di bawah 

Pattimura di Saparua, Maluku (1817); perang Diponegoro di Jawa (1825-1830); perang Padri 

                                                             
16Herbert Koetter dkk, (Hrsg): Indonesien Geographie, Geshichte, Kultur,, Religion, Staat, Gesellschaft, 
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17W.F Wertheim, Effects of Western Civilization On Indonesian Society, New York: International Secretariat 

Institute of Pacific Relations, 1950, hlm.1-2.19-20.34-35. 

18 Anthony Reid (Penyusun), Sejarah Modern Awal. Indonesian Heritage, 3: Grolier International. Edisi Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Edisi Bahasa Indonesia, Buku Antar Bangsa, 2002, hlm. 110-128. 



(1833-1837) di bawah pimpinan Imam Bonjol di daerah Minangkabau, Sumatera Barat; 

pemberontakan di Banten (1850); perang melawan Belanda di Banjarmasin (1859-1863) di 

Kalimantan Selatan; perlawanan Ratu Bone, We Pancaitana, di Sulawesi Selatan (1858-1860); 

perang raja-raja Bali melawan Belanda (1840-1849) dan pemberontakan Sasak dengan kejatuhan 

Mataram, Lombok, ke tangan Belanda (1894); perang Aceh yang memakan waktu lama (1873-

1903), dsb. Abad ke-19 dalam sejarah bangsa Indonesia adalah abad kepahitan dan penindasan 

rakyat banyak oleh karena pengurasan ekonomi dan politik adu domba yang dilancarkan 

Belanda. 

 Kita coba melihat situasi gereja Katolik pada abad itu. Abad ke-19 diawali dengan masa 

kelonggaran bergerak untuk gereja Katolik.19 Pada tahun 1807 raja Ludwig dari Belanda, saudara 

Napoleon, memberi instruksi kepada gubernur jendral di Indonesia untuk memperhatikan 

kebebasan beragama di Indonesia secara teratur.20 Dengan instruksi itu dua tahun kemudian 

imam-imam Katolik Belanda diisinkan oleh pemerintah Belanda untuk masuk Indonesia, dan 

mereka digaji oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan untuk memelihara kehidupan rohani 

orang Eropa di Indonesia. Mereka yang tiba di Jakarta pada tanggal 4 April 1808 adalah dua 

pastor projo, Pater Yakobus Nelissen yang diangkat menjadi Prefek Apostolik pertama di 

Indonesia dan Pater Lambertus Prinsen yang kemudian menjadi pastor Semarang.21 Harapan 

keduanya ialah bahwa mereka bisa menyebarkan injil di antara orang pribumi dan mendirikan 

biara Trapis di Jawa “demi kemuliaan Tuhan di antara orang-orang yang belum beriman.”22 

Harapan itu baru terwujud ketika empat orang Jawa dipermandikan oleh Pater Y.H. Scholten 

pada tanggal 8 Mei 1834 ketika beliau menjabat sebagai Prefek Apostolik yang ketiga.  

                                                             
19 Pada masa pemerintahan VOC sampai akhir abad 18, kekristenan tidak berkembang baik karena pemerintahan 

Belanda lebih mementingkan ekonomi dari pada penyebaran agama. Misi gereja Katolik yang sudah ada di Ambon, 

Solor, Flores, oleh karena karya misionaris Portugis pada abad ke16 umumnya dirusak dan dimusnahkan. Banyak 

orang Katolik di Maluku mengungsi ke Filipina dan yang lain masuk Protestan karena disuruh oleh para petinggi 

VOC yang Protestan. Hanya orang Katolik di Jakarta masih dengan aman menjalankan hidup keagamaannya dalam 

lingkungan kesultanan Banten yang toleran. Herbert Koetter dkk, Op., Cit., hlm. 125-126. 

20 Ibid., hlm. 126. 

21 G. Vriens, SJ, Sejarah Gereja Katolik Indonesia 2. Wilayah Tunggal Prefektur-Vikariat abad ke-19 awal abad ke-

20, Ende: Percetakan Arnoldus, 1972, hlm. 24-28. 

22 Ibid., hlm. 94. 



 Pada tanggal 20 September 1842 takta suci menggantikan Prefektur Apostolik dengan 

membentuk Vikariat Apostolik di Indonesia. Vikaris Apostolik pertama ditunjuk Mgr. Y. Groof, 

Pr. (1842-1846), dan secara berturut-turut pimpinan Vikariat Apostolik dipegang oleh Mgr. P.M 

Vrancken, Pr., (1847-18740, Mgr. A.C. Claessens, Pr., (1874-1893), Mgr. W. Staal, SJ (1893-

1897) dan  Mgr. E. Luypen, SJ (1898-1923). Sejak masuknya orang Jawa ke dalam Gereja 

Katolik, minat orang pribumi bertambah besar, meskipun kwalitas hidup orang Katolik di bidang 

moral dan hidup religius pada pertengahan abad ke-19 dinilai rendah. Misi di luar pulau Jawa 

juga mendapat perhatian, ketika Casper de Hessele dari tahun 1852-1854 mengunjungi umat 

Katolik di Kepulauan Maluku (Ambon, Ternate, Halmahera, dsb.), Minahasa, Timor, Larantuka 

(Flores), Padang, Batak, Nias.23 Dari tahun ke tahun dalam masa pimpinan Vikariat, jumlah umat 

Katolik pribumi bertambah, dan menurut statistik jumlah orang Katolik di Indonesia baikk asli 

maupun asing pada tahun 1861 sebanyak 22.183, pada tahun 1890 sebanyak 45.872, pada tahun 

1895 sebanyak 49.950, dan pada 1900 sebanyak 50.294 umat Katolik.24 

 Satu persoalan yang mencolok pada abad ini ialah persoalan hubungan antara gereja dan 

negara.25 Pada tahun 1846 Mgr. Y. Groof, Pr., bersama empat imam Belanda harus diusir pulang 

ke Belanda oleh pemerintahan Belanda, karena mereka tidak mempunyai surat izin masuk ke 

Indonesia. Pemerintah Belanda berhak untuk memberi izin kerja kepada para pastor, 

menempatkan pastor, memberhentikan pastor dari jabatannya, dan terutama memberi gaji kepada 

para pastor. Pertanyaan pokok ialah bahwa di mana batas-batas kekuasaan negara dan kekuasaan 

gereja? Dalam hal gereja Katolik, memang sudah ada persetujuan antara takhta suci dan 

pemerintahan Belanda pada tahun 1847 (Nota der Punten), bahwa Vikaris Apsotolis berhak 

untuk menempatkan pastor di salah satu wilayah di negara jajahan Belanda sejauh tidak 

membahayakan tata tertib dan keamanan pemerintahan. Gereja mendapat otonomi untuk 

mengatur dirinya tanpa bergantung pada pemerintah. Tetapi de facto pemerintah Belanda 

berkuasa penuh atas penempatan para pastor sesuai dengan peraturan pemerintah (Regerings-

Reglement) Belanda pada tahun 1853 pasal 123. Dengan peraturan itu misi Katolik dipersulit 

karena rupa-rupa alasan, antara lain karena adanya bahaya misi ganda yang dikhwatirkan oleh 
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pemerintahan Hindia Belanda yang Protestan, yaitu bahaya adanya misi Katolik dan Protestan di 

wilayah yang sama. 

 Satu hal lagi yang perlu disimak pada abad ini ialah hubungan antara gereja Katolik dan 

Islam, karena Gereja Katolik berada di tengah-tengah lingkungan Islam yang sudah berkembang 

pesat dan kuat di seluruh kepulauan Nusantara sebelum abad ke-19.26 Hubungan keduanya masih 

tetap dibayangi oleh persaingan kuat antara Islam dan Kristen akibat Perang Salib. Pada masa 

VOC, Gereja Katolik berada pada posisi yang tidak menguntungkan baik dalam hubungannya 

dengan Protestan maupun dengan Islam. Dalam hubungan dengan Protestan, peperangan antara 

Belanda yang Protestan dan Portugis yang Katolik untuk merebut hegemoni perdagangan di 

Indonesia melibatkan juga persaingan misi Katolik dan Protestan. Dalam hubungan dengan 

Islam, gambaran Perang Salib khususnya pertikaian antara Turki yang Islam dan Eropa yang 

Katolik pada akhir abad ke-16 masih membayangi dunia Islam di Indonesia. Kekuatan Portugis 

di Indonesia dilihat sebagai manifestasi ekspansi Katolik. Meskipun demikian, ada beberapa 

jemaat Katolik dilindungi oleh beberapa kesultanan di Indonesia dari ancaman luar seperti dalam 

kesultanan Ternate dan kesultanan Banten. 

 Pada abad 19 ketika kebebasan bergerak untuk gereja Katolik dijamin pemerintah 

Belanda, muncul juga kesadaran Islam akan adanya bahaya kristianisasi; bahaya itu ada ketika 

begitu banyak orang pribumi masuk Kristen dan Katolik, karena mereka didukung pemerintah 

Belanda. Bertambahnya penganut Katolik merupakan satu keberhasilan karena tujuan misinya 

adalah pertobatan orang-orang yang bukan Kristen. Sementara itu, untuk orang Islam, orang-

orang pribumi yang bukan Islam bersatu dengan pemerintahan kolonial, dan itu diidentikkan 

dengan pemerintahan kafir yang harus diperangi. Hubungan semacam itu tentu memberi peluang 

bertumbuhnya konflik. 

 

2.3. SVD Indonesia Sesudah Perutusan Perdana Dalam Sejarah Aktual  

 

 Kita menaruh perhatian pada situasi SVD Indonesia sesudah perutusan perdana para 

misionaris SVD Indonesia ke luar negri hingga saat ini. Peristiwa historis yang mengawali situasi 

baru wajah SVD Indonesia ini adalah pengiriman misionaris SVD pertama di Papua New Guinea 
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pada tahun 1983 dari dapur formasi Ledalero, provinsi SVD Ende. Mereka adalah P. Severinus 

Pambut, SVD (almarhum) dan P. Yohanes Don Bosco Tou (mantan SVD). Menyusul tahun 1984 

diutus lagi 5 orang dengan rincian: dua konfrater ke ke Papua New Guinea (P. Aloysius Wuring 

Lagamakin dan P. Paulus Dau Mbelo); dua konfrater ke Filipina Selatan/Mindanao (P. Petrus 

Keban dan P. Donatus Sermada Kelen), dan satu konfrater ke Malaysia (P. Gabriel Senda). Dari 

dapur formasi SVD Malang, pengiriman misionaris SVD ke luar negri baru terjadi pada tahun 

1988 dalam diri P. Yosef Purwo Tjahjanto yang dikirim ke Taiwan (SVD Cina). Jumlah ini terus 

meningkat dari tahun ke tahun. 

 Sejak pengiriman perdana itu, gerak misionaris SVD Indonesia ke luar negri makin 

mantap. Tiap tahun selalu ada misionaris SVD Indonesia yang dikirim ke luar negri, malahan 

pada tahun-tahun terakhir ini ada tendensi untuk mengirim lebih banyak misionaris ke luar negri 

dari pada dalam negri. Dalam dua dasawarsa pengiriman misionaris SVD Indonesia keluar negri, 

kehadiran SVD Indonesia di luar negeri sudah merupakan suatu fakta yang signifikan. Mereka 

telah memperlihatkan citra tertentu SVD Indonesia di mata dunia. 

 Kapitel Jendral SVD ke 15 tahun 2000 menggarisbawahi panggilan misioner SVD 

sejagad, yaitu mengambil bagian dalam misi Gereja. Panggilan ini diwujudkan dalam komitmen 

misioner SVD sejagat, dan komitmen itu dikenal dengan nama “Catur Dialog Profetis”: “ 

evangelisasi perdana dan evangelisasi ulang; komitmen kepada kaum miskin dan yang 

terpinggirkan; kesaksian lintas-budaya serta saling pengertian antar agama.”27 Panggilan 

misioner SVD sejagat itu tentu menjadi panggilan misioner SVD Indonesia, yang juga dalam 

komitmen misionernya tidak terpisah dari komitmen misioner SVD sejagat. Pemahaman tentang 

misi sebagaimana yang ditetapkan oleh kapitel tidak lagi melulu merujuk kepada misi dalam arti 

geografis, tetapi situasi-situasi misi di daerah frontier, yaitu situasi-situasi kritis kemanusiaan 

yang menuntut kita untuk menanggapinya secara khusus dan mendesak. Dalam terang ini, SVD 

Indonesia tetap memberi perhatian yang sama dan seimbang baik bagi misi dalam negri 

Indonesia maupun bagi misi di luar negri. Situasi misioner-frontier tidak lagi mengenal batas-

batas negara dan wilayah.  

 Dalam semangat ini dan berhadapan dengan fakta pengiriman misionaris ke luar negri, 

kini makin lama makin terasa penting untuk merefleksikan kehadiran misionaris SVD Indonesia. 

                                                             
27 Pernyataan Kapitel Jendral SVD ke-15 tahun 2000, Mendengar Roh: Tanggapan Misioner Kita Dewasa ini, 

Roma, 14 Juli 2000, hlm. 23-30. 



Refleksi terhadap kehadiran misionaris SVD Indonesia di luar negeri hanya bisa kita jalankan 

melalui refleksi terhadap dapur formasi kita yang akan menghasilkan calon-calon misionaris baik 

untuk misionaris domestik maupun misionaris luar negeri. Tetapi refleksi ini tidak kita buat di 

sini. Perhatian kita lebih diarahkan kepada refleksi tentang kehadiran SVD Indonesia dalam misi 

domestik, yaitu komitmen misioner dalam situasi-situasi misioner-frontier di dalam realitas 

negara Indonesia. 

 Situasi hostoris konkrit bangsa Indonesia sejak pengiriman perdana misionaris SVD ke 

luar negeri sampai kini ditandai dengan gejolak sosial-politis yang membawa pergantian 

kekuasaan: era Suharto sampai Mei 1998; era presiden B.J Habibie 1998-1999; era presiden  

Megawati Sukarnoputri 2001-2004. Gereja Katolik sendiri pada era Suharto sering dicap 

berkolusi dengan pemerintah. Dengan kejatuhan Suharto orang berharap bahwa situasi 

kebebasan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Enam agenda reformasi ditetapkan 

MPR untuk menghadapi kemelut bangsa sesudah era Suharto: Amandemen UUD’45; penegakan 

supremasi hukum; reposisi TNI/POLRI; otonomi daerah; pemerintahan yang bersih dari KKN; 

kebebasan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Tetapi de facto agenda itu tidak terlaksana 

semestinya.28 Situasi negeri semakin terpuruk. Krisis melanda segala bidang kehidupan. Konflik 

horizontal menjadi-jadi dan peristiwa pemboman merebak di mana-mana. Kehidupan ekonomi 

rakyat memburuk, harga barang naik, dan rakyat semakin terpuruk dalam kemiskinan yang 

berkepanjangan.  

 Situasi seperti itu sungguh mencerminkan situasi misioner-frontier yang dihadapi SVD 

Indonesia. Butir komitmen misioner yang paling terkena dalam konteks realitas historis konkrit 

Indonesia adalah situasi orang-orang miskin dan yang tersingkirkan, situasi pluralitas budaya dan 

agama. Bila berbicara tentang situasi orang-orang miskin dan yang terpinggirkan, kita 

maksudkan di sini situasi kemiskinan material yang membuat orang tidak hidup layak sebagai 

manusia, karena kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan) tidak terpenuhi secara layak. 

Data tahun 1998 tentang Indonesia menunjukkan bahwa 80 juta penduduk hidup di bawah garis 

kemiskinan (80 juta dari 200 juta penduduk) - tidak terhitung massa yang miskin relatif - dan 

                                                             
28 Drs. Stef Agus, Sambutan Dirjen Bimas Katolik Sebagai  Masukan Pada Sidang Tahunan KWI Tahun 2001,, 

KWI 5-15 November 2001, lampiran 3, hlm.8-10. 



dari 92 juta angkatan kerja, lima juta tak bisa menghidupi diri sendiri alias menganggur total.29 

Bila berbicara tentang situasi pluralitas budaya dan agama, kita tidak bisa lepas dari pembicaraan 

tentang negara dan penyelenggaraan negara yang memungkinkan bertumbuhnya pluralitas 

budaya dan agama. Secara yuridis dan ideologis, UUD’45 dan Pancasila menjamin iklim ini, 

tetapi de facto menyebarnya gerakan-gerakan radikal yang bernafaskan ideologi untuk merebut 

monopoli kekuasaan telah mencoreng kewibawaan negara dan para penyelenggaranya. 

 Dalam situasi Indonesia yang demikian, kehadiran SVD Indonesia menunjukkan 

profilnya. Bila kita melihat sepintas profil kehadiran SVD di Indonesia, maka kita menemukan 

beberapa data ini. Menurut data dari Katologus 2002, Provinsi SVD Ende: 54 konfrater dari 227 

konfrater yang berkaul kekal bekerja di paroki; Provinsi SVD Ruteng: 38 konfrater dari 92 

konfrater yang berkaul kekal bekerja di paroki; Provinsi SVD Timor: 42 konfrater dari 127 

konfrater yang berkaul kekal bekerja di paroki; Provinsi SVD Jawa: 72 konfrater dari 134 

konfrater yang berkaul kekal bekerja di paroki.30 Selain Provinsi SVD Jawa, ketiga provinsi SVD 

Indonesia yang lain telah menunjukkan bahwa lebih banyak konfrater tidak lagi bekerja di 

paroki, sementara yang sisa bekerja di bidang formasi, bidang kategorial, atau pensiun atau juga 

tugas-tugas khusus lain. Provinsi SVD Jawa masih memperlihatkan kehadiran lebih banyak 

konfrater di bidang pastoral paroki dari pada bidang kategorial. Satu profil umum yang  dapat 

kita kita katakan ialah bahwa masih banyak konfrater bergerak di bidang pastoral. Tetapi dengan 

adanya lembaga-lembaga dan komisi-komisi yang terbentuk di tiap provinsi SVD Indonesia, 

tampaknya ada trend untuk menaruh perhatian besar pada bidang-bidang pastoral yang tidak 

parokial. 

 Profil kehadiran SVD Indonesia yang demikian (pastoral parokial dan kategorial) 

dikonfrontir dengan situasi aktual Indonesia, khususnya situasi misioner-frontier yang ada di 

tengah-tengah realitas bangsa kita. Profil yang bermutu hanya bisa tercapai bila komitmen 

misioner SVD Indonesia baik secara perorangan maupun secara bersama entah dalam pastoral 

parokial entah dalam pastoral kategorial menjawabi dan menanggapi persoalan kemanusiaan 

secara tepat. Adalah tugas kita untuk selalu menguji dan merefleksikan apakah komitmen 

misioner kita melalui jalur parokial dan kategorial relevan dan efektif. 

                                                             
29 Sermada Kelen Donatus, SVD, MA, “Penjajahan Budaya Dalam Bingkai Penjajahan Modern (Tinjauan Sosial 

Budaya)’, dalam FORUM, No.21 Thn. XXVIII 2000, Malang: Dioma, 2000, hlm.11-19. 

30 Katalogus SVD 2002 dan Berita Provinsi SVD Jawa Desember 2002. 



 

 

 

3. Mata Rantai Historis dan Refleksi Meta Historis 

 

 Ketika kita berbicara tentang misi Arnold Janssen dalam tiga wajah sejarah yang berbeda, 

kita mendapat kesan bahwa dalam ketiga pokok itu misi Arnold Janssen tidak mendapat sorotan. 

Tampaknya tidak ada hubungan historis. 

 Kita kembali kepada pemahaman tentang arti meta-historis. Peneropongan meta-historis 

memang mengandaikan adanya sejarah universal yang di dalamnya terpadu dan bersatunya 

sejarah-sejarah partikular yang berbeda, bahkan sejarah-sejarah partikular yang berbeda sama 

sekali. Sejarah universal itu adalah sejarah umat manusia, terutama sejarah persoalan-persoalan 

kemanusiaan. Di dalamnya tercakup sejarah pribadi seperti sejarah tokoh Arnold Janssen atau 

juga sejarah misi Katolik, sejarah satu bangsa atau sejarah sejarah apa pun. Sejarah persoalan 

kemanusiaan itulah yang mau kita gali dan kita simak dari perlukisan wajah sejarah yang 

berbeda tadi. 

 Pertanyaan kita ialah bahwa persoalan kemanusiaan apa yang tercermin di dalam tiga 

wajah sejarah yang kita tampilkan itu. Salah satu persoalan kemanusiaan universal yang dapat 

kita petik adalah pertemuan nilai-nilai yang bisa saja mengarah kepada konflik dan perbenturan 

nilai karena adanya preferensi nilai, yaitu mana nilai utama dan mana nilai sekunder. Preferensi 

nilai itu tentu dilakukan oleh para pendukung nilai entah dalam konteks individual, kolektif atau 

juga dalam konteks institusional. Nilai berarti tujuan atau sasaran yang dituntun oleh usaha 

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan. Penghayatan nilai menuntut seleksi nilai. Preferensi 

nilai menjadi penting.31  

 Misi Arnold Janssen dan misi gereja Katolik baik pada abad ke-19 di Jerman dan di 

Indonesia maupun pada masa sekarang dalam jalur misi SVD Indonesia tetap satu. Keduanya 

mengemban “nilai Injili”. Preferensi utama dalam komitmen misioner adalah pewartaan nilai 

Injili. Secara radikal misi Arnold Janssen dan misi gereja Katolik abad 19 bertujuan untuk 

menobatkan orang yang bukan Kristen menjadi orang Kristen, sementara misi SVD dalam 

                                                             
31 Friedrich Fuerstenberg, Soziale Handlungsfelder: Strukturen und Orientierungen. Opladen: Leske + Budrich, 

1995, hlm. 124-137.  



konteksnya yang baru sesudah Konsili Vatikan II lebih lunak dan terbuka bukan untuk 

menobatkan, tetapi “berdialog” dengan pasangan dialognya sebagaimana yang diamanatkan 

dalam kapitel jendral SVD tahun 2000. 

 Tetapi sejarah universal memberi indikasi bahwa selalu ada realitas historis lain yang 

memiliki preferensi nilai yang berbeda dengan misi gereja Katolik. Sejarah Jerman pada masa 

Bismarck adalah sejarah permusuhan negara dengan gereja Katolik, karena negara 

mengutamakan nilai ketergantungan gereja dengan pemerintah. Arnold Janssen tidak bisa 

mendirikan satu rumah misi untuk pendidikan para misionaris di negrinya sendiri dalam situasi 

historis ini. Pada abad ke-19, di Indonesia ada kekuatan penjajah dan Islam yang mempunyai 

preferensi nilai dan kepentingan berbeda dengan gereja Katolik. Pemerintahan penjajah mau 

menguasai dan mengatur semua yang berhubungan dengan gereja, dan kekuatan Islam 

mempunyai misi yang berbeda dengan misi Kristen. Dalam situasi aktual Indonesia dewasa ini 

pun, realitas historis Indonesia seperti kekuatan Islam, kekuatan ekonomis, kekuatan birokrasi 

pemerintah dsb, yang tentu memiliki preferensi nilai mereka sendiri, menjadi pasangan dialog 

misi SVD Indonesia. Sejarah universal adalah sejarah pluralitas nilai dan sejarah preferensi nilai. 

 Kekhasan Arnold Janssen dalam pengembangan misinya terletak dalam tindakan 

terobosannya. Ia berani mengambil langkah terobosan di dalam situasi konkrit yang tidak 

mungkin. Itulah komitmen misionernya yang memberi ilham bagi siapa saja yang menjalankan 

misi tertentu. Realitas historis Jerman tidak memungkinkan dia untuk membangun rumah misi di 

tanah Jerman. Dia juga mendapat ejekan dan reaksi-reaksi negatif dari para rohaniwan yang 

mendengar rencananya untuk mendirikan rumah misi. Kesulitan awal untuk mendapat calon 

membuat dia kecil hati, malah putus asa. Tetapi Arnold Janssen tetap berpendirian kuat untuk 

mewujudkan idenya. Ia berani mengambil langkah terobosan untuk membangun sebuah rumah 

misi di luar tanah Jerman. 

 Kekhasan itulah yang menjadi satu butir refleksi lintas sejarah. Bila kita kaitkan dengan 

persoalan kemanusiaan universal yang menyentuh pluralitas nilai dan preferensi nilai, maka 

langkah terobosan yang menjadi komitmen Arnold Janssen memberi inspirasi penting. Catur 

dialog profetis (dengan cara pencari iman, dengan orang miskin, dengan budaya lain, dengan 

agama lain dan ideologi sekular) sebagai komitmen misioner SVD sejagat, khususnya SVD 

Indonesia, mengandaikan bahwa SVD sebagai agen dialog berhadapan dengan partnernya yang 

mempunyai preferensi nilainya sendiri, dan bisa saja dengan adanya perbedaan preferensi nilai, 



agen-agen dialog masuk dalam konflik dan perbenturan. Pastoral parokial dan pastoral kategorial 

belum menjamin adanya suatu dialog yang berhasil. Satu dialog dikatakan berhasil tidak hanya 

karena dijalankan dengan sikap “setia kawan, hormat dan kasih”, tetapi karena dalam proses 

pertemuan nilai-nilai bahkan dalam konflik nilai oleh karena preferensi nilai yang berbeda dari 

para agen dialog telah tercapai satu manisfestasi keselamatan, kebahagiaan, kebaikan, dan 

kebenaran yang menjadi milik bersama seluruh umat manusia. Karena itu, langkah-langkah 

terobosan merupakan satu keharusan dalam kancah pertemuan nilai-nilai. Apakah SVD 

Indonesia berani  membuat terobosan-terobosan? 

 

Akhir Kata 

 Misi Arnold Janssen dalam dimensi lintas sejarah tidak terbatas pada pewartaan iman 

Katolik. Misinya sudah lebih berfokus pada komitmen dialog profetis yang menjawab persolan 

sejarah kemanusiaan universal. 
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                               KARYA KERASULAN KESEHATAN SSpS PROVINSI JAWA 

                                MAKALAH SIMPOSIUM II ADITYA WACANA 

                              (PUSAT PENGKAJIAN AGAMA DAN KEBUDAYAAN) 

                                       Malang, 22 Januari 2015 

 

                                        Oleh. Sr. Lucia, SSpS* 

 

 

I. VISI MISI KONGREGASI SSpS: ( Konstitusi) “Hiduplah Allah Esa dan 

Tritunggal Mahakudus dalam Hati Kita dan Dalam Hati Umat manusia.” 

Prolog Konstitusi Kongregasi: “SSpS dipanggil untuk ambil bagian dalam rencana 

keselamatan, sebagai jawaban atas panggilan Roh Kudus dan atas kebutuhan 

bangsa-bangsa dengan mempersembahkannya kepada Roh Penghidup”. (Konst, 

hal.18). 

 

   Melalui pengabdian missioner, SSpS membantu dan terbuka terhadap lingkungan dan 

kebutuhan jaman, sehingga SSpS bekerja di daerah misi, di mana pelayanannya sebagai 

perempuan dibutuhkan dalam karya karitatif, pendidikan dan pengajaran, pembinaan rohani 

(khususnya di bidang kesehatan melalui Pendampingan Pastoral pada pendekatan proses 

pemulihan kesehatan mereka yang sakit). Para Suster yang berkarya di bidang kesehatan 

mengabdikan diri dengan penuh keprihatinan kepada orang sakit dan yang berkekurangan. 

Melalui kesabaran dan kesiapsediaan membantu, para Suster mencerminkan kebaikan Allah. 

(Konst Art. 111.2), sehingga dapat menghantarkan mereka untuk mengenal, mencintai dan 

memuliakan Allah Tritunggal. 

 

II. AWAL KARYA KESEHATAN 

 

Keberadaan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo 

 



   Keberadaan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya merupakan salah satu 

bentuk keterlibatan Gereja Katolik dalam rangka melaksanakan karya keselamatan ALLAH yang 

berbelas kasih kepada semua orang, khususnya yang sakit dan miskin.  Bermula pada “cita-cita 

dan kebutuhan”.  Demikianlah, cita-cita dan kebutuhan yang muncul ditahun 1918 ini 

mengobarkan semangat dan tekad untuk mengadakan sebuah Rumah Sakit Katolik di Surabaya. 

Pada tanggal 01 Oktober 1919, sang penggerak yakni Apostolic Perfek Surabaya, Mgr. 

Fleerackers SJ., menandatangani persetujuan jual beli 2 persil tanah di daerah Reiniers 

Boulevard (sekarang dikenal dengan nama jalan Diponegoro) oleh Roomsch Kerk en 

Armbestuur (Badan Pengurus Gereja) Surabaya dan pemilik tanah R.P. Van Alpen. Perjanjian 

jual beli ini memuat syarat penting yang isinya : 

1. Persil-persil tersebut hanya boleh digunakan untuk pendirian Rumah sakit dan rumah 

untuk biarawati. 

2. Jika dalam waktu 3 bulan pembangunan tidak dimulai dengan sungguh-sungguh, maka 

persil-persil tersebut harus dikembalikan dan uangnya akan dikembalikan pula tanpa 

bunga. 

 

   Cikal bakal Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ). 

   Untuk mendukung proses realisasi itu, pada tanggal 9 September 1920 dibentuk suatu 

perkumpulan bernama “Roomsch Katholiek Ziekenhuis te Surabaya Vereeneging (RKZV).  

Karena situasi politik, perkumpulan ini sulit untuk mendukung  pendirian Rumah Sakit Katolik 

tersebut, maka pemilik tanah memberi kelonggaran dengan merevisi perjanjian, yang 

memperlunak sanksi dalam perjanjian ini. 

   Tahun 1923,  Romo-romo Jesuit (SJ) digantikan oleh Romo-romo Lazaris (CM), maka 

kepanitiaan  pembangunan  berpindah tangan kepada Rm. De Bachere, CM. 

Pada tahun 1924 pemerintah menutup semua klinik dokter 

yang ada di Surabaya. Roomsch Katholiek Ziekenhuis te 

Surabaya Vereeneging (RKZV) memanfaatkan situasi 

dengan menyewa sebuah bangunan untuk mewujudkan 

berdirinya Rumah Sakit.  Bangunan bekas klinik dr. De 



Kock  di Jalan Oendaan Koelon no.31 Surabaya tersebut dijadikan rumah sakit dengan kapasitas 

35 tempat tidur. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1925 ditandatangani perjanjian sewa klinik.  

Berbagai macam cara diupayakan untuk mengundang  para biarawati yang bersedia menangani 

tugas perawatan di Rumah Sakit, namun sampai saat itu pun tidak berhasil.  

   Akhirnya, pimpinan Gereja dengan perantaraan Mgr. Verstraelen, SVD, dari Flores yang 

kebetulan berada di Surabaya menghubungi pimpinan para suster Misi Abdi Roh Kudus (SSpS) 

di Steyl Belanda, guna meminta bantuan tenaga suster biarawati untuk perawatan di Rumah 

Sakit. Permintaan tersebut dikabulkan. Setelah menempuh perjalanan berbulan-bulan dengan 

kapal laut dari Belanda ke Batavia, akhirnya pada tanggal 1 Mei 1925, Para Suster perintis tiba di 

Batavia dan kemudian dengan kereta ekspress melalui Semarang tanggal 03 Mei 1925, enam 

orang biarawati Suster Misi Abdi Roh Kudus (SSpS = Servarum Spiritus Sancti) dari Biara yang 

Pusatnya di Steyl Belanda, tiba pertama kali di Surabaya dengan kereta api ekspress di stasiun 

Gubeng Surabaya. Tanpa memperlihatkan keletihan, hari itu juga para suster sudah mulai 

bertugas, termasuk juga jaga malam, karena 2 (dua) pasien telah menanti. Enam Biarawati itu 

adalah : 

1. Sr. Jezualda, S.Sp.S 

2. Sr. Manetta, S.Sp.S 

3. Sr. Sponsaria, S.Sp.S 

4. Sr. Stephaniana, S.Sp.S 

5. Sr. Aldegonda, S.Sp.S 

6. Sr. Felicina, S.Sp.S. (sebagai pemimpin) 

 

   Pada saat itu roda misi regio Jawa mulai bergulir tanggal 3 Mei 1925 dan kemudian ditetapkan 

sebagai berdirinya Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya.  

   Misi pertama kedatangan SSpS di Jawa memang untuk merawat orang sakit di rumah sakit 

Katholik yang akan segera didirikan. Sr. Manetta pun yang adalah seorang guru, rela  belajar dan 

bekerja sebagai perawat, namun siapapun tidak bisa mengira bahwa Allah Roh Kudus telah 

mengobarkan hati para Suster untuk terbuka pada Kehendak Allah melalui karya misi. Dengan 

makin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit kecil itu makin kurang 

memadai. Pembangunan rumah sakit baru makin dirasa mendesak, tetapi di lain pihak RKZV 



selaku penanggungjawabnya mengalami kesulitan terutama berkaitan dengan dana. Tak ada jalan 

lain yang lebih baik kecuali menawarkan kepada para suster SSpS untuk meneruskan misi 

pendirian rumah sakit itu. 

   Pada tanggal 18 Juli 1933, berdirilah Yayasan Arnoldus dengan Sr. Jezualda SSpS sebagai 

Ketua, Sr. Nivita Linzt SSpS sebagai Sekretaris, dan Sr. Aldegonda SSpS sebagai Bendahara. 

Dan tanggal 20 November 1933 Pkl. 16:00 di atas tanah Reiniers Boulevard 136 (sekarang Jl. 

Diponegoro 51) dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan sebuah Rumah Sakit Katolik 

oleh Pastor Van Hall. 

   Pada tanggal 28 Oktober 1934 pembangunan tahap pertama Rumah Sakit dengan kapasitas 50 

tempat tidur telah selesai. Rumah Sakit Katolik diberkati dan 

diresmikan pembukaannya oleh Mgr. Th. De Bachere CM 

dan diberi nama : St. Vincentius a Paulo Roomsch Katholiek 

Ziekenhuis (RKZ). St. Vincentius a Paulo adalah pelindung 

karya perawatan orang sakit dan miskin. Ia mengimani 

bahwa “… dengan meringankan penderitaan tubuh manusia, 

maka jiwa (manusia) akan didekatkan pada Allah”.  Pesta 

St. Vincentius a Paulo sebagai pelindung Rumah Sakit Katolik di peringati setiap tanggal 27 

September. Bulan Nopember 1934 para penderita di Rumah Sakit Katolik Jl. Oendaan Koelon 

No. 31 Surabaya dipindahkan ke Rumah Sakit Katolik Jl. Diponegoro 51.  

   Pembangunan tidak terhenti meskipun untuk pendanaannya diperlukan perjuangan keras, di 

antaranya melalui penjualan obligasi. Tahun 1942, ketika kapasitas sudah mencapai 96 tempat 

tidur, terjadilah musibah. Tentara Jepang mengambil alih Rumah Sakit Katolik dan para Suster 

ditawan. Setelah Jepang menyerah kalah Rumah Sakit Katolik dijadikan Rumah Sakit Umum. 

Syukurlah pada akhirnya di tahun 1948 Rumah Sakit dikembalikan kepada para Suster SSpS dan 

kemudian mulai menata serta memperbaiki kembali Rumah Sakit. Berjalan bersama bergulirnya 

waktu, senantiasa diupayakan pembangunan fasilitas serta peningkatan dan pengembangan 

sumber daya manusia sebagai komitmen untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional, 

seiring perkembangan dan kemajuan pelayanan kesehatan. 



Demikianlah, terus menerus, Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo makin mempercantik 

diri untuk semakin pantas menjadi Rumah Sakit Pilihan, bagi mereka yang mendambakan 

kesehatan jiwa raga lewat sentuhan kasih yang memberi hidup. 

VISI: 

Menjadi Rumah Sakit Pilihan,  

Yang Berkomitmen Pada Kehidupan Yang Bermartabat,  

Dengan Dijiwai Semangat Kasih 

 

MISI: 

1. Memberi pelayanan kesehatan prima, yang menyeluruh, terpadu, aman dan berkualitas 

secara profesional, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi medis 

canggih.  

2. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bertanggungjawab, disemangati 

kasih dan rasa syukur. 

3. Membangun jejaring kerjasama strategis yang saling menumbuh-kembangkan di dalam 

dan di luar Rumah Sakit. 

4. Membangun, memelihara dan mengembangkan lingkungan Rumah Sakit yang rekreatif, 

edukatif, kotemplatif dan inspiratif serta harmonis terhadap kelestarian lingkungan dan 

perkembangan masyarakat. 

  

MOTTO:   Committed to HELP 

2 (to) >  pada 

Two > 2 kali, yang berarti selalu dan total. 

HELP adalah akronim dari: 

H: Honesty (Kejujuran) 

E: Empathy (Empati) 

L: Love (Kasih) 

P: Professionalism (Profesionalitas)  

Arti keseluruhan: 



Berkomitmen untuk selalu dan total membantu dan melayani dengan penuh 

kejujuran dan tergerak untuk empati, disemangati kasih, dan dilakukan secara 

profesional. 

FALSAFAH 

1. Manusia diciptakan Allah menurut citraNya yang luhur, oleh karena itu mempunyai hak 

untuk hidup dan mati secara layak dan bermartabat. 

2. Pelayanan kesehatan bagi semua orang tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status 

sosial, dan golongan politik dalam masyarakat. 

3. Pelayanan terintegrasi, yang dijiwai oleh semangat kasih yang tulus ikhlas untuk 

keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia serta lingkungannya. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan profesional berkelanjutan. 

5. Kerja-sama yang baik di dalam dan antar Rumah Sakit, dengan pemerintah, masyarakat, 

kelompok profesi, dan keahlian demi terciptanya pelayanan kesehatan yang profesional 

dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan jaman. 

 

NILAI – NILAI: 

KASIH dan RESPEK 

Dikobarkan oleh KASIH Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada martabat setiap 

orang. 

BELARASA 

Dengan semangat berkelimpahan melayani sesama yang menderita dengan tulus ikhlas.  

SOLIDARITAS 

Saling memberikan kontribusi secara bertanggung jawab demi kemajuan dan perkembangan 

pelayanan tertentu.  

PELAYANAN PRIMA 

Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan keselamatan pasien, demi tercapainya keutuhan 

hidup manusia dan lingkungannya.  

PROFESIONAL 

Berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal dengan pengetahuan terkini, sikap penuh 

kepedulian dan ketrampilan yang terintegrasikan, sesuai dengan bidang masing-masing. 

  



LOGO RSK: 

Lingkaran kuning: Kesetiaan tanpa batas dan kemurnian hati untuk mengabdi. 

Dasar hijau: Harapan yang menghidupkan. 

Rumah dengan salib: tempat berteduh dibawah naungan Salib, lambang  keselamatan umat 

manusia. 

Obor menyala: semangat kasih yang terus menyala memberikan kekuatan dalam pelayanan 

kepada Allah dan sesama. 

Aeskulaps: Penerapan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan   

kesehatan untuk menyembuhkan mereka yang sakit.   

   Perkembangan yang demikian pesat juga menantang Para Suster untuk terus mengupayakan 

memberikan pelayanan terbaik, termasuk pendirian bidang pendidikan keperawatan yang diawali 

dengan dibukanya kursus Pengamat Kesehatan pada tahun 1953  menjadi Pendidikan 

Pembantu Perawat bagi lulusan SD  dan Pendidikan Pengatur Rawat untuk lulusan SMA (1954) 

 Akademi Keperawatan (1986)  STIKES (Prodi D3 Keperawatan, D3 Fisioterapi, S1 

Keperawatan Jalur A dan B, Program Prefesi Ners (2006). 

 

   III. JENIS PELAYANAN KESEHATAN 

 

   Selain RSK St. Vincentius a Paulo Surabaya, karya kesehatan di Provinsi Jawa ada di beberapa 

daerah dengan gambaran singkat sebagai berikut: 

 

(1) RSK Budi Rahayu Blitar 

   Pada awalnya bernama Louisa Kliniek, merupakan tanah milik perkebunan Gondang 

Tapen. Tahun 1936 Para Suster datang dipimpin oleh Sr. Imaculata melayani perawatan dan 

bagian adminstrasi sehari-hari. Klinik ini kemudian diganti namanya sesuai dengan nama 

pelindung yang dipilih para Suster: Elisabeth Kliniek, dengan kapasitas 20 tempat tidur, 

awalnya hanya untuk melayani para karyawan perkebunan mulai pekerja rendahan hingga 

para petinggi. Para Suster tidak hanya berhenti melakukan pelayanan dalam gedung namun 

turun ke kampung-kampung untuk memberikan pelayanan kesehatan. Perjuangan para suster 

tidak hanya karena jaman perang namun juga kemiskinan yang melanda masyarakat juga 

menimpa kehidupan Para Suster beserta rumah sakitnya. Air tajin dijadikan pengganti susu 



dan kain korden menjadi  bahan pakaian bayi. Saat itu rumah sakit diambil alih oleh 

Pemerintah Indonesia, karena ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya (orang Belanda). 

Praktis para Suster hanya menjadi pegawai pemerintah. Untuk memenuhi peraturan 

pemerintah yang mengharuskan pemakaian nama Indonesia maka Louisa Kliniek menjadi 

Klinik Budi Rahayu.  

   Perang memang berakhir, namun kemiskinan tidak otomatis berakhir, klimaksnya pada 

pristiwa GESTOK, di mana pihak tertentu ingin mengambil alih rumah sakit. Para suster 

berjuang keras bersama Roh Kudus untuk memperoleh hak milik atas Rumah sakit ini.  Baru 

kemudian pada tahun 1970-an  Rumah Sakit menjadi milik SSpS secara sah di bawah 

pengelolaan Yayasan Yosef. Untuk pengembangannya masih diperlukan perjuangan karena 

tanah yang berada persis di belakang bangunan adalah milik tentara. Dengan pendekatan dan 

negosiasi, akhirnya tanah itu bisa ditukar dengan tanah lain milik SSpS. Dengan pembelian 

tanah tambahan sekitar tahun 1990, maka terbukalah jalan untuk pengembangan selanjutnya. 

Tahun 1992 diresmikanlah paviliun serta fasilitas penunjang medis baru atas bantuan 

Misserior. Sejak saat itu perkembangan terus berlanjut, hingga kini memiliki kapasitas 120 

tempat tidur untuk melayani penderita rawat inap. Mulai tahun 2013 Pengelolaan RSK Budi 

Rahayu dilakukan pemisahan dengan dibentuknya Yayasan Rumah Sakit Budi Rahayu, 

sesuai dengan system regulasi pemerintah. 

 

(2) RSK St. Antonius Ampenan Lombok. 

      Inisiatif  pembangunan sebuah rumah sakit di Ampenan muncul dari Chung Hua Chung 

Hueei, sebuah perkumpulan sosial orang-orang Tionghoa (1948/1949) atas anjuran dokter Liem 

yang bekerja sebagai dokter pemerintah. Perkumpulan ini kemudian mengadakan perjanjian 

dengan misi Katolik di Lombok, di mana mereka berjanji menyediakan tanah, membangun dan 

menyediakan fasilitas  sebagai rumah sakit berkapasitas 200 tempat tidur. Sedangkan pihak Misi 

diminta menyediakan staf medis untuk jangka waktu 10 tahun dan setelah itu rumah sakit akan 

diambil alih Chung Hua Chung Hueei untuk dikelola. Saat itu Pastor A.  De Boer, SVD, menjadi 

satu-satunya Pastor di Mataram. Sebagai kelanjutan perjanjian itu, Pimpinan Misi Katolik Pater 

Simon Buis, SVD, berkorespondensi dengan dokter Liu, seorang dokter asal Kwantung yang 

berijasah University Muenchen Jerman. Korespondensi ini kemudian dilanjutkan oleh Pater 

Gierlings, SVD, yang tiba dari Tiongkok. Tahun 1950 terjadi krisis ekonomi, devaluasi 50%, 



akibatnya Chung Hua Chung Hueei, diam-diam membatalkan rencana di atas. Hanya ada 3 tokoh 

secara pribadi yang berjanji membantu, tetapi hanya satu yang setia pada janjinya dengan 

membantu Rp. 10.000,-. Menghadapi kenyataan ini Pater Gierlings tetap melanjutkan misi 

pendirian rumah sakit itu dan dengan usaha trial and error (uji coba) melihat sejauh mana 

kemungkinan realisasinya, dimanfaatkannya sebuah bekas gedung sekolah Tionghoa. Ruang 

kelas dipakai sebagai poliklinik sedangkan ruang guru untuk dokter. Ketika dr. Liu tiba, muncul 

kesulitan karena ijasahnya tidak diakui di Indonesia. Keteguhannya pada komitmen 

menyelamatkan misi ini, dengan menolak tawaran-tawaran lain, selain Mataram dan bahkan 

memutuskan untuk memilih pulang kembali jika tidak bisa berkarya di Lombok.  

   Perjuangannya membuahkan hasil. Maka pada tanggal 8 Desember 1950 poliklinik dibuka dan 

atas keinginan dr. Liu diberi nama St. Antonius dari Padua. Pasienpun datang berlimpah dan 

makin banyak yang rawat inap, namun tidak ada fasilitas untuk menerima mereka. Dokter Liu 

menegaskan bahwa tanpa para suster religius, ia tidak berani maju untuk menyediakan sarana 

rawat inap. Pihak SVD mencoba meminta bantuan “Medische Missiezuzters” dan juga Serikat 

Suster-Suster Dina St. Yosef, tapi tidak berhasil. Maka Pater J. Van der Heyden, SVD yang 

adalah Asisten Jendral SVD menghubungi Pimpinan Jendral SSpS di Roma. Hasilnya pada 

tanggal 19 Maret 1952 Sr. Arnulpha yang saat itu Regional Jawa dan Pemimpin RKZ, Sr. 

