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ADari Redaksi
Pembaca Relasi yang terkasih,

Akhir-akhir ini, seluruh Indonesia dikejutkan dengan 
aksi terorisme yang dilakukan oleh seluruh keluarga 
yang terdiri dari ayah, ibu dengan anak-anaknya, 

baik yang remaja maupun yang masih anak-anak. Kita 
semua tidak habis mengerti bagaimana orangtua sanggup 
mengorbankan seluruh keluarganya dalam aksi bunuh diri 
yang sangat mengenaskan. Ternyata ideologi radikalisme, 
mampu mengubah seluruh keluarga. Dalam penerbitan 
R75 ini, Relasi sebagai media dari Marriage Encounter 
yang merupakan gerakan pemerhati keluarga, mengangkat 
sajian utama: “Hidup dalam Kebhinnekaan“. Kebhinnekaan 
dikembangkan dalam keluarga. Suami-istri datang dari latar 
belakang berbeda, status ekonomi, pendidikan, budaya, suku, 
ras atau agama. Tetapi dengan semangat kesatuan yang besar, 
semua perbedaan tersebut membuatnya menjadi keluarga 
yang menghargai perbedaan, keluarga yang mementingkan 
persatuan. Benih benih kebhinnekaan yang disemaikan dalam 
keluarga, diharapkan dapat menangkal radikalisme.

Pastor Puspo membahas mengenai bagaimana sukacita 
injil meneguhkan kebhinnekaan keluarga. Bagaimana 
keterkaitan pengamalan Pancasila dalam kehidupan 
kita sehari-hari sebagai keluarga Katolik? Gereja Katolik 
memandang Pancasila sebagai wadah kesatuan dan persatuan 
nasional. Dalam artikel mengenal ME, pasutri Hardono-Ina 
mengingatkan kita kembali mengenai tahap-tahap komunikasi 
mulai dari komunikasi basa-basi sampai komunikasi perasaaan 
di mana kita bisa mengungkapkan diri kita yang sesungguhnya. 
Marriage Encounter mengajarkan, bila kita bisa berkomunikasi 
sampai tahap perasaan, maka relasi kita akan menjadi intim 
dan ini merupakan way of life dari komunitas ME.

Demikian pula berbagai sharing dan kegiatan komunitas 
ME di berbagai paroki/distrik dan wilayah kiranya dapat 
memberikan inspirasi bagi yang lain dalam menghidupkan 
komunitasnya masing-masing.

Untuk penerbitan yang akan datang, sajian utama yang 
kita angkat adalah: Gadget dalam Keluarga. Kembali kami 
menghimbau Anda untuk menyumbangkan naskah naskah, 
terutama yang berkaitan dengan pengalaman Anda dengan 
tema tersebut di atas. Untuk R76 ini kami memberikan 
prioritas naskah dari Distrik IV Surabaya, XIII Cirebon, XIV 
Banjarmasin, XV Pangkalpinang, XVI Samarinda, serta 
Wilayah Mataram dan Palangkaraya. Kami harapkan naskah 
sudah diterima Redaksi sebelum tanggal 7 Agusuts 2018.

Marilah berpartisipasi mengisi majalah milik Anda 
ini, supaya makin bermutu.

Salam hangat dan terima kasih dari seluruh Redaksi 
Relasi.
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Kornas Menyapa

RSemangat Baru
Salam sejahtera, penuh semangat dan 
sukacita...

Rekan-rekan Kordis, Korwil, Kormep serta 
komunitas-komunitas ME di seluruh 
Indonesia,

Kami merasa bersyukur kepada Tuhan 
kita Yesus Kristus atas segala karya misi-Nya 
untuk menyelamatkan umat manusia. Kita 
bersama dapat merasakan karya-Nya yang 
membuat kita bahagia dan gembira melalui 
perkembangan dan pertumbuhan iman. 
Yang menggembirakan adalah tumbuhnya 
distrik baru yaitu Distrik Atambua dan 
pengembangan daerah-daerah baru. Dengan 
semangat yang berkembang, tumbuhnya 
peranan dan pelayanan pengurus distrik dan 
wilayah memicu harapan baru bahwa semua 
itu berasal dari karya Allah