Winfrida berangkat ke Lombok untuk meninjau misi baru itu. 

   Pada tanggal 3 Mei 1952, Sr. Felicina sebagai asisten Regional menghantar Sr. Ittaberga,  Sr. 

Marthana dan Sr. Gebhardina sebagai perintis pertama dengan Sr. Ittaberga sebagai 

Pemimpinnya. Karena peraturan pemerintah, tahun 1980 terbentuknya Yayasan Antonius, yang 

diketuai oleh awam, Sr. Godeliva sebagai bendahara, Sr. Annaberga sebagai tata usaha. Setelah 

menghadapi dan menyelesaikan masalah, melalui berbagai perubahan pengurus Yayasan dan 

Direktur Rumah Sakit, akhirnya pada tanggal 1 Januari 1991, seluruh kepengurusan Yayasan 

dipegang oleh Para Suster SSpS. Ketua yayasan Sr. Monique, mengupayakan bantuan dana dan 

renovasipun dimulai.  

 

(3) Klinik Utama Bersalin Margi Rahayu Batu 

   Awalnya untuk memenuhi permintaan Uskup Malang sekaligus untuk mengenal 

masyarakat setempat, tahun 1958 dibuka poliklinik di bangunan samping Biara St. Maria 

(tempat berlibur para Suster). Klinik ini tercatat sebagai karya atas nama Yayasan Arnoldus, 



meskipun tanah yang digunakan dibeli dengan sertifikat atas nama Yayasan Yosef. Ini terjadi 

karena pihak yang berwenang di bidang kesehatan sudah mengenal dan mempunyai 

kepercayaan kepada Yayasan Arnoldus sehingga mereka berharap Yayasan Arnolduslah 

yang bertanggung jawab atas karya ini.  

   Tahun 1966 bekas bangunan lama di sebelah kiri dibangun seadanya tanpa mengubah 

fondasi asal dan dibuka BKIA dan Klinik Bersalin “Margi Rahayu” di lantai dasar sedangkan 

di lantai dua yang dari kayu digunakan untuk asrama karyawan. Karya kesehatan ini 

berpelindungkan St. Mikhael. Ijin klinik tersebut menjadi BP/RB/KIA”Margi Rahayu”. 

Dengan aturan pemerintah terbaru maka perijinan klinik mulai tahun 2013 menjadi Klinik 

Utama Bersalin Margi Rahayu, yang disamping memberi pelayanan persalinan normal / 

alami juga pelayanan kesehatan dasar lainnya dan akupunctur. 

 

(4) RB/BP Pantisila  PAUD 

   Rumah Bersalin Pantisila berdiri tahun 1960 dengan kapasitas 4 tempat tidur dan 

meminjam tempat di praktek dr. Hadiwidjojo di Jalan Gajah Mada. Klinik ini kemudian 

makin terkenal dan menjadi pilihan masyarakat, sehingga kapasitasnya makin tak 

mencukupi, sehingga pindahlah ke Jl. Baliwerti No.3 bekas rumah NV Praktijk yang 

kondisinya sangat tidak memadai. Tahun 1967, Mgr. Paulus Sani, SVD, pengganti Vikep 

meminta para Suster SSpS untuk mengembangkan Poliklinik dan Rumah Bersalin  di 

Singaraja. Maka Sr. Nolandis, Sr. Ittaberga dan Sr. Elvire berangkat ke Bali untuk 

merintisnya.  Keadaan klinik saat itu kurang layak, bahkan tidak memungkinkan bagi  para 

Suster untuk tinggal di sana. Namun hal ini tidak mengurangi semangat para Suster untuk 

berkarya di sana. Di tahun itu juga dibukalah komunitas baru dengan Sr. Theodardis sebagai 

Pemimpin pertamanya.  Dengan pindahnya keuskupan ke Denpasar, bekas gedungnya di Jl. 

Ratulangi (sekarang Jl. Gunung Agung) dibeli oleh para Suster SSpS untuk dijadikan 

Poliklinik, BKIA, Klinik Bersalin, Asrama dan Susteran. Rupanya ini dirasa juga kurang 

memadai, sehingga pada tahun 1970 dibangunlah gedung baru di bagian belakang untuk 

Klinik Bersalin, BKIA, asrama karyawati dan Susteran, sedangkan Poliklinik memakai 

gedung lama. Pelayanan RB/ KIA/ Poliklinik Pantisila dirasa sudah tidak relevan lagi, karena 

pemerintah daerah sudah mandiri dan telah membangun  rumah sakit-rumah sakit serta 

Puskesmas yang baik. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 



terhadap layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan dan jaminan persalinan. 

Sementara itu biaya operasional dirasakan semakin berat, SDM yang tersedia kurang. Situasi 

tersebut mendukung evaluasi realita karya pelayanan yang berada di Singaraja Bali. Melalui 

proses disermen serta kepercayaan yang mendalam pada penyelenggaraan Allah dan dengan 

besarhati dilakukanlah penutupan RB/ KIA/ Poliklinik Pantisila yang sudah 55 Tahun 

melayani masyarakat sekitar dan dialih fungsi menjadi Taman Bermain (Penitipan) Anak/  

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Perlahan tetapi pasti, bertumbuh sebagaimana Allah 

menghendaki kehadirannya. Para suster SSpS secara langsung mendampingi demi 

membentuk karakter dasar generasi masa depan yang mandiri, bermartabat dan beriman kuat. 

Akhir Tahun 2014 jumlah mencapai ± 70 anak batita dan balita. 

 

(5) RSK Bhakti Wara Pangkalpinang 

   Kehadiran Para Suster untuk berkarya dan membantu Keuskupan Pangkalpinang dalam 

mengelola Rumah Sakit Katolik Bhakti Wara khususnya di bidang Keperawatan dan Pastoral 

Care mulai 25 Agustus 2003. Dengan kapasitas 60 tempat tidur. 

 

(6) RSK Dian Harapan Waena Papua 

   Tanggal 17 April 2012 merupakan hari yang penuh berkat bagi Kongregasi para Suster 

SSpS khususnya para SSpS Provinsi Jawa, karena pada tanggal ini rumah Komunitas SSpS 

di Papua diberkati oleh Mgr Leo Laba Ladjar OFM. Rumah Komunitas di Waena sudah 

dilengkapi fasilitas berupa 4 kamar tidur, 1 ruang Kapel, 1 ruang dapur dan kamar cuci. 

Berdasarkan letak Geografis, rumah Komunitas Waena ini berada di tengah-tengah, di 

samping kanan dan kirinya ada rumah Seminari dan Asrama Putra/Putri untuk 

mahasiswa/siswi yang study di STPK. Sedangkan di bagian belakang, ada rumah HOSPICE 

tempat merawat orang-orang yang terinfeksi HIV/ AIDS. Pada Misa pemberkatan rumah 

Komunitas di Waena-Papua, Mgr Leo Laba Ladjar OFM juga menyampaikan tugas 

perutusan sekaligus tempat tugas bagi para Suster SSpS yang dipercaya berkarya di Waena, 

Papua, yaitu membantu: di Asrama, Sekolah Tinggi Pastoral dan di bidang keperawatan 

Rumah Sakit Dian Harapan, milik Keuskupan Jayapura. Melihat situasi dan kondisi 

masyarakat Papua, Misi SSpS dirasakan sangat relevan dan memberikan harapan bagi masa 

depan, karena masih banyak generasi muda yang dijumpai khususnya yang tinggal di Asrama 



dan Study di STPK. Diharapkan masih menemukan orang muda yang memiliki hati dan 

semangat untuk membangun Papua menjadi lebih baik, khususnya memperbaiki SDM-nya 

meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.  

   Tempat Misi di Papua sangat membutuhkan Suster-suster SSpS yang kuat, baik secara fisik 

maupun mental dan sabar. Satu hal yang saat ini membutuhkan kesiap-sediaan dan segera 

bertindak yaitu dalam bidang pendidikan supaya masyarakat Papua lebih “human” karena 

masih banyak dijumpai orang-orang dengan mental tidak mau bekerja, selain itu juga yang 

menjadi keprihatinan sekaligus tantangan bagi para Suster yang sudah bertugas di bidang 

pendidikan di Kali Bom, yaitu anak-anak sekolah sudah dibebaskan  dari pembayaran SPP 

sejak SD namun mereka tidak mau belajar. Saat ujian tidak bisa namun minta diluluskan 

semua, meskipun nilainya tidak memenuhi target.  

   Satu pengalaman yang paling mengesan bagi Sr Deodatis adalah saat berbagi pengalaman 

bersama para Suster di Komunitas Abdi Roh Kudus di Kali Bom, di mana mereka 

merindukan seorang Suster senior yang masih kuat dan bersedia bermisi di Papua, yang 

tinggal di komunitas, yang mendoakan dan mempersatukan serta setiap kali para Suster pergi 

maupun kembali dari tempat tugasnya masih ada seorang Suster yang tinggal di Komunitas. 

Sr. Maria Widjaya menambahkan bahwa, Suster senior yang dirindukan para Suster di 

komunitas Abdi Roh Kudus di Kali Bom adalah Suster senior yang mempunyai semangat 

muda.  

   Biaya hidup di tanah Papua mahal dan berat. Tanah Papua saat ini masih menantikan 

uluran tangan para Suster SSpS yang bersedia untuk membantu masyarakat di bidang 

pendidikan dan martabat manusia. Semangat kesabaran, keberanian dan totalitas para suster 

SSpS dalam melayani di tanah Papua sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.  

 

(7) STIKES St. Vincentius a Paulo Surabaya 

      Sejarah STIKES Katolik St. Vincentius A Paulo ( STIKVINC) seiring dengan kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan. Perdirinya STIKVINC bermula untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang menderita sakit di Rumah Sakit Katolik 

St. Vincentius A Paulo (RKZ) untuk membantu pelaksanan pelayanan.  



    Maka para Suster Misi Abdi Roh Kudus (SSpS) menanggapi kebutuhan tersebut dengan 

mendirikan Sekolah Pembantu Perawat pada Januari 1954 sambil menunggu ijin untuk 

mendirikan sekolah perawat. Berkat doa dan kasih Allah Tritunggal maka pada 8 bulan 

berikutnya barulah mendapat ijin untuk pendirian sekolah perawat yang pada waktu itu disebut 

Pengatur Perawat hingga tahun 1981. Pendidikan ini dari pendidikan dasar SMP ditambah 3 

tahun pendidikan Pengatur Perawat. Selain itu pada tahun 1956-1961 dibuka Pendidikan 

Pengamat Kesehatan Berijasah C, pendirian ini dimaksudkan agar pelayanan perawatan sehari- 

hari memiliki pengetahuan yang cukup dan trampil, dengan pendidikan dasar SMP ditambah 2 

tahun pendidikan Pengamat Kesehatan C. Pada tahun 1958-1961 karena tuntutan masyarakat 

akan mutu pelayanan kesehatan yang meningkat sehingga pendidikan pembantu perawat yang 

semula dari SD ditambah pendidikan 2 tahun berubah dari SMP ditambah 1 tahun pendidikan 

sebagai juru kesehatan sehingga mereka mempunyai bekal dasar perawatan dengan gelar juru 

Kesehatan. Juru kesehatan ini juga bisa melanjutkan ke Pengamat Kesehatan dengan menambah 

pendidikan 2 tahun. Pada Tahun 1961 – 1981 dibuka pendidikan bidan, pendidikan ini bertujuan 

untuk menolong masyarakat kecil dan terlantar (Ibu dan Anak melalui BKIA). Pendidikan bidan 

ini dari Pengatur perawat ditambah 2 tahun pendidikan bidan atau dari SMA ditambah 

pendidikan 2 tahun kebidanan. 

   Pada tahun 1980-1990 Pendidikan Pengatur rawat dikonversi menjadi Sekolah Perawat 

Kesehatan (SPK). Hal ini berdasar kebijakan pemerintah, bahwa perawat lebih mengarah pada 

pelayanan, tidak hanya pelayanan di rumah sakit tetapi pelayanan komunitas, sehingga secara 

otomatis mengubah kurikulum dan metode pengajaran pendidikan perawat, di mana metode yang 

digunakan pada saat itu adalah “Learning By Doing“ sehinga para siswa mulai praktek 

komunitas.  

   Pada tahun 1987 – 2005 sekolah perawat menjadi Akademik Keperawatan (AKPER) sesuai 

kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan perawat di pelita V 

(Lima). SK Pendirian AKPER No : 867/MENKES/SK/XI/1986. Pada tahun 1989 sampai 1997 

dibuka program Pendidikan Bidan kembali guna memenuhi kebutuhan masyrakat akan kesehatan 

Ibu dan Anak.  

   Tahun 2006 sampai sekarang dijadikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yang 

merupakan pengembangan dari AKPER dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia nomor 103/D/O/2006 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi 



keperawatan S1, dan kini telah memiliki 3 prodi sudah terakriditasi oleh BAN.PT yaitu prodi S1 

Keperawatan No. SK : 025/BAN-PT/AK-XIII/S1/XI/2010, Prodi D3 Keperawatan No. SK : 

009/BAN-PT/AK-XI/Dpl-III/VIII/2012, Prodi D3 Fisioterapi No. SK : 004/BAN-PT/AK-

XII/Dpl-III/V/2012, dan telah mendapat ijin penyelengaraan program profesi sebagai kelanjutan 

dari S1 Keperawatan No: 145/E/O/2012. Kini STIKES berada dibawah naungan yayasan 

Pendidikan Kesehatan Arnoldus. STIKVINC telah meluluskan 2686 tenaga kesehatan yang kini 

tersebar baik dalam maupun luar negeri.  

 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

VISI : 

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Kesehatan yang berkomitmen pada profesi demi 

kehidupan  

MISI : 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis kompetensi, seiring 

perkembangan dan tuntutan global, dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan sistem jejaring untuk peningkatan kualitas lulusan dan pendidikan secara 

umum. 

2. Mempromosikan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian yang mendukung 

pengembangan ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran, guna meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis, inovatif, dan progresif.  

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan demi peningkatan derajat kesehatan bangsa. 

4. Membentuk mahasiswa menjadi pribadi profesional yang berpihak pada kasih, 

kebenaran dan kehidupan.  

5. Mengembangkan budaya relasi dan lingkungan yang memberi hidup yang 

mendukung terselenggaranya pendidikan akademik secara profesional, memberi 

iklim yang sehat bagi pembentukan pribadi yang berkarakter, dan mendorong 

daya kreativitas mahasiswa.  

 

 



TUJUAN :  

1. Menghasilkan lulusan tenaga-tenaga profesional dibidang kesehatan yang berdaya 

saing  di tingkat global, terintegrasi dalam pribadi yang utuh dan mandiri, dengan 

dijiwai semangat    kasih dan berpihak pada kehidupan.  

2. Mewujutkan suatu masyarakat akademik, yang menjujung tingkat nilai kehidupan 

dan mengembangkan lingkungan kampus yang inovatif , kreatif, edukatif serta 

harmonis terdapat kelestarian lingkungan. 

       3.  Menghasilkan karya penelitian sebagai komitmen pada pengembangan ilmu  

             kesehatan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk 

             kepedulian tehadap pengembangan kesehatan masyarakat.  

  

III. UPAYA TETAP EKSIS 

 

   Masing-masing Unit Karya SSpS bidang Kesehatan terus berbenah, bergulat dan bergerak 

maju dalam semangat perubahan dan menjadikan keselamatan pasien sebagai fokus dalam 

pelayanan. Menyadari akan tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dewasa ini, 

menantang setiap unit karya untuk berbenah diri. Mimpi akan berhenti menjadi mimpi, jika tidak 

didukung kerja-keras. Saat ini di Surabaya tidak kurang dari 53 rumah sakit (2013), dan ijin 

pendirian rumah sakit masih belum ditutup. 

    Dari segi pendanaan, haruslah semakin cermat dimanfaatkan dana yang terbatas dibanding 

mereka yang bermodal kuat sehingga bisa mempunyai fasilitas lengkap. Kebutuhan dan 

pemanfaatan akan sarana-prasarana (gedung medis dan peralatannya) harus seefektif dan 

seefisien mungkin. Proses berbenah mengantar pada kesadaran, bahwa tidak cukup hanya 

“serving” tapi harus sampai pada “caring” dalam memberi pelayanan kepada pasien. Asuhan 

keperawatan yang baik perlu dibarengi dengan semangat “Serve with Joy” dalam 

pelaksanaannya. Spiritualitas “hati yang penuh syukur” diusahakan untuk ditanam-tumbuh-

kembangkan dalam setiap kesempatan yang ada, seiring dengan usaha memenuhi harapan 

Kongregasi bahwa unit-unit karya kami semakin missioner dan berkomitmen pada kehidupan. 

   Kurangnya donator menantang agar tetap menghidupi semangat berbagi. Kepekaan akan 

gerakan Roh sangat dibutuhkan saat menghadapi pasien yang meminta/ membutuhkan bantuan. 

Bisa jadi permintaan keringanan yang hanya satu juta rupiah tidak diluluskan tetapi pasien lain 



diberikan pembebasan hingga dua ratus juta rupiah. Dan memang pada kenyataannya, setiap 

tahun selalu ada titipan Allah yang meminta kemurahan hati kita secara ekstra, dan Allah yang 

Mahamurah yang membalasnya dengan berlipat-ganda. 

    Mengingat bahwa karya Kesehatan (rumah sakit) adalah sangat kompleks, padat karya, padat 

SDM, padat hukum, padat biaya dan padat risiko. Diusahakan agar selalu jeli dan mengikuti 

peraturan perundangan yang ada, agar dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Ketidak-

pastian yang menghadang pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang Jaminan Kesehatan 

Semesta yang mulai diterapkan tahun 2014 namun peraturan pelaksanaannya masih belum jelas 

benar.  

 Mempertahankan Mutu Pelayanan Kesehatan 

   Sering kita dengar bahwa Institusi yang dikelola oleh Para Suster selalu bersih dan bermutu. 

Pandangan itu juga ingin dan selalu dipertahankan, agar nilai plus tetap hadir dan berkembang, 

tidak hanya sebagai slogan tetapi juga menjadi ciri khas. Pada setiap pelayanan kesehatan 

terdapat beberapa unsur yang bersifat pokok yakni : 

a. Unsur Masukan 

   Yang dimaksud dengan unsur masukan adalah semua hal yang diperlukan untuk 

terselenggaranya suatu pelayanan kesehatan. Unsur masukan yang terpenting adalah tenaga, 

dana, dan sarana. Secara umum disebutkan apabila tenaga dan sarana ( kuantitas dan kualitas) 

tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ( standart of personnels and facilities), serta 

dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka sulit diharapkan  untuk dapat mencapai 

mutu pelayanan kesehatan. Disinilah pentingnya strategis, untuk mengelola dari keterbatasan 

namun tetap dapat memberikan mutu pelayanan kesehatan. 

b. Unsur lingkungan 

   Yang dimaksud dengan unsur lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi 

penyelenggara pelayanan kesehatan. Untuk suatu instansi kesehatan, keadaan sekitar yang 

terpenting adalah kebijakan, organisasi dan manajemen. Hal tersebut hendaknya saling 

mendukung dan sesuai standar yang diharapkan. Jika tidak sesuai maka sulitlah diharapkan 

dalam pencapaian mutu pelayanan kesehatan.  



c. Unsur Proses 

   Yang dimaksud dengan unsur proses adalah semua tindakan yang dilakukan pada waktu 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Tindakan tersebut dapat dibedakan atas dua macam 

yakni tindakan medis dan non-medis. Secara umum disebutkan apabila kedua tindakan ini tidak 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka sulitlah diharapkan tercapainya mutu 

pelayanan kesehatan.  

d. Unsur Output 

   Yang dimaksud dengan unsur output adalah yang menunjukan pada penampilan pelayanan 

kesehatan. Penampilan dapat dibedakan atas dua macam. Pertama penampilan aspek medis 

pelayanan kesehatan. Kedua penampilan aspek non-medis pelayanan kesehatan. Disebutkan 

apabila kedua ini tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka berarti pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan bukan pelayanan kesehatan yang bermutu. 

   Bagi masyarakat yang dimaksud dengan pelayanan yang baik adalah: kecepatan pelayanan, 

keramahtamahan, dan komunikasi yang baik, baik tenaga medis maupun non medis. Jadi 

masyarakat tidak mempersoalkan dokter lulusan dari mana, apakah laki-laki atau perempuan, 

suku atau agamanya, karena sampai sekarang pelayanan yang cepat dan ramah tamah sangat 

dibutuhkan. Dengan meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi keadaan sosial 

masyarakat juga semakin meningkat di mana masyarakat semakin sadar akan pentingnya kualitas 

pelayanan kesehatan. Mereka mencari pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan yang 

menawarkan banyak pilihan layanan. Mereka mengevaluasi berdasarkan kacamata pasien.    

Mutu juga mencakup atribut kualitas pelayanan seperti kehandalan, daya tangkap, simpati, 

kenyamanan, kebersihan dan keramahan. Dari sudut pandang masyarakat, kualitas pelayanan 

bisa berarti suatu empati dan tanggap akan kebutuhan pasien, pelayanan yang selalu berusaha 

memenuhi kebutuhan dan harapan pasien, sehingga pasien mangalami rasa puas.  

 

 

  



IV. UPAYA MENYIKAPI REGULASI PEMERINTAH – BPJS 

 

   Mempersiapkan berbagai sarana prasarana dalam menunjang program pemerintah tersebut 

dengan tetap mempertimbangakan aspek Misi dari kehadiran Para Suster dalam karya karitatif. 

Beberapa strategi sudah disiapkan antara lain dengan memperkuat Rawat Jalan, namun masih 

banyak yang menjadi kendala antara lain keterbatasan dana dan tenaga kerja. Disinilah 

pentingnya bekerja strategis dengan perencanaan dan pengendalian yang baik, meski dengan 

situasi dalam keterbatasan. Serta mengikuti perkembangan situasi perumahsakitan maupun 

peraturan-peraturan yang ada termasuk keuangan dan perpajakan.  

 

V. PERAN PARA SUSTER SSpS DI MASING-MASING KARYA TERSEBUT 

  

   Para suster yang berkarya didalamnya dan berinteraksi langsung dengan mitra misi diharapkan: 

1. Menghidupi dan mempromosikan nilai-nilai kongregasi serta nilai-nilai yang telah di 

canangkan dalam Visi dan Misi pada masing-masing unit karya.  

2. Melalui aktivitas pelayanan sehari-hari maupun kegiatan pengembangan karakter 

setiap karyawan dapat mengalami kepenuhan hidup sebagai pribadi yang dipanggil 

dan diutus Allah.  

3. Setiap mitra misi mampu menghayati perannya sebagai mitra misi para suster SSpS 

dalam perutusan yang satu dan sama.  

4. Dengan demikian mampu hadir sebagai unit karya kesehatan yang misioner, dengan 

kekhasan yang semakin dirasakan oleh masyarakat, yaitu totalitas komitmen pada 

kehidupan. 

   Dengan demikian harapan Kongregasi SSpS seirama dengan harapan insan kesehatan, yaitu 

dengan mengutamakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien telah menjadi fokus dan 

komitmen pelayanan, serta diupayakan menjadi budaya di unit karya masing-masing. 

Keselamatan pasien terjadi karena peran serta setiap unit dan bagian sebagai satu mata rantai 

pelayanan holistik. Demikian pula kebiasaan beraktivitas dalam tim menumbuhkan 

“interconected”, semangat persaudaraan, penghargaan terhadap keberbedaan dan kerja-sama 

yang sinergis di antara para karyawan dan juga di antara unit/ bagian yang ada. 

 



VII. YAYASAN ARNOLDUS DAN YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN 

ARNOLDUS 

 

  Yayasan Arnoldus adalah badan hukum yang didirikan oleh SSpS yang dipercaya untuk 

mengelola unit karya kesehatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) St. Vincentius a 

Paulo Surabaya. Karena adanya perubahan perundang-undangan Rumah Sakit ( UU nomor 44 

Tahun 2009) bahwa Yayasan yang mengelola Rumah Sakit tidak diperkenankan mengelola 

pendidikan sekaligus, dari peraturan pemerintah tersebut maka didirikanlah Yayasan Pendidikan 

Kesehatan Arnoldus sebagai badan hukum yang menyelenggarakan STIKES St. Vincentius a 

Paulo Surabaya. Yayasan diharapkan turut menganimasi dan mengiring perjalanan pelayanan 

unit karya yang dikelolanya agar tujuan dari Misi tersebut dapat terlaksana. Karya Pelayanan 

Kesehatan SSpS diupayakan agar mampu memberikan nilai-nilai Kristiani: 

1. Terapi Holistik 

a. Manusia merindukan hidup dalam kepenuhan, hidup bahagia, sempurna 

b. Orang sakit merasa tidak sempurna secara fisik, mental dan spiritual  merasa 

teralienasi. 

c. Perasaan teralienasi dari sesama, diri dan Allah. 

d. Terapi holistik adalah penyembuhan dengan membangun relasi bersahabat. 

2. Terapi Kristiani 

a. Firman itu adalah Allah dan Firman itu menjadi manusia  

(Yoh. 1:14) 

b. Penyembuhan bukan hanya spiritual tetapi juga fisik. 

c. Yesus bersabda: “sembuhkan orang sakit, usirlah setan”. 

d. Missio Spiritus: terapi Kristiani adalah mengusir “roh jahat” yang mengganggu 

relasi dengan diri, sesama dan Allah. 

3. Seperti Yesus 

a. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa penderitaan menarik seseorang lebih 

dekat kepada Tuhan dan Dia tidak ingin mengembangkan perilaku salah “memuja 

sakit”, karena Dia tahu bahwa yang MENYELAMATKAN BUKANLAH 

PENDERITAAN MELAINKAN KASIH. 



b. Penderitaan si sakit juga dirasakan oleh Yesus sendiri yang demikian mengasihi 

(Belar-asa, compassionate). Tanpa rasa takut oleh masalah hygiene ataupun alasan 

religius orang Samaria yang baik hati. 

c. The art of Relationship of Jesus: listening, Dialog and Truth-Trust 

i. Yesus mendengarkan, lalu masuk dalam dialog lewat pertanyaan-pertanyaan. 

ii. Yesus selalu mengangkat “sumber daya” dalam diri pribadi si sakit, jadi proses 

penyembuhan terjadi dalam kerangka relasi. 

iii. Yesus menstimulus Iman ybs., yaitu kemampuannya untuk persaya dan 

tergantung pada Allah. 

iv. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah tanda keselamatan. 

Penyembuhan oleh Yesus membutuhkan waktu dan usaha dari Yesus, bukan 

sekedar sulap, melainkan suatu perjumpaan pribadi yang memakan waktu dan 

energi fisik maupun mental untuk membawa dia yang sakit kepada relasi yang 

menghidupkan. 

v. Setiap penyembuhan mengacu pada peristiwa kebangkitan Yesus: ada Salib dan 

kekuatan paradoksnya. 

 

 DAFTAR PUSTAKA: 

- Kliping Koran berdirinya RSK tahun 1934. 

- Kliping Koran pada pesta 25 tahun RSK 1950 

- Kliping Koran pada pesta 50 tahun RSK 1975 

- Buku “Menyusuri jejak Misionaris Abdi Sang Api” Kenangan 75 tahun Propinsi jawa 

- Buku Kenangan 100 thn SSpS 

- Buku “Ein Rebenhang im Wahren Weinberg” ditulis oleh Sr. Assumpta Volpert SSpS. 

- Buku Menapak Jejak Misionaris Lazaris, jilid 1-4 disusun oleh Rm. John Tondowidjoyo, 

CM 

- Website RKZ Surabaya, www.rkzsurabaya.com 

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

                                    &&&&&&    *Sr. Lucia, SSpS: Kepala Radiologi RKZ Surabaya. 

http://www.rkzsurabaya.com/
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MENGAPA RUMAH RETRET? 

 

Mengapa SVD membangun rumah retret? Apakah mengikuti hukum penawaran dan 

permintaan? Rumah retret ternyata juga merupakan ’bisnis yang menjajakan sesuatu’. Maka 

membangun fasilitas ini selalu menuntut banyak pertimbangan: di mana akan dibangun, sarana 

transportasi yang mendukung, air yang tersedia, jumlah ruangan dan penataan ruangan, berapa 

tarif yang hendak dipatok, bagaimana mempromosikannya, dan sebagainya. Rumah retret Tugu 

Wacana, Cisarua, mengalami penataan bangunan dan ruangan berulang kali dalam upaya untuk 

memuaskan para pelanggan. Calon pemakai rumah retret juga sangat memperhatikan kualitas 

dan kelezatan makanan. Rumah retret yang dikenal tidak mampu memenuhi selera banyak orang 

akan ditinggalkan dan dijauhi calon pemakai. Inilah pernik-pernik pergumulan para pengelola 

rumah retret. 

Hukum ekonomi itu ternyata bukan melulu perkara fisik. Banyak bisnis sebenarnya 

menawarkan dan menjual gaya hidup. Gaya hidup dan psikologi serta prioritas nilai-nilai yang 

dipegang orang menjadi faktor dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, bagian yang 

paling menantang, dan mungkin paling sulit, dalam pengelolaan rumah retret adalah 

pembentukan karakter fasilitas ini. Mempertahankan karakter dan branding dengan integritasnya 

itu membutuhkan waktu yang panjang dan komitmen serta kesabaran dan ketekunan. 

Perlu pemahaman atas kebutuhan psikologi dan tata nilai manusia zaman ini. Ini 

menjadipenting juga untuk seluruh karya pastoral dan pelayanan SVD sekarang ini termasuk 

karya propria rumah retret. Pengelola bergumul dan menimbang-nimbang kepuasan rohani 

macam apa yang dibutuhkan dan berguna untuk orang zaman ini. 



Yang sebenarnya juga menelikung banyak orang yang melayani di lingkungan Gereja 

yang dituntut profesionalitasnya yaitu menemukan penjelasan kebutuhan psikologi dan spiritual 

macam apa yang diminati dan dibutuhkan orang yang dilayani. Kesalahan diagnosa membuat 

dokter dengan kapasitas dan alat canggih pun gagal menyembuhkan sakit sang pasien. 

Kebutuhan umat itu selalu plural dan beranekaragam. Ini pula yang bisa menjelaskan mengapa 

sekarang ini tidak ada karya rumah retret yang sedemikian menonjol dibanding lainnya, tidak ada 

satu rumah retret yang sedemikian mendominasi. Masing-masing rumah retret menawarkan satu 

kekhasan kerohanian. Dan calon pemakai memilih mana yang dirasa mampu memuaskan 

kebutuhannya. Di zaman ini tidak saja isi tetapi juga media untuk mewartakan isi. Medium is the 

message. Dengan demikian metode dan cara penyampaian, serta orang yang memberikan 

bimbingan menjadi perkara serius untuk diperhatikan.  

 

LANDASAN KONSTITUSI  

 

Pilihan pastoral karya propria rumah retret mendasarkan kekuatan pelayanan pada konstitusi 

SVD. 

1. K 102 : Beranjak dari tanah misi (tempat) menuju hati yang gersang yang haus akan 

Allah 

Perutusan ke tanah misi adalah kebanggaan setiap misionaris SVD namun bukan berarti 

mengabaikan pelayanan local non parokial. Rumah Retret adalah karya propria SVD yang 

sekarang ini perlu mendapatkan perhatian khusus seiring berkurangnya pelayanan parokial yang 

ditangani SVD. Konstitusi tidak mengulas khusus mengenai rumah retret. Di sini perlu kita 

memahami secara luas identitas “misionaris” sebagai SVD (102.2) yang punya tanggungjawab 

missioner yaitu membantu karya misioner Gereja secara rohani. Retret lebih merupakan 

pergulatan rohani dan psikologis. Kehadiran kita adalah menyapa kerapuhan hati umat Allah 

yang dilayani dan membawa mereka kepada kesegaran untuk minum dari sumber kehidupan 

yakni Kristus. 

 

2. K 103 : Menyampaikan kabar gembira tentang cinta Allah. Dasar : Inkarnasi 

Output Retret adalah sukacita batin. Apa yang kita tawarkan? Bukan hanya gedung, fasilitas, 

lingkungan yang asri tetapi nilai Kerajaan Allah yang membuat setiap orang memperoleh 



sukacita yang lahir dari permenungan (duc in altum). Daya inkarnatif Sabda Allah harus 

menjelma dalam diri setiap orang yang dilayani melalui pewartaan para pembimbing rohani 

SVD. Karena itu nama “TUGU WACANA” identik dengan Sabda yang dibatinkan atau 

semacam “tugu” di dalam hati manusia yang mengingatkan mereka untuk selalu kembali ke 

kehendak Allah. 

 

3. K 109 : Pembinaan iman umat - Evangelisasi (partisipasi dan tanggungjawab)  

Program-program rumah retret dan pelayanannya mengutamakan aspek pembinaan umat. 

Keterbatasan waktu dan perjumpaan dalam suasana retret bisa jadi merupakan saat yang paling 

efektif untuk menumbuh-kembangkan kesadaran baru dalam hidup beriman karena menyentuh 

kerapuhan manusiawi. Pembinaan juga menjadi sarana efektif untuk evangelisasi sebagai 

tindakan penyadaran akan pentingnya partisipasi dan tanggungjawab umat untuk pemeliharaan 

imannya dan juga sesamanya. 

 

 

SELAYANG PANDANG SEJARAH RUMAH RETRET TUGU WACANA 

 

a. Sejarah berdirinya 

Awalnya adalah sebuah ide tentang perlunya SVD memiliki sebuah rumah retret di 

kawasan puncak Bogor. Ide itu justru diungkapkan oleh Bapak Uskup Agung Jakarta, alm. Mrg. 

Leo Soekoto SJ di hadapan alm. P. Pankratius Mariatma SVD, Propinsial SVD Jawa waktu itu. 

Setelah dilakukan survey di berbagai tempat seperti di Cipanas, Mega Mendung, akhirnya dipilih 

lokasi  di wilayah sekitar jln. Raya Puncak km 84 Cisarua sebagaimana ditunjuk oleh Pak Davey 

Djukardi.  

Pada waktu itu ada visitasi Pater Superior General SVD yaitu P. Heinrich Heekeren SVD. 

Beliau diajak oleh team kecil yang terdiri dari P. Mariatma SVD, P. Alex Dato SVD dan P. 

Franz Schaaf SVD berangkat ke kawasan Puncak untuk meninjau tempat yang akan dibeli untuk 

rumah retret idaman itu. Jalannya kecil dan cukup sulit.  Jembatan masih darurat. Jaraknya 

sekitar 1,5 km dari simpang km 84. Suasana lingkungan di sekitar masih berupa hutan. Hanya 

ada satu rumah sepanjang jalan tersebut. Di lokasi yang dituju awalnya hanya ada satu rumah 

kayu yang dipakai sebagai kamar tidur dan ruang kaca yang cukup besar serta rumah untuk 



pembantu. Setelah melihat semuanya, Pater General menyambut baik dan mendukung pembelian 

lokasi tersebut. Selanjutnya Pemilik lokasi itu pun dihubungi. 

Adapun pemiliknya adalah keluarga Mr. Hollinger berkebangsaan Amerika yang beristrikan 

perempuan warga Australia. Keluarga tersebut memiliki perjanjian dengan keluarga Mochtar 

Lubis karena itu semua tanah Mr. Holinger atas namanya. Selanjutnya akta  jual beli secara 

hukum pun dilakukan di hadapan notaris sementara transaksinya berlangsung di hotel Borobudur 

pada Hari Jumat Agung, 17 April 1987.  Sejak saat itu lokasi tersebut resmi menjadi milik SVD 

dan siap melakukan aktivitasnya dengan nama “Wisma Tugu Wacana – Soverdi”.  

Pembangunan rumah retret dimulai pada tanggal 26 September 1989 setelah mengantongi 

surat ijin. Pak Davey Djukardi beserta ibu Sisca dan Dewi Djukardi sebagai arsitek sangat 

berperan dalam proses awal serta pembangunan. Suatu awal yang sulit sebelum ia menjadi 

mudah di tengah tantangan alam, infrastruktur dan juga perijinan. Perlahan tapi Pasti dimulai 

dari yang sederhana dan kecil selanjutnya berkembang termasuk perluasan kawasan. Semangat 

pendiri, Bapa Arnoldus Janssen, ketika mendirikan Rumah Misi di Steyl selalu menginspirasi P. 

Schaaf dan para team anggota SVD di awal misi yang sulit :”Saya merasa seakan-akan 

menyambut satu pekerjaan yang penuh onak dan duri. Andaikata saya tidak yakin dan mesti 

mengatakan kepada diriku ‘Allah menghendaki itu dari kamu. Kamu itu pengecut, kalau kamu 

tidak melaksanakannya’.  

 

b. Lingkungan Rumah Retret 

Tepatnya berlokasi di kecamatan Cisarua, desa Tugu Utara. Luas kecamatan Cisarua 

66.72km2 (2.89% kab. Bogor). Termasuk wilayah dataran tinggi berada pada ketinggian 650-

1400m dari permukaan laut. Kecamatan Cisarua meliputi 9 desa dan 1 kelurahan. Rw sebanyak 

73 dan RT sebanyak 261. Terdiri dari 31.480 rumah tangga (116.182 Jiwa). Jumlah penduduk 

desa Tugu Utara 10.239. Kepadatan penduduk 1.741 jiwa/km2. Suku: sunda (73,73%). Di 

Cisarua mayoritas Islam. Terdapat 148 masjid dan 244 mushola. Pariwisata: penunjang 150 

hotel, dan berbagai villa dan wisma. Masyarakatnya asli Sunda dan beragama Islam. 

Mobilitas penduduk cukup tinggi karena potensi perekonomian di bidang perhotelan dan 

pariwisata. Lahan pertanian sudah banyak beralih fungsi menjadi hotel dan villa namun tetap 

menjadi tumpuan perekonomian. Pertanian lebih terkonsentrasi pada tanaman sayuran karena 



iklimnya mendukung. Jenis sayuran yang paling banyak diusahakan wortel, daun bawang, kubis , 

petsai sawi dan palawija seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. 

Hubungan dengan masyarakat sekitar selama 28 tahun berjalan tanpa hambatan. Kita 

berpartisipasi dalam kegiatan RT/RW seperti pembersihan jalan, sumbangan wajib untuk 

kebersihan, perbaikan jalan. Relasi yang baik juga dibangun dengan pengurus RT/RW, kepala 

desa, tukang ojek dan tokoh masyarakat muslim dengan berkunjung pada hari raya idul fitri. 

Strategi perekrutan karyawan harian juga dari kalangan penduduk setempat seperti kebersihan 

taman, satpam, memasak sehingga mereka sekaligus juga menjaga dan pemberi informasi yang 

berdaya guna untuk masyarakat sekitar.  

 

c. Keadaan rumah retret Tugu Wacana sekarang 

Rumah retret dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 3ha dengan berbagai fasilitas penunjang 

yang lengkap seperti: 

 Kamar penginapan sejumlah 80: 

- Unit Freinademetz : 38 kamar 

- Unit Helena : 3 kamar 

- Unit Betlehem : 3 kamar 

- Unit Gabriel : 16 kamar 

- Unit Andreas, Paulus, Petrus, Mikael, Rafael: 20 kamar (masing-masing 4 per unit) 

 kapela dan 1 ruang adorasi, 1 ruang makan, 1 unit aula pertemuan, 2 unit saung 

(Ludovikus dan Josef), 1 gua Maria dan Jalan salib, 1 ha kebun sayur (terasering). 

Dengan kelengkapan fasilitas yang memadai seperti ini kita bisa melayani tamu dengan jumlah 

160 – 200 orang. 

 

d. Data Karyawan 

Karyawan dibagi menurut divisi kerja dengan maksud untuk efisiensi dan memudahkan 

kontrol. Yaitu: Admin-kantor 1 orang, Divisi cleaning service : 5 orang, Divisi dapur : 4 orang, 

Divisi taman + Gua :5 orang, Divisi kebun : 3 orang,Tukang : 2 orang, Komunitas 1 orang. 

Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jawa tengah, Lampung dan masyarakat sekitar 

(Sunda). Keberagaman agama tidak menjadi kendala dalam bekerjasama untuk pelayanan di 

rumah retret. Mereka juga diperlakukan sama dan hak mereka untuk menjalankan kewajiban 



agama mereka tetap dihargai. Relasi dengan karyawan juga menekankan nilai persaudaraan serta 

kekeluargaan sesuai dengan semangat SVD-interkulturalitas. Selain mendapatkan gaji, sebagai 

mitra karya SVD mereka juga memperoleh THR, dan reward (bonus) menurut kualitas kinerja 

mereka. 

 

e. Data pengguna rumah Retret 

Data pengguna rumah retret di bawah ini sebagai gambaran umum untuk melihat kebutuhan 

umat Kristianiakan pertumbuhan kehidupan rohani. 

 

NO NAMA KATEGORI KELOMPOK JUMLAH 

PEMAKAIAN 

SETAHUN 

BULAN JUMLAH 

PESERTA 

1 KEP 9 X JAN 261 Orang 

2 SEKOLAH: 

- SD 

- SMP 

- SMA 

- Mahasiswa  

 

2 X 

6 X 

4 X 

1 X 

 

FEB 

 

254 Orang 

3  GURU 9 X MARET 500 Orang 

4 PAROKI + LINGKUNGAN 

(Keluarga) 

9 X APRIL 363 orang  

5 KRISTEN GKI 5 X MEI 409 orang 

6 KONGREGASI 

- SVD 

 

8 X 

JUNI 546 



 - PROJO 1 X JULI 614 

 - Campuran 5 X AGUSTUS 460 

7 KATEGORIAL  

- Persink 

- Misdinar 

- Fully alive 

- Lansia 

- WKRI 

- Umat Jerman 

 

1 x 

1 X 

1 X 

1 X 

1 X 

3 X 

SEPT 479 

8 TEAM SVD  

- TULANG RUSUK 

- WYD 

- PYD 

- MDD 

- KELUARGA (PASKAH) 

- REMAJA: 

=SMP 

=SMA 

=MAHASISWA  

(SMP,SMA,MAHASISWA) 

 

4 X 

1 X 

 

3 X 

1 X 

 

1 X 

1 X 

1 X 

OKT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ZIARAH  NOP 413 



- P. HALIM 

- KELOMPOK VARIAN 

2 X 

7 X 

  88 X 

PEMAKAIAN 

DES 492 

 

 

 

SVD MENATAP MASA DEPAN 

 

a. Pelayanan dengan Matra khas 

“Rumah retret adalah salah satu kegiatan misioner dibawah bimbingan Roh Kudus untuk 

memahami Injil dan menafsirkan tanda-tanda jaman sehingga mengenal kehendak Allah” 

(K.105). 

Misi Propria terarah pada pelayanan khas SVD yang menawarkan pelayanan Kitab Suci 

menjadi prioritas. Dalam Kapitel Jendral XV di tahun 2000, Kitab Suci didefinisikan sebagai 

sebuah "Matra Khas", satu dari empat matra penciri misi SVD sejagad, yakni (1) Biblical Word- 

Kitab Suci; (2) Communicating Word- Komunikasi; (3) Animating Word - Animasi Misi; dan 

(4) Prophetic Word - Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan. 

Meneladani generasi pendiri, terutama St. Arnoldus Janssen dan St. Yoseph 

Freinademetz yang mencintai Kitab Suci, pelayanan di bidang ini dilakukan sebagai perwujudan 

karakter misioner di atas. Selama hidupnya, St. Arnoldus Janssen banyak memberi retret 

alkitabiah. Dari seluruh Kitab Suci, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tercatat hanya 

surat kepada Titus dan Filemon serta surat pertama dan kedua Yohanes yang tak pernah dikutip. 

Ia juga mendorong Yoseph Freinademetz agar menghafal sebanyak mungkin bagian dari Kitab 

Suci untuk dipergunakan dalam kotbah-kotbah. Yoseph melangkah lebih jauh dengan proses 

kontekstualisasi Kitab Suci ke dalam budaya Cina, tempat ia seumur hidup mengabdikan diri 

melayani umat Allah. Rasa cinta kepada Firman yang tertera di dalam Kitab Suci dengan 

seharusnya menjadi bagian dari identitas spiritual para misionaris SVD, yang diwujudkan dalam 

pola hidup dan aneka bentuk pelayanan praktis. 



Akar pelayanan bersumber dari identitas spiritual para misionaris SVD yang lalu berinteraksi 

dengan kebutuhan umat Allah dan gereja lokal. Komposisi ini melahirkan karakter yang unik 

bagi rumah retret sebagai pusat pelayanan kerohanian. Pada satu sisi, karya pelayanan di tempat 

ini merupakan sebuah karya propria tarekat yang mewujudkan identitas misinya, pada sisi lain 

karya tersebut haruslah memperkaya khazanah spiritualitas dan kerasulan gereja lokal. Ide ini 

dapat dirumuskan dalam visi dan visi Tugu wacana. 

 

b. Visi  dan misi Tugu Wacana: 

Visi :Terciptanya hati yang damai dan tenang dalam keheningan di tengah lingkungan alam yang 

terpelihara dan diinspirasikan oleh Sabda Allah melalui pendampingan rohani. 

Misi: 

- Melayani peziarah rohani, peserta retret dengan menyediakan fasilitas yang nyaman 

dan berkualitas. 

- Mempersiapkan dan menyediakan team pendampingan rohani yang berkemampuan 

dalam bidangnya dengan kharakter yang khas SVD. 

- Menjadikan Kitab Suci (Sabda Allah) sebagai sumber inspirasi untuk pembaharuan 

diri dan kebahagiaan hidup. 

- Menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang asri dan berbudaya. 

 

c. Pendampingan team dengan kharakter khas SVD 

Rumah retret Tugu Wacana adalah wadah untuk melayani setiap orang atau kelompok yang 

hendak menemukan Tuhan, merasakan sukacita dan kedamaian. Setiap pelayanan yang diberikan 

juga merupakan tugas perutusan yang diemban para team dan karyawan. 

     Aktivitas rumah retret didukung oleh team yang siap sedia membantu melayani retret, 

rekoleksi dan pendampingan lainnya yang dibutuhkan seperti perayaan ekaristi, atau pun 

mendengarkan pengakuan dosa. Program retret juga diadakan seperti retret keluarga, Tulang 

Rusuk, Wanita yang Diurapi, Pria diberkati, Retret Remaja, religius dan anak sekolah. P. Halim 

dengan kharismanya sebagai pembimbing retret keluarga bersama dengan rekan lain seperti  P. 

Sigit, P. Lukas, P. Wayan, P. Agus, P. Naryo selalu siap mendukung dan andil dalam memajukan 

rumah retret dan juga melayani umat Allah yang rindu akan Tuhan.  

 



Sentuhan terhadap kekayaan iman katolik seperti devosi kepada Bunda Maria juga 

menjadi perhatian team. Setiap akhir bulan Mei dan Oktober  diadakan rekoleksi dan ziarah 

Maria. Umat datang dari berbagai penjuru untuk menghormati bunda Sang Penebus.  

Seiring dengan kebutuhan akan kekayaan rohani dan kedamaian batin, rumah retret Tugu wacana 

makin dikenal dan dicari sebagai tempat yang ideal untuk mengalami saat-saat teduh..... inilah 

kondisi yang menantang untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan supaya hati Yesus hidup 

dalam hati setiap manusia dan lenyaplah kegelapan dan kebutaan manusia tak beriman.....  

   Pelayanan khas yang ditawarkan diantaranya adalah: 

 Retret Keluarga dan Pasutri-tulang rusuk. 

Retret ini sudah dimulai oleh P. Halim sejak 18 tahun yang lalu. Dengan gaya yang khas 

P. Halim menyentuh kerapuhan begitu banyak keluarga dan pasangan suami Istri yang 

rapuh dan kembali utuh. Beliau dibantu oleh team pasutri awam dan juga group nafiri 

sebagai pemusik dan singers.Tulang rusuk adalah retret yang menjawabi kekhasan 

pelayanan SVD dengan memperhatikan keluarga-keluarga Kristiani khususnya mereka 

yang mengalami persoalan hidup dan pasangan. 

 Retret Remaja MUTIARA BERHARGA. 

Dimulai sejak tahun 2012. Awalnya adalah sebuah kerinduan keluarga pasutri Tulang 

Rusuk yang menginginkan anak-anak mereka untuk diperkaya secara rohani.Team juga 

menyadari perlunya pendampingan Orang Muda dewasa ini yang mudah diseret arus 

globalisasi yang menawarkan nilai-nilai semu. Retret adalah jawaban sekaligus refreshing 

rohani mengisi liburan sekolah. 

 Retret-retret tematis yang diadakan oleh P. Halim SVD seperti MDD (Mutiara Dalam 

Doa) yang bisa diikuti oleh siapa saja yang berkehendak untuk mendalami hidup doa 

bersama tokoh-tokoh Kitab Suci. Juga ada retret khusus Wanita dan pria. Kelompok 

wanita dinamai Wanita Yang Diurapi (WYD) dan kelompok pria dinamai Pria Yang 

Diberkati. Kedua model retret ini menjawabi kebutuhan umat yang ingin merenungkan 

panggilannya sebagai wanita dan juga pria sebagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam 

Kitab Suci. Masing-masing dianugerahi tanggungjawab di tengah keluarga dan juga 

masyarakat sekaligus juga mengemban misi untuk memberikan kesaksian sesuai dengan 

rahmat sakramen baptis dan Krisma. 



 Pendampingan remaja melalui retret sekolah (tingkat SD sampai SMA). Konsepnya 

mengarah pada penataan masa depan. Nilai yang ditawarkan adalah penghargaan sebagai 

pribadi yang dikasihi, memiliki berbagai anugerah dan dalam kebebasan menentukan 

arah hidup. 

 

d. Konsep terpadu “hidup bersama alam” 

Konsep ini merupakan model pembinaan yang mengangkat nilai persahabatan dengan 

alam. Modal utama di sekitar rumah retret ada pepohonan, sungai, ternak, kebun sayuran, 

kolam ikan. Bagaimana memadukan retret, refreshing dan nilai-nilai kekayaan alam yang 

menghantar orang pada permenungan dan juga kebahagiaan hidup. 

 

KESIMPULAN 

 

Pelayanan pendampingan rohani melalui karya propria rumah retret menjadi kebutuhan 

umat dewasa ini untuk ‘memuaskan dahaga’ mereka. Pelayanan misionaris SVD hendaknya 

bersumber pada Sabda Allah sebagai matra khas. Rasa cinta kepada Firman yang tertera di dalam 

Kitab Suci dengan seharusnya menjadi bagian dari identitas spiritual para misionaris SVD, yang 

diwujudkan dalam pola hidup dan aneka bentuk pelayanan praktis termasuk rumah retret. 

   Seorang pendamping rohani - misionaris SVD yang berkarya di rumah retret dituntut untuk: 

 Memiliki “relasi personal” dengan Sang Sabda, karena itu menjadi basis iman yang benar 

dan kokoh untuk bisa mewartakan keselamatan kepada dunia. Bentuk konkrit sangatlah 

sederhana: Bagaimana seorang dapat berkotbah tentang Kristus tanpa pernah mendalami 

Kitab Suci? 

 Hidup teranimasi oleh Sang Sabda sehingga orang menjalankan tugas pewartaan dengan 

bertolak dari pengalaman nyata dan tidak sekedar menyandarkan diri pada pemikiran-

pemikiran teoretis belaka. Pewartaan Sabda dalam renungan-renungan hendaknya 

sungguh-sungguh menyentuh kerapuhan umat yang dilayani sehingga hati mereka 

tergerak untuk diperbaharui. 

 Teguh berpegang pada komitmen Sang Sabda yang solider dengan mereka yang 

menderita. Melalui dialog dengan orang-orang yang mengalami kegalauan rohani, 



persoalan keluarga, persoalan orang muda menjadi jembatan yang menghantar mereka 

kepada kebahagiaan hidup. 

                                                           &&&&&& 

 

                        *P. Wayan Joko Sunaryo SVD: Direktur rumah retret Tugu Wacana – Soverdi 

                          Cisarua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 MENERIMA KOREKSI PERSAUDARAAN, KRITIK DAN MENGOLAH 

                 KONFLIK DALAM KOMUNITAS INTERKULTURAL: BELAJAR DARI ST.  

                                         ARNOLD JANSSEN32 

                                                    

                                    Oleh. P. Kristoforus Bala, SVD* 

 

Pendahuluan  

Koreksi, kritik dan konflik adalah pengalaman-pengalaman yang sering terjadi dalam 

kehidupan bersama. Pengalaman-pengalaman itu menjadi semakin banyak dihadapi dalam 

kehidupan komunitas interkultural-internasional. Perbedaan-perbedaan karakter pribadi, 

perbedaan kultur, umur,  bangsa dan nilai-nilai yang dianut, merupakan kekayaan tetapi karena 

sering tidak dimaknai dan dihargai, sehingga menimbulkan kemacetan dalam relasi, komunikasi 

antar anggota komunitas. Konflik, kritikan sering menjadi momok dalam komunitas 

multikultural. Ada yang menerima pengalaman-pengalaman itu sebagai bagian dari panggilan 

misioner, tetapi ada juga yang mengelak, menolak bahkan menjauhkan diri dari semua 

pengalaman pahit itu. Bahkan ada yang tidak bisa menanggung beban-beban itu dan akhirnya 

meninggalkan panggilannya dan serikat. 

Di saat Serikat Sabda Allah semakin menyadari dirinya sebagai sebuah serikat yang 

memiliki anggota-anggota dari berbagai kebudayaan dan bangsa, problem-problem dalam 

komunikasi-relasi interkultural harus direfleksikan secara lebih serius dan mendalam. Untuk 

membantu kita melihat dan merenungkan serta memaknai pengalaman-pengalaman hidup 

bersama dan komunikasi dengan samasaudara dari berbagai kebudayaan dan bangsa, kita coba 

melihat dan belajar dari kehidupan Arnold Janssen, Bapak Pendiri kita. Dia bukan orang yang 

                                                             
32 Tema ini pernah diberikan kepada para imam dan bruder SVD pada rekoleksi Distrik SVD Kalimantan Tengah di 

Palangkaraya, pada tgl 27-28 November 2012 . Tema ini, setelah direvisi, saya presentasikan lagi pada acara Simposium II 

“Serba-serbi Misi SVD dan SSpS” yang diselenggarakan oleh Lembaga Aditya Wacana, pada hari Kamis 22 Januari 2015 di 

Malang, Jawa Timur. 

 



sangat sempurna, tetapi seorang yang menyadari kelemahan dan kerapuhannya. Dia berjuang 

terus menerus untuk menjadi matang, dewasa dalam penghayatan kebajikan-kebajikan. Dalam 

kehidupan bersama dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar komunitasnya, Arnold 

belajar menjadi pribadi yang baik, kudus dan sempurna. Sifat-sifat atau karakter Arnold menjadi 

matang, dewasa dalam proses perjumpaan dengan orang-orang di dalam atau di luar komunitas, 

baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal, melalui tulisan-tulisannya, perjalanan hidup, 

dalam doa-doa dan karya-karyanya sebagai pendiri dan pemimpin Serikat. Kehidupan Arnold 

memperlihatkan kepada kita tidak hanya kerapuhan-kerapuhan manusia baik sebagai individu 

maupun sebagai komunitas, tetapi juga menyingkapkan kemampuan manusia yang dengan 

bantuan Allah dan sesama, ia dapat mengatasi kerapuhan-kerapuhan itu. 

1.Hati  Sumber asali Semangat Interkultural-internasional 

Benih dan semangat interkultural-internasional sebenarnya  sudah lama bertumbuh  

dalam hati Arnold Janssen. Kasihnya yang berkobar-kobar terhadap orang-orang dari 

kebudayaan dan bangsa-bangsa lain telah menggerakkan dia untuk membangun jembatan kasih 

yang menyatukan Gereja Katolik Jerman dengan  orang-orang belum beriman di Timur Jauh 

(China daratan) dan negara-negara lain. Dia sendiri tidak pernah bertemu dengan mereka secara 

pribadi, tetapi cintanya telah menjangkau dan merangkul jiwa-jiwa mereka. Arnold  membawa 

mereka semua ke dalam hatinya, perhatiannya, dalam doa-doa dan karya-karyanya. Kasihnya 

yang besar dan genuin mengalir keluar dari lubuk  hatinya, menjangkau luas ke seluruh penjuru 

dunia, dan menyentuh jiwa-jiwa yang tak pernah dia jumpai secara pribadi. Kasihnya menerobos 

batas-batas sosial, kultural, bahasa dan adat istidat. Dalam majalah Sacred Heart Messenger 

1874, No 1, Arnoldus Janssen menulis: 

”Sama seperti kita memperhatikan karya misi Gereja Jerman, demikian tidak kurang 

juga, bahkan mungkin  ke suatu derajat yang lebih tinggi, kepada karya misi Gereja di 

bangsa-bangsa kafir, khususnya pada saat sekarang ini. Dengan kesabaran Tuhan, begitu 

banyak imam Jerman saat ini sedang diusir ke negara-negara lain. Dan, di pihak lain, di 

daerah utama dari Asosiasi St. Bonifasius tidak bisa lagi ada initiatif baru untuk 

perdamaian. Semuanya ini adalah tanda dari Allah untuk kita orang-orang Jerman. 

Sampai sekarang, dibandingkan dengan Prancis,...kita sudah sangat ketinggalan dalam 

menjalankan perintah Tuhan untuk mewartakan iman:’Pergilah ke seluruh dunia.’ Dalam 



merefleksikan keadaan masa kita ini semoga dengan kehadiran majalah untuk misi luar 

negeri...memberikan sebuah tanda untuk suatu masa depan yang lebih baik.” 33 

Dalam Sacred Heart Messenger, edisi November, 1874 selain menginformasikan kepada 

umat Katolik Jerman bahwa seminari misi sudah selesai dibangun, Arnold sekaligus meminta 

dukungan finansial dari  mereka untuk karya misi serikat selanjutnya.  Keselamatan jiwa-jiwa 

adalah konsern utama Arnold yang tidak lain adalah ekspresi kasihnya. Dia tidak hanya 

mengasihi individu per individu, tetapi juga seluruh bangsa dan keturunan-keturunan mereka. 

Dia menulis: 

”Bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa adalah karya-karya amat suci, ya, sebuah karya 

ilahi. Karya ini terikat bukan pada keselamatan seseorang atau orang lain yang telah 

menjadi Kristen, dan bisa diselamatkan jika bukan oleh kita, maka bisa oleh orang lain, 

tetapi keselamatan dari ribuan orang yang saat ini masih duduk dalam kegelapan 

kekafiran, atau lebih baik kita mengatakan, memikirkan pada saat yang sama, keturunan-

keturunan mereka, barangkali keselamatan untuk jutaan orang...Tetapi kesulitan-kesulitan 

pertama dan terpenting akan hilang lenyap dengan segera  kalau banyak orang tertarik 

terhadap hal itu dan bahkan sudah siap untuk melakukan pengorbanan-pengorbanan yang 

berarti untuk hal itu atau siap untuk melanjutkan pengorbanan-pengorbanan itu. Siapa 

saja yang memberi lebih cepat, memberi dua kali lipat atau tiga kali lipat. Adalah benar 

bahwa menjadi kudus berarti berdoa secara saleh, tetapi juga bekerja secara saleh dengan 

talenta-talenta yang telah diterima dan berkorban secara saleh sejauh kondisi-kondisi 

memungkinkan.”34 

Semangat interkultural dan internasional sungguh nampak dalam diri Bapa Pendiri. 

Passion untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, merupakan sebuah ekspresi iman 

dan cinta kasihnya kepada sesama manusia. Cintanya merangkul semua orang tanpa membeda-

bedakan. Passion untuk membangun kehidupan lintas-bangsa, interkultural, internasional tidak 

hanya menjadi passion pribadinya, tetapi kemudian dia menjadikannya sebagai semangat dan 
                                                             
33  Sebagaimana dikutip dalam Karl Josef Rivinius, “Arnold Janssen and the Religious Situation of His Times,’ 

dalam ArnoldJanssen: Yesterday and Today, Analecta 63/III, Peter McHugh, Editor, Roma: Apud  Collegium 

Verbi Divini, 1998 , p.22. 

34Ibid.,  pp.23-24. 



visi seluruh serikat. Dalam Statuta 1876, Arnold merumuskan tujuan Serikat sebagai 

berikut:“Tujuan Serikat adalah menyebarkan Sabda Allah di dunia, khususnya melalui karya 

evangelisasi di antara orang-orang bukan Katolik di mana kegiatan ini akan terbukti lebih 

menguntungkan dan dalam hal ini kita memikirkan pada tempat pertama orang-orang kafir, 

khususnya mereka yang ada di Timur Jauh.”35 Orang-orang yang belum mendengar Sabda Allah 

mendapat prioritas dalam karya evangelisasi. Karya pemberitaan Injil kepada sesama dimulai 

dengan semangat “memperhatikan” (care for) orang lain. Memperhatikan orang lain adalah 

ekpresi kasih yang berasal dari kedalaman hati. Keselamatan jiwa-jiwa dan kehidupan bahagia 

dalam Tuhan adalah passion yang menggerakkan karya misinya. Dalam Konstitusi 1891, no 7, 

Arnold Janssen menulis:  

“Tujuan kita yang kedua adalah mencintai sesama kita seperti Kristus telah mencintai 

kita. Ekspresi tertinggi dari cinta ini adalah bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Karena 

itu marilah kita, saudara-saudara yang terkasih, bekerja demi hal ini dengan semangat 

yang sangat besar dan, sesuai dengan tujuan spesial Serikat kita, marilah kita secara 

khusus bekerja untuk penyebaran iman dengan menobatkan orang-orang kafir.” 

“Semua harus bekerja dengan energi besar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak ada karya 

yang lebih tinggi dan mulia, tidak ada yang begitu penting dan jauh menjangkau seperti 

penyelamatan jiwa-jiwa.”36 

Kita melihat bahwa semangat interkultural/international St. Arnoldus Janssen pertama-

tama muncul dari hatinya, kasihnya yang besar akan keselamatan jiwa-jiwa. Bahkan ia yakin 

bahwa ungkapan cinta kepada sesama yang tertinggi adalah bekerja untuk menyelamatkan jiwa-

jiwa sesama. Semangat Arnold ini terlihat jelas dan dapat dirasakan lewat doa-doanya, tulisan-

tulisan dan regula-regulanya atau konstitusi Serikat yang disusunnya. Program-program 

pembinaan misionaris, pengutusan misionaris ke negara-negara lain adalah wujud atau ekspresi 

paling konkret dari cinta kepada sesamanya. 

                                                             
35Fontes Historici SVD, Vol 1, p.25;  dikutip dalam John Musinsky, SVD, “The Specific Purpose of Our Society”, 

ArnoldJanssen: Yesterday and Today, Analecta 63/III, Peter McHugh, Editor, Roma: Apud  Collegium Verbi 

Divini,1998,p.311. 

36Konstitusi 1891, Statuta 1. 



 

2.Rumah Misi Perdana Yang Intertikultural-internasional 

Sejak awal berdirinya pada tahun 1875, SVD sebagai sebuah serikat telah memiliki  

karakter multikultural atau multinational. Sejarah berdirinya serikat tidak terlepas dari konteks 

historis German sebagai sebuah bangsa. Arnoldus Janssen, seorang Jerman, tepatnya seorang 

Prusia,  seperti umat Katolik Jerman pada umumnya, mengalami dampak Kulturkampf yang 

dikawal oleh Otto von Bismarck. Kulturkampf adalah sebuah gerakan politik Jerman yang 

aktivitas-aktivitas politisnya antara lain: membekukan aktivitas-aktivitas Gereja Katolik, 

mengusir para biarawan-biarawati ke luar Jerman dan melarang pelayanan para imam di paroki-

paroki.  Banyak biarawan-biarawati meninggalkan Jerman dan pindah ke Belgia, Belanda dan 

USA. Gerakan politis ini diwarnai juga oleh konflik ajaran dan sentimen antara para penganut 

Kristen Protestan dan Katolik.  

Arnoldus Janssen  melihat bahwa  Kulturkampf tidak hanya sebagai sebuah khaos yang 

merusak Gereja Katolik di Jerman, tetapi dia juga memaknainya sebagai sebuah kesempatan 

berakhmat bagi Gereja untuk dapat menjalankan kehendak Allah yaitu mewartakan Injil 

keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Dia memikirkan tidak hanya nasib umat Katolik Jerman 

yang menderita tanpa pelayanan imam, tetapi juga keselamatan saudara-saudari di negara-negara 

lain yang belum mengenal Tuhan dan InjilNya. Dalam permenungannya, Arnold  melihat bahwa 

keselamatan orang-orang kafir di bangsa-bangsa lain adalah sebuah tujuan mulia dan ilahi yang 

harus dicapai. Hal inilah yang mendorong dia untuk mendirikan seminari misi di Steyl. Di sini  

para calon misionaris yang berasal dari Jerman, Austria dan Belanda mendapat pendidikan dan 

pembinaan. Komunitas misi perdana ini dibangun di atas dasar iman akan karya penyelamatan 

Allah yang disediakan bagi semua bangsa. Anggota-anggota komunitas misi perdana diwarnai 

oleh ciri internasional dan multikultural, suatu ciri dasar yang terus mewarnai perjalanan dan 

karya misi Serikat.  

Mendirikan sebuah rumah Seminari misi di Jerman pada masa Kulturkampf adalah 

sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Arnold. Karena itu Arnold harus  keluar dari negara dan 

kebudayaannya dan menyeberang  ke dan tinggal di kotaSteyl di negara Belanda. Steyl adalah 

sebuah kota kecil di perbatasan Jerman dan Belanda.  Di kota kecil ini Arnoldus belajar untuk 



beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda kebudayaan dan bahasa. “The 

little Prusian” (Si cebol dari Prusia) adalah julukan yang diberikan kepada Arnoldus Janssen oleh 

orang-orang  Steyl. Walaupun badannya pendek, berjalan agak timpang,  dan berbicara dengan 

logat Prusian yang kental, Arnold mampu berelasi  dan berkomunikasi dengan baik dengan 

semua warga Steyl dan warga-warga dari kampung-kampung di sekitarnya. Ada orang yang 

mengatakan bahwa Steyl yang terletak di  perbatasan  Belanda dan Jerman adalah daerah netral, 

artinya tidak ada perbedaan kultural signifikan antara kedua negara. Walaupun demikian, tetap 

saja perpindahannya dari Jerman ke Steyl membuat Arnold harus bertemu dan berkomunikasi  

dengan orang-orang yang memiliki kebudayaan dan bahasa  berbeda. Inilah pengalaman awal 

hidup dan komunikasi Arnold dalam konteks interkultural-internasional. 

Pada tanggal 8 September  1875, Seminari St. Michael Steyl secara resmi dibuka. Sejak 

awal seminari misi itu dinamakan Rumah Misi Jerman-Austria-Belanda (German-Austrian-

Holland Mission House). Nama rumah itu sudah menunjukkan ciri interkultural, internasional 

karena anggota-anggotanya berasal dari negara-negara dan kebudayaan yang berbeda. Joseph 

Freinademetz berasal  dari Tyrol Selatan,  Johann Baptist Anzer dari Bavaria, Jerman Selatan, 

dan  Arnold Janssen dari Jerman-Prusia. Komunitas multi-national-multi-kultural ini justru 

dibangun di negara/kebudayaan lain, yaitu di Belanda. Ini adalah sebuah  komunitas 

international/multikultural yang unik dan menantang.Walaupun mereka tinggal di Steyl, kota 

yang penduduknya berbahasa Belanda, tetapi bahasa yang digunakan setiap hari dalam 

komunitas adalah bahasa Jerman. Kebiasaan itu tetap berlanjut sampai hari ini. Untuk  

berkomunikasi dengan orang luar, warga Steyl dan sekitarnya, para misionaris menggunakan 

bahasa Belanda atau dialek setempat. 

Konteks hidup yang multikutural dan relasi-komunikasi interkultural baik secara internal 

maupun ekternal menjadi ciri khas rumah misi Steyl dan Serikat. Setiap hari komunikasi 

interkultural-internasionaldi Steyl terjadi baik secara internal maupun secara eksternal. 

Pertukaran dan sharing antar anggota komunitas yang interkultur-internasional menjadi berkat 

yang memperkaya seluruh komunitas, tetapi sekaligus menjadi sebuah tantangan.  Konflik-

konflik interpersonal  sering  terjadi dalam komunitas perdana Steyl karena perbedaan  nilai-

nilai, pandangan-pandangan kultural, motivasi, ide-ide dan keinginan-keinginan para 

anggotanya. Pada masa awal  berdirinya Serikat, ada dua anggota harus meninggalkan Serikat 



karena “konflik” yang terjadi antara mereka. Tahun 1876, setahun setelah Serikat didirikan, P. 

Bill dan Reichert meninggalkan Serikat. Perbedaan dalam  “ide-ide” dan penyesuaian diri 

dengan cita-cita, visi dan karakter Bapa Pendiri merupakan tantangan-tantangan yang tidak 

mudah bagi anggota-anggota komunitas, yang  sering kali menjadi pemicu munculnya 

ketegangan, konflik dan  kritik-kritik antara anggota komunitas. 

Selanjutnya pembukaan komunitas-komunitas baru, seminari-seminari di Austria, di 

Teteringen Belanda, merupakan realisasi dari visi dan penghayatan nilai  interkulturalitas/ 

internationalitas Bapak Pendiri. Pembukaan rumah studi dan pemindahan Generalat  SVD dari 

Steyl ke Roma juga merupakan langkah-langkah radikal yang ditempuh oleh Arnoldus Janssen 

untuk keluar dari zona“mono-kulturalisme”atau “mono-nasionalisme” yang sempit untuk beralih 

kepada dan membuka diri terhadap semangat “multi-kulturalisme” atau “universalisme” yang 

lebih sesuai dengan karakter kekatolikan, universalitas Gereja. Dia menghendaki supaya semua 

anggota Serikat lebih berwawasan inklusif, universal, internasional bukan hanya dalam ide-ide 

abstrak, tetapi dapat dilihat, dialami dalam praksis setiap hari. Pada tahun 1879, empat tahun 

setelah rumah induk Steyl  dibangun, dua misionaris diutus ke China: Freinademetz dan John 

Baptist Anzer. Misionaris awal mulai hidup di negara dan kebudayaan Asia yang sangat berbeda 

dengan kebudayaan  Eropa.Tahun 1889 perutusan misionaris ke Argentina, 1892 misionaris 

diutus ke Togo, 1886 ke New Guinea; 1905  Amerika Utara  untuk melayani imigrant Jerman 

dan kemudian melayani orang-orang Afrika-Amerikan, 1907 ke Jepang. Dengan perutusan 

anggota-anggota Serikat ke negara-negara dan kebudayaan  lain, SVD semakin menyadari dan 

menegaskan identitasnya sebagai Serikat internasional/ multikultural. Dan sampai sekarang 

internasionalitas/ interkulturalitas  menjadi ciri dominan Serikat.  

Hidup dalam komunitas interikultural-internasional adalah sebuah berkat, tetapi sekaligus 

menjadi sebuah tantangan serius karena sering terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan. 

Bagaimana menghadapi dan menyelesaikan konflik atau persoalan yang muncul dalam 

kehidupan komunitas multikultural adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sesuai 

dengan konteks komunitas di mana kita berada. Kecakapan dalam sharing, relasi dan komunikasi 

interkultural merupakan kualitas yang perlu dimiliki oleh setiap anggota serikat. Mari kita 

melihat bagaimana Arnold Janssen berusaha menghayati nilai-nilai, kebajikan-kebajikan yang 

dituntut dalam kehidupan komunitas yang multikultural-multibangsa. 



 

3.Kemapuan Relasi-Komunikasi Interkultural-internasional  St.Arnol Janssen  

3.1.Di luar komunitas 

Untuk mendirikan Seminari misi di Steyl, Arnoldus Janssen harus mengadakan kontak, 

komunikasi lewat surat atau kunjungan-kunjungan pribadi kepada uskup-uskup Jerman, Belanda 

dan Austria. Ia tidak segan-segan mendekati, meminta pendapat dan restu mereka. Banyak uskup 

akhirnya memberi rekomendasi  dan dukungan kepada Arnold untuk membangun rumah misi. 

Ada juga uskup-uskup yang tidak merestui rencana Arnold karena alasan situasi politik di 

Jerman pada saat itu dan keragu-raguan mereka akan kemampuan Arnold dalam merealisasikan 

visi besarnya. Berelasi, berkomunikasi atau berdialog  dengan uskup-uskup di luar Jerman adalah 

pengalaman-pengalaman  Arnold dalam relasi dan komunikasi interkultural. Keberhasilan  dan 

kegagalan, kritikan dan dukungan, sindiran dan apresiasi yang diterima Arnold Janssen dalam 

mewujudkan visinya telah membentuk karakter dan semangat misioner yang interkultural-

international. Dia menunjukkan bahwa  hidup dan berkomunikasi dengan orang-orang dari 

kebudayaan dan negara-negara lain bisa dilakukan walaupun ada banyak tantangan yang berat. 

Kecakapan dan keberhasilan Arnold dalam berelasi dan berkomunikasi  dengan orang-orang 

yang berbeda kebudayaan dengan dia patut mendapat pujian mengingat perbedaan-perbedaan 

karakter personal dan kultural yang besar antara orang Belanda, Jerman dan Austria.  

Hal lain yang dilakukan Arnold dalam relasi interkultural-international adalah 

korespondensi dan audensinya dengan pejabat-pejabat Vatikan. Menulis surat dan berkomunikasi 

dengan Paus  dan Curia Roma, juga merupakan pengalaman Arnold dalam relasi dan komunikasi 

interkultural-internasional. Ketika beraudensi dengan Paus  Pius X,  Arnold harus 

mempresentasikan rekomendasi-rekomendasinya kepada Bapa Suci dalam bahasa Latin.37 Ia 

sudah menyusun dokumen-dokumennya dalam bahasa Latin secara sangat baik. Tetapi, menurut 

Anthony Higler, sekretaris pribadinya, masih ada  satu ungkapan bahasa Latin dalam dokumen 

itu yang diterjemahkan Arnold secara harafiah dari bahasa Jerman. Kata itu, menurut Higler, 

tidak tepat mengungkapkan makna yang sebenarnya dan kedengarannya agak janggal bagi  

                                                             
37 Anthony Higler,” Private Secretary’s Impressions of Our Founder”, dalamArnoldJanssen: Yesterday and Today, 

Analecta 63/III, Peter McHugh, Editor, Roma: Apud  Collegium Verbi Divini,1998, p.56. 



orang-orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Latin. Kemudian Arnold bertukar pikiran dengan 

Anthony Higler, sekretarisnya, untuk menemukan ungkapan yang  lebih tepat. Pada awalnya 

Arnold, yang sangat yakin akan kemampuannya yang cukup baik dalam Gramatika Latin, 

menyatakan  bahwa kata yang telah dipilihnya itu adalah kata yang sangat tepat.Tetapi dia tidak 

sadar bahwa pengetahuan gramatikal saja tidak cukup untuk bisa berkomunikasi secara baik  

dengan orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Latin. Masih ada istilah-istilah teknis, idiom-

idiom atau ekspresi-ekspresi yang perlu dipelajari dan dikuasai.  Perbincangan antara keduanya 

semakin tegang karena  perbedaan pendapat. “Paus akan memahaminya!,” kata Arnold kepada 

Anthony. “Ungkapan ini tidak tepat,” kata Anthony. “Bapa Suci akan memahami  sangat baik 

apa yang saya katakan,” kataArnold membantah. Lalu ada diam! Saat sebelum masuk ke ruang 

audensi, Arnold cepat-cepat mencatat ungkapan yang dianjurkan oleh sekretarisnya sebagai 

cadangan. Setelah audensi Arnold tidak pernah menyinggung hal itu, apakah kata yang telah 

mereka perdebatkan itu sungguh dimengerti dan diterima oleh Paus atau tidak. 

Kemampuan untuk mengungkapkan ide, pemikiran dalam bahasa asing  supaya bisa 

dimengerti oleh mereka yang mendengarkannya adalah sebuah seni dalam komunikasi 

interkultural. Pengalaman komunikasi interkultural terkadang menegangkan dan membuat kita 

merasa diri seperti anak kecil. Kita yang pernah belajar bahasa asing seperti  bahasa Inggris, 

Jerman, dll., pasti tahu apa rasanya ketika sebagai non-native speakers kita tidak dimengerti oleh 

native speakers. Sebagai seorang outsider kita sudah  berusaha secara maksimal untuk berbicara 

dan mengungkapkan ide-ide dalam bahasa itu, tetapi selalu saja ada nuansa-nuansa yang tidak 

bisa kita ungkapkan secara baik dan sempurna sama seperti orang-orang setempat.  

Menguasai dan menggunakan bahasa asing secara baik  adalah salah satu kemampuan 

dalam relasi dan komunikasi interkultural-internasional. Bahasa adalah salah satu unsur 

kebudayaan. Karakter, pandangan hidup, cita-cita seseorang  sangat banyak dipengaruhi oleh 

kultur di mana ia lahir dan bertumbuh. Maka dalam komunikasi interkultural kita berhadapan 

tidak hanya dengan  satu aspek kemanusiaan,  bahasa saja, melainkan kita berhadapan dengan 

seluruh kompleksitas manusia. Karena itu  dalam komunikasi interkultural-internasional sering 

terjadi salah paham dan pertengkaran antara outsider dan native speaker, atau antara sesama non-

native-speakers bukan karena hal-hal serius, melainkan hanya karena salah paham, salah ucap 

(miscommunication). Sering kali konflik antara para komunikan terjadi karena komunikasi 



interpersonal dan interkultural sangat diwarnai oleh perbedaan  psiko-emosional, pembawaan 

kultural. Arnoldus Janssen menunjukkan kepada kita  bahwa kita harus memiliki kemampuan 

dan kecakapan dalam komunikasi multikultural/ interkultural; dan bahwa komunikasi dan relasi 

interkultural itu bisa dilaksanakan  walaupun itu tidak berarti tanpa banyak kesulitan dan 

tantangan. 

Salah satu kemampuan yang dituntut dalam setiap komunikasi dan relasi interkultural 

adalah ketulusan dalam memberi pujian kepada partner-partner dialog. St. Arnold adalah seorang 

pribadi yang pandai memuji  secara tulus para pembesar di Vatikan yang nota bene sangat 

berbeda dengannya dalam karakter dan kebudayaan. Memberi pujian bukan hanya sekedar untuk 

memenangkan persahabatan dan memperlancar agenda pribadi, tetapi pujian yang tulus sungguh-

sungguh dibutuhkan dalam sebuah relasi yang personal dan human di mana pun dan kapan pun. 

Dalam relasi interkultural Arnold sungguh-sungguh menyadari adanya perbedaan kultural yang 

cukup besar antara orang Jerman dan Italia. Pada umumnya orang-orang Jerman dianggap  agak 

formil, disiplin, terkesan dingin dalam berkomunikasi, sedangkan orang Italia terkesan spontan, 

fleskibel, penuh sukacita dan ramah, terkadang terkesan informal. Perbedaan-perbedaan kultural-

individual yang dia alami dan temukan dalam relasi dengan orang-orang yang berbahasa dan 

berkebudayaan lain sama sekali tidak menghambat dan melemahkan semangat Arnold untuk 

beralih melampaui tembok-tembok kulturalnya dan  mau berkomuikasi, berelasi dengan orang-

orang dari kebudayaan dan bangsa  lain. Dia mau  dan mampu beradaptasi dengan kebiasaan-

kebiasaan dan cara-cara  berkomunikasi  mereka. Arnold sangat rajin membaca banyak literatur 

tentang  karakter dan kebudayaan orang Italia dan bangsa-bangsa lain. Ia tekun belajar dan 

menguasai  bahasa Latin dan Perancis. Ia juga berlangganan majalah-majalah berbahasa 

Perancis. Semua  ini menunjukkan minat besardan wawasan interkultural-intenasional Arnold 

yang luas. 

 

3.2.Di dalam Komunitas 

Hidup  dan berkomunikasi  dalam komunitas menuntut pengenalan yang lebih dalam dan 

lengkap tentang personalitas tiap-tiap anggota. Personalitas anggota-anggota komunitas sangat 

dipengaruhi oleh konteks kultural dan pendidikannya, baik yang dia peroleh  dalam keluarga atau 



di sekolah. Arnold adalah anggota dan pemimpin dari sebuah komunitas religius yang 

multikultural dan multinasional. Ia memiliki pandangan dan gambaran tentang anggota-anggota 

komunitasnya, dan sebaliknya anggota-anggota komunitas mempunyai gambaran atau konsep 

tentang personalitasnya. Relasi dan komunikasi antar pribadi dalam komunitas selalu diwarnai 

dan dipengaruhi juga oleh image atau kesan yang dimiliki tentang pribadi-pribadi dalam 

komunitas. Gambaran atau kesan tentang kepribadian Arnoldus cukup beragam dari satu orang 

ke orang yang lain. Ada yang menerima dia, tetapi ada juga yang menolak. Ada yang 

menghormati, memuji tetapi  ada juga yang mengeritiknya.  Fritz Bornemann menulis:  

“Bahkan selama masa hidupnya Arnold Janssen sangat keras ditolak oleh beberapa 

konfrater.  Hal itu tidak  harus membuat kita heran karena Arnold Janssen sebagai 

superior selama 33 tahun dan bertanggungjawab atas kongregasi yang besar  sampai 

sebelas minggu sebelum kematiannya. Siapa saja yang mempunyai kuasa atas ribuan 

pastor, bruder dan suster, yang memberikan mereka tugas, mengatur perpindahan dan 

yang memiliki keberanian untuk mengikuti semua tuntutan, pasti  ada beberapa yang 

melawan dia.” 38 

P. Blum, SVD superior Jendral kedua menyatakan pandangannya tentang Arnold. Dia 

menulis:”Ia [Arnold] tidak dikasihi oleh banyak anggota...Orang hanya melihat kekerasannya 

dan bukan hatinya.”39 Bagi mayoritas anggota Serikat, baik imam, bruder maupun suster 

Arnoldus Janssen adalah pribadi yang memberikan mereka kebahagiaan. Mereka bersyukur 

kepadanya dan menghormati dia karena jasa-jasanya. P. Blum, seorang yang berwatak sangat 

keras, tetapi ia tidak pernah melawan  Arnold. Dia sangat menghargai Arnold. Ekonom 

Generalat, Peter Schmitz, memberi kesaksian:”Komitmen hidup Arnold Janssen adalah suatu 

yang sulit, khususnya untuk dirinya. Ada banyak hal dalam kepribadiaannya yang tidak menarik 

orang lain. Apakah ia seorang superior yang dikasihi dan dihormati? Saya berpikir pertama-tama 

ia dihormati dan kemudian dikasihi.”40 P. Wegner dan Auf der Heide, bapak pengakuan Arnold, 

sangat menghargainya walaupun pernah terjadi konflik antara P. Wagner dan St. Arnold.  Hidup 
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39 Ibid., p.107. 
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dalam komunitas multikultural-multinasional yang diwarnai juga oleh keberagaman personalitas, 

umur, dll., adalah ibarat  mosaik-mosaik yang masih kasar yang harus terus menerus dibentuk, 

diperhalus dan diperindah. Relasi dan komunikasi antar pribadi menuntut dari setiap anggota 

kerendahan hati untuk saling menerima dan memberi diri, membaharui dan dibaharui, mengasihi 

dan dikasihi. 

4.Sikap St. Arnoldus Janssen terhadap Correctio Fraterna  

a) Bersikap terbuka dan  positif 

Sebagai seorang pendiri, pemimpin tiga kongregasi misi, Arnold tidak menyalahgunakan 

statusnya sebagai tameng untuk melindungi diri dari setiap kritikan dan koreksi persaudaraan 

yang diberikan oleh anggota-anggota komunitas yang tidak lain adalah bawahan-bawahannya. 

Salah satu contoh pengalaman yang dikisahkan oleh P. Anthony Higler,  sekretaris pribadinya, 

adalah sebagai berikut. Ada seorang konfrater yang ditugaskan di sebuah tempat misi yang sulit  

dengan maksud agar konfrater itu bisa berefleksi dan merubah cara hidupnya. Ia ditempatkan 

oleh Arnold di sebuah keuskupan di mana uskupnya juga bukan seorang pribadi yang 

menyenangkan. Konfrater ini menyatakan perasaan melalui suratnya bahwa dia merasa 

ditinggalkan sendirian  tanpa dukungan sedikit pun dari St. Arnold Janssen, sebagai Superior 

General. Konfrater itu menulis surat kepada Arnold Janssen  dengan bahasa yang cukup keras, 

tajam sehingga Arnoldus Janssen pun agak terpancing emosinya ketika membaca surat itu. Maka 

Arnold pun menulis surat balasan dengan bahasa  yang lebih tajam lagi. Tetapi sebelum 

mengirim surat itu,  dia menanyakan pendapat sekretarisnya. ”Bagaimana anda menyukai surat 

itu?,” tanya Arnold.  “Jangan tersinggung kalau saya mengatakan sesuatu kepadamu. Pada surat 

yang sudah dikirim sebelumnya,  engkau menyatakan dirimu sebagai  seorang bapak yang 

bersahabat terhadap konfrater itu yang merasa sendirian dan ditinggalkan. Dalam surat terakhir  

ini saya tidak menemukan bukti dari sikap kebapaan yang bersahabat itu,” kata Anthony 

Higler.41 “Saya mohon kamu menunjukkan apa saja dalam surat ini yang nampaknya sangat 

kasar. Sampai sekarang  saya sudah lama menjadi superior sehingga sulit bagi saya untuk 

menempatkan diri saya secara mental  (to put myself mentally in) dalam situasi-situasi para 
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konfrater kita atau tidak memikirkan  efek-efek dari kata-kata saya  yang kasar,” kata Arnold 

menjelaskan situasinya.42 Mendengar koreksi itu, Arnold menulis surat lain yang  nadanya lebih 

baik dan  lebih ramah. Dengan cara yang  lebih lembut ia menyalahkan konfrater itu karena 

bahasa suratnya yang kasar. Arnold terus menyemangati konfrater itu supaya tetap tabah dan 

meyakinkan dia bahwa sebagai superior ia tetap mendukungnya.   

Dari kisah singkat di atas kita dapat melihat sikap Arnold terhadap correctio fraterna: 

Pertama, bahwa Arnold  Janssen  sadar akan keterbatasan atau kekurangannya. Ia sadar bahwa 

sebagai superior “ia tidak selalu menempatkan diri secara mental dalam situasi para 

konfraternya.” Dia mengakui bahwa dia tidak selalu melihat dengan kaca mata mereka dan tidak 

memakai “sepatu” mereka. Ia sadar dan mengakui dengan rendah hati bahwa ia masih kurang 

peka dalam mempertimbangkan efek dari kata-katanya yang bisa sangat kasar dan menyakitkan 

konfrater. Kedua, Arnold Janssen membutuhkan koreksi dari konfrater lain. Ia meminta 

konfraternya untuk  membantu dia menyatakan kekurangan atau kesalahannya, karena ia sadar 

bahwa “ada balok di matanya sendiri  yang  tidak  bisa ia lihat.”  Konfrater-konfraternya tidak 

segan-segan memberi correctio kepada atasannya karena ada ruang kebebasan yang diberikan 

dan ada kerendahan hati dari Arnold sendiri. Ketiga, Arnold tidak membela dirinya atau menolak 

setiap perbaikan tetapi dia terbuka untuk menerima semua kekurangannya. Dia sadar bahwa 

seorang superior bukanlah pemilik segala kebenaran.  Dibutuhkan kerendahan hati yang besar 

untuk mengakui kerapuhan diri. Keempat,  Arnold Janssen menerima dan melaksanakan koreksi 

itu dengan serius. Koreksi dan nasihat yang paling baik tidak akan berguna sedikit pun kalau 

tidak diterima dan dilaksanakan. Kelima, secara alamiah Arnold  cenderung menjadi keras, dan 

ia dapat menjadi lebih keras dalam keputusannya. Tetapi ia selalu berusaha mengalahkan 

kekerasannya dengan kebajikan cinta kasih. 

b.) Correctio Fraterna merupakan kebutuhan 

Arnold percaya bahwa correctio fraterna adalah salah satu sarana pembentukan dan 

pendewasaan diri. Setiap orang memiliki blind spot-nya yang terkadang tidak mudah  disadari 

dan diakui. Kita membutuhkan orang lain untuk terus menerus mengingatkan kita tentang 

kebutaan-kebutaan kita, sifat-sifat negatif, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan dosa-dosa 
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yang melekat pada diri kita. Kita membutuhkan correctio fraterna sampai akhir hayat. Dengan 

kata lain, kita harus terus menerus menyadari kelemahan, kerapuhan dan dosa-dosanya dan 

berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Menjadi kudus atau menjadi sempurna bukanlah 

sebuah usaha atau program dadakan dan sesaat, tetapi sebuah perjuangan terus menerus 

sepanjang hidup. Selain itu, tugas setiap anggota sepanjang hayatnya adalah memberi koreksi 

kepada sesamanya.  

Arnold juga menciptakan suasana dan ruang yang cukup luas, sehingga para bawahannya 

berani dan dengan penuh kasih  memberi koreksi terhadap dirinya tanpa tekanan atau ketakutan. 

Dikisahkan bahwa pastor Gier yang berumur 30 tahun, diberi kesempatan untuk secara terbuka 

dan  berani memberikan correctio fraterna secara tertulis kepada Pater Superior General, Arnold 

Janssen, yang  pada saat itu berumur 60 tahun. Correctio itu ditulis dalam 45 kertas berukuran 

kartu pos. Ini adalah suatu tindakan yang berani, jujur yang digerakkan oleh kasih kepada 

konfrater dan kepada pimpinannya. P. Gier kemudian menulis sebagai berikut:”Pendiri telah 

mengembangkan aspek kebapaan sekitar tahun 1900 dan tidak membela dirinya terhadap 

correctio fraterna yang ditulis oleh P. Koster dan saya.”  Tentang hal itu Fritz Bornemann juga 

menulis:” Kita tidak bisa merasa pasti seperti Gier  bahwa perubahan P. Arnold menjadi figur 

seorang bapa karena correctio fraterna yang ia berikan. Sikap kebapaan P. Arnold bukan hanya 

karena umur, tetapi lebih karena kemampuannya untuk belajar, untuk mengubah style  tingkah 

lakunya, bahkan dalam berhadapan dengan orang-orang lain.” 43 Perubahan diri atau pertobatan 

adalah langkah menuju kesempurnaan hidup. Kekudusan atau kesempurnaan tidak bisa digapai 

tanpa pertobatan yang terus menerus. Keterbukaan untuk dikoreksi dan kemampuan untuk  terus-

menerus mengubah diri ke arah yang lebih baik adalah perjuangan yang berlangsung sampai 

akhir hayat. Untuk mencapai kesucian atau kesempurnaan, pertobatan yang terus-menerus 

(conversio continua) merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh seorang beriman. 

Anthony Hilger dalam artikelnya “The 100th Birthday of Arnold Janssen (1937)”menulis:  

“Memoriku tentang Arnold Janssen yaitu bahwa dia adalah seorang yang membentuk 

dirinya sendiri dalam arti yang paling baik. Dia bekerja untuk terus  menerus membuat 

dirinya lebih baik sampai hari tuanya. Dia menggunakan pahatnya Tuhan atas dirinya 
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sendiri dan dalam cara yang spesial ia menunjukkan usaha yang tekun dan tanpa kenal 

lelah, usaha yang jarang ditemukan sekarang ini. Bukanlah hal yang ringan dan mudah 

untuk mengubah dirinya, seorang yang bagi teman-teman sekolahnya adalah orang yang 

sangat keras kepala. Diceriterakan bahwa pernah ia mengatakan kepada pemilik kost 

yang ingin menaikan biaya kost:’Saya tidak mau membayar biaya lebih dan saya juga  

tidak mau keluar’.”44 

Selanjutnya Anthony Higler mengatakan bahwa Arnold mengubah dirinya untuk semakin 

sempurna dalam  kebajikan-kebajikan. Mentransformasi diri menjadi lebih baik bukanlah suatu 

hal yang mudah, walaupun demikian ia bisa melakukannya. Anthony memberi kesaksian: 

“Ia bisa begitu tanpa perasaan dan tajam dalam keputusannya/penilaian/ 

pertimbangannya sehingga seseorang lebih baik melihat belakangnya dari pada melihat 

mukanya. Saya sungguh mengatakan bahwa tidak mudah bagi Arnold untuk berubah dari 

orang seperti itu menjadi seorang pribadi yang berbeda, lembut, sabar, suka membantu, 

rendah hati, yang tidak hilang ketenangannya bahkan pada pertentangan-pertentangan 

yang tajam, yang memperlakukan semua orang dengan cara yang sama bahkan kepada 

yang termuda; yang begitu tertarik melalui kebaikannya sebagai seorang bapa dan banyak 

membuat permohonan kepada orang lain dengan rendah hati dan sopan, walaupun ia 

dapat memberi perintah. Ia juga bisa menerima penolakan dari orang-orang lain, bahkan 

dari orang-orang yang bertanggunggjawab kepadanya. Singkatnya, ia merubah dirinya 

sendiri menjadi seorang yang heroik dalam kebajikan dan karena itu ia cocok 

memperoleh penghormatan di altar.”45 
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Fritz Bornemann juga menulis pengalamannya tentang perjuangan Arnold untuk memperbaiki 

dirinya:  

“Arnoldus Janssen pada awal hidupnya pandangannya menakutkan, matanya tajam dan 

terpaku. Ia melihat sangat tajam kepada murid-murid sehingga mereka ketakutan. 

Bagaimana pun ketika ia berumur 63 atau 64 seluruh perangai/karakternya berubah, 

mukanya lebih lembut, lebih bersahabat dan lebih kebapaan. Apakah ini bisa karena 

umur? Tidak semua orang akan menjadi lebih ramah atau lebih bersifat kebapaan ketika 

mereka menjadi tua. Beberapa orang menyingkirkan diri mereka sendiri dan menjadi 

tidak menyenangkan dan keras kepala, tetapi Pendiri kita menunjukkan sifat kebapaan.”46 

St. Arnold berjuang melakukan yang terbaik dan terus mentransformasi dirinya. Dengan 

kata lain, ia melakukan pertobatan yang terus-menerus sambil percaya akan campur tangan dan 

kuasa Allah.  Ia selalu mengatakan: “God will certainly do his part; when something fails it is 

because of our lack of cooperation” (Tuhan pasti akan mengerjakan bagianNya; ketika sesuatu 

gagal itu disebabkan oleh tidak adanya kerjasama dari pihak kita). St. Arnoldus belajar untuk 

terus berubah, terus mentransformasi dirinya. Ia terus  menerus belajar untuk melihat bahwa  ada 

kebenaran dan kebaikan dalam diri setiap  orang, bahkan dari anggota-anggota yang paling muda  

dan kurang berpengalaman sekalipun. Kerendahan hati dan keterbukaan  adalah kebajikan yang 

berakar dan bertumbuh dari cinta kasih. Kasih tidak mementingkan diri sendiri; termasuk  tidak 

mempertahankan secara mati-matian pendapat pribadi (not sticking to one’s own opinion). Kasih 

membuat dia melihat lebih jelas bahwa kebijaksanaan sering tersembunyi bagi orang yang 

menganggap dirinya bijak pandai, tetapi selalu  ditemukan oleh orang-orang kecil dan rendah 

hati. 

Pada musim dingin 1875-1876, tiga imam di Steyl membuat komplain  karena Arnold 

Janssen melakukan segala sesuatu sendiri tanpa meminta pendapat para konfrater lain. Dia 

menerima kritikan itu  dan mulai merubah sikapnya. Karena itu pada musim Summer 1876,  ia 

mulai menanyakan pendapat konfrater-konfrater  lain dan bersama Johanes Anzer mereka 

menulis peraturan komunitas. Pada tahun 1896 P. Medits, seorang Vincentian, datang ke Steyl. 
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Ia mendengar complain dari banyak imam dan bruder tentang aturan-aturan komunitas yang 

telalu berat. Ia menulis komplain-komplain itu kepada Arnold. Setelah itu Arnold membuat 

banyak perubahan antara lain: devosi-devosi diperpendek. Jumlah doa wajib 76 Bapa Kami, 

Salam Maria dan Kemuliaan dikurangi menjadi 20. Selama menyanyi dalam ibadat, mereka 

diperkenankan berdiri. Sebelumnya semua nyanyian selalu dilakukan dalam posisi berlutut. 

Keanggotaan ordo Ketiga Benediktin dihapus, termasuk untuk para bruder. Perubahan-

perubahan ini terjadi karena Arnold mau terbuka untuk menerima dan melakukan koreksi-

koreksi dari konfrater dan orang-orang dekatnya. Selain itu semua perubahan itu menunjukkan 

bahwa Arnold tidak mempertahankan idenya sendiri, melainkan dia juga terbuka menerima 

kebenaran dan pendapat sesamanya. 

Pada tahun 1890 ketika ia mulai mendirikan komunitas suster, Arnold menanyakan 

pendapat orang-orang lain. Ia tidak hanya menanyakan pendapat Sr. Maria Helena dan Sr. 

Josepha tetapi juga setiap anggota komunitas, termasuk postulan-postulan yang paling muda. 

Dalam mengatur kehidupan komunitas para suster, Arnold meminta masukan-masukan dari para 

postulan. Demikian juga dalam memilih pimpinan komunitas suster, Arnold mengikuti dan 

menerima hasil pemilihan anggota komunitas. Ia tidak memaksakan pendapat pribadinya seperti  

layaknya seorang pemimpin yang otoriter yang mau mengatur segalanya. Tetapi dia mau 

memimpin dalam semangat kolaboratif dengan anggota-anggota komunitas yang lain. Ketika 

Arnold  berencana untuk mengirim suster-suster ke Togo pada bulan Juli 1892, Arnold meminta 

pendapat dari  16 novis dan 9 postulan. Semua ini menunjukkan adaanya sebuah perubahan 

radikal dalam diri Arnold yang pada awalnya dikenal oleh para anggota komunitas sebagai orang 

yang sangat kokoh berpegang pada ide-idenya sendiri. 

Selain itu dalam kehidupan komunitas multikultural Arnold Janssen sendiri menghendaki 

agar  para konfrater tidak saling mengolok-olok, menggoda, walaupun itu masih dalam batas 

yang wajar. Ia selalu menasehati para konfraternya untuk menjauhkan  kebiasaan seperti itu 

apalagi dalam komunitas yang multikultural, multi etnis seperti Steyl. Olokan, gurauan bisa 

menyulut konflik atau pertengkaran antara anggota dalam komunitas jika olokan, gurauan 

menyentuh hal-hal pribadi, menyindir hal-hal kultural atau etnis.  

 



5. Sikap St. Arnold Terhadap Kritik dan Konflik 

St. Arnoldus  Janssen sendiri  mengakui bahwa ia memikul salib-salib yang berat  ketika ia mulai 

mendirikan Serikat misi. Banyak sekali kritikan pedas yang dilancarkan kepadanya dari orang-

orang dekat, yaitu sesama imamnya. 

5.1. Kritik  sebagai Salib 

Ketika Arnod menyatakan rencananya untuk membuka rumah misi, dia mendapat kritikan-

kritikan pedas antara lain dari P. Fugman, kapelan di Kempen. Terhadap rencana dan visi besar 

Arnold itu, dia mengatakan: “Buat saja. Engkau kan dipanggil, sebab engkau memang pertama-

tama memiliki pendapat sendiri yang kau perlukan. Kedua, engkau orang saleh; dan ketiga, 

engkau orang yang tidak praktis.”47  Kritikan ini datang dari sesama imamnya. Dia tidak 

mendukung rencana dan usaha Arnold, melainkan justru sangat mematikan semangatnya. 

Walaupun ia pasti merasa sakit hati dan depresi, Arnold Janssen menerima  semuanya  dengan 

hati terbuka dan tabah.  

Selain itu kritik juga datang dari Dr. Perger, guru Matematika, guru favorit Arnold. Dr. 

Perger adalah sosok guru yang tidak terlalu dekat dengan para muridnya, agak otoriter dan tidak 

personal. Dia adalah seorang imam, Direktur dan Pengajar di Gaesdonck. Dia mengeritik Arnold 

dan rencananya untuk membangun rumah misi. Ia menulis:“Janssen tidak mampu, dia seorang 

aneh, tidak mempunyai pengertian tentang aturan dan tidak mempunyai bakat organisasi.”48 

Kritikannya diarahkan pada sisi-sisi lemah Arnold. Dia adalah seorang matematikus yang cerdas, 

tetapi bukan seorang organisatoris yang baik. Sebelum hari tahbisannya, Arnold Janssen  

mengirim surat kepada  Dr. Perger. Surat itu berisi ucapan syukurnya atas bimbingan Dr. Perger 

dan pemberitahuan tentang jadwal tahbisan dan misa perdananya. Arnold berjanji juga untuk 

mendoakan dia dan para guru yang telah berjasa kepadanya. Di akhir surat itu St. Arnold 

menulis:”Di pihak saya, yakinlah bahwa saya tidak akan buat salah, khususnya pada misa 

perdanaku untuk mempersembahkan kepada Allah yang baik para pembina masa mudaku dan 

seminarimu yang kepadanya saya dan begitu banyak orang berhutang budi...Tolong terima 
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penghargaan dan hormat dari saya mantan muridmu. Arnold Jansen.”49  Penghargaan  Arnold 

Janssen terhadap guru Matematikanya tidak dibalas dengan apresiasi dan rasa bangga, melainkan 

ia justru mendapat kritikan tajam. 

Selain itu P. Dr.Von Essen, pejabat yang bekerja untuk kepausan, secara sangat terbuka 

mengeritik Arnoldus Janssen dalam majalah dalam  St. Joseph-blatt,  Januari, 1875. Dia menulis:  

“Usaha ini penting dan mempunyai akibat berat. Dan pekerjaan ini hanya dapat dipimpin 

oleh seorang imam yang menonjol dalam kerendahan hati, berilmu dan memiliki 

pengetahuan tentang dunia serta mendapat kepercayaan para sesama rohaniwan. Orang 

seperti itu sampai sekarang tidak ada untuk pekerjaan itu. Marilah kita berdoa semoga 

Allah Tuhan kita dalam belas kasihanNya selekas mungkin mengutus seorang yang 

cocok untuk itu.”50 

Dr. Von Essen adalah seorang yang terdidik, terhormat dan berpengaruh tetapi 

mengucapkan kata-kata yang sangat menghina Arnold. Kriteria-kriteria yang ia berikan 

sepertinya tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dipenuhi oleh Arnold. Dengan kata lain, Arnold 

bukanlah orang yang tepat untuk karya yang maha besar dan penting itu. Arnoldus Janssen 

sendiri mengakui bahwa kritikan-kritikan pedas yang  sangat merendahkan dan menghinanya  

dia rasakan sebagai sebuah salib bahkan pengalaman penyaliban. Dia menulis: ”Saya sudah 

mengalami perjuangan berat, saya merasa seolah-olah saya harus membiarkan diriku dipaku 

pada salib, jika saya melaksanakan pekerjaan itu.”51 

5.2.Mengampuni musuh dalam Ekaristi 

Arnold Janssen menerima semua kritikan sebagai salib-salib kehidupan yang harus ia 

terima dan pikul; dan yang lebih penting lagi bahwa ia bisa mengampuni orang-orang yang 

mengeritiknya. Ia bukan seorang pendendam, tetapi pengampun. Dr. Von Essen yang pernah 

secara terang-terangan menghina Arnold,  kemudian diundang  secara khusus oleh Arnold untuk 
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memimpin misa pembukaan Rumah Misi pertama Steyl pada tanggal 8 September 1875. Penulis 

kronik rumah misi mencatat: “Pada pukul 10:00 am, Prelate Dr. Von Essen,  pastor Newerk 

menyanyikan Misa Mulia. Gereja penuh dengan umat, koor dan organist melakukan yang 

terbaik. Setelah Injil, Arnold Janssen berkhotbah selama satu seperempat jam.”52  Tak seorang 

pun tahu perasaan-perasanan yang berkecamuk dalam hati Dr. Von Essen selama perayaan 

Ekaristi berlangsung. Apakah dia sudah lupa tentang tajamnya kritikannya yang pernah ia 

tujukan kepada Arnold? Walaupun memori tentang peristiwa itu masih terukir jelas dalam 

ingatannya, Arnold masih mau menerima dan tulus mengampuni musuhnya. Kasih Arnold jauh 

lebih besar daripada kejahatan dan penghinaan yang pernah dilakukan von Essen terhadapnya. 

Arnold Janssen bisa memanage konflik/kritik, dan mentransformasikan perasaan sakit dan 

terluka menjadi suatu yang positif. Pada perayaan Ekaristi, perayaan syukur dan pendamaian, 

Arnold mau makan dari satu Roti yang sama dan  minum dari Piala Keselamatan  dengan Von 

Essen, orang yang pernah menyakiti hatinya. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus mentranformasi 

dan membaharui  musuh menjadi sahabat. 

5.3.Diam dan Berdoa Ketika Menghadapi Konflik 

Pada Kapitel General  1890, di St. Gabriel, uskup Anzer untuk pertama kali mengancam 

untuk meninggalkan serikat dengan kata-kata:”Jika engkau tidak melakukannya, saya keluar”. 

Kata-kata itu mengejutkan Arnold.  Anzer adalah uskup muda yang memimpin satu-satunya 

daerah misi. Empat minggu setelah pertemuan itu, Arnold pergi ke Roma untuk mencari nasihat-

nasihat demi penyelesaian konfliknya dengan uskup Anzer.  Ancaman itu sangat menakutkan 

dan menggelisahkan hati Arnold. Awan gelap  menyelubungi  dia selama perjalanannya dari St. 

Gabriel ke Roma dan hari-harinya di Roma. Selama tiga minggu berada di Roma, secara pribadi 

Arnold berkunjung dari satu basilika ke basilika yang lain. Dia tidak  membicarakan problem 

yang sedang ia hadapi dengan orang-orang lain. Ia tetap diam, membawakannya kepada Allah 

dalam doa-doanya. Dia merenungkan konflik yang telah terjadi dengan Anzer. Beberapa bulan 

kemudian uskup Anzer menulis surat dan meminta maaf kepada Arnold. Dan persoalan antara 

mereka secara resmi diselesaikan. 
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5.4.Tegas dan Terbuka Mengatakan Kebenaran 

Tetapi dua tahun kemudian sebuah konflik lain terjadi antara uskup Johannes Baptist 

Anzer dan beberapa misionaris di tanah misi. Anzer yang populer itu sesungguhnya menjadi 

salib untuk semua anggota komunitas di tanah misi. Bagi Arnold salib menjadi semakin besar 

dan berat dengan berjalannya waktu. Masalah itu sampai dibicarakan di Roma. Konflik itu 

menjadi semakin berat. Salah satu penengah dalam konflik itu  adalah P. Yosef Freinademetz. 

Persoalannya menyangkut perbedaan penafsiran terhadap konsep misionaris dan karya misi 

seperti yang telah digariskan oleh Serikat dan sikap uskup yang kurang bijak dalam menghadapi 

dan mengatasinya. Karena itu Arnold Janssen sebagai Superior General  menegur keras uskup 

Anzer. Ketika konflik itu memuncak pada 1930, uskup Anzer dipanggil ke Roma. Anzer 

meninggal  dunia di Roma karena serangan jantung. Anzer adalah misionaris SVD yang terkenal 

dalam sejarah misi, tetapi dia memiliki juga banyak kelemahan. Arnold Janssen lebih 

menghargai  seorang misionaris karena kwalitas moralnya dan bukan aktivitas-aktivitas eksternal 

dan popularitas pribadi. Kendati ada kelemahan-kelemahan dalam diri anggota-anggotanya, 

Arnold tetap menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada mereka. 

6.Kasih yang merangkul Jiwa-jiwa Malang 

Arnoldus Janssen selalu berjuang untuk bertumbuh dalam kebajikan-kebajikan. Ia 

menghayati kebajikan kasih terhadap sesama, baik yang  masih hidup maupun yang telah 

meninggal dunia. Dalam  peziarahan yang sama kita berjalan bersama-sama dengan sama 

saudara kita. Ada yang sudah mendahului kita dan ada yang masih berjalan bersama-sama 

dengan kita. Sharing dengan para konfrater yang telah meninggal dunia pasti telah mengukir 

banyak memori, entah itu memori tentang peristiwa-peristiwa dan momen-momen yang 

menyenangkan dan menyakitkan, yang menantang dan menyemangati, bahkan memori tentang 

salah-dosa dan kebaikan, dendam dan pengampunan. Semuanya dirajut bersama-sama dalam 

kehidupan bersama.  Gereja juga mengajarkan bahwa para sama saudara, kaum beriman yang 

telah mendahului kita adalah bagian dari komunitas atau anggota-anggota keluarga kita. Kita 

semua adalah satu tubuh, satu keluarga. Mengingat, mendoakan, memohon ampun dari Tuhan 

untuk dosa-dosa mereka adalah wujud kasih kita kepada mereka. 



Arnold Janssen sangat peduli  akan keselamatan jiwa-jiwa para sama saudaranya dan 

umat beriman. Nama dan kenangan akan para sama saudara dan saudari-saudari yang telah 

meninggal dari ketiga serikat yang dia dirikan tidak pernah terhapus dari ingatannya. Ia terus 

menerus mendoakan mereka semua dalam doa pribadi dan dalam misa-misa komunitas. Mereka 

yang mungkin selama hidup bersama pernah menyakiti hatinya, melawan atau memberontak 

kepadanya, tetapi Arnold terus merangkul mereka dalam kasih yang mengampuni. Ia tidak 

pernah menolak mereka  atau bahkan  menghapus nama-nama mereka dari ingatannya. Kasihnya 

kepada mereka tetap tulus dan kuat menerobos dinding-dinding “purgatori’. Kasihnya tidak 

buyar oleh kejahatan, derita, sakit hati yang pernah dia alami  dari sesamanya. Ia tidak membalas 

kejahatan dengan kejahatan melainkan dengan kebaikan. Amal kasihnya diarahkan tidak hanya 

terhadap mereka yang masih hidup, tetapi terlebih lagi terhadap jiwa-jiwa di purgatori. Jiwa-jiwa 

malang sungguh-sungguh sangat membutuhkan dukungan dari sesamanya yang masih hidup. 

Doa dan amal kasih kita sangat membantu jiwa-jiwa untuk memperoleh keselamatan dalam 

Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia fisik terhadap sesama yang hidup, berlaku juga 

dalam dunia rohaniah untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Inilah keyakinan  Arnold yang 

tak tergoyangkan.Tradisi spiritual Bapa Pendiri ini - mendoakan jiwa-jiwa - masih  kita teruskan 

sampai sekarang. Kita setiap hari, dalam perayaan Ekaristi, mendoakan semua anggota keluarga 

besar Arnoldus Janssen (SVD, SSps dan SSpsAP) yang telah meninggal. 

P. Anthony Higler sangat tepat mengekspresikan kasih Arnold terhadap jiwa-jiwa para 

sama saudara sebagai berikut: “Extraordinarily great, finally, was his love for the poor souls, an 

ardent sympathy for the lot  of the deceased, a concern for their relief- probably without 

parallel.”53 P. Anthony menunjukkan bahwa St. Arnoldus mengembangkan kebajikan kasih 

bukan hanya terhadap orang-orang hidup tetapi juga terhadap orang yang sudah meninggal 

dunia. Kasih St. Arnold begitu luas dan menjangkau seluruh dunia bahkan menorobos sampai ke 

tempat penyucian. Kasih sebesar itu bersumber dari kasih Allah yang diperoleh melalui 

kedisiplinan diri. Anthony secara sangat baik menulis: 

                                                             
53“Akhirnya secara luar biasa, ia mempunyai kasih kepada jiwa-jiwa yang malang, sebuah rasa simpati yang berkobar-kobar 

(ardent, passionate) nasib orang-orang yang telah meninggal, sebuah perhatian bagi pembebasan mereka –barangkali tanpa 

bandingan”. Anthony Higler, “A Private Secretary’s Impression of Our Founder,”ArnoldJanssen: Yesterday and Today, 

Analecta 63/III, Peter McHugh, Editor, Roma: Apud  Collegium Verbi Divini, 1998  p.61 



“This love, extending beyond the grave, is perhaps most characteristic of his far-reaching 

heart. It is a love acquired by hard self-training, always completely under the influence of 

reason, and therefore constantly reaching farther. It was not a natural love, strongly 

dominated by emotion and restricted to a small circle. On the contrary, it embraced 

everything worthy of love: to the very ends of the earth, into most hidden nook of the 

ancient forest, and into deep abyss of purgatory it reached, this love which drew its 

strength from the highest heaven. He cultivated no individual friendship, and yet hardly 

anyone could have shown more concern for a friend as he did for all humankind.”54 

Kerahiman dan belaskasih yang Arnold hayati tidak lain adalah penghayatan kasih dan 

kerahiman Allah Tritunggal bagi semua manusia. Kasih dan kepeduliannya akan keselamatan 

jiwa-jiwa adalah pantulan dari kasih dan kepedulian Yesus sang Gembala yang menginginkan 

agar semua dombaNya selamat. Kasih Arnold akan jiwa-jiwa adalah ekspresi dari penghayatan 

kasih-kerahiman Allah dalam hidupnya. Di mata Allah dan di mataArnold, satu jiwa manusia 

adalah sangat berharga. Arnold telah melihat seperti Yesus melihat dan merasa seperti Dia 

merasa. Dengan kata lain, Arnold telah melihat dengan mata Allah dan merasa dengan hatiNya. 

Ia telah menyatu dengan Allah dan misi penyelamatanNya. Apa arti dan nilai dari pewartaan Injil 

seorang misionaris kalau pada akhirat nanti tak satu pun jiwa diselamatkan dari lembah 

kekelaman. 

7.Karakter-karakter Utama St.Arnold 

Ketika St. Arnoldus Janssen meninggal dunia, kurang lebih enam ratus (600) orang dari 

segala penjuru menulis  surat untuk menyatakan turut berbelasungkawa. Biasanya kebaikan-

kebaikan seseorang menjadi lebih jelas terlihat setelah kematiannya. Ini bisa terlihat dari 

ungkapan-ungkapan perasaan yang ditulis dalam surat-surat itu. Sebagai contoh, Br. Blasius 

Hudstadt di Techny, U.SA. menulis: “Saya tidak bisa berhenti menangis. Ini terasa seperti Allah 

                                                             
54“Kasih ini, menjangkau sampai ke dalam kubur, barangkali adalah ciri yang paling khas dari hatinya yang menjangkau jauh. Ini 

adalah kasih yang dicapai melalui latihan diri yang rajin, selalu secara penuh berada di bawah pengaruh pikiran, dan karena itu 

tetap menjangkau luas. Itu bukanlah suatu cinta natural, yang secara kuat dipengaruhi oleh emosi dan dibatasi pada lingkup yang 

kecil. Sebaliknya, ia merangkul segala sesuatu yang layak untuk cinta: sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke sudut-sudut dari 

hutan purba dan ia sampai kedalam jurang purgatorium, kasih yang menarik kekuatannya dari surga yang tertinggi. Ia tidak 

membina persahabatan pribadi tetapi sulit seseorang bisa menunjukkan perhatian yang lebih banyak kepada seorang sahabat 

daripada yang ia lakukan kepada semua manusia.” Ibid.,pp.61-62 



mengambil dariku orang yang paling baik di dunia.”55 Waldau, direktur Sekolah Menengah di 

Bocholt yang selalu mengatakan bahwa Arnold Janssen bukan seorang guru yang terkenal di 

Bocholt, ketika mendengar Arnold wafat, menulis dalam suratnya: “ Di seluruh Jerman, di antara 

para imam yang masih hidup tidak ada imam seorang yang  melaluinya Allah yang baik  itu telah 

menyelesaikan karya sedemikian mulia seperti yang Ia lakukan melalui Arnold Janssen.” 56 P. 

Blum mengatakan:”Simpathy setelah kematiannnya [Arnold Janssen] begitu universal dan asli 

sehingga hampir semua orang kelihatannya mengatakan:’Dia sesungguhnya adalah orang 

besar.”57 P. Herman Fischer, sebelum menulis biografi St. Arnold, selalu mempunyai pandangan 

negatif tentang St. Arnold Janssen. Ia mengatakan Arnold adalah seorang “keras” dan “sangat 

disiplin”. Pada suatu saat dia diminta oleh Superior General untuk menulis biografi St. Arnold. 

Sementara mempelajari semua bahan yang diperlukan, ia akhirnya merubah 

pandangannya.”Penilaian saya tentang dia [Arnold] mulai bertumbuh, demikian juga kasih dan 

penghormatan saya kepadanya. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa dia sesungguhnya adalah 

seorang imam yang suci.”58 Beberapa kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang mengenal 

Arnold menyatakan bahwa Arnold adalah pribadi yang baik, bijak dan suci. 

Fritz Bornemann merinci beberapa karakter Arnold Janssen59 yang menurut saya bisa 

menjadi inspirasi bagi kita dalam memanage dan mentransformasi konflik, menerima kritik atau 

correctio fraterna dalam konteks kehidupan komunitas interkultural-internasional. 

1. Arnold adalah seorang yang bisa menguasai diri (self-controlled). Surat-surat yang  ia 

kirim selalu bernada lembut, ramah, tenang, walaupun harus menjawab persoalan-

persoalan yang berat. P. Blum dan P. Gier lebih cepat reaksi dan lebih keras menghadapi 

masalah-masalah yang berat, tetapi  Arnold selalu mengendalikan dirinya secara penuh. 

“Dalam konflik-konflik pribadi maksud-maksud baiknya dan tujuan murni tidak pernah 

dipertanyakan.”  Arnold Janssen juga “tidak pernah marah atau cepat emosi, secara lisan 

                                                             
55 Fritz Bornemann, p.108 

56 Ibid.,  

57Ibid.,p.110 

58 Fritz Bornemann, p.110 

59 Fritz Bornemann, SVD,”Transitory and Lasting Aspects in the Potrait of the Founder,” dalam  ArnoldJanssen: Yesterday and 

Today, Analecta 63/III, Peter McHugh, Editor, Roma: Apud  Collegium Verbi Divini, 1998,  pp.138-144 



atau dalam surat-surat. Cara ia mengekspresikan kemarahannya tidak pernah sampai 

bernyala-nyala ”60 

2. Kasih yang besar kepada Allah, sesama dan musuh-musuh 

Anthony Higler, SVD, sekretaris pribadi Arnold, menulis kesannya tentang  cinta kasih 

Arnold Janssen. Kasihnya kepada sesama berakar atau mengalir dari kasihnya kepada Allah. 

Tetapi kasih memang bukanlah kebajikan yang mudah dihayati. Perlu perjuangan dan usaha 

yang sungguh-sungguh. Anthony Hilger sangat baik melukiskan perjuanganArnold Janssen 

dalam menghayati kebajikan theologal tertinggi ini: 

“Tidaklah mengherankan bahwa cintanya yang mendalam, kuat kepada Allah membawa 

dia kepada suatu kasih persaudaraan yang sangat luas, karena yang satu mengandaikan 

yang lain. Tetapi kasih persaudaraan itu tercapai baru setelah sebuah perjuangan yang 

berat dimana ia dengan berani mengalahkan sifatnya yang keras dan tanpa pertimbangan, 

sebuah perjuangan yang disaksikan hanya oleh sahabat-sahabat dekatnya. Kebaikan 

hatinya dan perhatian yang lembut ditunjukkan kepada semua orang bahkan kepada 

mereka yang telah melukai hatinya, jauh dari karunia-karunia natural, adalah kebajikan-

kebajikan mulia yang diperoleh dalam perjuangan hidup yang keras. Untuk alasan ini 

kasih persaudaraannya harus dilihat sebagai heroik, bercahaya seperti permata mulia pada 

mahkota surgawinya.” 61 

3. Arnold  adalah seorang pribadi yang jujur. Ia tidak menceriterakan semua yang ia tahu, 

tetapi apa yang ia cerita itu benar. Sikap jujur adalah musuh dari kebohongan/ kepalsuan.  

                                                             
60 Herman Fischer, “Reflections on The Asceticism of Our Blessed Father Arnold,” dalam  ArnoldJanssen: Yesterday and 

Today, Analecta 63/III, Peter McHugh, Editor, Roma: Apud  Collegium Verbi Divini,1998,  p.264 

61“It is not surprising that his deep, strong love of God led him to an immense fraternal charity, for the one presupposes the other. 

But it was a fraternal charity acquired only after a hard struggle in which he bravely conquered his native harshness and lack of 

consideration, a struggle witnessed only by his close associates. His cordial kindness and delicate consideration, shown to 

everyone, even those who had deeply offended him, far from natural gifts, were sublime virtues, acquired in life’s hard-fought 

battle.  For this very reason his fraternal charity must be considered heroic, shining like a glorious jewel in his heavenly 

crown.”Anthony Higler: “A Private Secretary’s Impressions of the Founder,” dalam  ArnoldJanssen: Yesterday and Today, 

Analecta 63/III, Peter McHugh, Editor, Roma: Apud  Collegium Verbi Divini,  1998, p.59. 

 



Sering kali ada konfrater yang bercerita semua hal atau sesuatu hal yang ia tahu tentang 

seseorang tanpa menjaga  konfidensialitas.  

4. Arnold mencintai kebenaran dan kedisiplinan diri (self-disicipline).Ia mendisiplinkan 

dirinya untuk maju dalam kebajikan-kebajikan: iman, harap, dan kasih. Dalam doa setiap 

lima belas menit dia selalu minta kepada Tuhan keutamaan-keutamaan teologal ini. 

Menghayati kebenaran adalah jalan untuk beriman kepada Allah, karena Allah adalah 

Kebenaran Abadi (Deus  est veritas aeterna) 

5. Sebuah ungkapan atau frase yang selalu diulang-ulang oleh St. Arnold padasetiap 

konferensi dan yang menjadi keyakinan pribadinya adalah:” Jesus autem tacebat” (Tetapi 

Yesus pun diam). Yesus tidak berbicara apa pun.  Di hadapan Pilatus dan para imam yang 

mengadiliNya, Yesus memilih diam. Jesus autem tacebat! St. Arnold menghayati sikap 

Yesus ini dalam menghadapi konflik dan kritikan. Ia selalu diam  (remained silent) ketika 

menghadapi masalah atau persoalan/ pertentangan.  Ia bukan seorang yang reaktif, tetapi 

dengan diam, tenang menghadapinya. Ia diam untuk merenungkannya dan mengambil 

hikmahnya. 

6. Arnold Janssen sangat menekankan  kwalitas spiritual dan moral dari setiap misionaris, 

bukan kemampuan profesional dan keterampilan. Dia suka dengan orang yang sama 

seperti dirinya yang selalu dekat dengan Tuhan. Seorang misionaris harus tekun dan 

banyak berdoa. St. Arnold sendiri selalu menyediakan waktu untuk visitasi Sakramen 

Mahakudus walaupun sangat singkat. Saat bekerja ia berdiam diri, menenangkan hati dan 

pikiran dan berdoa. Doa menjadi kekuatan untuk menghadapi segala kritikan, konflik 

dengan lebih tabah dan sabar. 

7. Arnold memiliki hati yang selalu bersyukur (grateful heart) atas semua pengalaman yang 

dia alami. Kebaikan-kebaikan yang dialami tidak lihat sebagai takdir yang harus dia 

terima, tetapi sebagai suatu berkat dan anugerah. Anthony Higler menulis: “Love 

sharpens the vision for the actions of the beloved and it notices everything. Sharpened 

attention is the first condition for a good memory. Love sharpens the memory and 

ensures that one always remembers the kind deeds of others and expresses one’s inner 



gratitude.” 62 Ucapan syukur berasal dari hati yang penuh kasih. Semakin tulus dan kuat 

rasa syukur seseorang, semakin murni dan kuat cinta kasihnya kepada Tuhan dan 

sesama.“ The greater one’s sense of gratitude which is the true child of love, the healthier 

and more intense is one’s love”63 Selanjutnya dia mengatakan:“He (Arnold) accepted 

everything from God’s hand all the more with a trusting and grateful heart. And Arnold 

was happy if he sensed gratitude in others, also when this was for others and not for 

himself. “That is a fine person,” he would say. ‘Whoever seek false motives behind the 

good deeds of others does not have much love of himself.’64 

8. Arnold memiliki semangat kesederhanaan, ugahari (simplicity). Banyak orang percaya 

bahwa kesederhanaan atau simplisitas adalah kebajikan supernatural. Pada tahun 1874 

dalam majalahnya Arnold Janssen menulis puisi tentang kesederhanaan:  

“O kesederhanaan jiwa yang mencitai Allah, betapa besarlah engkau! Di dalam 

engkau ada banyak terang, kemampuan dan kekuatan daripada kepintaran yang 

angkuh. Semoga engkau, kesederhanaan yang suci, meraja dalam semua keluarga 

Kristen dan rumah-rumah pendidikan. Kami mau melihat satu generasi yang baru, 

sungguh natural dan kuat bertumbuh di depan mata kami”65 

9. Arnold menghayati kebajikan humilitas (kerendahan hati).  Arnold Janssen pernah 

menulis: “Ya, Saya mau mencintai Tuhan dengan sederhana seperti seorang anak dan 

rendah hati seperti seorang anak.” Kerendahan hati hampir serupa dengan kesederhanaan. 

Humilitas dibangun di atas keadilan dan kebenaran. Arnoldus Janssen sangat kuat 

menghayati kebajikan kerndahan hati ini. Herman Fischer yang secara sangat cermat 

membaca semua surat-surat yang ditulis Arnold mengatakan : 

                                                             
62Anthony Higler, p. 75. 

63  Ibid., 75 

64  Ibid., 

65“O simplicity of the soul who loves God, how great you are! In you there is more light, efficacy, and strength that in a 

pretentious erudition...May you, holy simplicity, reign in all Christian families and houses of education. We would see a new, 

truly natural and vigorous generation grow up before our eyes.” As quoted in Herman Fischer, “Reflection on The Asceticism of  

Our Blessed Father Arnold,” Arnold Janssen: Yesterday and Today, Analecta 63/III, Peter McHugh, Editor, Roma: Apud  

Collegium Verbi Divini, 1998, p.262. 



“Saya bersumpah di hadapan Allah bahwa  dalam semua materi, saya menemukan 

tidak ada ketidakbenaran, tidak ada ketidaktulusan, tidak ada pengekangan, tidak 

ada usaha mengelak/menghindar secara cerdik, atau ucapan-ucapan yang menipu. 

Bahkan ketika ia mengalami kesulitan-kesulitan atau situasi-situasi yang tidak 

menyenangkan/memalukan betapapun besarnya, sedikit pun ia tidak membiarkan 

dirinya  tergoda untuk meninggalkan kebenaran.”66 

10. Dalam pergaulan dan komunikasinya dengan sama saudara dan orang-orang lain, 

kecenderungan untuk berdiplomasi atau berpolitik tidak ditemukan dalam diri  Arnold. 

Tidak ada kepura-puraan dan kemunafikan dalam dirinya. Dia jujur menyatakan perasaan-

perasaannya dan maksud-maksudnya; tidak ada kepalsuan padanya. 

11. Arnold berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik, lembut dan tidak melukai (non-

violent words). Arnoldus Janssen sangat bijak dan cermat memilih kata-kata dalam 

komunikasinya dengan konfrater, entah dalam komunikasi lisan atau tulisan. Belajar dari 

pengalamannya sendiri, Arnold memberi nasehat sebagai berikut:”One must be reserved, 

and yet know how to speak freely with frankness and generosity, without wounding. 

Hence one must speak considerately but also remain free of all flattery.”67 

12.  Di akhir hidupnya Arnold menulis dalam catatan Pribadinya tahun 1906:”Saya sering 

membuat keputusan dan berusaha untuk menjadi seorang bapak yang baik dan bijaksana 

dan bahkan menjadi seorang ibu yang penuh kasih kepada semua orangku. Tetapi Tuhan 

Allah mengetahui betapa kurangnya saya telah menjaga resolusiku.”68Keadilan dan 

kebenaran berlaku untuk orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Ia tidak pernah berlaku 

lembut atau membuat excuses untuk dirinya sendiri. Ia mengakui dan menerima 

kekurangan dirinya dengan rendah hati.  

                                                             
66”I declare before God that in all this material I found no untruth, no insincertiy, no restriction, no clever evasion, or cunning 

remark. Not even when he experienced difficulties or predicaments, no mattter how great, did he allow himself to be seduced into 

departing even a fraction from the truth.”Ibid., p. 263. 

67 Ibid.,  

68“ I often resolved and really tried to be a good and wise father and even a loving mother to all my subjects. But the Lord God 

knows how poorly I have kept my resolution.” 



13. Arnold tidak langsung menghakimi dengan hanya mendengar satu pihak. Dia selalu 

mendengarkan pihak yang lain, pihak yang dituduh atau yang bersalah diberi kesempatan 

untuk menyatakan pikiran atau pandangannya. Arnoldus selalu meminta pihak yang 

menuduh dan yang tertuduh  dipertemukan agar persoalan dapat diselesaikan secara 

damai. Prinsip yang dia selalu pegang: Auditur et altera pars (Biarkan pihak lain juga 

didengar). 

14. Arnold Janssen memiliki sense of reverence (rasa hormat) kepada sesama.  Herman 

Fischer mengatakan: 

”Reverence cannot be describe, just as one cannot describe love, joy, sadness or 

fear. It is rather, an experience. It has nothing to do with anxious fear, but rather 

with respect, deep respect, loving veneration and pious awe in the presence of 

what is good, true and beautiful, in the presence  of what is lofty, noble and 

mysterious, also in the presence of all values in the natural order, in the presence 

of human dignity, women, children, marriage, life and death, honor, property, in 

dignity, in the presence of excellent achievement and noble deeds.”69 

Karakter atau sifat-sifat dasar yang dimiliki Arnold membantu dia untuk menghadapi dan 

memaknai setiap kritikan, konflik dan koreksi-koreksi yang diberikan oleh konfraternya dan 

sesamanya. Karakter-karakter pribadinya semakin memancarkan sinarnya saat Arnold memasuki 

masa-masa senja hidupnya. Semua itu tidak terlepas dari peran para sama saudara dalam 

memberi kritik, koreksi kepadanya dan keterbukaan serta kerendahan hatinya untuk terus 

menerus membaharui dirinya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kekudusan dan 

kesempurnaan pertama-tama adalah hasil usaha sendiri melainkan karya kolaboratif dari karya 

Allah, individu dan sesama.  

 

8. Spiritualitas Kritik dan Correctio Fraterna 

8.1.Correctio Fraterna, Kritik sebagai suatu Cara Hidup dalam Roh 

                                                             
69Ibid., p.265. 



Correctio Fraterna, kritik yang membangun adalah panggilan atau perutusan yang mengalir 

dari persatuan kita dengan  Allah Tritunggal dan sesama. Ia bukan sebuah metode, cara untuk 

menyelesaikan masalah, melainkan suatu spiritualitas, suatu cara hidup yang dibimbing dan 

digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita membaharui kita dari 

dalam dan memungkinkan kita untuk menghasilkan buah-buah Roh. Paulus menyebut ciri-ciri 

orang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan 

menunjukkan: “kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 

kelemahlembutan, penguasaan diri” (Gal 5:22). Jika setiap anggota komunitas menghasilkan 

buah-buah Roh, maka konflik tidak akan terjadi dan akibat-akibat konflik bisa dijauhkan dari 

hidup komunitas. Rasul Paulus mengatakan jika kita tidak bersatu dengan Roh Allah, maka  kita 

hidup dalam “kejahatan” atau kedagingan kita. Buah-buah kedangingan/ kejahatan adalah 

“percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri 

hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta 

pora dan sebagainya” (Galatia 5:19-21). Komunitas akan hancur kalau setiap anggota digerakkan 

oleh “kedagingan/ kejahatan”. Konflik dan ketegangan akan mudah terjadi. Arnold Janssen 

mengajar dan mendorong kita agarsetiap hari kita selalu berdoa memohon bantuan dan 

bimbingan Roh Kudus khususnya dalam karya misioner kita dan  dalam membangun komunitas 

yang penuh kasih.  

 

8.2.Kritik dan Correctio Fraterna Sebagai Wujud Dialog Profetis 

Karya misi kita berdasar pada hidup dan misi Allah Tritunggal. Karya misi Allah bersifat 

dialogal dan profetis. Allah berkomunikasi dengan manusia lewat Sabda-Nya. Sabda menjadi 

manusia dalam diri Yesus dari Nazareth. Ia diutus untuk memberi hidup, mengoreksi, menegur, 

mengajar, mencabut dan meruntuhkan serta membaharui hidup umat-Nya. Dialog adalah sebuah 

ekspresi, perwujudan  khas dari evangelisasi. Misi punya dua wajah:  keluar (ad extra) dan 

kedalam (ad intra). Misi keluar harus merupakan sebuah ekspresi dari apa yang dihayati dalam 

kehidupan komunitas. Dialog profetis musti dihayati pertama-tama oleh individu-individu dalam 

komunitas dan kemudian diwartakan ke luar komunitas. Martin Ueffing, SVD dalam kaitan 

dengan dialog profetis mengatakan: 



“Dialog profetis berarti keterbukaan penuh hormat kepada satu sama lain, mendengar dan 

mempertanyakan secara jujur dan kritis supaya saling memahami lebih mendalam, 

menantang dan mengoreksi satu sama lain dengan ketulusan dan sensivitas, dan 

berbahagia memberi kepada dan menerima dari satu sama lain karunia-karunia khusus 

(special gifts), pemikiran-pemikiran (insights), berkat-berkat dan simbol-simbol 

dengannya Allah telah memberkati setiap kelompok manusia.”70 

Komunitas kita terdiri dari anggota-anggota dari latar belakang bangsa dan budaya yang 

berbeda. Dialog profetis ini musti dihidupi pertama-tama  dalam komunitas kita sebelum 

diwartakan di padang gurun dunia ini. Setiap orang memiliki kelemahan, kerapuhan, 

kekurangannya tetapi juga kelebihan, karunia-karunia dan berkat-berkatnya. Allah memberkati 

dan menyentuh setiap pribadi. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kebaikan atau 

kebenaran. Para Bapa GerejaYunani percaya bahwa “logoi spermatokoi” artinya benih-benih 

sabda kebenaran, kebijaksanaan ilahi ada dalam atau dikandung oleh semua ciptaan. Semua 

ciptaan ada, tercipta dan hidup karena kuasa logos ilahi dan memancarkan sinar 

kemuliannya.Tetapi juga harus disadari bahwa tak satu pun  makhluk ciptaan mengandung 

seluruh kebaikan dan seluruh kebenaran. Karena itu  sebagai makhluk ciptaan yang tidak 

sempurna,kita harus saling mengoreksi, meneguhkan, melengkapi dan menyempurnakan dengan 

kebaikan-kebaikan, karunia-karunia yang kita telah terima dari Allah.  

Dialog profetis menuntut keberanian untuk masuk kedalam diri, menguji dan mengakui 

serta menerima kelemahan-kelemahan diri. Tentang hal ini, Martin Ueffing  selanjutnya  

menulis: 

”Dialog profetis berarti bahwa semua kita – baik individu-individu maupun kelompok-

kelompok kultural dan religius – harus menguji/memeriksa diri kita sendiri secara jujur, 

mengakui kesalahan-kesalahan kita, memohon pengampunan dari Tuhan dan dari 

sesama; membantu satu sama lain untuk melakukannya, dan belajar secara baru  agar 

dengan keterbukaan dan suka cita  mendengar apa yang Tuhan katakan kepada setiap 

orang melalui orang lain; merangkul di dalam hati kita kehendak Allah dan maksud Allah 

seperti yang diucapkan dan dibuka melalui orang lain; dan selalu siap untuk terus 
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menerus berubah dan bertumbuh dalam lingkungan yang kaya akan rahmat yang saling 

berinteraksi, penukaran profetis (prophetic exchange) dan pencarian yang disyeringkan 

demi kebebasan yang lebih luas, kemanusiaan yang lebih baik, dan pertemuan dengan 

Allah yang lebih mendalam dan sebuah perjumpaan yang semakin mendalam (an ever-

deepening encounter) antara satu sama lain dan dengan dunia.”71 

Correctio fraternal dan kritik tidak lain adalah tugas yang harus diemban oleh seorang 

nabi. Setiap anggota komunitas oleh rakhmat Pembaptisan, dipanggil dan diutus menjadi nabi 

bagi sesamanya. Komunitas  (masyarakat atau komunitas religius) adalah tempat para nabi 

melakukan perutusannya. Komunitas di mana seorang nabi ada dan hidup dapat disebut  

komunitas  para nabi, atau komunitas para pewarta Sabda Allah. Dalam menjalankan tugasnya 

seorang nabi   harus berakar kuat dalam dan hidup dari Kebenaran Sabda Allah. Seorang nabi 

harus berbicara tentang kebenaran-kebenaran untuk  membangun kehidupan dari dalam 

komunitas. Seorang nabi membangun komunitasnya dari dalam dan hidup bukan sebagai orang 

luar melainkan sebagai orang dalam. Ia tidak hanya mengeritik orang lain tetapi dia sendiri pun 

harus  memegang teguh dan menghayati ajarannya sendiri. Martin Ueffing menekankan 

pentingnya peranan seorang nabi dalam sebuah komunitas. Dia mengatakan bahwa seorang nabi 

harus 

“Memangku sekaligus tugas untuk memberi kekuatan (energizing) dan mengeritik. Dia 

ditugaskan untuk memberi kekuatan melalui pewartaan Kabar Gembira dan nilai-nilai 

Kerajaan. Dia juga ditugaskan untuk mengeritik dan secara berani menentang kejahatan, 

dosa dan struktur-struktur yang menghalangi komunitas sehingga  tidak bertumbuh dalam 

kebebasan dan kasih. Seorang nabi adalah seorang pembangun (builder), pencipta 

(creator) sebuah masyarakat [komunitas, sic] yang adil, damai dan teratur.”72 

Seorang nabi tidak pernah memisahkan diri  dari komunitas, melainkan dia  adalah 

bagian integral dari komunitasnya. Ia tidak boleh melarikan diri dari komunitas seperti yang 

dilakukan oleh Yunus, walaupun akhirnya dia bertobat dan pergi ke Ninive. Seorang nabi tidak 

boleh melarikan diri dari komunitasnya  dan membangun sebuah komunitas tandingan. 
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Melainkan seorang nabi harus terlibat aktif dalam komunitasnya dan bersama-sama dengan 

anggota-anggota komunitasnya  memperbaiki, membebaskan, memimpin seluruh komunitas dan 

mengantarnya ke Tanah Terjanji. 

 Seorang nabi, pewarta Sabda Allah harus dekat dengan Allah, berakar dalam Allah atau 

bersatu dengan Allah dan dengan sesama.  Ia harus menjadi sahabat Allah dan sahabat manusia.  

Seorang nabi adalah persona media antara Allah dan manusia. Sama seperti Musa, seorang nabi 

harus rajin bertemu dan berbicara dengan Allah. Ia masuk Tabernakel untuk bertemu dan 

berbicara dengan Allah dan setelah keluar dari Kemah Allah dia bertemu dan berbicara dengan 

umatnya. Setelah bertemu dengan umat dan mendengarkan mereka, ia masuk lagi dan 

menyampaikan kepada Allah semua yang dia dengar dari umat. Itulah tugas dan pelayanan 

seorang nabi.  

8.3.Komunitas  para Duta Cinta Kasih 

“Misionaris adalah duta-duta cinta kasih Allah Tritunggal,” kata St. Arnold Janssen. 

Komunitas Trinitarian yang mau kita  bangun pertama-tama harus dijiwai  oleh   kasih Allah 

Tritunggal. Roh Kudus yang harus menjiwai, menghidupi dan memimpin sebuah komunitas 

multikultural-multinasional. Dalam Kons. SVD, 1891  Arnoldus Janssen menulis:  

“Dalam Kitab Suci, Rasul [Paulus] berkata:’Dalam satu Roh kita semua dibaptis kedalam 

satu tubuh dan semua mengambil bagian dalam satu Roh (1 Kor 12:13). Jika ini benar 

bagi semua orang Kristen betapa lebih benar lagi bagi kita, saudara-saudara yang 

terkasih, yang dikumpulkan melalui Roh Kudus kedalam satu tubuh dan diberi makan 

pada meja yang sama baik secara rohani dan jasmani. Karena itu, seharusnya segala 

pertengkaran atau iri hati harus dijauhkan dari diri kita. Kegembiraan satu orang harus 

menjadi kegembiraan bagi semua; dan biarlah konfrater kita bersukacita ketika mereka 

dapat membawa sukacita kepada konfrater yang lain. Jika itu dilakukan dalam komunitas 

kita, komunitas kita akan menjadi sebuah gambaran akan Gereja Perdana dan tanah air 

surgawi kita.” 73 
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Komunitas religius yang menghayati kasih menjadi tanda atau sakramen  akan Kerajaan 

Surga yang akan datang. Persatuan dan hidup para kudus di surga dijiwai oleh  dan bersumber 

dari cinta kasih ilahi. St. Arnoldus Janssen juga memberi nasehat sbb: “Kita berusaha untuk 

selalu mengasihi sesama karena kasih Allah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dia adalah 

Allah Pengasih, kasih dari Allah Bapa dan Putera.”74 Kita bisa mencintai sesama seperti Allah 

mencintai, kalau kita bersatu dan dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Cinta Kasih Ilahi. Dalam 

kehidupan komunitas perbuatan atau sikap negatif seperti iri hati, perselisihan, amarah, dendam, 

kesombongan, perpecahan, primordialisme, sukuisme,dll adalah  dosa-dosa  melawan Roh 

Kudus dan mendukakan Roh Kudus karena Roh Kudus-lah yang mempersatukan kita dalam 

sebuah komunitas. Roh Kuduslah yang membentuk dan menghidupi komunitas.  

Dalam konteks relasi antara para imam dan bruder dalam komunitas, St. Arnoldus 

Janssen pernah memberi nasehat: “Sebagai imam dan bruder marilah kita menghargai satu sama 

lain dengan kasih persaudaraan karena kita memiliki ibu yang sama yaitu Serikat, dan bapa yang 

sama, yaitu Roh Kudus. Barangsiapa yang melukai kasih ini dan mengasut  perselisihan antara 

para imam dan bruder berdosa melawan baik Roh Kudus maupun Serikat.”75 Menurut Arnoldus 

Janssen, segala macam kecemburuan, perselisihan adalah sikap-sikap hidup yang bertentangan 

dengan kasih Roh Kudus dan mendukakan-Nya. Ia mengatakan: ”Bagaikan penyakit pes harus 

kita jauhkan kecemburuan yang mengakibatkan percecokan di antara sama saudara, merangsang 

perselisihan, menimbulkan kejengkelan dan menyusahkan Hati Roh Kudus. Lalu apa gunanya 

mencemburui seorang sama saudara? Tidak ada gunanya, tetapi bahkan lebih merugikan.”76 

Allah telah mencurahkan kasih-Nya kedalam hati kita melalui Roh Kudus. Kasih Allah 

adalah  pemberian cuma-cuma yang harus dikembangkan dengan penuh tanggungjawab. “Kita 

harus berusaha untuk memperbesar kasih Allah itu dalam diri kita. Allah tidak memberi kasih-

Nya jika kita tidak terlibat dalam mengasihi sesama. Dalam kehidupan para kudus kita 

menemukan bahwa mereka tidak menjadi suci dengan jalan menyiksa diri sendiri, melainkan 
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melalui perbuatan-perbuatan kasih yang heroik,”77 demikian nasehat St. Arnoldus Janssen. 

Konstitusi SVD no 303, directorium 6 menggarisbawahi prinsip-prinsip kehidupan bersama: 

“Dengan sabar kita menahan kelemahan-kelemahan pribadi tiap sama saudara dan 

ketegangan-ketegangan yang timbul oleh perbedaan watak, usia, kebangsaan dan 

kebudayaan. Hendaknya kita menjauhkan rasa cemburu dan antipati, percecokan dan 

semua kritik yang merusak kasih persaudaraan; kita menghindarkan segala sesuatu yang 

dapat merugikan nama baik seorang sama saudara. Hendaknya kita menolong satu sama 

lain dengan saling memperbaiki sebagai saudara [lih. Mat 18:15 “Jika saudaramu berbuat 

dosa tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah 

mendapatnya kembali]. Jika timbul percecokan, maka hendaknya segera kita 

mengusahakan supaya berdamai kembali (Ef. 4:26)” 

Rasul Petrus memberi beberapa jalan yang baik untuk managemen konflik atau 

rekonsiliasi dalam surat Pertama Petrus 2:8-9: “Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, 

mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan 

kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, 

karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.”Rasul Petrus selanjutnya 

mengutip Mazmur 34:13-17 untuk menegaskan nasehatnya. “Siapa yang mau mencintai hidup 

dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya 

terhadap ucapan-ucapan yang menipu.Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia 

harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya.” Yesus meringkas semua ajaranNya 

tentang kehidupan bersama  dalam hukum cinta kasih: Kasihilah  sesamamu manusia.  

 

8.4.Belajar Pada Yesus  

Dalam kehidupan komunitas interkultural-internasional konflik antar pribadi sering 

terjadi. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Hidup dan karya kita dalam konteks misi 

interkultural harus bersumber pada Yesus Kristus. Dari Yesuslah mengalir tugas dan perutusan 

setiap kita yang telah dibaptis. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2:19-24 menulis: 
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“Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan 

telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Ia tidak berbuat 

dosa dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalasnya 

dengan caci maki, ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya 

kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam 

tubuhNya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk 

kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah menjadi sembuh.”  

Managemen atau transformasi konflik / pencegahan konflik dalam konteks kehidupan 

komunitas multikultural-multinasional adalah suatu cara hidup; suatu pengambilan bagian dalam 

hidup dan misi Yesus. Ia diutus untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan 

sesamanya.Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi 

juga untuk dosa seluruh dunia (1 Yohanes 2:2).Seperti Yesus kita menjadi “persona media”, 

rekonsiliator untuk pihak-pihak yang berkonflik baik dalam komunitas atau di luar komunitas.   

Kita belajar  dari Yesus Kristus bagaimana Dia sendiri menghadapi konflik. Di saat kita 

sebagai “korban” dari  kritik, konflik, kita harus rela menerima kejahatan atau dosa-dosa sesama. 

Kita harus menerima semuanya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, atau  

mengancam, tetapi menerima dan menyerahkan semuanya kepada Allah yang Adil. Kita tidak 

main hakim sendiri. Lex Talionis bukan semangat seorang pendamai. Kejahatan harus dibalas 

bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. “Kill your enemies with kindness,” kata 

peribahasa. “Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,” kata 

Yesus. Setiap orang yang dipanggil untuk pelayanan pendamaian/ rekonsiliasi harus menjadi 

seperti Yesus. Ia  harus mau memikul dosa-dosa sesamanya, walaupun ia sendiri tidak bersalah. 

Ia harus rela mati supaya orang lain hidup. Ia harus terluka (vulnarable), rela menerima bilur-

bilurnya sendiri  supaya ia  dengan rakhmat Tuhan bisa “menyembuhkan” sesamanya yang 

terluka.  

 

Penutup 

Koreksi persaudaraan dan kritik adalah pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui dan 

dialami oleh Arnold Janssen dalam kehidupannya sebagai pendiri dan pemimpin Serikat. 



Pengalaman hidupnya mengajarkan kita bahwa memberi dan menerima kritik serta koreksi 

adalah panggilan dan perutusan seorang nabi dalam kehidupan komunitas. Koreksi dan kritik 

menjadi  sarana bagi setiap anggota komunitas untuk bertumbuh dan berkembang dalam 

kebajikan-kebajikan. Koreksi dan kritik bisa menjadi instrumen pembaharuan dan transformasi 

diri, jalan untuk melakukan metanoia terus menerus.  Kritik, koreksi adalah jalan untuk mencapai 

kesempurnaan dan kekudusan.Kekurangan, kelemahan, kesalahandan dosa-dosa bisa tersingkap 

jika ada orang yang berani untuk menyatakannya. Di sini dibutuhkan juga kerendahan hati dan 

kejujuran untuk memberi dan menerima koreksi.  

Dalam terang tugas kenabian, kritik dan koreksi yang biasa dijalankan dalam komunitas 

bisa menjadi kekuatan dan model untuk karya profetis di luar komunitas, di tengah dunia. 

Kejahatan-kejahatan besar, ketidakadilan sosial, ekonomi dan struktur sosial yang menindas 

sering kali dilewatkan begitu saja, atau dibiarkan terjadi karena tidak ada nabi yang jeli melihat 

dan membuat kritik, koreksi terhadap semua yang sedang terjadi. Para religius yang tidak 

memiliki mata dan suara seorang nabi hanya akan membahayakan komunitas dan masyarakat. 

Komunitas dan masyarakat akan hancur karena tidak ada nabi yang peduli dengan persoalan-

perosalan yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Para religius yang tidak menjalakan 

tugas profetisnya adalah ibarat nabi-nabi palsu yang kehilangan wahyu dan inspirasi. Mereka  

tidak  mampu memainkan peran profetis dan liberatif mereka di tengah dunia karena kehilangan 

vision, semangat dan keberanian. 

Konflik dan ketegangan merupakan bagian dari kehidupan komunitas interkultural-

internasional. Konflik bisa menjadi suatu yang  positif atau berkat kalau diatasi dengan 

bijaksana. Jean Varnier, pendiri Komunitas L’ Arche untuk orang-orang cacat, dalam bukunya 

Community and Growth mengatakan:”Communities need tentions if they are to grow and 

deepen. Tensions come from conflicts. A tension or difficulty can signal a new grace of God. But 

it has to be looked at wisely and humanly.”78 Konflik, kritik, koreksi persaudaraan adalah ibarat 

pisau-pisau tajam yang menusuk sampai ke dalam inti jiwa dan sum-sum. Mereka  membuka 

ketertutupan jiwa, menyingkap dan menggelar segala kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosa yang 
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membelenggu jiwa. Kritik, koreksi bahkan konflik bisa mendorong kita untuk bertobat dan 

membangun satu kehidupan baru yang lebih manusiawi. 

Apa yang sudah kita buat kepada sama saudara kita sebelum kita dipanggil dari dunia ini? 

Apakah kita telah memberi yang terbaik kepada sama saudara kita? Apakah kita sungguh-

sungguh mengasihinya? Salah satu ungkapan kasih kita kepada sama saudara kita  adalah dengan 

cara  memberi koreksi atau kritikan yang membangun. Kasih tidak selalu berwujud perasaan 

senang tetapi bisa berupa penyampaian kebenaran yang kadang  terasa menyakitkan seperti 

tusukan sebilah  pedang tajam. Firman Tuhan berikut ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi 

kita.“Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan 

nasehatmu engkau telah mendapatnya kembali” (Mat 18:15). Dosa dan kesalahan dapat menjadi 

penghalang bagi keselamatan sama saudara kita. Mengoreksi, menegur sama saudara yang 

bersalah adalah salah satu tindakan  untuk menyelamatkan, membebaskan mereka. Dengan 

melakukan tugas ini, kita mengambil bagian dalam karya Kristus untuk membebaskan sama 

saudara. Kita harus mengatakan kebenaran dengan berani dan dengan kasih, karena hanya oleh 

dan dalam  KEBENARAN-lah manusia diselamatkan. 

 

                                    &&&&&& 

 

*P. Kristoforus Bala, SVD: Dosen STFT Malang dan Kepala Praefek Seminari Tinggi  

  SVD Surya Wacana Malang.  
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Pengantar 

  

 Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini dunia disibukkan perilaku sebagian kelompok 

gerakan Islam yang mendukung dan mempraktikkan fanatisme serta radikalisme. Sebagian dari 

mereka mempratikkan ekstremisme, bahkan terorisme, atas nama jihad. Dengan demikian 

beberapa kalangan menuduh Islam tidak toleran, bahkan menghalalkan kekerasan atas nama 

agama. Tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam kemudian menyulut reaksi-

reaksi keras dan negatif dari berbagai pihak. 

 Apakah tindakan di atas terjadi di kalangan Islam saja? Bagaimanakah dengan beberapa 

negara di dunia Barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sangat toleran, menghargai 

kebebasan beragama, justru diwarnai intoleransi dan kekerasan? Prancis, misalnya melarang 

Muslimah mengenakan purdah dan peristiwa karikatur satire Nabi Muhammad SAW yang 

berujung kemarahan besar dengan penyerangan kantor redaksi Charlie Hebdo. Belanda tidak 

mau menerima dan melarang penyembelihan sapi dengan cara Islam yang dianggap mengerikan 

serta keji. Pembangunan menara masjid di Swiss juga dilarang. 

 Tulisan ini sekilas memberikan gambaran bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya tidak 

mengedepankan kekerasan dan bukan ajaran serta agama anti toleransi. 

 

Kekerasan Mengatasnamakan Agama 

 

Tragedi pengeboman gedung World Trade Center (WTC) 11 September 2001 oleh 

sekelompok teroris yang mengatasnamakan Islam membuat warga Amerika khususnya dan dunia 

pada umumnya membenci Islam, bahkan mereka takut bertetangga dengan orang Muslim. Hal 

ini dipaparkan oleh John L. Esposito dalam bukunya secara terperinci. Ia menyatakan bahwa 

dengan tragedi tersebut kemudian muncul pelbagai prasangka penduduk Amerika terhadap kaum 

Muslim. Peristiwa itu membuat mereka memerketat keamanan terhadap penduduk Muslim 



sebagai cara untuk mencegah terorisme. Dalam jajak pendapat ditemukan bahwa 44% warga 

Amerika mengatakan kaum Muslim terlalu ekstrem dalam beragama. Hampir seperempat (22%) 

orang Amerika mengatakan bahwa mereka tidak ingin punya tetangga Muslim. 

Peristiwa di atas dan berbagai serangan teroris berikutnya di negara-negara Muslim, 

Madrid, London, dan tempat-tempat lain semakin memerburuk keadaan. Kondisi ini pula yang 

menyebabkan banyak kalangan beranggapan bahwa Islam merupakan agama teroris dan pembuat 

onar. 

Intoleransi agama tidak hanya terjadi di belahan dunia Barat, melainkan juga di Timur 

Tengah, yaitu di Irak dan Siria. Kelompok ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) merupakan 

kelompok radikal yang bercita-cita mendirikan Negara Islam di Irak dan Siria. Kelompok ini 

dipimpin oleh al-Baghdadi yang diklaim oleh para pengikutnya sebagai khalifah. Abu Bakar al-

Baghdadi sebagai pemimpin ISIS, mulanya menggantikan para pemimpin ISIS yang pada saat 

itu masih merupakan cabang dari jaringan al-Qaida di Irak. Setelah para pemimpin sebelumnya, 

yakni az-Zarkawi dan Abu Umar al-Baghdadi tewas akibat serangan bom Amerika, kemudian 

Abu Bakar Al Baghdadi menyatukan beberapa organisasi jariangan Al Qaida di wilayah tersebut 

dalam satu kelompok yang dikenal dengan Da’isy ( ad-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa asy- 

Syam ). Da’isy inilah yang oleh media Barat dikenal dengan nama ISIS. Di bawah komando Al 

Baghdadi, kelompok ISIS menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mereka tidak 

mentolerir siapapun yang berbeda paham. Abu Bakar Al Baghdadi dan para pengikutnya 

menerapkan syariat berdasarkan penafsiran mereka sendiri. Mereka tidak segan-segan 

memerangi siapa saja yang berbeda pandangan keagamaan, bahkan memerangi juga kelompok 

Al Qaida lainnya ( Jabhatu an-Nasrah ) yang dipimpin oleh az-Zawahiri yang tidak mengakui 

keberadaan kelompoknya.  

Pembantaian kelompok-kelompok yang tidak sepaham ini bertujuan mendirikan Negara 

Islam yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Al Baghdadi. Hal ini ditandai dengan 

diproklamirkannya sebuah kekhalifahan pada bulan Juli 2014 di wilayah-wilayah yang telah 

mereka kuasai. Semua aspek kehidupan di Negara Islam yang baru ini akan diatur sesuai dengan 

hukum Islam. Kelompok ISIS merekrut siapapun yang disebut sebagai pejuang. Dengan iming-

iming atau menjanjikan surga, mereka berhasil mengumpulkan ribuan ‘pejuang’, termasuk warga 

Arab Saudi yang kini berada di Suriah. 



Tindakan kekerasan atas nama agama dan intoleransi ini tidak hanya terjadi di dunia 

Barat dan Timur Tengah. Negara Indonesia pun tidak luput dari pelbagai peristiwa intoleransi 

dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Beberapa peristiwa berikut ini membuktikan hal 

tersebut.Tragedi pembantaian jemaat Ahmadiyah dan kasus GKI Yasmin di Bogor merupakan 

tindakan pencorengan toleransi agama. Pelbagai aksi perusakan, penutupan dan larangan 

pengadaan tempat ibadah, penyerangan secara brutal terhadap umat beragama tertentu yang 

sedang berdoa, tindakan pengeboman di beberapa tempat di negara ini  dan masih banyak 

tindakan kekerasan lainnya, bukankah semuanya itu mengarah kepada sikap intoleran? Memang 

tidak semua kejadian bermotifkan unsur agama. Aspek politik, ekonomi, sosial dan lainnya 

kadang ikut berperan di dalamnya. 

 

Kelompok Fanatik Puritan dan Radikal 

 

 Secara historis, perilaku di atas tidak bisa dipisahkan dari ideologi atau pemikiran Ikhwan 

al-Muslimun dan Salafi (Wahabi). Kedua aliran ini menekankan purifikasi ajaran Islam dan 

pelaksanaannya secara ketat. Ideologi Salafi lebih menitikberatkan dan memfokuskan diri pada 

purifikasi keesaan Allah (tauhid uluhiyyah dan rububiyyah). Sedangkan pemikiran Ikhwan al-

Muslimun lebih menekankan supremasi hukum Allah dalam Negara (tauhid hakimiyyah). 

 Di kalangan Ikhwan al-Muslimun bisa dibedakan antara faksi Hudaibiyyah (pengikut 

Hasan al-Hudaibi) dan faksi Quthbiyyah (pengikut Sayyid Quthb). Faksi pertama disebut faksi 

Ikhwan Tarbiyah yang merupakan faksi moderat atau agak moderat. Sedangkan faksi kedua 

adalah faksi radikal. Di antara pengikut aliran Quthbiyyah ini ada yang memisahkan diri atau 

menyempal dan membentuk gerakan ekstrem, yang kemudian dianggap sebagai Ikhwan Jihadi, 

yaitu Jama’ah Islamiyyah, Tanzim al-Jihad ( Al Jihad al-Islami ), dan Al-Takfir wal-Hijrah. 

Ikhwan Jihadi ini dianggap tidak sejalan dengan ideologi Ikhwan mainstream. 

 Sementara di kalangan Salafi, baik faksi dakwah (bagian dari Wahabi) maupun faksi 

politik atau Sururi (pengikut Muhammad Surur), juga masih bisa dianggap agak moderat 

meskipun bertendensi puritan yang fanatik dan menganggap kelompok lain sebagai bid’ah dan 

syirik. Di antara kelompok Salafi ini ada juga faksi yang ekstrem, yang disebut Salafi Jihadi. 

Faksi ini pun dianggap tidak sejalan dengan sistem Salafi mainstream. 



 Secara umum, pimpinan Al Qaedah (Abdullah Azzam, Osamah bin Laden, dan kini 

Ayman al-Zawahiri) merupakan pengikut ideologi Ikhwan Jihadi dan Salafi Jihadi. Saat ini, 

ideologi Jihadi sudah menyebar ke seluruh dunia. Kelompok Jihadi dapat dijumpai di banyak 

negara dengan berbagai sebutan atau nama, seperti NIIS / ISIS, Taliban, Al-Shabab, Boko 

Haram, dan Mujahidin Asia Tenggara. 

 Sebagaimana di negara-negara mayoritas Muslim lainnya, kelompok fanatik puritan, 

radikal, atau ekstrem ini juga muncul di Indonesia, utamanya pada era reformasi yang 

mendukung kebebasan. Hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah kasus ketegangan, 

intoleransi, dan konflik horizontal dalam masyarakat. Bahkan, muncul juga konflik vertikal 

antara kelompok ekstremis atau Jihadi dan negara dalam bentuk terorisme. 

 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menentang keras gerakan fundamentalisme agama. 

Kelompok fundamentalis Islam di Indonesia merupakan bagian dari gerakan transnasional yang 

diusung ideologi Salafi dari Arab Saudi. Melalui kelompok Wahabi dan Ikhwanul al-Muslimun, 

ideologi ini melancarkan agresinya ke Nusantara melalui kelompok-kelompok lokal.Tujuan akhir 

mereka ialah menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Khilafah Islamiyah internasional dan 

tentunya mendirikan Negara Islam di Indonesia. Gerakan ini juga menolak sistem demokrasi di 

Indonesia yang dianggap sebagai bagian dari produk Barat. Selain itu mereka menentang 

Pancasila karena dianggap tidak sejalan dengan kaidah Islam. 

 

 

4. Toleransi dalam Alquran dan Hadis 

  

Toleransi bukan sekedar permasalahan agama, melainkan mencakup banyak hal dan 

memiliki makna sangat luas. Sally Wehmeier dan Michael Ashby mengartikan toleransi adalah 

“…….. the willingness to accept especially opinions or behavior that you may notagree with, or 

people who are not like you……..” 

Pernyataan serupa ditegaskan oleh Jean L. McKechnie, yaitu “Tolerance: toleranting or 

being tolerant, especially of others views, beliefs, practices, etc…….to recognize and respect 

(others beliefs, practices, etc.) without necessarily agreeing or sympathizing…….Tolerance, 

specifically, freedom to hold religious views that differ from the established ones”.  



Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, 

kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Susan Mendus 

dalam bukunya, Toleration and the Limit of Liberalism, membagi toleransi menjadi dua macam. 

Pertama, toleransi negatif (negative interpretation of tolerance) yang hanya mensyaratkan cukup 

dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/ kelompok lain. Kedua, toleransi positif (positive 

interpretation of tolerance ) meliputi kerja sama dan bantuan dengan kelompok lain. Toleransi 

positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan 

(harmony). 

Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi 

toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerja 

sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan umat beragama ditentukan oleh dua faktor, 

yaitu sikap dan perilaku umat beragama, serta kebijakan negara/ pemerintah yang kondusif bagi 

kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan, sikap saling menghargai dan toleransi 

sehingga secara ideal agama berfungsi sebagai faktor integratif. 

Tanpa toleransi, masyarakat akan selalu berada dalam suasana konfliktual yang 

destruktif, saling bermusuhan, penuh arogansi dan tidak stabil. Pemahaman toleransi dalam 

kehidupan sehari-hari sering dikaitkan dengan penghargaan terhadap agama atau keyakinan yang 

beraneka ragam.Toleransi agama bukan sekedar toleransi pada agama-agama tertentu, tetapi 

toleransi terhadap seluruh eksistensi dari agama-agama lain, baik penganut, aktivitas, maupun 

hal-hal yang ada dalam agama itu sendiri. Artinya, toleransi beragama merupakan pengakuan 

dan penghormatan terhadap aktivitas beragama yang berlandaskan penerimaan dan penghargaan 

serta keterbukaan terhadap keyakinan atau kepercayaan yang lain. Toleransi antarumat beragama 

sangat diperlukan agar masing-masing pihak saling mengendalikan diri dan menghormati 

keunikan masing-masing. Sikap toleran harus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan antarumat 

beragama sehingga terciptalah kehidupan damai. 

Toleransi dalam bahasa Arab disebut al-tasamuh atau al-samhah. Meskipun secara 

tersirat, kata toleransi tidak terdapat dalam Alquran, namun sering dikaitkan dengan kasih 

(rahman), kebijaksanaan (hikmah), kemaslahatan/kesejahteraan atau kebaikan universal 

(maslahahummah), dan keadilan (adl).Toleransi beragama muncul karena keberagaman agama. 

Alquran tidak bertentangan dengan keberagaman agama. Hal ini terjadi karena Islam mengakui 

Tuhan yang universal. Artinya, Tuhan tidak dimiliki secara eksklusif oleh golongan atau agama 



tertentu.Agama-agama mencari dan menyembah Allah Yang Esa. Islam mengajarkan dan 

mengakui bahwa agama-agama yang ada dikehendaki oleh Allah sendiri. Karena itu Islam 

menghargai dan menghormati agama-agama lain. 

Penghormatan dan penghargaan terhadap agama lain diajarkan dalam Islam. Alquran 

secara tegas dan jelas mengajarkan hal ini dengan melarang keras umat Islam menghina 

keyakinan dan symbol-simbol kesucian agama lain. Untuk itu Allah berfirman : 

 

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena 

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. 

Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian 

kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka 

apa yang telah mereka kerjakan ( QS. Al Anam [6] : 108 ). 

 

Apabila kata atau istilah toleransi memiliki makna sikap saling menghargai, 

menghormati, menerima perbedaan-perbedaan, baik kepercayaan maupun lainnya, maka dalam 

Alquran terdapat banyak indikasi dan pandangan yang memerlihatkan toleransi. Ayat-ayat suci 

Alquran berikut ini menunjukkan hal itu, yakni surra Al-Baqarah [2]: 256, QS. al-Kahf [18]: 29, 

QS. Al-Hajj [22]: 40, QS. al-Muhtahanah [60]: 8-9, QS al-Hujarat [49]: 10.Beberapa surra 

berikut ini dalam Alquran menyatakan semangat toleransi, antara lain Surra Luqman (QS. [31]: 

15), QS. al-Mumtahanah (QS. [60]: 8, QS. al-Insan [76]: 8, QS al-Baqarah [2]: 272). 

Sikap-sikap toleran dengan sangat indah juga digambarkandalam hadis-hadis Nabi 

SAW.Hadis Riwayat Imam Muslim menulis, “Sesungguhnya saya (Nabi Muhammad SAW) tidak 

diutus sebagai pemberi laknat, tapi saya diutus untuk memberi rahmat”. Dalam Hadis Riwayat 

Thabrani dikisahkan bahwa Nabi Muhammad menasehati orang supaya tidak marah.Tuhan 

menghendaki manusia saling mengasihi. Hadis Riwayat Muhammad bin ‘Adi mengisahkan, 

“Allah berfirman: Jika kalian mengharapkan rahmat-Ku, maka kasihilah makhluk-

Ku.”Demikian juga Hadis Riwayat Turmudzi menyatakan, “Mereka yang menebarkan kasih 

sayang, niscaya dikasihi Yang Maha Kasih.Kasihilah mereka yang hidup di bumi, niscaya Tuhan 

yang berada di langit mengasihi kalian”. 

Dengan mencermati beberapa ayat dan hadis di atas, maka tidak ada alasan untuk 

melakukan bahkan melegalkan tindakan kekerasan atas nama agama, intoleransi dan sebagainya. 



Dalam ajaran Islam terdapat sikap positif terhadap keberagaman. Islam tidak membenci 

perbedaan dan tidak memaksakan secara radikal apa yang diyakini dan dianut pihak lain. 

Pertanyaannya, dari manakah datangnya intoleransi, terorisme dan tindakan-tindakan kekerasan 

lainnya? 

Di dalam Al Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan misi agama Islam, karakteristik 

ajaran dan umat Islam. Misi Islam adalah sebagai pembawa dan penabur rahmat bagi semesta 

alam ( rahmatan lil ‘alamin ) : QS Al-Anbiya’ : 107. Adapun karakteristik ajaran Islam ialah 

agama yang sesuai dengan kemanusiaan (QS  Al-Rum : 30), sedangkan karakteristik umat Islam 

adalah umat yang moderat, toleran, tidak mengedepankan `brutalisme` ( QS Al-Baqarah : 143 ). 

Selain itu, dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan agar umat Islam berpihak 

pada kebenaran (QS Al-Rum :30), menegakkan keadilan ( QS Al-Maidah :8), dan kebaikan agar 

menjadi umat terbaik (QS Ali ‘Imran : 110). 

Ayat-ayat ini memerkuat perlunya beragama dengan sikap toleran, inklusif dan moderat 

(tawassuth). Pernyataan dan ajakan tersebut ditegaskan oleh Masykuri Abdillah, Guru Besar 

UIN Jakarta, yang mengatakan pentingnya rambu-rambu moderasi beragama. Ia mengutip 

gagasan ulama terkenal Yusuf al-Qaradhawi yang pernah mengungkapkan 30 rambu moderasi 

tersebut. Berikut ini dikutip beberapa rambu moderasi dalam beragama, yaitu: 

 

1. Pentingnya memahami Islam secara komprehensif, tidak parsial 

2. Keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman 

3. Dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan 

4. Pengakuan akan pluralitas agama, budaya, dan politik 

5. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas 

 

Menurut Masykuri Abdillah, para intelektual Muslim dan pengamat lebih banyak 

menggunakan kata moderasi ini untuk sikap atau perilaku umat Islam dari pada untuk menyifati 

(karakteristik) Islam itu sendiri. Lebih jauh dia menegaskan bahwa Islam adalah satu dengan 

sumber dasar yang sama, yakni Al Quran dan hadis. Jika dalam kenyataannya ada berbagai 

aliran, mazhab, dan orientasi politik yang berbeda-beda, hal ini disebabkan perbedaan 

pemahaman serta sikap keberagamaan dalam menghadapi realitas yang ada, baik di satu negara 

maupun di dunia internasional. 



 

 

Beberapa Akar Intoleransi 

 

 The Wahid Institute mengumpulkan dan menyajikan data selama tiga tahun terakhir 

(2012-2014) berkaitan dengan tindakan kekerasan serta intoleransi umat beragama di Indonesia. 

Tahun 2012 terjadi 274 kasus intoleransi. Tahun 2013 kasus intoleransi dan pelanggaran 

terhadap kebebasan beragama mengalami penurunan, yaitu 245 kasus. Sedangkan tahun 2014, 

turun menjadi 158 kasus. Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan, bukan berarti 

intoleransi mudah diatasi. Berikut dari data tersebut dapat ditemukan beberapa akar penyebab 

intoleransi di negara kita. 

 

1. Pemicu terjadinya intoleransi di berbagai daerah ialah lemahnya keberpihakan masyarakat dan 

pemerintah terhadap kelompok minoritas. Hal ini menyebabkan minoritas berkonflik dengan 

mayoritas sehingga kelompok minoritas sering dipaksa mengalah dan selalu termarjinalkan. 

Peristiwa intoleransi di Kabupaten Singkil, Aceh, berupa penyegelan besar-besaran rumah 

ibadah oleh pemerintah setempat karena adanya desakan dari sejumlah ormas yang 

mengatasnamakan mayoritas. Peristiwa lain yang terjadi di Jawa Timur, warga Syiah terus 

menerus diteror dan mengalami kekerasan karena keyakinan mereka berbeda dengan 

mainstream di sana. Salah seorang warga Syiah tewas di Sampang dan puluhan lainnya luka-

luka setelah diserang oleh orang-orang yang tidak toleran terhadap keyakinan mereka. 

 

2. Maraknya politisasi isu agama di kalangan para elit lokal. Mereka berpandangan bahwa 

sentimen agama merupakan salah satu alat politik efektif yang digunakan untuk meraih 

dukungan mayoritas publik. Banyak kasus intoleransi terjadi di beberapa kabupaten dan kota 

justru menjelang perhelatan pilkada. Politisasi agama memanfaatkan idiom-idiom keagamaan 

yang secara langsung digunakan dalam perjuangan politik untuk meraih kekuasaan politik, 

baik pada ranah rasionalisasi, legitimasi, maupun manipulasi pesan-pesan ajaran demi 

kepentingan politik. Sebagian masyarakat khawatir menjelang pilkada karena akan ada 

sejumlah partai politik memolitisir simbol-simbol sosial termasuk agama, utamanya oleh 

partai-partai politik yang menjadikan agama sebagai identitas politiknya. Selain itu, ada tokoh 



agama yang sudah mulai muncul sahwat politiknya untuk mencari kesempatan dan 

keberuntungan menjadi kepala daerah. 

 

 

3. Konservatisme agama yang berkembang di masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena himpitan 

faktor ekonomi dan sosial, hilangnya keteladanan dari para pemimpin politik, serta 

merosotnya kepercayaan kepada pemerintah menyebabkan masyarakat mudah menerima 

gagasan-gagasan keagamaan konservatif karena menawarkan jalan keluar praktis. 

Konservatisme ini bukan satu-satunya penyebab mengapa Jawa Barat menjadi daerah dengan 

tingkat pelanggaran dan intoleransi tertinggi. Dalam banyak kasus pelanggaran dan intoleransi 

beragama di Jawa Barat merupakan akibat dari maraknya politisasi isu agama oleh para elit 

lokal. Banyak ditemukan kasus intoleransi di beberapa kabupaten dan kota justru menjelang 

perhelatan pilkada. Dalam kasus politisasi agama ini, isu Ahmadiyah dan tempat ibadah 

Kristen paling banyak muncul. 

 

4. Negara (dalam hal ini diwakili polisi dan pemerintah) kerapkali bertindak sebagai pihak yang 

menghindari masalah dari pada menyelesaikannya, sehingga memicu kesan bahwa negara 

lebih berpihak pada mayoritas. Beberapa bentuk pelanggaran kebebasan beragama, seperti 

pelarangan tempat ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, kriminalisasi dan pemaksaan 

keyakinan hingga pembiaran oleh aparat selalu diawali dengan tindakan-tindakan intoleran 

dari sebagian masyarakat, polisi dan pemerintah daerah. Kedua institusi inilah yang paling 

banyak berhadapan dengan pelbagai problem keagamaan di lapangan. Pendekatan penanganan 

kasus-kasus keagamaan oleh kedua institusi ini menunjukkan trend pengelolaan hak-hak 

beragama di Indonesia cenderung membatasi daripada menjamin dan melindungi. Ketika 

terjadi konflik antara mayoritas dan minoritas agama misalnya, kedua institusi ini seringkali 

membatasi hak kelompok minoritas dengan alasan menghindari konflik yang lebih besar. Cara 

tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban negara menjamin setiap warganya untuk 

beragama dan beribadah menurut keyakinannya. Institusi di atas seharusnya lebih profesional 

dalam menjalankan tugas penegakan hokum. Siapa pun yang melanggar hukum dan 

mengatasnamakan agama harus ditindak sebagaimana mestinya. 

 



5. Politik desentralisasi yang membuka peluang bagi berkembangnya politik aliran di level 

daerah. Pemerintah pusat tidak mampu menegakkan aturan yang menegaskan bahwa masalah 

agama tetap menjadi kewenangan pusat, karena para elit daerah mengklaim penanganan isu 

agama di daerah sebagai bagian dari pengaturan ketertiban umum. Karenanya tidak 

mengherankan dalam kasus bernuansa agama, Pemerintah Pusat sering lepas tangan dan justru 

menyerahkan penyelesaian urusan agama kepada Pemerintah Daerah. Akhir-akhir ini lahir 

sejumlah regulasi daerah yang berpotensi diskriminatif dan membatasi hak beragama. 

Misalnya, di Tasikmalaya, Jawa Barat, muncul gagasan membentuk polisi syariah untuk 

mengawal regulasi bernuansa agama yang lahir sebelumnya. Desentralisasi seperti ini bila 

dibiarkan, maka melemahkan jaminan kebebasan beragama. Pada level tertinggi, seperti 

konstitusi, jika jaminan kebebasan beragama sangat kuat, dan ketika peraturan itu dilakukan 

oleh institusi pemerintah level daerah seperti kabupaten, kecamatan hingga desa, maka derajat 

perlindungannya semakin rendah. 

De fakto, hubungan antar-pemeluk agama di Indonesia selama ini sesungguhnya kondusif 

dan bernuansa harmonis, namun di era Reformasi yang mendukung kebebasan, muncul pelbagai 

ekspresi kebebasan yang kebablasan (lepas bebas tak terkendali), baik dalam bentuk pikiran, 

ideologi politik, paham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Iklim tersebut 

menimbulkan ekspresi kelompok yang berpaham radikal dan intoleran. Meskipun jumlahnya 

tidak terlalu banyak, namun dalam kasus-kasus tertentu penganut paham ini mengatasnamakan 

kelompok mayoritas. 

Hal ini tampak nyata pada level oknum pemerintah di daerah. Karena pertimbangan 

politik, maka mereka kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu demi pemenuhan 

aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok tersebut tentu saja tidak sesuai dengan 

kenyataan karena suatu tindakan intoleran itu sering kali hanya digerakkan oleh kelompok 

tertentu yang mengatasnamakan mayoritas. Untuk itu kebijakan pemerintah daerah yang arif dan 

adil sangat diperlukan, termasuk menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. 

 

Tawaran Solusi 

 

 Konflik dan intoleransi antarumat beragama umumnya tidak murni disebabkan faktor 

agama, melainkan faktor politik, ekonomi, atau lainnya, yang kemudian dikaitkan dengan agama. 



Sementara yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan 

secara intoleran, dangkal dan radikal pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh 

persoalan tentang perijinan serta pendirian rumah ibadah, penyiaran agama dan tuduhan 

penodaan agama. 

 Berhadapan dengan peristiwa di atas sekurang-kurangnya ada dua solusi yang ditawarkan 

dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, penegakan hukum. Pendekatan hukum 

diberlakukan pada pelaku kekerasan. Kedua, pendekatan persuasif. Pendekatan ini dilakukan 

melalui upaya sosialisasi paham Islam moderat dan wawasan kebangsaan, serta counter terhadap 

radikalisme. Para ulama dan tokoh Islam dengan dukungan Kementerian Agama serta lembaga 

terkait perlu melakukan hal ini, antara lain melalui forum-forum sarasehan bagi para tokoh 

agama dan kaderisasi calon ulama moderat. Sebab, hanya dengan moderasi (al-wasathiyyah) 

inilah bangsa Indonesia yang plural mampu meraih kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan 

negara yang damai serta demokratis. 

 Pelbagai kasus konflik dan perselisihan/gesekan sekecil apa pun harus diselesaikan 

dengan cepat dan bijaksana. Namun, yang lebih mendesak adalah penyelesaian kasus-kasus yang 

menjadi sorotan dunia internasional, tetapi hingga saat ini belum diselesaikan dengan baik dan 

bijaksana. Misalnya, masalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP 

Filadelfia di Bekasi, atau pendirian masjid Nur Musafir di Kupang. Demikian pula penanganan 

pelbagai kasus konflik internal agama, utamanya pengungsian Ahmadiyah di Mataram dan 

pengungsian Syiah Sampang di Sidoarjo. 

 Adapun persoalan konflik dan ketegangan internal agama, utamanya Islam, umumnya 

dipicu perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat fundamental dan munculnya aliran 

kepercayaan (cult) yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam, serta penghinaan agama, 

seperti kasus Ahmadiyah, Jamaah Salamullah, dan Al-Qiyadah al-Islamiyyah. Sampai kini 

masalah Ahmadiyah belum terselesaikan sepenuhnya, bahkan di Mataram masih ada pengungsi 

Ahmadiyah yang ditampung di Asrama Transito sejak 2006 hingga saat ini. 

 Penyelesaian berbagai peristiwa di atas menuntut komitmen pemda/pemkot terhadap 

kerukunan serta adanya mediator yang bisa meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik 

atau perselisihan dengan mengakomodir aspirasi mereka. Selain itu, upaya-upaya pencegahan 

konflik dilakukan melalui peningkatan dialog antarumat beragama dengan melibatkan para tokoh 

agama dan FKAUB (Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama), sosialisasi pemahaman 



keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi serta kedamaian dalam 

kehidupan masyakarat yang majemuk, penegakan hukum baik bagi aparatur negara, tokoh 

politik, maupun para tokoh agama.  

  

Penutup 

  

Setiap agama mengajarkan dan mengajak pengikutnya untuk saling mencintai, menjadi 

manusia yang baik, hidup damai serta harmonis. Namun, karena aspek dan kepentingan politik,  

kekerasan antar- (umat)agama terjadi. Kehidupan beragama diyakini akan harmonis jika unsur  

politik tidak turut campur di dalamnya. Kepentingan politik biasanya akan merusak 

keharmonisan antarumat beragama, bahkan bisa menimbulkan kekerasan di antara pengikut 

agama yang berbeda. 

 Selain itu, melemahnya penegakan hukum mengakibatkan kekerasan terhadap kelompok 

minoritas. Kekerasan terhadap kelompok ini masih terjadi meski demokrasi di Indonesia semakin 

matang. Hal ini akibat lemahnya penegakan hukum yang terus dipertontonkan, utamanya 

terhadap pelaku kekerasan. Kelompok yang melakukan kekerasan terhadap minoritas sebagai 

kelompok anti demokrasi, namun mereka memanfaatkan ruang kebebasan demokrasi untuk 

melakukan anti demokrasi, demikian ditulis dalam Kompas, Jumat, 27 Februari 2015. 

 Kekerasan dan intoleransi atas nama agama harus segera ditindak. Setiap warga negara 

harus dijamin kebebasannya dalam menganut serta menjalankan agama atau keyakinannya, 

termasuk mendirikan tempat ibadah dan perijinannya. Harapan kita bersama bahwa RUU 

Perlindungan Umat Beragama nantinya benar-benar bisa melindungi semua umat beragama dari 

segala bentuk kekerasan dan intoleransi. Pemahaman dan penafsiran yang dangkal serta salah 

terhadap sumber ajaran agamanya, bahkan terhadap agamanya sendiri dan orang lain, perlu 

disingkirkan supaya tidak menjadi pemicu pelbagai tindakan intoleransi dan kekerasan yang 

mengatasnamakan agama serta menganggap diri sebagai kelompok mayoritas.  

 Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama dan cinta 

damai sebagaimana terkandung dalam Alquran serta sunah Nabi SAW. Nabi Muhammad 

memerlakukan semua masyarakat/umat beragama secara sama, tanpa membeda-bedakan. 

Amalan berbuat baik kepada sesama manusia dan larangan mengganggu umat beragama lain 



merupakan prinsip Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Apabila ada orang atau 

kelompok Islam yang tidak toleran, maka mereka itu benar-benar tidak memahami Islam. 
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                            EMAS IMAMAT SANG MISIONARIS: PATER JOSEF SIEVERS, SVD 

                                                              Oleh. P. Donatus Sermada, SVD. 

 

 

1. Menapak Hidup Sang Misionaris Sekilas 

   Berbincang-bincang dengan Pater Josef Sievers, SVD, secara tidak resmi di Kantor 

kerjanya di Soverdi Surabaya pada tanggal 28 Juli 2015 mendorong penulis untuk 

menggoreskan satu dua kisah balik hidup beliau. Beliau sudah merayakan pesta emas 

imamat tahun 2010, dan sejak saat itu tak pernah terbaca sosok hidupnya di dalam media 

berbahasa Indonesia. Sepanjang hidup dan karyanya dibaktikan untuk Indonesia, 

khususnya di Pulau Timor, NTT, dan di Provinsi SVD Jawa pada usia senjanya. 

Pantaslah dan layaklah dikatakan bahwa beliau adalah milik Indonesia dan anugerah 

Allah untuk Indonesia. Ketika penulis berpapasan dengan beliau, penulis pernah 

menyeletuk di hadapan beliau: “Pater memang orang hebat. Tak pernah jadi orang biasa. 

Selalu menjadi petinggi dalam serikat: Guru, Provinsial, Ekonom Provinsi dan Ekonom 

Keuskupan.” Lalu ucapan saya disambar beliau dengan perkataan:”Bukan petinggi, tapi 

eselon tinggi. Tidak. Saya hanya pelayan”.    

   Pater Josef Sievers, SVD, melihat terang di haribaan bumi pada tanggal 11 April 1934 

di Maiwald (Sacharzowitz) di daerah Silesia yang kini berada di Negara Polandia. 

Ayahnya yang berasal dari daerah Westfalia, Jerman Barat, berpindah ke Silesia sebelum 

kelahiran Pater Sievers. Di Silesia, ayahnya yang bernama Josef Sievers bertemu dengan 

ibu Elisabeth yang menyandang nama Elisabeth Sievers setelah pernikahannya dengan 

Josef Sievers. Keduanya dikaruniai 8 anak: 7 putera dan 1 puteri, tetapi satu putera dan 

saudari satu-satunya dari enam bersaudara itu sudah pergi ke alam baka. Pater Sievers 

menyandang nama baptis “Josef Ludwig”. Pater Sievers menjalani masa anak-anak 

hingga kelas V SD di Maiwald, paroki Schiroth (Schoenrode), keuskupan Wroclav (kini 

Opole), Polandia. Ayahnya masuk dalam dinas militer Jerman dan ditempatkan di front 

barat di Perancis.  



   Bulan Januari 1945 tentara Rusia memasuki daerah Silesia dan mengakhiri pendudukan  

Jerman atas Polandia dengan akibat bahwa penduduk Jerman yang mendiami wilayah 

Silesia harus mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Polandia sebagai warga Negara 

Polandia atau harus pulang ke Jerman. Keluarga Pater Sievers mengambil keputusan 

untuk kembali ke tanah asalnya pada bulan Juli 1945 di daerah Westfalia, tepatnya di 

Tietelsen, paroki Tietelsen-Rothe, keuskupan Paderborn, Jerman Utara. Pater Sievers 

menyelesaikan masa SD di desa asalnya Tietelsen pada tahun 1946, dan dari tahun 1946 

hingga tahun 1954 beliau menjalani pendidikan Seminari Menengah baik level SMP 

maupun level SMA untuk calon imam di rumah misi SVD di St. Xaver, Bad Driburg, 

Jerman.  

   Beliau menggabungkan diri ke dalam SVD dengan memasuki masa Novisiat SVD 

secara resmi pada tanggal 1 Mei 1954 di Sankt Augustin, Jerman. Masa Novisiat 

ditempuhnya selama dua tahun (1954-1956), sementara masa Novisiat tahun kedua sudah 

diisi dengan studi Filsafat tahun pertama di tempat yang sama. Dalam studi Filsafat 

Tahun pertama, beliau mengikrarkan kaul pertama pada tanggal 1 Mei 1956. Masa 

belajar Filsafat berlangsung dari tahun 1955 hingga tahun 1957, dan disusul dengan studi 

Teologi dari tahun 1957 hingga tahun 1961 di Sankt Augustin. Ketentuan-ketentuan yang 

dituntut untuk seorang calon imam SVD pada masa ini dijalankan beliau dari jenjang 

yang satu ke jenjang yang lain dengan teratur. Prima Tonsura, yaitu penggundulan 

sebagian kecil kepala dalam bentuk satu lingkaran kecil tepat di atas ubun-ubun kepala 

sebagai tempat pencurahan rahmat Roh Kudus, diterima beliau pada tanggal 20 

September 1957 dan disusul pada tahun yang berikut dengan penerimaan jabatan Lektor 

(Ostiarius-Lektor 20 September 1958) dan jabatan Akolit (Exorcist-Akolit 23 Mei 1959). 

Pada tanggal 1 Mei 1960, beliau mengikrarkan kaul kekal dalam Serikat Sabda Allah di 

Sankt Augustin, Jerman, dan selang beberapa hari sesudahnya, tepatnya pada tanggal 8 

Mei 1960, beliau menerima jabatan “Subdiakonat”.  

   Beliau menerima tahbisan Diakon pada tanggal 11 Juni 1960 di Sankt Augustin, 

Jerman, dari tangan Uskup SVD, Mgr. Hermann Westermann, SVD. Masa diakonat 

berjalan hanya tiga bulan, dan pada tanggal 4 Agustus 1960, beliau bersama 23 teman 

angkatannya ditahbiskan menjadi imam Tuhan dalam peristiwa Kongres Ekaristi sedunia 



yang berlangsung di kota Muenchen di daerah Bavaria, Jerman Selatan, oleh Uskup Mgr. 

Wilhem Duschak, SVD, uskup berkebangsaan Jerman tapi berkarya sebagai uskup di 

Pulau Mindoro, Filipina. Hal yang menarik dalam tahbisan imam ini ialah bahwa dari 24 

imam baru itu, ada 2 imam baru Projo Indonesia yang telah menyelesaikan studi Teologi 

bersama Pater Sievers di Sankt Augustin. Kedua imam baru projo itu adalah Romo Yosef 

Fernandes, Pr, dan Romo Marsel Lilo, Pr. Romo Yosef Fernandes, Pr., kemudian bekerja 

pada keuskupan Ruteng dan Romo Marsel Lilo, Pr., bekerja pada keuskupan agung Ende.  

   Pater Sievers mendapat benuming pertama untuk Timor, Indonesia. Tetapi tempat 

“Indonesia” tidak masuk dalam tiga tempat ketika seorang SVD mengajukan “Petio 

Missionis”nya. Dalam “Petio Missionis”, pilihan pertama Pater Sievers adalah Papua 

New Guinea; kedua Filipina dan ketiga Congo. Mengapa “Indonesia” akhirnya menjadi 

tujuan karya misinya? Beberapa saat setelah menulis tiga tempat itu, beliau belum merasa 

puas. Beliau tertarik untuk bekerja di Indonesia. Rupanya kehadiran orang Indonesia 

yang sedang belajar di Sankt Augustin mendorong beliau untuk melamar bekerja di 

Indonesia. Beliau lalu menulis dengan tangan opsi keempat di bawah tiga opsi resmi, 

meskipun hal ini tidak biasa dilakukan oleh si calon SVD. Opsi keempat itu adalah 

“Indonesia”, dan generalat justeru memperhatikan opsi tambahan ini, sehingga keputusan 

akhirnya jatuh pada “Indonesia”, khususnya Timor.  

   Setelah ditahbiskan menjadi imam, Pater Sievers tidak bisa berangkat langsung ke 

tanah misi. Ada ketentuan baru dari Roma, bahwa seorang imam baru harus menjalankan 

tahun pastoral selama satu tahun sebelum berangkat ke tanah misi. Karena itu, Pater 

Sievers menjalani tahun pastoralnya sebagai imam baru di Muenchen, Bavaria (Bayern), 

Jerman Selatan, selama satu tahun tujuh bulan. Sesudah menjalankan tahun pastoralnya 

sebagai imam baru, beliau lalu menumpang kapal “Ozeania” di Genua, Italia, pada 

tanggal 27 Januari 1962 dalam pelayaran menuju Indonesia dan tiba di Tanjung Priok 

pada tanggal 15 Februari 1962. Perjalanan dengan kapal lain menuju Pulau Timor masih 

dilanjutkan, dan pada akhirnya beliau tiba dengan selamat di pelabuhan Atapupu, 

Atambua, Timor, pada tanggal 31 Maret 1962. Selama tiga bulan, beliau belajar bahasa 

Indonesia di rumah induk misi SVD di Nenuk, Atambua, Timor. Setelah belajar bahasa 

Indonesia, beliau mendapat tugas sebagai pastor rekan bersama pastor paroki P. Wilibrod 



Moelendijk, SVD, di paroki Betun, Belu Selatan, Timor. Beliau menginjakkan kaki 

pertama di Betun pada tanggal 1 Juli 1962 dan bertugas di sana selama satu tahun saja. 

   Tentu dalam kurun waktu satu tahun beliau mendapat banyak pengalaman baru di 

bidang pastoral paroki baik menyangkut orang-orang, cara hidup, bahasa, adat istiadat 

setempat, maupun menyangkut kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan 

perumahan. Sekali waktu beliau mengunjungi sebuah stasi di luar stasi pusat. Beliau 

sudah mengalami sedikit bahwa hidup umat di stasi sederhana dan sulit. Makanan sehari-

hari tidak melimpah. Beliau membawa serta makanan kaleng yang berisi kacang boncis, 

yang bisa dikonsumsi langsung setelah dipanaskan. Beliau berpikir bahwa umat tidak 

perlu direpotkan dengan urusan makanan pastor. Ketika tiba saatnya untuk makan, 

pengurus stasi melihatnya sibuk untuk urusan makanan kaleng itu, tetapi pengurus stasi 

langsung berkata kepadanya: “Pater, untuk tamu, apalagi untuk pastor, kami siapkan 

makanan, dan makanan cukup.” Pater Sievers mendengar pernyataan itu, dan pada 

kesempatan berikut, beliau tidak lagi merepotkan diri dengan makanan bawaannya.  

   Masa berkarya di paroki tidak berlangsung lama. Seminari Menengah Lalian sangat 

membutuhkan guru. Di dalam “Petitio Missionis”, Pater Sievers menyebut minat 

belajarnya, yaitu Bahasa Latin, Bahasa Yunani dan Ilmu Alam. Generalat SVD justeru 

memperhatikan apa yang ditulis Pater Sievers, ketika permintaan dan kebutuhan Seminari 

Lalian akan seorang guru di bidang Bahasa Latin dan Ilmu Alam disampaikan ke 

Generalat. Generalat lalu memilih dan meminta Pater Sievers untuk berpindah ke 

Seminari Lalian dan menjadi guru Bahasa Latin dan Ilmu Alam di sana. Karena itu, dari 

Betun beliau masuk ke lingkungan pendidikan Seminari Menengah pada tahun 1962 dan 

berkarya di tempat ini hingga 1973. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Latin dan 

Ilmu Alam di Seminari Menengah Lalian sambil menjalankan tugas sebagai ekonom 

Seminari .  

   Masa berkarya sebagai guru dan ekonom di dalam lingkungan pendidikan calon imam 

di Seminari Lalian merupakan masa yang paling menyenangkan Pater Sievers. Beliau 

merasakan hal itu secara intensif ketika beliau menyaksikan bahwa murid-murid 

didikannya di Seminari Menengah baik yang menjadi imam maupun yang keluar dari 

Seminari mendapat kedudukan yang layak dan berpengaruh di tengah masyarakat. 



Lembaga Pendidikan Calon Imam tidak terfokus ekslusif untuk pendidikan imam, tetapi 

untuk pembentukan manusia yang berguna dan berpengaruh di dalam masyarakat. Bisa 

disebut beberapa muridnya yang menjadi imam seperti Pater Frans Lamuri, SVD, Pater 

Bene Bria, SVD, Pater Bene Atok, SVD, dan beberapa muridnya yang tidak menjadi 

imam dari angkatan Pater Bene Atok, seperti Bapak Paulus Misa, Bapak Yohanes Kase, 

Bapak Dominikus Nahak. Menurut tutur Pater Sievers, Pater Bene Atok, SVD, yang 

sudah menghadap Bapa di Surga, datang kepada Pater Sievers untuk meminta 

pertimbangan sebelum Bene Atok memutuskan untuk memasuki jenjang Seminari 

Tinggi. Sang siswa Bene Atok masih ragu-ragu apakah dia melanjutkan pendidikannya 

untuk menjadi imam atau pergi ke Jawa untuk tujuan lain. Pater Sievers memberikan 

waktu kepada siswa Bene Atok dan tidak memberi keputusan untuk siswa Bene Atok. 

Meskipun siswa Bene Atok mengambil keputusan secara meyakinkan untuk melanjutkan 

studi menjadi imam ketika bertemu lagi dengan Pater Sievers, tetapi Pater Sievers sudah 

mempunyai sikap untuk menolak siswa Bene Atok ke jenjang Seminari Tinggi bila Bene 

Atok “masih” ragu-ragu dan ingin pergi ke Jawa.   

   Ketika Pater Anton Pain Ratu, SVD, yang kini sudah menjadi Uskup Purna Bakti di 

keuskupan Atambua, diangkat menjadi Regional untuk Regio SVD Timor pada tahun 

1972, beliau menarik Pater Sievers ke Nenuk untuk menjabat sebagai Prokurator Regio. 

Pater Sievers berpindah ke Nenuk untuk menjalankan tugas sebagai Prokurator Regio 

Timor sambil tetap mengajar di Seminari Menengah Lalian. Tugas rangkap ini 

diembannya dari tahun 1972 hingga tahun 1979. Rupanya Pater Sievers menjabat juga 

sebagai Wakil Regional pada tahun 1979, sehingga beliau langsung menduduki jabatan 

Provinsial (Regio SVD Timor dengan Regional sebagai pemimpinnya diganti dengan 

Provinsi SVD Timor dengan Provinsial sebagai pemimpinnya) pada tahun ini untuk 

menyelesaikan periode kepemimpinan Pater Anton Pain Ratu ketika Pater Anton Pain 

Ratu pada tahun 1979 ditarik ke Generalat SVD di Roma untuk menjadi salah satu 

anggota dewan jenderal SVD di Roma. Pater Sievers lalu menjalankan tugas sebagai 

Provinsial untuk Provinsi SVD Timor hingga tahun 1981.   

   Setelah berakhirnya masa jabatan sebagai Provinsial, Pater Sievers mengambil cuti ke 

Jerman dan kembali ke Timor pada bulan Januari 1982. Beliau diangkat menjadi 



Bendahara Yayasan (YAPENKAR) dalam rangka penjajakan pembukaan sebuah 

Universitas Swasta Katolik yang kini disebut UNWIRA (Universitas Widya Mandira) 

Kupang. Beliau meninggalkan rumah domisili Nenuk, Atambua, dan berpindah ke kota 

Kupang untuk memulai tugas baru itu. Ketika mengawali tugasnya sebagai bendahara 

yayasan, Uskup Kupang mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat Pater Sievers 

sebagai Ekonom Keuskupan Agung Kupang. Beliau akhirnya menjalankan tugas rangkap 

itu yang berjalan dari tahun 1982 hingga 1993 dalam kurun waktu 11 tahun.   

   Pernah ditanya si penulis “pengalaman apa yang menarik pada tugas jabatan sebagai 

guru, ekonom dan Provinsial”, secara serta merta dijawab oleh Pater Sievers:”Tidak ada 

yang menarik pada saya”. Penulis tertawa dan mengatakan bahwa Pater Sievers lupa akan 

cerita secuil Pater Sievers tentang seorang suster pribumi Indonesia yang mengincar-incar 

sosok ganteng dan tanpan seorang imam muda Jerman di tanah Timor, yaitu Pater 

Sievers. Tidak hanya sosok fisik. Kehadiran Pater Sievers sebagai seorang misionaris dari 

tanah Eropa di tengah-tengah konfrater SVD Indonesia yang berasal dari latar belakang 

etnis yang berbeda dan yang sering berkonflik sungguh menyejukkan. Pater Sievers 

adalah orang yang berdiri di tengah. Beliau sama sekali tidak merasa terikat dengan salah 

satu ethnis konfrater SVD Indonesia. Tahun 1993 beliau dipilih untuk menjadi Provinsial 

Provinsi SVD Timor yang mencakup wilayah Timor Timur. Beliau menjabat tugas 

sebagai Provinsial Provinsi SVD Timor dalam dua periode dari tahun 1993 hingga tahun 

1999. Ada konfrater Indonesia dari Provinsi SVD Timor menyeletuk:”Kalau tidak ada 

batasan dua periode untuk jabatan Provinsial, saya setuju bahwa Pater Sievers boleh 

teruskan tugasnya sebagai Provinsial kami seterusnya.” 

   Setelah berakhir masa jabatannya sebagai Provinsial, Pater Sievers diangkat menjadi 

Ekonom Provinsi SVD Timor pada tahun 1999. Beliau mengemban tugas sebagai 

Ekonom Provinsi hingga tahun 2005. Dengan kepergian Pater Willy Riedel, SVD, yang 

menjabat sebagai Prokurator Pusat di Jakarta, sosok Pater Sievers dicari dan diminta 

untuk mengambil alih tugas itu. Pater Sievers sesewaktu datang ke Jakarta sambil tetap 

menjalankan tugas sebagai Ekonom Provinsi SVD Timor. Pada bulan Agustus 2005 

beliau menetap di Jakarta setelah mendapat pemindahan resmi dari Provinsi SVD Timor 

ke Provinsi SVD Jawa. Di Jakarta beliau menjabat sebagai Ekonom II, yaitu Direktur Sub 



Unit Ekonom Jakarta dari tahun 2005 hingga tahun 2014, dan pada tahun 2014 beliau 

berpindah dan berdomisili di Surabaya untuk menjalankan tugas sebagai Ekonom III, 

yaitu Direktur Sub Unit Ekonom Surabaya hingga sekarang. Ketika perbincangan penulis 

dengan beliau ditulis pada Agustus 2015, beliau sedang menjalani usia 81 tahun.  

   Sebagai akhir, penulis ingat akan kata-kata bijak seorang misionaris SVD yang 

berkebangsaan Belanda di kota Surigao, Mindanao, Filipina selatan pada masa usia 

senjanya yang sudah melebihi 80 tahun:”In your old age, people do not need your work 

and activities any more, but what they need is your presence as a priest. And what you 

need in your old age is love and compassion. You are priest for ever (Tu es Sacerdos in 

Aeternum).”    

   

2. Merayakan Emas Imamat Sang Misionaris 

   Pater Josef Sievers merayakan pesta Emas Imamat alias 50 Tahun Imam di paroki asal 

Tietelsen-Rothe, diosis Paderborn, Jerman, di tengah-tengah umat paroki. Berikut ini beliau 

mengungkapkan kisah hidupnya: 

                         Hidupku sebagai Misionaris SVD di Indonesia* 

   Waktu itu dalam tahun 1945, beberapa bulan sesudah akhir perang dunia kedua. Kami 

sebagai orang yang dihalau dari kampung halaman di Oberschlesia, di mana orang tua kami 

sudah tinggal menetap pada tahun 1932, baru pulang kembali ke rumah asal ayahku di 

Tietelsen-Rothe. Di sana di Tietelsen-Rothe, pastor paroki Tietelsen, Pastor Otto Wulff, 

mengemukakan anjuran untuk mengirim saya ke rumah misi St. Xaver di Bad Driburg untuk 

melanjutkan sekolah ke “tingkat yang lebih tinggi”. Pikiran ini mula-mula bagi kami 

tampaknya tidak dapat terwujud. Tetapi orang tua saya pada akhirnya setuju. Paskah 1946 

saya diterima sebagai “siswa sekolah misi” (Seminari Menengah). Selama 8 tahun kami 

belajar di Gymnasium. Sesudah meraih ijazah Abitur (ijazah SMA) mulailah masa novisiat 

saya pada bulan Maret 1954, satu masa pengenalan akan hidup membiara pada kongergasi 

misi SVD di St. Augustin/Siegburg. Sesudahnya disusul dengan studi Filsafat dan Teologi. 



Dan pada tanggal 4 Agustus 1960 kami yang berjumlah 24 orang SVD, ditahbiskan menjadi 

imam pada Kongres Ekaristi sejagat ke 37 di Muenchen. 

   Pada saat sekitar akhir studi, kami boleh melamar untuk bekerja di wilayah misi SVD 

sedunia. Saya memilih antara lain Indonesia. Dengan gembira saya menerima benuming 

untuk Timor, satu pulau di sebelah Tenggara Indonesia. Pada tanggal 27 Januari 1962 saya 

menaiki kapal penumpang “Ozeania” di Genua, Italia, dengan tujuan Jakarta, ibu kota 

Indonesia. Sesudah tiga minggu kami akhirnya tiba di Jakarta. Dari Jakarta perjalanan masih 

ditempuh selama enam minggu lagi, sampai saya mencapai Timor. Di sana saya pertama-

tama belajar bahasa Indonesia. Tiga bulan lamanya untuk belajar bahasa Indonesia. Sesudah 

itu saya langsung ke tempat kerja di Betun, Belu Selatan. 

   Tahun pertama adalah masa penyesuaian. Saya menjadi kapelan (pastor rekan) di satu 

paroki, di mana saya memiliki kesempatan untuk mempelajari daerah dan orang-orangnya 

dengan cara hidup dan budaya mereka yang sama sekali asing untuk saya. Juga bahasa 

Daerah (Tetun) harus dipelajari, karena banyak penduduk di wilayah pedalaman tidak 

menguasai bahasa nasional. Secara teratur dan bergilir kami, pastor paroki dan saya, 

mengunjungi stasi-stasi paroki, pada umumnya dengan mengendarai sepeda motor atau di 

atas punggung kuda.  

   Sesudah tahun pertama pengenalan mulailah tugas saya yang sesungguhnya, yaitu guru di 

sebuah “Seminari Kecil”, satu sekolah dengan asrama untuk para calon imam. Sepuluh tahun 

saya mengajar di sana, bekerja sebagai pendidik dan kadang-kadang juga mengatur urusan 

ekonomi.  

   Pada tahun 1973 pimpinan provinsi mencari orang baru untuk menjabat ekonom provinsi. 

Di luar dugaan, pilihan justeru jatuh pada saya. Dengan begitu, mengatur “harta duniawi” 

menjadi karya misi saya setiap hari. Mula-mula saya bekerja sebagai ekonom provinsi, 

kemudian ekonom keuskupan dalam diosis Kupang dan sekaligus bendahara untuk 

pembangunan Universitas Katolik yang baru di kota Kupang, ibu kota provinsi NTT.  

   Sesudah sebelas tahun, pada tahun 1993 hidup saya sekali lagi mendapat satu arah baru. 

Sama-saudara memilih saya untuk menjadi pimpinan tertinggi (Provinsial) provinsi mereka. 

Selama enam tahun saya memangku jabatan pimpinan dan bertanggung jawab terhadap  



perkembangan Provinsi SVD Timor. Sejak tahun 80-an Provinsi SVD Timor meliputi juga 

wilayah Timor Timur. Maka tidak dapat dielakkan, bahwa kami juga terjebak ke dalam 

kericuhan politis perjuangan kemerdekaan Timor Timur. Sekitar 150.000 pengungsi datang 

ke Timor Barat. Juga semua misionaris serikat kami harus meninggalkan tempat kerja 

mereka di Timor Timur selama beberapa bulan dan mengungsi ke Timor Barat. Di dalam 

masa yang turbulen ini berakhirlah masa jabatan saya sebagai Provinsial dan saya 

ditempatkan kembali ke kantor ekonom provinsi.  

   Sesudah saya menjalankan tugas itu selama enam tahun, pemimpin prokur pusat kami di 

Jakarta meninggal dunia dalam usia 61 tahun. Maka dicarilah seorang pengganti yang cocok 

dan sayalah yang diminta untuk mengambil alih tugas itu.    

   Bila saya sekarang sesudah hampir lima puluh tahun melihat kembali masa pelayanan misi 

saya, maka terdapatlah kesan bahwa karya saya selama ini tidak banyak berhubungan dengan 

gambaran khas seorang misionaris. Meskipun demikian, saya berterima kasih, bahwa karya 

saya di dalam bidang kerja yang berbeda-beda boleh membawa sumbangan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan gereja. Bila gereja di Indonesia sekitar 50 tahun yang lalu 

merupakan sebuah gereja misi dengan uskup-uskup dan misionaris dari luar, maka kini 

gereja di Indonesia sudah merupakan gereja lokal di bawah kepemimpinan imam-imam projo 

pribumi dan awam. Jumlah misionaris asing perlahan menghilang. Meskipun   diosis-diosis 

dan institusi-institusi dalam banyak hal masih juga bergantung pada bantuan luar negeri, 

tetapi toh ada jemaat-jemaat yang hidup-hidup dan bertumbuh, jemaat-jemaat yang sudah 

sendiri mengirimkan misionarisnya ke seluruh dunia. Kami Misionaris SVD misalnya pada 

tiga puluh tahun terakhir sudah mengirimkan sekitar 300 imam dan bruder orang Indonesia 

ke seluruh dunia. Hal serupa juga pada ordo-ordo yang lain.  

  Lima puluh tahun sejak kami ditahbiskan imam kini berlalu. Sepuluh dari 24 imam 

angkatan kami sudah meninggal. Pada perayaan yubileum tanggal 1 Agustus 2010 di Sankt 

Augustin  oleh alasan yang berbeda-beda tentu hanya ada sedikit saja yang hadir. Saya 

sendiri berharap pada akhir cuti saya tanggal 31 Agustus untuk kembali ke “tanah-air saya”  

Indonesia.  

            P. Joseph Sievers, SVD.   



 

3.Wawancara Markus Fraedrich dengan Sang Misionaris* 

 

Pada tanggal 4 Agustus 1960 Josef Sievers, SVD ditahbiskan menjadi imam, dan sesudah itu 

berangkatlah beliau sebagai misionaris SVD ke lndonesia, di mana ia sebagian besar hidupnya 

bekerja dalam administrasi keuangan. Besok Pater Sievers merayakan HUT ke-50 tahbisan 

imamatnya. Di bawah ini ada sebuah wawancara oleh Markus Fraedrich, St. Augustin dengan 

beliau (Akhir Juli2010). 

 

Markus Fraedrich: Pater Sievers,. . . . 

 

Pater Sievers: Saya langsung berkata kepada anda, saya seorang Westfalia yang sifatnya agak 

kering. Saya tidak punya banyak ceritera yang menarik. 

 

Markus Fraedrich: ltu juga tidak perlu. Mohon katakan kepada saya, bagaimana anda 

merayakan pesta emas imamat anda. 

 

Pater Sievers: Sebagian dari perayaan itu sudah saya lewati. Perayaan pertama berlangsung di 

Jakarta, di komunitas kami.Yang kedua dirayakan di paroki asal saya, di paroki St. Bartolomeus 

di Tietelsen-Rothe. Perayaan di Tietelsen-Rothe adalah hari yang sangat indah. Misa dihadiri 

banyak orang, banyak anggota keluarga, sahabat kenalan dan umat paroki datang ke gereja. 

Sesudah perayaan di gereja, kami berangkat ke rumah orang tuaku, satu rumah pertanian yang  

letaknya terpencil, agak jauh dari kampung, dekat hutan. Di sana saya bersama 120 tamu kami  

makan siang. Di dalam sebuah gudang mesin pertanian yang kosong dan di halaman di depan       

rumah, kami dengan santai duduk bersama, berceritera dan menikmati daging panggang.             

Pertemuan kami berakhir di sore hari dengan kopi dan kue. 

 

Markus Fraedrich: Besok anda melanjutkan lagi perayaan di St.Augustin. 

 

Pater Sievers:  Betul, kami bertemu di Seminari Tinggi St. Augustin, Alma Mater kami, di 

mana kami menempuh studi Teologi dan masa Novisiat kami. Selain saya, masih akan ada empat 



teman, yang bersama saya ditahbiskan menjadi imam pada Kongres Ekaristi Sedunia ke-37, 

tanggal 4 Agustus 1960. Kami bersama-sama akan merayakan Ekaristi Kudus di gereja Seminari 

ini. 

 

Markus Fraedrich: Apa yang ada dalam benak anda sehubungan dengan perayaan Yubileum? 

 

Pater Sievers: Banyak hal. Terutama betapa cepat waktunya berlalu. Sungguh suatu kejutan, 

bahwa kini sudah 50 tahun berlalu sejak kami sebagai mahasiswa Teologi dan Frater muda 

menerima tahbisan imamat. Tahun-tahun dalam pelayanan sebagai imam yang saya pribadi 

lewatkan di Indonesia, khususnya di Pulau Timor, praktis tertelan waktu. Saya masih ingat 

dengan sangat jelas akan saat ketika saya naik kapal penumpang " Ozeania" di Genua, Italia, 

pada tanggal 27 Januari 1962. Tiga minggu lamanya kami berlayar. Sesudah belajar Bahasa 

lndonesia, saya menjadi Kapelan (Pastor rekan) di sebuah paroki, di mana saya mendapat 

kesempatan untuk mempelajari situasi setempat dan cara hidup orang-orang, yang tentu saja 

sangat asing bagi saya. Secara teratur dan bergilir kami, yaitu pastor paroki dan saya, 

mengunjungi stasi-stasi di luar pusat paroki, kebanyakan dengan mengendarai sepeda motor atau 

menunggang kuda. 

 

Markus Fraedrich: Apa babak kehidupan anda yang paling indah di Indonesia? 

 

Pater Sievers: Masa yang paling indah adalah waktu ketika saya menjadi guru dan formator 

pada "SeminariMenengah", sebuah sekolah dengan asrama untuk pendidikan calon imam. 

Sepuluh tahun saya mengajar di sana dan beberapa tahun juga bertugas mengurus kepentingan 

ekonomi. Saya merasa sangat senang bekerja sama dengan anak-anak muda dan memberi 

semangat kepada mereka untuk menjadi imam. Patut diakui: hanya sebagian kecil sajalah yang 

mencapai tujuan imamat. Meskipun demikian, kami tidak pernah frustrasi, karena semua yang 

belajar di sekolah kami kemudian mendapat posisi yang baik dalam masyarakat- sebagai guru, 

pegawai, sebagai orang terpandang. Karena itu kami selalu merasa bahwa karya kami penting. 

Sesudah masa pelayanan di Seminari Menengah saya diberi tugas dalam urusan keuangan 

Provinsi SVD Timor. Selama enam tahun saya lalu menjabat sebagai Provinsial dan sesudah itu 



kembali sebagai Ekonom Provinsi. Dalam tahun-tahun terakhir saya bekerja pada Prokur Pusat 

di Jakarta. Di sana pun saya berkecimpung dalam urusan keuangan.  

Markus Fraedrich: Apakah dalam kurun waktu hampir 50 tahun, selama Pater bekerja sebagai 

imam di Indonesia, Gereja di Indonesia berubah? 

 

Pater Sievers: Sudah tentu. Ketika saya tiba di Timor, terdapat di sana sekitar 10 imam pribumi 

Indonesia. Yang sisa, kira-kira 50 Pastor berasal dari luar negeri. Kebanyakan adalah imam-

imam Belanda, lain Jerman, imam dari Amerika Utara, Austria, Slowakia dll. Pendek kata: 

Gereja adalah suatu Gereja Misi yang dibangun dan dikelola oleh para misionaris kulit putih. 

Sekarang sesudah 50 tahun tinggal hanya sejumlah kecil misionaris asing di Indonesia. Hampir 

semua paroki yang berkembang dari tahun ke tahun berada ditangan para imam projo pribumi 

Indonesia. Juga para Uskup adalah uskup pribumi. Jadi sesudah lima dasawarsa ini gereja misi 

telah berkembang menjadi gereja lokal. 

 

Markus Fraedrich: Apakah anda merasa bangga, bahwa anda terlibat dalam perkembangan 

yang menentukan itu, bahwa Gereja di Indonesia selama ini semakin kuat berdiri di atas kaki 

sendiri? 

 

Pater Sievers: Kata "bangga" mungkin adalah kata yang kurang tepat. Saya merasa gembira dan 

puas. Saya barusan menghadiri suatu pertemuan para misionaris dari pelbagai ordo dan 

kongregasi yang sedang cuti di tanah air. Di dalam pertemuan itu setiap misionaris, imam, bruder 

dan suster, menceritakan pengalaman hidupnya. Semua bekerja rata-rata 40 tahun atau lebih 

sebagai misionaris. Dan semua mengungkapkan harapan yang sama: agar gereja-gereja muda di 

wilayah misi mereka dapat melanjutkan karya para misionaris dan berkembang menjadi gereja 

lokal yang kuat. Saya yakin bahwa kami di Indonesia memberi bantuan awal yang baik ke arah 

itu. Juga kalau karya saya nampaknya tidak berhubungan langsung dengan "karya khas 

misioner", yaitu karya pastoral paroki, saya toh berterima kasih, bahwa saya dengan cara yang 

lain boleh memberi andil bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja. 

 

Markus Fraedrich: Apakah anda pernah menyesal menjadi misionaris? 

 



Pater Sievers: Tidak pernah! 

 

Markus Fraedrich: Apakah anda tidak pernah merasa kehilangan keluarga dan tanah air anda? 

 

Pater Sievers: Saya tidak bisa menyangkal, bahwa saya kadang-kadang merasa kesepian. Tetapi 

rasa "rindu kampung” tidak pernah berkepanjangan. Bahwa saya telah menjatuhkan pilihan saya 

dan menerima perutusan saya, hal itu tidak pernah merupakan suatu persoalan bagiku. Sesudah 

bercuti beberapa bulan di tanah air saya setiap kali dengan senang hati pulang ke Indonesia, di 

mana selalu masih terdapat banyak pekerjaan untuk saya. 

 

Markus Fraedrich: Kata penutup yang baik. Akhir Agustus anda kembali ke Jakarta. 

Bagaimana masa depan anda nanti? 

 

Pater Sievers: Tanggal 1 Juni 2011 berakhirlah tugas saya di Kantor Prokur Pusat di Jakarta. 

Saya berharap agar diganti oleh seorang sama-saudara yang lebih muda. Namun semua pasti 

tergantung dari pertimbangan atasan saya. Lihat saja. 

                                                  &&&&& 

 

*Dialihbahasakan oleh P. Donatus Sermada, SVD, dari “Mein Leben als Steyler Missionar in 

Indonesien” dan oleh Pater Sievers, SVD, dari “Indonesien: Wir haben gefuehlt, dass unsere 

Arbeit wichtig ist”. 

   

 

           

    

             

 



                              AGAMA SAMAWI, IDEOLOGI RELIGIUS DAN ESENSI AGAMA 

                                         Oleh. P. Donatus Sermada, SVD 

 

 

   Pendahuluan 

   Artikel ini adalah ceramah yang dibawakan penulis di Universitas Brawijaya, jurusan Sosial-

Politik pada tahun 2014 dan dipresentasikan lagi pada kegiatan simposium di Aula SVD Malang 

tanggal 22 Januari 2015. Tema ini disodorkan oleh mahasiswa Sosial-Politik Brawijaya dengan 

topik “Agama Samawi”, dan penceramah sendiri mengangkat judul yang berhubungan dengan 

topik tersebut dan memberi judul “Agama Samawi, Ideologi Religius dan Esensi Agama”. 

Penceramah mengupasnya dengan sudut pandang “Ilmu Perbandingan Agama” yang 

meneropong agama secara ilmiah dan bukannya secara filosofis-teologis. Kata “Perbandingan” 

mengacu pada kesamaan dan keserupaan gejala-gejala religius dari agama-agama yang berbeda.  

1. Agama Samawi: Karakter dan Problematikanya 

   Agama Samawi dalam perspektif Ilmu Perbandingan Agama adalah salah satu tipe agama dari 

banyak tipe agama. Agama Samawi sebagai satu tipe agama sering disebut agama wahyu atau 

juga agama Abrahamik. Ada tiga agama yang masuk dalam tipe ini, yaitu Yudaisme, 

Kekristenan dan Islam. Ketiganya memiliki akar ideologis yang sama. Akar ideologis yang sama 

itu adalah Monotheisme. Para penganutnya percaya bahwa Allah itu esa, dan kepercayaan seperti 

ini berasal dari pengalaman iman Abraham yang dipandang sebagai bapa iman para penganut 

ketiga agama itu. Agama Samawi dilawankan dengan agama Ardhi (Buddhisme, Hinduisme, 

Kong Hu Cu). Mengapa? Agama Samawi diturunkan dari langit, dalam arti bahwa agama ini 

diwahyukan, sementara agama Ardhi diciptakan manusia dan tidak diturunkan dari langit. 

   Beberapa karakter utama dari Agama Samawi bisa diangkat dari sumber “Google”, dan 

karakter-karakter yang disebut di bawah ini diteropong penceramah secara kritis dengan cara 

melancarkan kritik Ilmu Pengetahuan terhadap karakter-karakter itu.  



   Pertama, Agama Samawi tumbuh dari masyarakat, tetapi diturunkan untuk masyarakat. Dia 

tidak diciptakan melalui hasil pemikiran, gagasan dan permenungan manusia. Dia diturunkan 

dari atas, dari langit. Kata “Samawi” mengacu pada “langit”. Allah yang melampaui langit dari 

atas langit menurunkan agama ini kepada masyarakat melalui “wahyu”. Manusia mendengar 

wahyu itu dan menyampaikan wahyu itu tanpa membaluti atau memolesnya sesuai dengan 

kehendak manusia yang mendengar wahyu itu. Wahyu itu berisi undang-undang dan hukum 

Allah yang sudah lengkap dan sempurna. Itulah karakter pertama Agama Samawi. Terhadap 

karakter ini Ilmu Pengetahuan melancarkan kritik. Persoalannya terletak dalam wahyu itu 

sendiri. Apakah wahyu yang turun langsung dari Allah itu bersifat asli dan murni tanpa campur 

tangan manusia? Jawabannya tentu “tidak”. Wahyu yang turun dari Allah sudah masuk dalam 

pengalaman manusia. Itu berarti bahwa wahyu semacam itu sudah menyatu dengan struktur 

pengalaman manusia dan menjelma dalam kategori pemahaman manusia. Tidak ada satu wahyu 

yang murni tanpa bingkai penerimaan manusia yang mendengar wahyu itu. Manusialah yang 

menerima dan mewartakan wahyu itu dalam bingkai pengalaman manusia.  

   Kedua, Agama Samawi disampaikan oleh manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah ini 

disebut nabi yang bertugas untuk menyampaikan firman atau wahyu Allah yang diterimanya. Dia 

menyampaikan kehendak, perintah, aturan, syariah atau hukum Allah kepada umat manusia. 

Nabi tidak menciptakan ajarannya sendiri. Dia hanyalah manusia biasa yang lapar, haus, sedih 

dan sebagainya, tetapi karena dia adalah nabi yang diutus Allah, maka dia wajib menyampaikan 

apa yang dikehendaki Allah untuk manusia. Terhadap karakter ini, kritik Ilmu Pengetahuan 

terarah kepada persoalan tentang eksistensi manusia pilihan Allah yang disebut nabi itu. Manusia 

pilihan Allah itu berada dalam struktur ruang dan waktu. Dalam struktur ruang, dia hidup di 

tempat tertentu, dalam lingkungan tertentu, dalam masyarakat tertentu dan dalam kebudayaan 

tertentu. Apa yang dia sampaikan dalam konteks ruang tentu cocok dan berlaku untuk 

lingkungan dan kebudayaan yang disandangnya. Begitu juga dalam struktur waktu. Sang nabi 

hidup dalam konteks zaman dan masa tertentu. Pewartaan nabi relevan untuk masa dan zaman 

yang di dalamnya dia hidup. Keterbatasan ruang dan waktu membuktikan bahwa kata-kata nabi 

bersifat terbatas. Apa yang dia wartakan sangat cocok dalam konteks lingkungan, kebudayaan 

dan zaman itu, tetapi belum tentu cocok untuk lingkungan kebudayaan dan zaman yang lain. 

Karena itu, perlulah ada kontekstualisasi warta Allah dan ada penafsiran yang terus menerus 

terhadap warta Allah. 



   Ketiga, Agama Samawi memiliki Kitab Suci yang bersih dari campur tangan manusia. Kitab 

Suci dipandang sebagai yang turun langsung dari Allah, bukan ciptaan manusia. Kitab Suci 

adalah kumpulan wahyu. Karakter ini tentu tidak dapat diterima oleh ilmu pengetahuan, 

khususnya oleh ilmu bahasa. Dalam konteks kebudayaan, Kitab Suci yang menjadi ciri khas 

Agama Samawi termasuk kebudayaan tulisan yang berbeda dengan kebudayaan lisan. Bahasa 

Kitab Suci adalah bahasa tulisan yang isinya lebih sempit dari kebudayaan lisan. Bila Kitab Suci 

adalah bahasa tulisan, maka hal ini mengisyaratkan bahwa pasti ada manusia yang menulis. 

Manusia yang menulis wahyu Allah menggunakan bahasa manusia yang menyatu dengan 

struktur dan kaidah bahasa penulis. Mungkinkah Kitab Suci yang adalah wahyu Allah dalam 

bentuk bahasa tulisan terlepas dari campur tangan bahasa manusia? Jawabannya tentu “tidak 

mungkin”.  

   Keempat, Agama Samawi memiliki konsep khas tentang Allah. Allah menurut konsep Agama 

Samawi adalah esa, tunggal dan bukan banyak. Dari tradisi filsafat skolastik, konsep semacam 

ini menyentuh Realitas Ilahi yang bersifat tunggal, baik, benar dan indah. Bahasa Latin 

menyebutnya: “Deus est Unum, Bonum, Verum et Pulchrum” (Allah adalah Satu, Kebaikan, 

Kebenaran dan Keindahan). Beberapa atribut lain dari Allah seperti ini adalah maha kuasa, maha 

tahu, maha baik, maha esa, kekal. Agama Samawi memiliki satu kesamaan konsep tentang Allah, 

yaitu Allah itu tunggal, esa, dan untuk menghindari keterkaitan karakter “esa” dengan konsep 

bilangan, Agama Samawi membubuhiNya “Maha Esa”. Kata “Maha Esa” menunjuk kepada 

Realitas Allah yang melampaui jumlah dan bilangan. Karakter “satu, tunggal” ini tentu dari 

sudut Filsafat Ketuhanan hanyalah salah satu gambaran manusia tentang Allah. Realitas Allah 

pada hakekatnya tidak punya “nama”. Manusialah yang memberi nama terhadap Realitas Allah 

dan memberikan karakter padaNya atas dasar pengalaman manusia terhadapNya. Ketika manusia 

memberi nama terhadapNya, manusia justeru mereduksikan Realitas Allah ke dalam bahasa dan 

kata-kata manusia. Dengan memberi nama terhadap Allah seperti Allah itu Esa, Allah itu Agung 

dan sebagainya, manusia terjerumus ke dalam proses “menciptakan” ide tentang Allah, dan 

proses ini tentu bermuara kepada pembentukan ideologi religius yang berdampak kuat pada 

tindakan etis manusia. 

 

 



2. Agama Samawi Sebagai Satu Ideologi Religius dan Dampak Etisnya  

   Karakter dan konsep yang dikemukakan tentang Agama Samawi seperti terlukis di atas dalam 

perspektif Ilmu Politik adalah satu kebijakan politis tentang agama. Tentu tujuan tercetusnya 

kebijakan politis semacam ini adalah untuk mengikateratkan ketiga agama tersebut atas dasar 

keyakinan yang sama (Monotheisme dan Agama Abrahamik). Tetapi kebijakan seperti ini justeru 

mencerminkan pembentukan eksklusivitas yang berbahaya. Substansi Agama Samawi lalu 

tereduksi ke dalam satu ideologi religius yang berpendirian bahwa di luar ketiga agama ini tidak 

ada wahyu Allah. Dan lebih berbahaya lagi ialah bahwa klaim Agama Samawi tentang agamanya 

sebagai agama wahyu secara tersirat berdampak pada penolakan penyebutan agama lain sebagai 

“agama yang benar” di luar ketiga agama ini.  

   Di bawah ini dibuat satu deskripsi selayang pandang tentang dampak etis ideologi religius 

sebagai satu gejala global yang bermuara pada gerakan-gerakan radikal dengan tindakan 

kekerasan dan pembunuhan.   

   Kristianisme-Protestantisme: Kelompok Kristen radikal di Amerika Serikat sejak tahun 1909 

berpengaruh kuat terhadap pemerintahan Amerika Serikat di tahun 70-an dan 80-an. Di bawah 

nama “Moral Majority; Christian Round Table atau Christian Voice”, kelompok ini 

mempertahankan hak-hak dan nilai-nilai kristiani yang sudah terdepak dari kehidupan umum. 

Pada tanggal 5 Agustus 2012, kelompok radikal Kristen di bawah Wade Michael Page 

membunuh para pengikut Sikh dan melukai seorang polisi di kenisah Sikh di Wiscounsin. 

Kelompok ini menyebut dirinya sebagai kelompok “anti Islam”.  

   Kristianisme-Katolisisme: Di dalam tradisi katolisisme muncul kelompok Tradisionalist dan 

konservatif Katolik penganut uskup Lefebre dan cabangnya “Persaudaraan Imam Santu Pius ke 

X”. Juga kelompok radikal yang anti-modernisme adalah Opus Dei yang didirikan di Spanyol 

pada tahun 1928 oleh Jose Maria Escriva, dan pada tahun 90-an kelompok ini sudah mencapai 

sekitar 80.000 orang di 90 negara. Tanggal 9 Juni 2013 terjadi demonstrasi anti legalisasi 

perkawinan sejenis di Paris. Aksi ini diinspirasikan oleh ajaran Gereja Katolik tentang 

perkawinan sebagai yang hanya terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan. Perkawinan 

sejenis menurut ajaran Gereja Katolik adalah “bukan perkawinan”, karena di sana hanya ada 



hubungan jenis kelamin yang sama. Di antara para demonstran itu adalah orang-orang katolik 

militan.    

   Islamisme: Sejak kemenangan revolusi Iran pada tahun 1979 di bawah Ayatollah Khomeini, 

semangat Islam untuk kembali kepada prinsip dasar Alquran dengan melihat dunia barat dan 

Amerika Serikat sebagai musuh, merembes masuk ke pelbagai Negara di Timur Tengah dan 

Afrika Utara, bahkan sampai ke Negara-negara Eropa Barat. Profesor Abdoldjawad Falaturi 

(Direktur Akademi Islam di Koeln, Jerman) berkata: “Dunia terbagi ke dalam baik dan jahat, ke 

dalam kelompok beriman dan tak-beriman. Tidak ada satu koeksistensi damai dengan 

masyarakat barat yang liberal, yang di dalamnya agama sudah menjadi satu perkara pribadi.” 

Di Mesir kelompok radikal Islam mencapai sekitar 3 juta dan dari antaranya kelompok ativist 

garis keras berjumlah sekitar 10.000 higga 20.000 di tahun 1986. Mereka semua bernaung di 

bawah organisasi Persaudaraan Islam Mesir (Ikwanul Muslim) yang didirikan pada tahun 1928 

dan kini melebarkan sayapnya ke seluruh Timur Tengah. Di Turki sesudah kudeta militer 1980 

muncullah kelompok social-religius yang ingin menghapuskan sistem sekular pemerintahan 

Turki yang sedang berlaku, yaitu sistem pemisahan yang tajam antara Negara dan agama. Di 

Indonesia, gerakan radikal Islam berjuang untuk mendirikan Negara Islam. Beberapa organisasi 

politis dikenal seperti Gerakan Darul Islam di bawah Kartosuwiryo dan Masyumi di bawah 

pimpinan Mohammad Natsir. Dalam sebuah sidang konstituante pada tahun 1959, Mohammad 

Natsir menegaskan perlunya suatu Negara “Demokrasi Islam” dan berkata:”Karena Pancasila 

netral dan sekuler, kedudukannya sebagai dasar Negara sangat kabur dan tidak bermakna apa-

apa bagi umat Islam”. Organisasi yang berhaluan keras di bumi Indonesia adalah KISDI 

(Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam) di tahun 2000 di bawah pimpinan Ahmad 

Soemargono, Laskar Jihad di bawah panglima Ja’far Umat Thalib, Forum Komunikasi 

Ahlussunah wal Jamaah yang menggelar tablig akbar di Stadion Utama Senayan pada tanggal 6 

April 2000, Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang merebak di ITB dan IPB di kalangan 

mahasiswa dan mendapat pendukung sekitar 500.000 di Jawa Barat pada bulan Maret 2000. 

Bulan Januari 2010 terdapat 20 kasus kekerasan dalam bidang agama di Indonesia. Tanggal 8 

Agustus 2010 merebaklah kerusuhan massa di Bekasi oleh karena penolakan warga 

terhadapadanya keberadaan rumah ibadah HKBP yang belum mendapat izin pembangunannya. 

Kekerasan ini berlanjut dengan penusukan terhadap dua pemuka agama HKBP, yaitu Bapak 

Hasian Sihombing dan pendeta Luspida Simanjuntak. Tanggal 2 Oktober 2010 terjadi 



penyerangan terhadap kampong Ahmadiyah di desa Cisalada, Kecamatan Cimpea, Kabupaten 

Bogor. Peristiwa penyerangan berasal dari permainan petasan. Dalam permainan itu terjadi 

penusukan atas 2 orang, dan isu menyebar ke mana-mana bahwa kekerasan yang menyebabkan 

dua korban itu dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah. Dengan begitu, warga sekitar bangkit dan 

menyerang kampong Ahmadiyah. 

   Hinduisme: Di India, ideologi religius yang menyulut gerakan radikal Hindu tercermin dalam 

panji perjuangan “Vishva Hindu Parishad” yang didirikan pada tahun 1914, dan dewasa ini dari 

panji perjuangan itu lahirlah tiga aliran yang sama-sama secara harafiah berpegang teguh pada 

prinsip dasar Hindu di dalam Kitab Veda. Tiga aliran itu adalah RSS (Rashtriya Svayamsevak 

Sangh) yang berhaluan nasionalis anti-Islam, anti-Kristen dan anti-Sekular, kelompok Ortodoks 

Hindu yang berhaluan keras dengan mengikuti apa yang secara harafiah terdapat dalam Kitab 

Veda, dan gerakan “Arya Samaj” (Jemaat Arya) yang didirikan oleh Dayananda Sarasvati (1824-

1883). Gerakan-gerakan itu menjelma dalam tubuh partai politis yang berkuasa sekarang, yaitu 

BJP (Bharatiya Janata Party=Partai Rakyat Hindu) yang berbasiskan nasionalisme Hindu dan 

humanism. Pada tanggal 26 Oktober 2012 merebak kekerasan Hindu-Moslem di kota Faizabad, 

Ayodhia, Negara bagian Uttar Pradesh, India. Mesjid Babri yang didirikan pada abad ke 16 

dibakar oleh kaum militant Hindu tahun 1992, karena tempat itu oleh orang Hindu dipandang 

sebagai tempat kelahiran dewa Rama. Eskalasi tahun 2012 bermula dari patung dewi Durga yang 

dirusakkan oleh kaum Muslim menurut kelompok Hindu di situ. Ada korban jiwa di kedua belah 

pihak dan banyak rumah dan toko dirusakkan.  

   Buddhisme: Dari tanggal 20-22 Maret 2013, sekelompok biarawan Buddhis menyulut 

pergolakan anti-Islam di Birma (Myanmar). Seorang Biarawan Buddhis menyebut dirinya “Bin 

Laden Birma”. Cita-citanya adalah menegakkan identitas Birma sebagai Negeri Buddhis.  

   Yudaisme: Gerakan radikal Yahudi terbagi dalam berbagai macam kelompok sejak gerakan 

Zionisme dan pendirian Negara Israel pada tahun 1948 terwujud. Kelompok-kelompok ekstrim 

itu termasuk dalam golongan “Ultra-Ortodoks Yahudi” yang di satu pihak melancarkan serangan 

berdarah melawan bangsa Palestina-Arab dalam perang Israel-Arab pada tahun 1967 dan perang 

Yom-Kippur pada tahun 1973, dan di lain pihak melawan kelompok Zionist yang berhaluan 

sekular ala barat. Ideologi religius yang dipegang oleh kelompok Ultra-Ortodoks Yahudi adalah 

pertahankan eksistensi Negara Israel yang tunduk mutlak pada tradisi religius Yahudi. Beberapa 



kelompok radikal ekstrem kanan dan Ultra-Ortodoks Yahudi menyebut dirinya “Pedang David” 

dan “So Arzeinu” (Itu Tanah Kita). Dari kelompok itu ada penganut Gush Emunim, penganut 

Rabi Kahane dengan cabangnya “Kach, Kahane Chai dan Kelompok Eyal”. Yigal Amir, seorang 

mahasiswa hokum pada Universitas Bar-Ilan, Israel, termasuk kelompok Eyal. Dia membunuh 

Perdana Menteri Israel, Jichak Rabin, atas nama Allah tanggal 4 Nopember 1995, ketika ada 

demonstrasi damai sekitar 100.000 orang untuk mendengar pidato damai yang dibawakan oleh 

perdana menteri Izchak Rabin dalam rangka menciptakan perdamaian dengan bangsa Palestina.  

 

3. Antara Ideologi Religius Dan Esensi Agama 

 

   Kekerasan dan kerusuhan sosial yang bernuansakan agama atau yang berbasiskan agama 

seperti terlukis selayang pandang dalam tubuh beberapa agama tersebut di atas disulut oleh 

ideologi religius yang merasuk masuk ke dalam para penganutnya. Dalam peneropongan ilmiah 

terhadap fenomen itu, para pelaku kekerasan dan kerusuhan tidak membedakan lagi apa yang 

menjadi unsur hakiki agama dan apa yang menjadi unsur hakiki satu ideologi, khususnya satu 

ideologi religius. Mereka mengidentifikasikan ideologi religius dengan hakekat atau esensi 

agama. Satu pencerahan perlu dilaksanakan untuk meneropong hubungan antara agama dan 

ideologi religius secara tepat dan untuk menghindarkan identifikasi esensi agama dengan esensi 

satu ideologi, khususnya ideologi religius.  

   Apa yang menjadi unsur esensial (hakiki) dalam agama dan apa yang menjadi unsur esensial 

(hakiki) dalam ideologi? Pemahaman terhadap perbedaan esensial antara keduanya justeru 

membantu para penganut agama apa pun untuk membenahi diri dan pada gilirannya membantu 

mereka untuk menghayati agamanya secara benar dan manusiawi.  

   Unsur esensial (hakiki) dalam agama adalah IMAN (KEPERCAYAAN) dan SASARAN 

IMAN. Iman adalah satu disposisi dasariah setiap manusia terhadap sesuatu atau terhadap 

pribadi yang diimani. Setiap manusia, termasuk mereka yang tidak menyandang agama resmi 

atau mereka yang tidak percaya pada adanya Tuhan (kaum atheist), memiliki iman atau 

kepercayaan tertentu. Mereka adalah makhluk manusia yang percaya. Sasaran iman adalah isi 



iman yang menjadi milik dari dunia “Meta-Physis” (Dunia Ilahi), dan isi iman ini menyentuh 

pertanyaan “apa atau siapa yang diimani”, apa atau siapa yang dipercayai”. Di sinilah letak 

perbedaan. Sasaran iman kita berbeda-beda. Para penganut agama, juga para penganut aliran 

kepercayaan, berbeda-beda dalam menetapkan apa yang diimani atau siapa yang diimaninya. 

Perbedaan isi iman ini adalah satu keharusan, dan keharusan ini adalah sesuatu yang kodrati, 

karena isi iman itu hanya bisa ditangkap dan dipahami melalui “konsep, gambaran, ide, gagasan” 

tentangnya. Isi iman hanya ada secara “tersirat”. Ketika kita menyebut “Allah” sebagai “yang 

diimani”, kita justeru memberi nama “Allah” terhadap isi iman kita. Kata “Allah” adalah 

gambaran manusia tentang Realitas Allah. Karena penetapan isi iman itu berbeda-beda, maka 

manusia bebas untuk memilih dan menganut agama dan kepercayaan dengan isi imannya.  

   Apa unsur esensial (hakiki) dalam ideologi, khususnya ideologi religius? Ideologi adalah ilmu 

tentang ide. Ide sendiri berarti gagasan pikiran, buah pemikiran tentang sesuatu hal. Ide tentang 

agama berarti buah pikiran atau gagasan pikiran tentang agama. Istilah ideologi dipakai pertama 

kali oleh A.L.C. Destutt de Tracey pada abad ke 18, tepatnya pada tahun 1796. Dia adalah 

seorang filsuf pencerahan Perancis. Dalam karyanya “Elemen-Elemen Ideologi”, dia 

menjelaskan bahwa ideologi adalah satu ilmu pengetahuan tentang ide. Semua ide atau semua 

gagasan pikiran tentang sesuatu hal bukanlah sesuatu yang tabu untuk diteliti kembali secara 

kritis, tetapi berkedudukan sebagai obyek atau sasaran yang perlu mendapat pertanggunganjawab 

kembali oleh akal budi manusia apakah ide-ide itu benar. Ide tentang agama, termasuk ide 

tentang Allah harus selalu diuji kembali apakah ide tentang agama adalah benar, sebab ide 

tentang agama tidak sama dengan esensi agama.  

   Studi ilmiah tentang agama untuk sementara waktu telah berhasil mengabstraksikan gejala-

gejala keagamaan yang berasal dari berbagai macam agama dan menuangkan hasil abstraksi itu 

ke dalam satu idea tau gagasan tentang unsur universal yang menjadi milik semua agama dan 

kepercayaan. Unsur universal itu dipandang sebagai hal esensial dalam agama, yaitu YANG 

KUDUS, YANG SUCI.  Yang Kudus atau Yang Suci ini dibahasakan secara berbeda oleh 

manusia. Ada yang menyebutNya “Allah”, ada yang menyebutNya “Tuhan, Dewa, Roh, Yang 

Mutlak” dan sebagainya. Yang Kudus ini bebas menampakkan diriNya dalam ruang (Ruang atau 

Tempat Suci) dan waktu (Waktu Suci). Manusia menjawab penampakkan diri dari Yang Kudus 



secara berbeda pula melalui doa, kultus, upacara, liturgy atau juga melalui etika. Pertanyaan kita 

ialah bagaimana kita mengenal “penampakan diri atau perwahyuan diri dari Yang Kudus. 

   Bernhard Welte, seorang filsuf agama Jerman, mengemukakan dua hal dalam agama. Dua hal 

itu adalah unsur batiniah-hakiki dan unsur lahiriah-sekunder. Unsur batiniah-hakiki tidak lain 

dari pada unsur esensial dalam agama dan kepercayaan, dan unsur esensial itu adalah iman dan 

iman akan Yang Kudus. Iman  dan iman akan Yang Kudus ditangkap, dikenal dan dipahami 

lewat pengalaman iman manusia akan Yang Kudus. Di sinilah letak kebenaran setiap agama dan 

kepercayaan. Di dalam setiap agama dan kepercayaan, manusia dapat mengalami Yang Kudus. 

Manusia mengalami Allah. Sementara itu, unsur lahiriah-sekunder adalah bentuk-bentuk 

jawaban manusia akan penampakan Diri dari Yang Kudus. Bentuk-bentuk ini ditampilkan 

melalui formulasi atau bahasa-bahasa iman (Teologi), ritus-ritus, symbol-simbol, sistem ajaran 

(ideologi), doktrin dan sebagainya. Melalui unsur lahiriah-sekunder, kebenaran setiap agama dan 

kepercayaan dapat ditangkap dan dipahami. Unsur batiniah-hakiki tidak mungkin ditangkap dan 

dipahami tanpa unsur lahiriah-sekunder. 

   Terciptanya ideologi religius berawal dari adanya proses ideologisasi agama. Proses 

ideologisasi agama adalah usaha untuk membangun dan menghasilkan ide tentang agama. Proses 

ini bisa berguna, tapi juga bisa berbahaya. Proses ini membawa kegunaan, apabila melalui ide 

tentang agama, hal yang menjadi unsur esensial dalam agama dapat diperjelas, mudah dimengerti 

dan bisa berdampak pada tindakan etis yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama. 

Tapi proses ini bisa berbahaya, apabila melalui ide tentang agama, unsur esensial dalam agama 

menjadi kabur atau diidentikan dengan ide, dan pada gilirannya berdampak pada tindakan yang 

tidak etis. Kekerasan dan kerusuhan sosial dalam rana agama keluar dari proses ideologisasi 

agama yang berbahaya. 

   Proses ideologisasi agama dapat terlaksana melalui tiga hal berikut. Pertama, terlaksana 

melalui proses fungsionalisasi agama. Fungsionalisasi agama adalah proses menjadikan agama 

sebagai alat untuk mengejar sesuatu yang tidak agamawi seperti kekuasaan dan kepentingan di 

luar agama. Melalui proses ini, agama lalu menjadi alat ideologis untuk mencapai satu tujuan 

yang tidak agamawi. Keberadaan agama hanya berarti, sejauh agama berfungsi untuk melayani 

kepentingan dan kekuasaan dengan tujuan untuk mengejar cita-cita tertentu di luar agama. Partai 

politik yang berbasiskan agama berada dalam jalur ini. Agama identik dengan ideologi religius. 



Kedua, proses ideologisasi agama terlaksana melalui ideologi estetis. Ideologi estetis berakar 

dalam pengalaman rasa dan hasrat akan keindahan yang diwujudnyatakan dalam kegiatan seni. 

Agama identik dengan ritus-ritus, kultus-kultus, upacara-upacara atau korban-korban; semuanya 

yang berhiaskan hal-hal indah lewat tarian, nyanyian, sikap tubuh dan sebagainya. Penghayatan 

agama yang menekankan ritus dan upacara korban menegakkan beroperasinya ideology estetis 

sambil melupakan unsure hakiki dalam agama, yaitu kebenaran dan keadilan yang harus 

bercahaya dalam agama. Manusia yang menghayati agama sejati harus mengarah kepada 

penegakan kebenarana dan keadilan. Rasa dan hasrat akan keindahan sejati (Yang Kudus sebagai 

Yang Indah) hanya dapat dimenangkan melalui usaha untuk mengasah rasa dan hasrat untuk 

mengejar kebenaran dan keadilan. Ketiga, proses ideologisasi agama terlaksana melalui proses 

absolutisasi agama. Proses absolutisasi agama berarti proses untuk memutlakkan keberadaan 

agama sebagai produk manusia semata-mata. Proses ini lebih berbahaya dari pada kedua proses 

di atas, karena proses ini mengabaikan dimensi transcendental agama dan memutlakkan manusia 

sebagai pemilik autoritas tertinggi yang mengukur kebenaran, kebahagiaan dan kekuasaan. 

Agama-agama universal atau agama-agama besar dengan institusinya yang sudah mapan dan 

ajaran-ajarannya yang baku pada umumnya jatuh ke dalam bahaya absolutitasasi agama, ketika 

mereka berhadapan dengan aliran-aliran baru dan gerakan-gerakan religius baru yang ada dalam 

tubuh agamanya. Kekerasan dan kerusuhan mudah merebak melawan aliran-aliran baru, karena 

para penganut agama besar melalui institusinya merasa diri sudah mapan dalam pemegang 

kebenaran mutlak dan kekuasaan mutlak.  

 

   Penutup 

   Apa yang kita perbuat dan bagaimana kita sikapi, ketika kita berhadapan dengan kenyataan 

kekerasan yang menimpa penganut agama atau kepercayaan tertentu di tanah air? Jawabannya 

terletak dalam dua arah sikap kita. Arah ke dalam tubuh agama kita sendiri: Kita membenahi 

spiritualitas atau hidup rohani kita sendiri yang berakar dalam tradisi keagamaan yang kita anuti. 

Arah ke luar: Kita perlu berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan bersama, khususnya ikut 

ambil bagian dalam menangani persoalan-persoalan kemanusiaan yang dialami oleh siapa saja 

dari kelompok dan agama apa saja, seperti persoalan kemiskinan, keadilan dan kebenaran. 
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                               MENCIPTAKAN MODEL-MODEL PERUBAHAN 

                                                  Oleh. P. Anton Rosari, SVD* 

 

 

Kita hidup dalam dunia yang berubah begitu pesat. Begitu kita berusaha mnyesuaikan 

diri dengan perkembangan jaman, perubahan yang baru telah dimulai. Berabad-abad lamanya 

para filsuf berusaha mendefinisikan makna perubahan. Heraclitus mengatakan bahwa segalanya 

berubah. Tetapi perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan yang menyangkut “entitas”, 

suatu perubahan yang menyangkut kosekuensi dari potensi. Dalam pengembangan organisasi, 

perubahan yang dimaksudkan adalah yang “direncanakan” (Kenter, 1992).   

Dalam simposium ini kami menawarkan metode tentang bagaimana membuat model-

model perubahan yang direncanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip OD (Organization 

Development). Diharapkan juga bahwa model-model tersebut dapat membantu siapa saja untuk 

dapat menciptakan model-model perubahan yang membawa dampak positif bagi individu, 

komunitas/organisasi, bahkan pada masyarakat yang lebih luas.  

1. Pengertian dan Sejarah Singkat Model Perubahan 

Model adalah sebuah representasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi, struktur dan 

relasi antara unsur-unsur yang ada dalam struktur dengan menggunakan analogi-analogi (Lippit, 

1973). Secara lebih singkat, model adalah representasi simbolis dari realitas (SAIDI, 1997).   

Sejarah modeling bermula dari sebuah riset yang diselenggarakan oleh Institut Tehnologi 

Massachuset, atas permintaan Komisi Inter-Rasial Conecticut pada musim panas tahun 1946. 

Kurt Lewin, yang memimpin riset,  memulai proyek dengan sebuah kelompok kecil yang diberi 

nama Kelompok T. Kepada mereka, ia memberikan beberapa pertanyaan untuk  

diperbincangkan: relasi interpersonal, pengembangan pribadi, kepemimpinan dan dinamika 

kelompok. Hasilnya, pertama-tama kelompok ini memberi masukan yang sangat penting 

ditambah dengan pengalaman-pengalaman baru yang kemudian dipelajari lagi dengan lebih 



mendalam. Kedua, cara mereka membangun dan mengembangkan dinamika kelompok 

mengandung potensi yang besar untuk dikembangkan di tempat dari mana mereka berasal.  

Pada musim panas tahun 1947, kelompok ini dinilai sangat sukses dan menjadi kelompok 

pertama yang menerima bantuan dari Lembaga Carnegie. Di kemudian hari, kelompok T ini  

menjadi kelompok yang memperoleh kepercayaan tetap untuk mengembangkan Program 

Pendidikan Nasional (NTL). 

Pada tahun 1950, muncul problem yang baru: Bagaimana cara NTL  menterjemahkan apa 

yang mereka pelajari dari kelompok T, kepada orang-orang di mana mereka tinggal. Muncul tiga 

pemikiran besar: (1) Mendesaknya laboratorium penelitian yang baru (2) Mendesaknya ekspansi  

kelompok T untuk mengadakan program pembinaan sepanjang tahun, dan  (3) Ekspansi 

Kelompok T dalam dunia bisnis dan industri  (Douglas McGregor at Union Carbide, Herbert 

Shepard and Robert Blake at Esso Standart Oil (Exxon), McGregor and Richard Beckhard at 

General Mills.  

Setelah mendapat kontribusi dari John Collin (Pakar Ilmu Sosiall), Kurt Lewin bersama 

William Whyte berusaha menjadikan pengembangan organisasi menjadi bagian dari sebuah ilmu 

sosial tersendiri. Sebagai ilmu, pengembangan oraganisasi diharapkan menjadi sebuah sistem 

untuk mengadakan perubahan yang direncakan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu-ilmu 

sosial dan tingkah laku, serta nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai sebuah oraganisasi yang 

efektif dan efisien.  

Dalam usaha untuk membuat perubahan yang direncanakan, model-model tentang   

pengembangan organisasi mulai dipikirkan dan diterapkan. Selanjutnya, proses membuat model-

model perubahan menjadi sangat berguna bagi pengembangan kognitif. Visualisasi dalam proses 

membuat model dapat membangkitkan kemampuan persepsi. Karena itu visualisasi dapat 

membantu proses kognitif yang menyangkut: eksplorasi, seleksi, abstraksi, analisa, sintesis, dan 

perbandingan-perbandingan. Sebaliknya, gaya berpikir tertentu dapat juga mempengaruhi 

seseorang ketika dia membuat model-model perubahan.  

 Gordon L. Lippitt menjelaskan bahwa penggunaan simbol dalam berkomunikasi 

merupakan salah satu hal yang mendasar dalam bertingkah laku dan dalam proses peradapan. 

Pada permulaan perkembangan peradapan, terutama di Mesir dan Cina, bahasa “gambar” atau 



“simbol” merupakan salah satu cara terpenting  dalam berkomunikasi. Anak-anak akan 

menggunakan ranting kayu kecil untuk kaki manusia atau hewan, balok kayu untuk 

menggambarkan rumah atau benteng, atau bunga tertentu sebagai tanda persahabatan dan cinta.   

Hippocrates ( 460-.370 BC) mengembangkan simbol-simbol yang sangat menarik untuk 

memberi nama kepada benda-benda yang sekarang menjadi standart dalam Ilmu Alam maupun 

Ilmu Kedokteran. Dengan cara yang hampir sama, generasi manusia berikutnya  juga 

menggunakan berbagai macam simbol untuk menjelaskan realitas yang sangat kompleks: Gaya 

Berat Archimedes, Gaya Pendulum Galileo, dan Gaya Gravitasi ala Newton. 

Di era modern kita dapat mengenal gaya thesis-antithesis-sintesis Karl Marx, Gaya 

Relativitas Einstein  dan Gaya Tiga Demensi Manusia ala Freud yang melahirkan teori 

Psikoanalitis.   

Alan J.R. (1987) mengelompokkan model-model perubahan ke dalam 4 tipe dasar: 

 (1) Direktif.  

Tipe ini mempunyai toleransi rendah terhadap ambiguitas, menitik beratkan diri pada 

masalah-masalah teknis dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Seseorang dengan tipe ini akan 

mengimplementasikan model yang diciptakannya secara sistematis dan efisien.  Contoh paling 

jelas dari tipe ini adalah instruksi yang harus dilakukan ketika kita akan menggunakan sebuah 

produk (mesin, alat-alat elektronik, dll).  

(2) Analitik.  

Tipe ini mempunyai toleransi rendah terhadap ambiguitas, menitik berartkan diri pada 

analisis,  perencanaan dan ramalan. Baik tipe Direktif maupun Analitik, keduanya  menggunakan 

logika dalam usaha mendekati realitas.  

Contoh 1: OPS (Organnization Planning System) Model.  

Model ini diciptakan oleh Jacky Blondin sebagai sebuah model perubahan dengan tujuan 

membangun komunitas yang solid dan penuh harmoni, membuat relasi para anggota komunitas 

yang semakin dalam dan dapat bekerjasma dengan baik.  



Model Blondin ini memerlukan pekerjaan langkah demi langkah dan secara sistematis. 

Model ini  terdiri dari tiga  dan masing masing fase terdiri dari beberapa tahap.  

The OPS Blondin Model  

 

Fase Pertama: Melihat Realitas. Pada fase ini, kita diajak untuk menganalisa siatuasi, 

membuat batasan-batasan untuk menjadi fokus bahasan. Begitu pokok bahasan sudah dapat 

diketahui maka pernyataan visi dan misi harus segera didibuat. Begitu visi-misi sudah 

ANALISA SITUASI 

1. Pembatasan Masalah  

2. Pernyataan Visi dan Misi 

SINTESE DARI PERENCANAAN 

1. Membuat Tabel 

Perencanaan 

2. Langkah-langkah 

Implementasi 

 

PERENCANAAN 

1. Merumuskan Tujuan 

2. Membuat Strategi, 

termasuk Biaya 

SKEMA EVALUASI 

Membuat kriteria evaluasi 

dan model evaluasi 

DESIGN OPERASIONAL 

1. Membuat matrix, peran dan 

tugas 

2. Membuat jaringan 

komunikasi dan jalur Kontrol  

PHASE I: 

MENDEFINIKAN 

REALITAS 

PHASE II:  

DESIGN 

OPERASIONAL 

PHASE III:  

“ACTION PLAN” 

SISTIM ANALISA 

1. Melihat Kondisi 

2. Pernyataan Masalah  

3. Identifikasi Prioritas 

Masalah dan Kebutuhan 

 



didapatkan maka pekerjaan selanjutnya adalah melihat kondisi sesungguhnya dari sebuah 

komunitas, menganalisa situasi, membuat pernyataan tentang kesulitan yang dihadapi, membuat 

prioritas-prioritas untuk menyelesaikan masalah dan membuat prioritas-prioritas tentang jalan 

keluar terhadap permasalahan yang ada.  

Fase Kedua: Design Operational. Pada fase ini kita diajak untuk menentukan poko-pokok 

bahasan, tujuan yang hendak dicapai dan membuat matriks-matriks tentang peran dan fungsi, 

komunikasi dan jaringan komunikasi.  

Fase Ketiga: “Action Plan”. Pada fase ini kita diajak untuk membuat tabel-tabel rencana 

yang hendak diimplementasikan dan skema tentang evaluasi yang hendak dikerjakan. 

Contoh 2: The Appreciative Inquiry Model 

Model ini diciptakan oleh David L. Cooperrider. Seperti halnya Blondin Model, model 

ini diciptakan dengan tujuan membangun organisasi. Bedanya, proses pembuatan model bukan 

bertitik tolak dari problem-problem yang ada dalam organisasi,  melainkan dari kekuatan, faktor-

faktor yang memberi hidup mengapa organisasi berada dalam keadaan solid.  

Apa Appreciative Inquiry? 

Ap-pre’ci-ate, v.,: 

 Berusaha mencari yang terbaik dalam diri orang dan dunia sekitar kita, melihat kekuatan-

kekuatan yang ada baik di masa lalu maupun sekarang, melihat rahasia sukses, melihat 

potensi-potensi yang ada, merefleksi kembali apa yang membuat manusia dapat bertahan 

“hidup”. 

 Mencari nilai-nilai kehidupan yang bermutu 

 Suatu tindakan memberi nilai, memuji, menghargai 

In-quire’ v., 

 Sebuah tindakan eksplorasi 

 Mengemukakan pertanyaan, terbuka melihat potensi dan kemungkinan-kemungkinan 

baru 

 Belajar, riset, mencari, menemukan, dengan cara yang sistematis 

 



Model ini terdiri dari empat fase yang didahului dengan pemilihan topik-topik yang akan 

dibahas dalam proses selanjutnya. 

The Appreciative Inquiry Model 

  

Fase Pertama:  Discovery 

 Discovery adalah sebuah eksplorasi yang tertuju pada masa lampau untuk mencari dan 

mendapatkan “apa yang terbaik” dan “apa yang terjadi” dalam sebuah organisasi. Pertanyaan 

tersebut diberikan kepada masing-masing individu atau kelompok untuk menjadi bahan diskusi. 

Affirmative 

Topics Choice 

Discovery 

“Appreciate what 

is” 

Design 

“Determine what 

should be” 

Destiny 

“Create what will 

be” 

Dream 

“What might be” 

 

Positive 

Core 



Hasil diskusi akan dicatat, dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang disimpulkan 

sebagai faktor-faktor yang memberi hidup.  

Fase Kedua: Dream 

Dream adalah sebuah eksplorasi yang mengarah pada masa yang akan datang tentang 

“apa yang akan terjadi” pada sebuah organisasi. Pertanyaan tersebut diberikan kepada masing-

masing individu atau kelompok untuk menjadi bahan diskusi. Hasil diskusi akan dicatat, 

dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang akan menjadi faktor-faktor yang 

memberi hidup.  

Fase Ketiga: Design   

Design adalah membuat pernyataan-pernyataan tentang ideal dari sebuah oraganisasi tentang apa 

yang harus terjadi. Kegiatan untuk membuat design harus dikerjakan oleh team atau kelompok 

yang lebih besar.  

Para partisipan melihat kembali faktor-faktor yang memberi hidup dan gambaran-

gambaran serta analogi dalam discovery dan dream yang kemudian dirumuskan dalam 

pernyataan-pernyataan yang afirmatif.  

Fase Keempat: Destiny 

Destiny adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 

Tindakan-tindakan tersebut akhirnya menjadi semacam komitmen bagi para anggota dan seluruh 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam design.  

(3) Konseptual 

Tipe ini mempunyai toleransi tinggi terhadap ambiguitas, menitik berartkan diri pada 

masalah-masalah manusia dan sosial. Tipe ini berusaha mencapai tujuan dengan memberikan 

opsi dan strategi yang baru, kreatif dan berani mengambil resiko.  

Contoh: The Star Model   

Model ini diciptakan oleh Jay Galbraith. Model ini diciptakan dengan tujuan untuk 

intervensi dan melihat solid atau tidaknya sebuah organisasi.  



Model ini terdiri dari 5 variabel, sebagai berikut: 

Strategi 

Strategi adalah  sebuah “kompas” bagi organisasi, termasuk di dalamnya visi-misi, tujuan 

yang hendak dicapai, criteria untuk membuat keputusan-keputusan.  

Struktur 

Struktur adalah hirarki/pembagian wewenang atau kekuasaan, sesuai dengan kemampuan 

masing-masing individu.  

The Star Model 

 

Proses dan Kemampuan Lateral   

Bila struktur itu digambarkan sebagai anatomi dari tubuh manusia, maka proses dan 

kemampuan lateral adalah cara kerja dan komunikasi dari bagian-bagian tubuh.  

Sistem “Reward” 

Strategi 

Struktur 
Kapasitas 

Manusia 

(HRD) 

 

Proses dan 

Kemampuan 

Lateral 

Sistem 

“Reward” 



Sistem “reward” yang dimaksudkan adalah sebuah sistem untuk memberi motivasi dan 

ganjaran bagi individu-individu dalam sebuah organisasi, termasuk di dalamnya: pembagian 

keuntungan, bonus, insentif, dan penghargaan-penghargaan.  

Kapasitas Manusia 

Kapasitas manusia adalah kualitas individu-individu dalam sebuah organisasi, termasuk 

skill, kompetensi, kepercayaan. Untuk mengisi struktur, diperlukan individu-individu yang 

mempunyai kualifikasi tertentu.  

(4) Behavioral 

Tipe ini mempunyai toleransi yang rendah terhadap ambiguitas, terarah pada manusia dan 

masalah-masalah sosial. Tipe ini berusaha mencapai tujuan dengan berfokus pada manusia dan 

kebutuhan-kebutuhannya. Dibandingkan dengan tipe Direktif dan Analitik, tipe Behavioral ini 

tidak terlalu mementingkan logika.  

Contoh 1: The Four Life Position Model 

  

  

 

I’M NOT OK, 

YOU’RE OK 

 

I’M OK, 

YOU’RE OK 

I’M NOT OK, 

YOU’RE NOT OK 

I’M OK, 
YOU’RE NOT OK 



Model ini diciptakan oleh Oscar Haris. Model ini bertujuan untuk melihat di mana letak posisi 

kehidupan individu, apakah dia berada posisi OK atau TIDAK OK ketika berhadapan dengan 

orang lain. Posisi individu dapat bervariasi menjadi: Saya OK - Kamu OK; Saya OK – Kamu 

tidak OK; Saya tidak OK – Kamu OK, dan Saya tidak OK – Kamu tidak OK. 

Contoh 2: Transactional Analysis Model 

 Model ini diciptakan oleh Eric Berne. Tujuan Model ini adalah untuk melihat bagaimana 

transaksi terjadi ketika dua individu mengadakan percakapan. Menurut Berne setiap individu 

mempunyai tiga macam “ego state” (Parent, Adult, dan Child).  

 

Ketika dua individu bertemu dan mengadakan percakapan, maka percakapan mereka dapat 

bervariasi sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 



(2).(4).1. Parent-Parent Transaction 

 

(2).(4).2. Adult-Adult Transaction 

 

 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

Example1: 

 

Stimulus: “What are you doing after lunch?” 

Response: “I’m going to be working on an agenda for  

    the board meeting.” 

(Adapted from Amy Harris, 1985) 

 

Example 2: 

Stimulus: “What time is it?” 

Response: “I have 3:30.” 

Stimulus: “That is a good-looking suit” 

Response: “Thank you.” 

 

Stimulus: “Please pass the butter” 

Response: “There you are” 

 

 

Child 

 

Parent 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

Example 1: 

Stimulus: “His wife works, you know.” 

Response: “Oh, that explains it!” 

(Adapted from Amy Harris, 1985) 

Example 2: 

Stimulus: “Her duty is home with the children.” 

Response: “She obviously has no sense of duty.” 

Stimulus: “Kids nowadays are lazy.” 

Response: “It’s a sign of the time.” 

 

Stimulus: “You can never trust one of those people.” 

Response: “Exactly! Their kinds are all alike.” 

 (Adapted from Harris, 1979) 

 

 

 

 

 

 

Child 

 

Parent 



(2).(4).3. Child-Child Transaction 

 

 

(2).(4).4. Parent-Child Transaction 

 

 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

 

Example 1: 

 

Stimulus: “You sure know how to louse things  

     up, Potts.” 

Response: “I’m sorry, sir.” 

(Adapted from Amy Harris, 1985) 

 

 

 

 

Child 

 

Parent 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

 

Example1: 

 

Stimulus: “I’ll be the mamma and you will be  

      the little girl.” 

Response: “I always have to be the little girl.” 

(Adapted from Harris, 1979) 

 

Example 2: 

 

Stimulus: “You sure are a lot of fun to be  

     around.” 

Response: “I’d like to get myself around you  

      more often.” 

(Adapted from Amy Harris, 1985) 

 

 

Child 

 

Parent 



(2).(4).5. Child-Parent Transaction 

 

(2).(4).6. Child-Adult Transaction 

 

 

(2).(4).7. Adult-Parent Transaction 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

 

Example 1: 

A husband may fear an upcoming business 

encounter. So he says to his wife:  

“I am not going to make it.” 

His wife answers:  

“Of course you’ll make it; don’t be stupid!” 

(Adapted from Harris, 1979) 

 

 

 

 

Child 

 

Parent 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

 

Example 1: 

 

The husband (Child) is sick, had a fever, and 

wants attention. The wife (Parent) knows how 

ill he feels and is willing to mother him. 

(Adapted from Harris, 1969) 

 

 

 

 

 

Child 

 

Parent 



 

(2).(4).8. Adult-Child Transaction 

 

 

(2).(5). Crossed Transaction 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

 

Example 1: 

 

Stimulus: “How do you feel about it?” 

Response: “Don’t bother me.” 

(Adapted from Berne, 1961). 

 

 

 

Child 

 

Parent 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

 

Example 1: 

 

Husband: “Dear, where is my cuff links?” 

Wife: “Where you left them!”  

(The adult‘s response will be “In your top left 

dresser drawer” or “I haven’t seen them but I’ll 

help you look.” 

(Adapted from Harris, 1979). 

 

 

 

 

Child 

 

Parent 



 Crossed Transaction terjadi ketika stimulus dan response tidak parallel dan pada 

umumnya menyebabkan problem dalam relasi (Harris, 1979) 

 (2).(5).1. Crossed Transaction 1 

 

(2).(5).2. Crossed Transaction 2  

 

 

 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

Example 1: 

Therapist (A): “What is your principal hang-up 

in life?” 

Patient (C): “Red tape, red tape (pounding the 

table), damm it, red tape!” 

(Adapted from Harris, 1979) 

 

Example 2:  

 

Stimulus: “What’s the date today?” 

Response: “Day after yesterday?” 

(Adapted from Amy Harris, 1985) 

 

 

 

 

Child 

 

Parent 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

Example 1: 

Patient (A): “I would like to work in a hospital  

      like this.” 

Nurse (P): You can’t cope with your own  

      problems.” 

(Adapted from Harris, 1979) 

 

Example 2: 

 

Stimulus: “I am full” 

Response: “Clean your plate” 

(Adapted from Amy Harris,1985) 

 

Child 

 

Parent 



(2).(5).3. Crossed Transaction 3  

 

(2).(5).4. Crossed Transaction 4  

 

 

 

Contoh 3: The AEIOU Model 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

 

Example 1: 

Little Girl (C): “I hate soup. I’m not going 

to eat it. You cook icky.” 

Mother (C): “I’m just going to leave and 

then you can cook your own icky food.” 

(Adapted from Harris, 1979) 
 

Child 

 

Parent 

 

Adult 

 

Parent 

 

Adult 

 

Child 

Example 1: 

Mother (P): “Go pick up your room.” 

Daughter (P): “You can’t tell me what to do. 

You’re not the boss around here. Dad’s the 

boss!”(Adapted from Harris, 1979) 

Example 2: 

Stimulus: “Mary, will you clean up this office. 

It’s filthy.” 

Response: “What’s the matter with you? Your 

got a broken arm or something?” (Adapted 

from Amy Harris, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child 

 

Parent 



 Model ini diciptakan oleh Karl Albrecht. Tujuan Model ini adalah untuk melihat apa 

yang terjadi ketika kelima model individu tersebut berjumpa satu sama lain.  

 

The AEIOU MODEL 

  

ACTION 

PERSON  

 

ENERGIZER 

 

IDEA 

PERSON    

 

ORGANIZER 

 

UNCOM-

MITTED 

 

      

ACTION 

PERSON 

Activity for its 

own sake 

Seeks impetus and 

direction 

Impatience 

seeks ideas that 

can be 

implemented 

 

Accommodation 

May resent 

controls 

Disregards 

Considers 

him dead 

wood 

ENERGIZER Motivating 

Inspiring 

Setting goals 

Much talk 

Little action 

Encouragement 

Nurturing new 

ideas 

Sets objective 

Gives guidance 

& encouragement 

Arousal 

Motivations 

& stirs to an 

involved role 

 

IDEA 

PERSON 

Trying to sell 

ideas 

Seeks 

encouragement, 

validation & 

direction 

Sells ideas 

 

Has ideas 

but have no 

sense of 

direction or 

action 

Tries to sell 

ideas 

Often does not 

succeed 

 

 

 

Ignores 

 



ORGANIZER Channels & 

directs 

activities 

Coordinates 

communication 

Seeks support 

and guidance 

Consultation 

Demands 

solutions 

Preoccupation 

with 

organization 

and procedure 

 

Persuasion 

Coercion 

Direction  

UNCOM-

MITTED 

Resentment 

Jealousy 

Complaints 

Rationalization 

Score Passive 

resistance 

Grudging 

acceptance 

 

Drifting 

 

 

2. Skill dalam Membuat Model-Model Perubahan 

Skill dalam membuat model merupakan faktor yang sangat penting bagi seseorang yang 

hendak menciptakan sebuah model perubahan. Berikut ini adalah ilustrasi Lippit (1973) tentang 

tahap-tahap membuat model perubahan: 



 

2.1. Kodrat Dua model Perubahan  

Model perubahan dapat diklasifikasi menjadi dua kategori: statis dan dinamis. Model 

statis merupakan grafik representasi dari situasi pada tempat dan waktu tertentu. Sedangkan 

model dinamis merupakan sebuah interaksi dari segala kekuatan, feedback, analisa, sintesa dan 

simulasi dari sebuah sistem.   

2.2. Keuntungan dan Kerugian Sebuah Model 

Dalam hubungannya dengan proses perubahan, keuntungan dan kerugian sebuah model 

perlu dipikirkan sebagai berikut:  

(1) Resiko.  Setiap model perlu dieksperimen. Dalam proses eksperimen, apakah 

sebuah model akan membawa resiko besar. Perlu dipikirkan apakah model yang 

 

Skill  

Dalam Membuat 

Model 

Perubahan 

8. Kesulitasn dalam 

Mengembagnkan Model 

1. Kodrat Dua model 

Perubahan  

2. Keuntungan dan 

Kerugian Model 

3. Tahap-tahap Model 

Perubahan 

4. Kegunaan Model 5. Kriteria Model yang 

Efektif 

6. Simbol Model 

7. Skills dari Penggagas 

Model 



diciptakan akan membawa resiko bagi sistem yang sudah ada, membawa efek di 

bidang moral dan menyedot dana yang sangat besar.  

 (2) Memperhatikan Variabel yang Utama.  

Dalam membuat model, perhatian sungguh sungguh perlu diarahkan pada hal-hal yang 

esensial dan berusaha mengeliminasi hal-hal yang kurang esensial.  

 (3) Analisa Data.  

Di samping informasi yang didapat dan kemampuan pribadi dalam mebuat model, data 

yang akurat dan penafsiran atas data harus dijalankan.  

(4) Konsolidasi.  

Dalam hal ini konsolidasi adalah melihat kembali apakah semua aspek dalam sebuah 

model mendapat perhatian yang sama dan tidak saling tumpang tindih.   

Dalam aplikasi, beberapa hal yang penting diperhatikan adalah:  

(1) Kerendahan Hati 

Agen perubahan sering terpukau dengan model yang diciptakannya dan tertutup bagi 

kritik.  

 (2) Validitas Model.  

Sering sekali sebuah model perubahan disalahgunakan oleh sang agen perubahan yang 

hanya berfokus pada mekanisme model mereka sendiri tanpa memperhatikan realitas dunia 

sekitarnya dan analogi-analogi lain yang lebih baik.   

(3) Model yang Rumit  

Karena keterbatasan pengetahuan, data, dan analisa, sebuah model perubahan justru sulit 

dimengerti, membuat proses perubahan menjadi semakin rumit dan tidak efisien.  

(4) Bias dari Model 



Pembuat model sering mempunyai tendensi untuk meng”absolutkan”segala sesuatu 

sesuai dengan pikiran sendiri. Karena itu, dalam membuat model, bias sebuah model harus 

diperhitungkan dengan teliti.   

2.3. Tahap-tahap Membuat Model.Model Perubahan 

 (1) Identifikasi Variabel yang Esensial  

Pada waktu membuat model, hal lain yang perlu diperhatikan adalah membuat deskripsi 

tentang siatuasi atau sistem yang hendak dipelajari dan mengidentifikasi variabel-vaiabel  yang 

esensial. Bagi masing masing variabel, beberapa hal ini perlu dicatat:  

Relevansi: Apakah masing-masing  variabel mempunyai efek yang besar bagi 

perubahan. 

Relasi: Apakah variabel yang satu berkatian dengan variabel yang lain dan saling 

mempengagruhi satu sama lain.  

Tantangan dari Luar: Analisa harus diarahkan pada kekuatan dari luar yang dapat 

mepengaruhi sebuah model.  

Tantangan dari Dalam: Analisa harus juga diarahkan pada keterbatasan yang ada pada  

masing- masing pembuat model.  

(2) Membuat Simbol 

Apakah simbol-simbol yang akan digunakan dapat dimengerti oleh semua yang akan 

menggunakan symbol-simbol yang ditawarkan.  

(3) Membuat Analogi 

Pada tahap ini, analogi-analogi untuk perubahan harus dicari berdasarkan pengetahuan 

dan pengalaman. (Misalnya: Lingkaran tahun pada batang pohon (kambium) dapat dipakai 

secara analog untuk menerangkan sejarah hidup manusia). 

(4) Membuat Kriteria Ukuran Perkembangan. 



Kriteria ukuran perkembangan sangat penting untuk mengetahui efektifitas atau 

keberhasilan sebuah model perubahan.  

 (7) Validasi Model Empiris.  

Sebuah model perlu juga di “test” dengan model-model lain atau dengan konsultasi 

dengan para ahli yang berkepentingan.  

2.4. Kegunaan dari Model-Model Perubahan 

 (1) Menjelaskan secara abstrak sebuah sistem atau situasi.  

Model dapat menjelaskan fenomena yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sebuah gambar 

pompa hidrolik dapat menjelsakan bagaimana cara kerja udara vacum dalam pompa tersebut 

untuk dapat mengangkat sebuah mobil atau untuk mengeluarkan atau menarik kembali roda 

pesawat dari dan ke dalam tempat roda tersebut.  

 (2) Memberi ilustrasi bagaimana cara kerja masing masing komponen, situasi atau 

sistem.   

Dengan cara yang sama, sebuah model dapat menjelaskan hubungan antar komponen, 

situasi  atau sistem. Ketika kita membeli sebuah produk, hampir selalu ada di dalamnya tata cara 

penggunaan atau cara kerja masing masing bagian dalam produk tersebut.  

(3) Memprediksi fenomena yang terjadi. 

Sebauh model dapat juga memprediksi fenomena yang terjadi. Sebuah radar dalam 

pesawat, dengan model dan sistem tertentu dapat mendeteksi kecepatan angin, ketinggian 

pesawat, dan kecepatan pesawat yang diharapkan untuk sampai ke tujuan.  

2.5. Kriteria Model yang Efektif 

 (1) Dapat menjelaskan secara akurat sebuah sistem atau situasi yang ada.  

(2) Dapat memprediksi hasil yang diharapkan 

(3) Dapat diterapkan untuk situasi serupa.  



(4) Digunakan hanya untuk satu problem yang dihadapi.  

(5) Jika ada dua atau tiga model dapat mengatasi persoalan, model yang paling sederhana 

yang harus digunakan.  

(7) Tidak akan membuat para pengguna berasumsi yang lain.  

2.6. Penggunaan Simbol dalam Model-Model Peubahan 

 Dalam kehidupan ini, sangat banyak simbol yang sudah digunakan dan mendapat 

persetujuan internasional. Beberapa simbol dapat dimengerti dengan jelas sekali, seperti dalam 

komputer dan banyak instansi: 

(1) Bujursangkar: mewakili sebuah entitas, ukuran bujursangkar menunjukkan realtif 

besar kecilnya sebuah nilai, posisi horizontal dan vertikal dapat menjelaskan relasi , dll.  

(2) Lingkaran: Menerangkan kesatuan, nilai, skill, relasi dan lingkungan.  

(3) Segitiga: Menjelaskan focus atau arah, keseimbangan, dll.  

(4) Panah: Menunjukkan arah atau sebuah aliran 

(5) Garis Solid: menjelaskan hubungan langsung, otoritas, pengaruh, dll.  

2.7. Skills dalam Membuat Model-Model Perubahan. 

Skill dalam modeling juga merupakan bagian esensial dalam membuat model. Gelar atau atribut 

memang dapat mempengaruhi kualitas model, namun dari penelitian yang cukup lama, hanya 

mereka yang cerdas dan kreatif yang dapat membuat model yang efektif:  

(1) Tingkat Kepercayaan Diri.  

Perubahan-perubahan yang terjadi akibat implementasi sebuah model dapat membawa 

seseorang kepada situasi yang penuhh resiko. Dibutuhkan sebuah kepercayaan diri untuk dapat 

mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dan terbuka untuk kritik.  



(2) Kepekaan Sosial. Kepekaan sosial berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk 

dapat melihat segala sesuatu dari perspektif orang lain, termasuk juga di dalamnya kemampuan 

untuk keluar dari zona nyaman diri sendiri.. 

(3) Kemampuan Abstraksi 

Kemampuan abstraksi adalah kemampuan untuk dapat memilah-milah persoalan ke 

dalam tempatnya masing-masing, juga kemampuan untuk melihat relasi masing masing variabel.  

(4) Fleksibilitas.  

Fleksibilitas adalah suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dalam situasi 

yang berubah. Fleksibilitas juga meliputi kemampuan untuk mencari demensi baru untuk 

menghadapi persoalan yang timbul dari pada sekedar menganalisa  ide-ide, konsep, atau asumsi-

asumsi awal.  

(6) Toleransi Terhadap Ambiguitas.  

Toleransi adalah kemampuan untuk berhadapan dengan situasi yang kompleks, tidak 

pasti, atau bahkan bertolak belakang.  

(7) Analisa dan Sintesa.  

Analisa adalah kemampuan untuk melihat keseluruhan sebagai bagian-bagian dan 

melihat relasi dari masing-masing bagian. Sintesa adalah kemampuan mengidentifikasi, 

menghubungkan, mengkombinasikan bagian-bagian sebagai suatu kesatuan yang utuh.  

2.8. Kesulitan dalam Modeling 

Berikut ini adalah berbagai kesulitan  yang pada umumnya dihadapai oleh mereka yang 

belajar membuat model-model perubahan: 

(1) Ambiguitas Tujuan Perubahan.  

“Saya tidak dapat mengidentifikasi  sesungguhnya  apa yang hendak saya capai” 

 (2) Model terlalu Sederhana. 



“Target yang hendak saya capai tampaknya terlalu sederhana sehingga saya melupan 

variabel-variabel yang penting”.  

.(3) Model Terlalu Kompleks 

“Model yang saya buat terlalu kompleks sehingga saya bingung sendiri dan tidak tahu 

apkah model yang saya buat dapat diterapkan.”  

 (4) Ketidakmampuan Berabstraksi  

“Membuat model merupakan pengalaman pertama saya, dan saya kurang bisa berpikir 

logis tetang  model yang hendak saya bua..”  

 (5) Subyektivitas 

“Saya begitu terpana dengan sistem-sistem yagn hendak digunakan dalam mencapai 

tujuan, tetapi saya tidak yakin bahwa model perubahan yang saya buat akan berguna 

bagi banyak orang.”  

 (6) Kekuatan Lingkungan yang Tidak Bisa Dikontrol 

“Lingkungan di mana saya tinggal begitu kompleks dan majemuk, sehingga model yang 

saya buat kelihatan tidak realistic dan tidak berguna.”  

 (7) Ketidakmampuan Mengembangkan dan Membuat Simbol 

“Model yang saya buat penuh dengan diagram dan saya tidak tahu bagaimana 

melukiskan situasi yang kompleks dengan symbol-simbol tertentu.”  

3. Aplikasi Teori Model Perubahan 

Teori-teori tentang Model Perubahan dapat diterapkan dalam pelbagai aspek kehidupan 

kita untuk perkembangan pribadi atau kelompok atau pun dalam karya-karya kita. Berikut ini 

adalah beberapa kreasi pribadi sebagai aplikasi dari Teori Model perubahan:  

 

 



3.1. Model Perjalanan Rohani Orang Majus 

Model ini tercipta berdasarkan refleksi atas teks Kitab Suci. Model ini diharapkan dapat 

membantu kita untuk melihat perjalanan hidup rohani kita secara pribadi. 

3.1.1. Teks Kitab Suci (Mateus 2: 1-12) 

 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah 

orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang 

Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang 

untuk menyembah Dia." Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh 

Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu 

dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya: 

"Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi: Dan engkau 

Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang 

memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan 

menggembalakan umat-Ku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang 

majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak. Kemudian ia 

menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal 

mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya 

aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. 

Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan 

berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat 

bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu 

bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta 

bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.  

Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka 

pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.” 

3.1.2. Orang Majus Mengikuti Bintang 

Orang majus mengadakan suatu perjalanan jauh untuk mencari Tuhan melalui bimbingan 

bintang. Tetapi sesungguhnya bintanglah yang menarik mereka. Mereka ditarik oleh Sang 



Terang Dunia. Ada tanda-tanda juga di dalam hidup kita bahwa kita juga ditarik oleh Sang 

Terang Dunia: 

1. Saat-saat di mana kita terdorong untuk berdoa, memuji dan memuliakan Allah.  Yesus sendiri 

berkata: “…tidak ada seorangpun datang kepadaKu, jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang 

mengutus Aku (Yoh 6:44). 

2. Saat-saat di mana kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan: “Ia berusaha untuk melihat orang 

apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka 

berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan 

lewat di situ (Luk 19:3-4) 

Dalam sejarah, Allah menyatakan diri-Nya melalui berbagai peristiwa dan tanda untuk menarik 

seseorang datang kepada-Nya: semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar (Kel. 3:2), 

mimpi ilahi di bait suci (Yes 6: 1-8), refleksi atas sabda Allah (Yer 1: 4-10).  

3.1.3. Orang Majus Berhadapan Dengan Herodes 

Perjalanan mereka adalah perjalanan menuju Sang Terang. Namun cobaan menghadang mereka 

di tengah jalan. Iman  mereka diuji oleh sebuah tantangan. Bintang tidak langsung membawa 

mereka ke Betlehem, tetapi ke Yerusalem. Mereka tidak bertemu dengan Yesus Sang Terang 

Dunia, tetapi bertemu dengan Herodes, sebuah figur dari segala kegelapan, ketamakan, 

kebencian, dendam dan iri hati. Dalam menjalani panggilanNya, kitapun sering berhadapan 

dengan tantangan. Namun tantangan paling besar bukanlah berasal dari luar, melainkan dari 

dalam diri kita sendiri. Dalam situasi seperti itulah kita diharapkan untuk tetap setia mencari 

Sang Terang. 



 

Sebagai Sang Terang, Yesus  mempunyai perhatian khusus kepada orang-orang yang berada 

dalam situasi seperti ini. Kepada mereka yang berada dalam situasi kebimbangan, kecemasan 

dan ketakutan,  Yesus menaruh janji-janji yang sangat indah:  

1. “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu,carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka 

pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang 

yang mencari  mendapat, dan setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan (Mat 7:7-8) 

2. “Jangan takut, hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah” (Luk 1:30).  

“Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang 

di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus” (Mat 1:20) 

3.1.4. Orang Majus Menemukan Tuhan 

Bintang itu menampakkan diri lagi kepada mereka.  Bintang itu lalu  mendahului mereka dan 

berhenti tepat di atas tempat, di mana Anak itu berada bersama Maria, IbuNya. Mereka 

menemukan Yesus. Hati mereka sangat bersukacita. Mereka lalu berlutut dan menyembah Dia 

Mengikuti Bintang 

 

 

Pulang Lewat Jalan Lain 

 

Berhadapan Dengan 

Realitas  

 

Perjumpaan dengan 

Tuhan 

 



dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur (Mat 2:9-11). Inilah tanda bahwa seseorang 

telah menemukan Yesus Sang Juru Selamat: 

(1) Murah Hati 

Ketika Zakheus menemukan Tuhan di rumahnya, ia menjadi murah hati: “ Tuhan ..setengah dari 

milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari 

seseorang akan kukembalikan empat kali lipat (Luk 19:8) 

(2) Mengasihi Tuhan 

Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan …..lalu membasahi kakiNya itu 

dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakiNya dan 

meminyakinya dengan minyak wangi …(Luk 7:37-38). 

3.1.5. Orang Majus Pulang Lewat Jalan Lain 

Ketika orang Majus bertemu dengan Yesus di Betlehem, pencarian mereka berakhir; tetapi 

perjalanan mereka belum selesai. Mereka harus meninggalkan Betlehem. dan kembali pulang ke 

negeri mereka lewat jalan lain. Mereka pulang dengan membawa terang Tuhan sendiri. 

Menjadi terang yang bersinar dalam kegelapan, itulah inti dari seluruh hidup Yesus sendiri. 

Itulah tugas misi Gereja, serta tanggungjawab yang disandang oleh setiap pengikut Kristus. 

Kristus akan menjadi cahaya bagi dunia kalau para pengikutNya setia pada misiNya: 

Membawa cintakasih pada saat ada kebencian. 

Membawa pengampunan pada saat ada penghinaan. 

Membawa kerukunan pada saat terjadi perselisihan. 

Membawa kepastian pada saat terjadi kebimbangan. 

Membawa kebenaran pada saat terjadi kesesatan. 

Membawa harapan pada saat terjadi kecemasan. 

Membawa kegembiraan pada saat terjadi kesedihan. 

Membawa terang pada saat ada kegelapan. 

 

 



3.2. Model “Discernment”. 

Dalam simposium ini kami memberikan dua model discernment. Pertama, Suban Hayon, SVD  

Model. Model ini merupakan refleksinya tentang bagaimana proses Yusuf mengadakan 

discernment seperti tertera dalam Injil Mateus 1: 18-24. Kedua, Pier Wolf Model. Model ini 

merupakan ringkasan dari bukunya “The Art of Choosing Well”.  

 

3.2.1.  Suban Hayon, SVD Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Investigasi: 

Pada tahap ini Yusuf berhadapan dengan siatuasi yang kritis. Ketika dia masih 

bertunangan dengan Maria, Maria telah mengandung. Maka Yusuf “mempertimbangkan maksud 

itu …” (Mat. 1: 20). 

(2) Inkubasi: 

Pada tahap ini Yosef tidur. Maksudnya adalah bahwa dia membiarkan Tuhan bekerja.  

(3) Iluminasi: 

Pada tahap ini Yosef mendapat revelasi dari Malaekat melalui mimpi:  "Yusuf, anak 

Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam 

kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 

menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan (Mat 1: 20-21).  

Investigasi 

Aksi 

Revelasi 

Inkubasi 



(4) Aksi: 

Pada tahap ini Yusuf memperoleh keyakinan dan kepastian untuk mengambil keputusan: 

“Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu 

kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya” (Mat 1: 24).  

 

3.2.2. Pier Wolf Model 

Model ini merupakan refleksi pribadi bersumber pada buku  “The Art of Choosing” yang 

dikarang oleh Pier Wolf.  



 

 

1. Arti Kata “Discernment”  

1. Memotong, memisahkan 

2. Proses 

3. Melihat beberapa obyek yang 

berbeda dengan jelas  

2. Definisi 

Proses bekerja secara sisteamtis  

dengan menggunakan akal budi, 

intuisi, system nilai, dalam terang 

iman, dalam kurun waktu tertentu, 

untuk mendapatkan 

keputusan/kehendak Allah.. 

 

Iman 

 

Intuisi 

Akal 

Budi 

 

 

Sistem Nilai 

Waktu 

Ke 

pu 

tus 

an  

3. Pendasaran Teologis 

1. Allah bekerja di dalam umat-Nya 

2. Allah memberi yang terbaik bagi 

umat-Nya 

3. Allah akan membantu proses 

discernment melalui rahmat-Nya 

4. Area Discernment 

Personal: 

Panggilan pribadi, pekerjaan, 

gerakan batin, kaul, jodoh, misi, 

dll. 

Komunal: 

Membuka/menutup komunitas, 

Budget Tahunan, Pemilihan 

Pemimpin, Penerimaan Calon, 

dll. 

5. Persyaratan  

1. Mengenal kepribadian sendiri 

2, Mendaengarkan suara batin 

3. Memperhatikan ajaran Gereja 

4. Mendengar suara “komunitas” (vox 

populi vox dei) 

6. Doa  
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Simposium 2 

“Seba-serbi Misi SVD- SSpS” 

Kamis, 22 Januari 2015 

Lembaga Aditya Wacana 

 

Waktu Acara  Penanggung Jawab 

08.45-08.50 Pengarahan oleh MC MC : Fr. Welly 

08.50-08.55 Pembukaan resmi simposium P. Donatus Sermada 

08.55-09.00 Penampilan dance oleh para frater SVD Sie. Kesenian 

09.00 -09.20 P. Franz Lake, SVD “Dayak Voice, Gerakan berteologi Dalam Narasi 

hidup Orang Dayak” 

Moderator :  Frein 

 

09.20- 09.40 P. Alex Dato, SVD “Dari Pastoral Pelestarian Menuju Pastoral 

Misioner” (Pemakalah tidak datang!) 

09.40-10.00 P. Aurelius Pati, SVD “Pelayanan Lintas Denominasi Kristiani” 

10.00-10.20 P. Lukas Kilatwono, SVD “Karya Pelayanan Imam di Rumah Sakit 

Katolik” 

Moderator : Fr. Joni 

10.20-10.35 Snack (ambil snack dan boleh dikonsumsi selama Presentasi) MC, Sie Bulog, Sie 

Kesenian. 

10.35-10.55 Sr. Lucia SSpS “Pelayanan Kesehatan Misi SSpS di Provinsi SSpS 

Jawa” 

Moderator : Fr. Joni 

10.55- 11.20 P. Christo Bala, SVD “ Manajemen Konflik dan Correctio Fraterna 

dalam Komunitas Inter-Kultural” 

11.20-12.25 Pengarahan oleh P. Donatus tentang cara berdiskusi P. Donatus sermada, SVD 

12.25-12.30 SESI DISKUSI Pemimpin diskusi: Fr. Weys 

dan Fr. Filipus 

12.30-13.30 Makan siang Sie. Bulog, Sie Kesenian 

13.25-13.30 Persiapan untuk memasuki presentasi berikutnya MC : Fr. Lintang 

13.30-13.50 P. Joko Wayan, SVD “Kehadiran Rumah Retret Cisarua untuk Misi 

Lintas Agama” 

Moderator: Fr. Sopan 

13.50-14.10 Sr. Viani, SSpS “Masalah Pendidikan di papua” 

14.10-14.30 P. Paskalis Widastra, SVD “Soal-soal Budaya di Pulau Dewata” 

14.30-14.50 P. Anton Rosari, SVD “Aplikasi teori Modelling” Moderator: Joko 

14.50-15.10 P. Donatus Sermada, SVD “Agama Samawi, Ideologi Religius dan 

Esensi Agama” 

15.10-15.30 P. Eko Yuliantoro, SVD “Dimensi Marketing Dalam Misi Gereja” 

(Pemakalah tidak datang!) 

15.30-15.35 Persembahan selingan (sigulempong song) oleh para Frater SVD Sie. kesenian 

15.35- 16.35 SESI DISKUSI Pemimpin Diskusi: Fr. 

Weys dan Fr. Filipus 

16.30-17.00 Snack, Penutup, Sayonara MC, Sie. Bulog, P. Donatus, 

SVD, Sie Kesenian 

Nb: Petugas-petugas lain: 

1. Notulen  : Fr. Yan dan Iven 

2. Operator lap top : Aha dan Fr. Alto 

3. Sound System  : Sie. Sound System (Fr. Varis Cs) 



 

 

NOTULENSI SIMPOSIUM SVD-SSpS SERBA-SERBI MISI SVD- SSpS” 

MALANG, 22 Januari 2015 

Lembaga Aditya Wacana 

 Oleh: Fr. Evencio Vas Cardoso Pereira dan Fr. Yanuarius Berek, SVD 

 

Sesi ke 1 (09.05-09.25) 

Materi  : Dayak Voice, Gerakan Berteologi dalam Narasi Hidup Orang Dayak 

Pembicara  : P. Frans Lake, SVD 

Moderator : Yoseph Freinademetz Jehoman 

 

Sesi ke 2 (09.25-09.40) 

Materi  : Islamkah Penyebab Terorisme dan Anti Toleransi? 

Pembicara : P. Piter Bruno Sarbini, SVD 

Moderator : Yoseph Freinademetz Jehoman 

 

Sesi ke 3 (09.40-10.00) 

Materi  :  Pelayanan LIntas Denominasi Kristiani 

Pembicara : P. Aurelius Pati Soge, SVD 

Moderator : Yoseph Freinademetz Jehoman 

 

 

Sesi ke 4 (10.00-10.20) 

Materi  : Karya Pelayanan Imam di Rumah Sakit Katolik? 

Pembicara : P. Lukas Kilatwono, SVD 

Moderator : Fr.Yohanes Baptis Joni 

 

10.20-10-35  :Snack 



 

Sesi ke 5 (10.35-10.55) 

Materi  : Pelayanan Kesehatan Misi SSpS di ProvinsiSSpS Jawa 

Pembicara : Sr. Lucia, SSpS 

Moderator : Fr. Fr.Yohanes Baptis Joni 

 

Sesi ke 6 (10.55-11.20) 

Materi  : Manajemen Konflik dan CorrectioFraterna dalam Komunitas Inter-Kultural 

Pembicara : P. Kristoforus Bala, SVD 

Moderator : Fr. Yohanes Baptis Joni 

 

11.20-11.25  : Selingan dance “Happy Dance” oleh para frater SVD 

 

SESI DISKUSI 

Pengarahan (11.25-11.30) 

P. Donatus Sermada, SVD : Diskusi bukan hanya sekadar pertanyaan, tetapi bisa juga komentar, 

kritikan, tanggapan, dll.  Pembahasan berfokus pada satu ide pokok 

terlebih dahulu. Bila sudah selesai dibahas boleh berganti topik.Setiap 

orang bisa menjawab, bukan hanya pemateri.  

Waktu   :11.30-12.30 

Pemimpin Diskusi : Fr. Yohanes Weys dan Fr. Filipus Tulus 

 

 

Termin I 

Pak Nugroho : Saya ingin meminta tanggapan. Saya tadi memperhatikan rekaman   

visual yang ditampilkan oleh Pater Aurel dan saya melihat ada semacam 

peluang dan tantangan dalam pelayanan denominasi. Saya jadi teringat 

dengan pengalaman masa muda sebagai seorang mudika yang saat itu 

sedang gencar dengan kegiatan karismatik. Namun, aktivitas yang saya 

ikuti ini sempat dipertanyakan oleh Romo Go Twan An. Apakah dari 

gereja katolik sudah memberikan respon sepenuhnya terhadap gerakan ini? 

P. Aurel, SVD : Klarifikasi, yang saya layani itu bukan karismatik. Itu acara orang-orang 

berani, pentakosta, dll. Karismatik Katolik itu tetap dalam liturgi Gereja 



Katolik. Pandangan Gereja, sejauh ini tidak dilarang. Tidak dianjurkan, 

tetapi tidak dilarang. Ada unsur positifnya, tetapi ada negatifnya juga, 

misalnya mau ciptakan liturgi sendiri, eksklusif.  

Dalam pelayanan saya menemukan banyak sekali orang Katolik di sana. 

Mengapa? Apa yang menarik di sana? Mengapa mereka tidak kembali ke 

Katolik? Dengan melihat spirit mereka, barangkali ada hal-hal tertentu 

yang tidak dimiliki oleh kita. 

Yang bisa saya sharingkan ialah apresiasi terhadap gerakan ini. Seluruh 

talenta dan bakat harus dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Semangat 

ini perlu kita miliki. Walaupun ada unsur ekonominya juga, memakai 

Alkitab untuk justifikasi. Saya tidak mau dengan hal ini.  

Saya percaya cepat atau lambat akan ada buah-buah. 

P. Joko, SVD :Saya pernah menjadi moderator karismatik. Karismatik harus tetap dalam 

liturgi Gereja.Sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk belajar Kitab 

Suci, dll.  

P. Gras, SVD :Karismatik adalah suatu anugerah. Gereja memiliki kelompok doa yang 

sedemikian rupa. Panggilan kita adalah merangkum semua ke dalam 

Gereja. Gerakan karismatik itu bisa sangat ekstrim. Tahun 1998, ketika 

saya dampingi mereka, ada beberapa catatan untuk mereka. Mereka harus 

belajar Kitab Suci, cinta akan adorasi, Ekaristi suci yang menjadi sumber 

dan puncak hidup, wajib turut serta dalam sakramen tobat. Tugas imam 

adalah merangkum semuanya. Itu tugas dari SVD. 

Kita yang di sini harus mengembangkan talenta yang kita miliki. 

P.Levi, SVD :Saya ingin mengomentari tentang karikatur Nabi Muhammad. Dalam 

Islam hemat saya tentu ada larangan untuk menampilkan karikatur, apalagi 

karikatur tentang Nabi Muhammad. Bagaimana mereka yakin akan figur 

Nabi Muhammad sementara mereka sendiri tidak pernah melihat siapa itu 

Nabi Muhammad? Mohon tanggapan. 

P. Sarbini, SVD       :Beberapa tahun lalu dibuatkan karikatur, karena orang Islam itu tidak 

makan daging babi dengan sorban, lalu di atas sorban itu ada bom. Itu dari 

Denmark. Karikatur yang baru Muhammad menahan rasa sakit karena 

menghadapi orang-orang yang bodoh. Karikatur di Prancis, Muhammad 

menangis karena tidak menemukan 1000 bidadari yang cantik. 

Bagi Islam, mereka menghindari supaya orang tidak menjadi 

mengagungkan pribadi Muhammad. Bagaimana mereka tahu? Mereka 

menuliskan keterangan. Supaya iman kepada Tuhan itu sampai kepada 

Allah, bukan pada pribadi itu sendiri. Paus sendiri mengkritik bahwa ini 

kebebasan yang berlebihan. 

Karikatur di Prancis itu dicetak banyak, dan terjual habis. Mengapa? 

Karena semua orang ingin tahu seperti apa gambarnya. 

     Sr. Rosa, SSpS :Ajaran Islam, setiap Adzan diajak untuk berdoa. Memang tidak boleh 

melukiskan tentang Allah dan Muhammad. Allah tidak bisa digambar. 

Tidak ada seorang manusia pun yang layak untuk melukiskan hal ini.  

Bahkan di komik pun yang pernah ada, mau menggambarkan sosok 

Muhammad sewaktu kecil, itu hanya berupa bulatan saja. Ini mau 

menggambarkan bahwa sesuatu yang agung itu tidak bisa digambarkan. 



Bisa juga tradisi saat itu belum mengenal tulis menulis. Sewaktu menerima 

wahyu, dia belum bisa membaca dan menulis.  

 

P. Donatus, SVD :Ketika mendengar Islam bereaksi dengan keras, saya justru menilai Islam 

perlu melakukan kritik diri. Pada hemat saya, Islam harus mulai transparan 

mengembangkan kritik diri. Mengapa? Banyak ayat Alquran yang 

mengungkap bahwa mereka mendukung kekerasan untuk tujuan agama. 

Ini berkaitan dengan politik juga. Islam perlu melakukan kritik terhadap 

diri sendiri supaya mengenal fenomena-fenomena yang lain.  

 

P. Sarbini, SVD :Alquran diwahyukan sesuai situasi yang dihadapi nabi. Muhammad 

dikejar musuh-musuhnya. Maka cukup wajar, dalam situasi seperti itu ada 

ayat yang mengatakan bahwa orang-orang seperti itu boleh diperlakukan 

secara keras. Mereka diusir dari tempat tinggal, maka mereka berhak 

melakukan banyak perlawanan. 

P. Dion, SVD          : Saya punya dua cerita:Waktu misa natal saya mendengar cerita dari 

seorang umat tentang masuknya perusahaan sawit di daerah mereka. 

Menurutnya, kehadiran perusahaan sawit turut mengembangkan ekonomi 

rakyat. Tanpa adanya sawit pergerakan ekonomi tak mungkin menjadi 

baik. Kami bisa membeli motor dan rumah yang layak huni, semua itu 

berkat perusahaan sawit. Kisah kedua itu terjadi di Meliau. Saat itu, saya 

bertemu dengan salah seorang dewan adat Dayak. Dia bersedih hati. Dia 

bersedih hati karena melihat masyarakat asli yang kehilangan tanah 

ulayat mereka. Pertanyaannya: Kira-kira bagaimana kita menghadapi 

situasi seperti itu? Di satu pihak masyarakat mengalami peningkatan 

penghasilan ekonomis tetapi di lain pihak mereka kehilangan tanah 

ulayat mereka? Apa pendapat Pater yang bergerak dalam bidang JPIC? 

P. Frans, SVD :Ada orang yang membeli motor, setiap tikungan ada orang sapa, 

kemudian lepas tangan. Yang diangkat dan dibersihkan ialah motor, istri 

dibiarkan.  

Setiap kali orang menjual tanah, ia berhutang kepada keturunan. Banyak 

hal yang hilang, misalnya sulit air bersih, hutan hilang.  

Kita tidak hanya mengangkat yang kecil, tetapi sampai padahal yang 

besar, bila perlu investor-investor itu dihentikan. Di perusahaan-

perusahaan itu banyak mantan biarawan sehingga mereka tahu bagaimana 

cara Gereja bergerak. Mereka punya cara yang luar biasa agar masyarakat 

melepaskan harta milik mereka.  

 

D. Heri, SVD : Selama 10 bulan tinggal di Long Bentuk saya melihat bahwa mereka 

orang-orang yang percaya diri. Sedangkan Pater Aurel tadi mengatakan 

mereka kurang percaya diri. Mereka punya tradisi cerita, tanpa itu mereka 

tidak bisa percaya diri. 

Persoalan tambang itu membuat mereka tercabut dari akar budaya mereka 

sendiri. Mereka tidak lagi berburu, bercocok tanam berpindah-pindah, dll. 

Mereka dilemahkan, tidak punya apa-apa lagi karena semuanya 

terstruktur. Ada premanisme, penindasan terhadap mereka begitu gencar.  



Gereja dalam arti tertentu tidak bisa buat apa-apa karena Gereja juga 

mencicipi hasil dari perusahaan-perusahaan itu.  Akibatnya, Gereja tidak 

bisa buat apa-apa. Kita perlu menghadapi masalah ini dalam semangat 

bersama.  

 

Termin II 

P.Markus, SVD   :Saya belum puas dengan penjelasan mengenai toleransi dan intoleransi 

yang dipresentasikan oleh Pater Sarbini. Saya belum mendengar tentang 

akar penyebab terjadinya intoleransi itu? Islam dikenal sebagai agama 

yang toleran tetapi dalam kenyataan selalu menampilkan kasus 

intoleransi. Apakah mungkin terjadi penafsiran yang beragam terhadap 

ajaran agama atau ada tokoh tertentu yang menjadi penggerak untuk 

menyulut semua ini. Apa hubungan agama dan terorisme? Menurut saya  

terorisme tidak selalu melulu berhubungan dengan agama. Saya justru 

berpendapat bahwa hal ini berhubungan dengan ideologi. Mohon 

Tanggapan. 

P. Sarbini, SVD :Orang Islam mengakui bahwa ada sebagian dari mereka yang intoleran 

karena sikap pemahaman agama yang sempit. Saya baru-baru ini diskusi 

dengan beberapa dosen Islamologi yang mengatakan bahwa ada 

kelompok yang jangankan ucapkan selamat natal, menerima pemberian 

saja tidak. Mengapa? Itu karena pemahaman yang dangkal. Kedua mereka 

berpegang pada syahriat. Kalau hukum Islam katakan demikian, maka 

mereka akan pegang secara demikian.  

Tidak ada alasan pelarangan selamat natal. Bahkan Alquran pun 

mengucapkan selamat kelahiran Isa Almasih. Tidak semua orang Islam 

berpikir negatif. Saya punya teman yang mengucapkan natal pada 

saya.Intoleransi, konflik kekerasan, itu tidak selalu berkaitan dengan 

agama, bisa juga faktor ekonomi dan politik.  

 

P.Joko, SVD      :Selama ini saya belajar dari keluarga yang mengikuti ret-ret 

keluarga.Ketika menghadapi masalah keluarga-keluarga itu tak bisa kita 

sangkal kerap menghantar mereka pada ambang pintu perceraian. Tetapi 

dengan kehadiran kita dalam rumah ret-ret keluarga-keluarga ini cukup 

terbantu untuk membangun rumah tangga mereka dengan lebih baik.  

Terkait dengan kita yang hidup membiara, manajemen konflik itu amat 

perlu dan mendesak. Saya yakin bahwa tentang manajemen konflik ini 

sudah dibiasakan di rumah formasi. Dalam konteks hidup di komunitas 

karya, kerap kita menghadapi persoalan dengan sesama konfrater, kita 

minta untuk cepat-cepat pindah. Menurut saya, kalau hal tersebut yang 

kita lakukan, kita jatuh dalam penghayatann hidup bersama yang 

dangkal. Apakah manajemen konflik ini masih relevan? Mohon 

tanggapan.  

P. Kristo, SVD :Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan untuk menerima kritik dan 

menyelesaikan persoalan pribadi itu sulit, tapi juga gampang. Itu terjadi di 

biara-biara baik laki-laki maupun perempuan. Itu menunjukkan pada kita 

untuk belajar bagaimana menghadapi konflik, menghadapi kritik. Kita 



juga perlu belajar berani mengkritik, berani memberikan kritik. Kita perlu 

terus belajar memperbaiki diri secara terus menerus, baik itu yang sedang 

dalam masa  formasi, maupun On Going Formation. Memang tidak 

mudah, namun bukan berarti tidak bisa. 

Ada pengalaman ketika saya mengunjungi biara suster, mereka makan dan 

berdoa di jam yang berbeda-beda. Kita perlu belajar mengatasi konflik, 

walau tidak mudah.  

 

Fr. Lintang                :Saya ingin bertanya tentang Pelayanan Rumah Sakit. Pertanyaan ini 

muncul dari kapasitas saya sebagai seorang yang tidak berasal dari 

lapangan. Orang sakit biasanya datang ke rumah sakit bertujuan untuk 

memperoleh kesembuhan. apa peran pastoral care terhadap mereka yang 

tidak memiliki harapan untuk sembuh? Apakah kehadiran kita hanya 

sekadar memberikan harapan palsu saja?  

P. Lukas, SVD :  (membacakan Refleksi dari buku).  

12.30-13.20  : Makan Siang 

13.20-13.30  : Selingan tampilan 

 

Sesi ke 7 (13.30-13.50) 

Pembicara  : P. Joko Wayan, SVD 

Moderator   : Fr. F.X Sopan Lumbatoruan 

Materi   : Kehadiran RumahRetretCisarua untuk Misi Lintas Agama 

 

Sesi ke 8 (13.50-14.10) 

Pembicara  : Sr. Viani, SSpS 

Moderator   : Fr. F.X Sopan Lumbatoruan 

Materi   : Masalah Pendidikan di Papua 

Sesi ke 9 (14.10-14.30)  

Pembicara  : P. PaskalisWidastra, SVD 

Moderator   : Fr. F.X Sopan Lumbatoruan 

Materi   : Soal-soal budaya di Pulau Dewata 

 



Sesi ke 10 (14.30-14.50) 

Pembicara  : P. Anton Rosari, SVD 

Moderator   : Frumensius Tri Joko Da Costa 

Materi   : Aplikasi Teori Modelling 

 

Sesi ke 11 (14.50-15.10) 

Pembicara  : P. Donatus Sermada, SVD 

Moderator   : Frumensius Tri Joko Da Costa  

Materi   : Agama Samawi, Ideologi Religius dan Esensi Agama 

15.10-15.15  : Persembahan Selingan (nyanyi Sigulempong) 

 

SESI DISKUSI 

 

TERMIN I 

P. Markus, SVD : Saya akan menyorot soal asrama. Apa yang disampaikan oleh Sr. 

Viani terkait dengan keberadaan asrama bukan hanya terjadi di Papua 

tetapi juga terjadi di Kalimantan Barat, tempat saya pernah bekerja. 

Keberadaan asrama saya pandang tidak begitu efektif. Kita bisa belajar 

dari Butet Manurung yang begitu dekat dengan anak Suku Anak Dalam.  

Yang Butet lakukan adalah mendatangi anak-anak Suku Dalam ini 

untuk memberi pelajaran mereka. 

Seringkali kita membangun asrama tetapi tidak efektif karena tidak 

menjawabi kebutuhan mereka. 

Hal kedua yang menurut saya ganjil adalah soal kelulusan anak-anak 

sekolah di Papua tanpa perjuangan. Bagaimana orang tua melihat 

pendidikan sebagai kebutuhan atau sebagai apa? 

 

Sr NN.SSpS :Pastoral Care di situ merupakan nilai plus. Ada pendampingan 

psikologis. Para suster itu lebih fokus pada karyawan. Ada comitte to help 

love and professional. Kedua-duanya harus ada.  

Sr. Deodatis, SSpS  :Sudah 47 tahun di Indonesia. Kerja di ruang bedah. Kita sering kali 

menemukan pasien-pasien yang takut atas apa yang terjadi. Karena itu 

saya kunjungi setiap pasien yang akan dioperasi. Saya mendengarkan 

keluhan dan curahan hati mereka. Ada orang yang menderita penyakit 

berat, kita hadir untuk mendampingi mereka. Kita harus memberikan 

penjelasan, mendampingi hingga mereka bisa menerima keadaan. 



Sr.Viani SSpS :Mengenai pemberdayaan Papua. Berkaitan dengan Papua, orang-orang 

Papua dulu itu hidup berpindah-pindah. 

Perkawinan di antara mereka itu menjadi suatu persoalan. Kemampuan 

otak mereka cukup bagus.  

Dulu ada misionaris dan pastor yang keliling Papua mencari anak-anak 

yang cemerlang kemudian mendidik mereka hingga berhasil dan menjadi 

orang sukses.  

Berkaitan dengan asrama, asrama itu ada. tetapi uang tidak ada. Proposal 

dana kepada pemerintah tidak digubris. Kenapa diluluskan? Karena 

orangtua mereka berpikiran, mereka sudah dididik baik, kenapa tidak 

diluluskan?  

 

P. Frans, SVD : Campur tangan Gereja dan Negara. Cara kita membantu dan mendidik 

mereka itu apakah itu menjadi kebutuhan dan kemauan mereka? Mungkin 

kita membawa konsep disiplin dan pendidikan kita untuk ditanamkan ke 

mereka sehingga ketika tidak berhasil kita berkata mereka tidak berhasil.  

Mereka dicabut dari akar mereka.   

Barangkali kehadiran kita perlu direfleksikan ulang, kita hadir untuk siapa, 

untuk misi kita atau untuk kebutuhan mereka? 

 

Sr. Rosa, SSpS :Saya kadang sampai malu, demikian lemahnya pendidikan di Indonesia 

Timur, khususnya di Papua. Saya sangat mengagumi cita-cita Sr.Viani. 

Saya meragukan kemampuan Papua. Saya bangga dengan putra Papua, 

karena tahun 2012 untuk pertama kali di PMKRI tidak terjadi pertengkaran. 

 

P. Daniel, SVD        :Yang ingin saya kemukakan ini saya tujukan kepada Pater Joko. Hemat 

saya segala program yang dikemukakan oleh Pater itu bagus. Tadi juga 

dikemukakan mengenai jumlah 25 orang Karyawan/ti yang berasal dari 

lingkungan sekitar. Pertanyaan saya:  Bagaimana perhatian kita terhadap 

karyawan/ti ini baik secara lahir dan bathin. Saya minta komentar dari 

Pater Joko karena mereka adalah mitra yang dekat dengan kita.  

P. Joko, SVD         :Untuk kesejahteraan karyawan Cisarua memang di bawah UMR, kami 

mengakali dengan bonus kalau pretasi bagus. Kenaikan gaji sesuai dengan 

jenjang kerja, seberapa lama mereka bekerja. Juga dibentuk CU, sekarang 

semua sudah jadi anggota. Ada kambing juga, siapa yang mau pelihara 

silahkan. Dipersilahkan juga untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa 

dijual. Pakai sistem bagi hasil. Juga ada perumahan untuk yang sudah 

menikah. Kesejahteraan tetap diperhatikan, hanya dengan cara-cara yang 

lain. Dengan adanya CU mereka tidak lagi meminjam ke rumah retret, 

melainkan ke CU. 

 

P. Sarbini, SVD       :Saya asistensi di Papua selama pekan suci tahun 2014 kemarin, tepatnya 

di Freeport. Kebanyakan orang yang bekerja di Freeport adalah orang 

Amerika dan Jawa. Sementara itu,  masyarakat asli hanya sebagai 

penonton. Salah satu alasan yang sempat terungkap mengapa masyarakat 

asli Papua tidak dipekerjakan adalah karena pendidikan mereka itu 



terbatas. Alih-alih pekerjaan yang bisa mereka lakukan adalah hanya 

sebagai security dan apabila mereka datang ke perusahaan, mereka hanya 

berlaku sebagai pemungut-pemungut barang bekas. Apa yang sudah 

dilakukan oleh Gereja terutama berkaitan dengan misi di Papua utamanya 

dalam bidang pendidikan? 

Agama samawi mengedepankan Allah yang Esa, persoalannya setelah kita 

berjumpa dengan umat Islam mereka tidak memahami Allah yang Esa. 

Saya meminta Romo Donatus untuk menjelaskan. 

P.Donatus, SVD :Kita harus akui bahwa banyak orang yang terjebak dalam pemikiran yang 

matematis, satu, dua tiga. Kita masih bisa berdialog. Dalam filsafat, 

realitas mutlak tidak punya nama, tetapi kita memberi nama. Ada latar 

belakang yang mempengaruhinya. 

Dalam dialog dengan Islam, kita coba menjelaskan secara rasional saja. 

Kalau bisa paham ya syukur, kalau tidak ya biarkan saja.  

 

NN                         :Saya sempat berada beberapa saat di Keuskupan Bogor. Tetapi gaung 

tentang keberadaan rumah Retret itu malah tak terdengar sama sekali. 

Pertanyaannya mengapa ini sampai terjadi? Apakah juga ada semacam 

pastoral untuk umat katolik di sekitar rumah Retret? 

P. Joko, SVD :Sebenarnya keuskupan tahu, hanya tidak pernah pakai. Baru tahun ini 

mereka memakai. Keuskupan tahu, pastornya tidak tahu. Bahkan baru satu 

pastor yang tahu. 

Untuk masyarakat sekitar kami belum terlibat karena kami merasa tidak 

memiliki keahlian. Pastor paroki melarang untuk weekend di situ, tetapi itu 

kan umat luar?  

 

TERMIN II 

Fr. Justin               :Saat kita berbicara tentang sawit itu berarti kita bicara tentang 

kapitalisme. Harga karet tidak stabil, sementara harga sawit melambung 

tinggi. Para kapitalis mempermainkan harga agar penduduk setempat 

untuk tertarik dengan sawit. Sebagai akibat lebih lanjut, masyarakat 

setempat akan tergiur untuk menjual tanah ulayat mereka kepada para 

pemilik modal. Terhadap situasi ini, apa usaha dari JPIC menghadapi 

roda kapitalisme ini? 

P. Frans, SVD  :Pihak yang menanam sawit, mencuri lahan, dll itu lah yang berdosa. 

Kami membuat kelompok petani agar bisa menaikkan kualitas karet 

untuk menjaga harga. Kami mendatangi perusahaan agar membeli karet 

dari rakyat dengan harga yang pantas. 

Kami juga mendekati NGO agar produk sawit kita dapat diterima di luar 

negeri juga. 

P. Agus, SVD :Kita berbicara di sini adalah orang-orang hebat. Tetapi yang kita 

bicarakan kerap hanya sebatas konsep. Sebagai misal ketika kita 

berbicara tentang toleransi itu ada juga intoleransi.Yang jadi soal itu pada 

level bawah. Sementara pada level atas itu bisa diatur.  

Hemat saya simposium ini harus menyentuh dua sisi yaitu sisi keluar dan 

sisi ke dalam. Saya menyorot pentingnya Correctio Fraterna seperti yang 



disampaikan oleh Pater Kristo. Ketika kita harus mengoreksi orang itu 

berarti pada saat yang sama, kita pun harus siap untuk dikoreksi. Kita 

kadang kurang siap dinilai. Kita juga berbicara tentang tempat kita 

tinggal. Ketika kita masuk komunitas harus menerima perbedaan bukan 

hanya sekadar persamaan. Kita harus menciptakan komunitas kita 

sebagai komunitas yang membawa kehangatan sehingga kita tidak 

mencari kehangatan di tempat yang lain 

  Br. Made, SVD         :Saya merasa salut dengan para konfrater dan suster yang berkarya di 

tempat misi. Apakah misi kita itu sudah berisi? Ini hanya bisa dijawab 

oleh mereka yang telah berpengalaman di lapangan. Saya tertarik dengan 

karya-karya kategorial para konfrater dan suster. Terhadap karya-karya 

kategorial ini, saya merasa penting agar sejak awal para formandi diberi 

pencerahan tentang pentingnya karya-karya kategorial di masa depan. 

Ada baiknya kita meminta pendapat dari para senior untuk memberi 

tanggapan atas pentingnya karya-karya kategorial di masa depan. 

 

P. Aurel, SVD : Berkaitan dengan kategorial, uskup sudah banyak mengambil paroki 

untuk diserahkan kepada imamnya. SVD membangun, setelah itu kontrak 

tidak diteruskan. Maka perlu perhatian pada pengembangan skill dalam 

karya kategorial. Misalnyamemberi retret, mendampingi pasutri, dll.  

 

Sr. Viani, SSpS : Ketika berada di formasi, belajarlah sebanyak-banyaknya. Belajarlah 

bekerja sama. Misalnya dalam bidang pendidikan nanti, belajar bekerja 

sama dengan dinas pendidikan. 

16.15-16.30              : Penutup. 
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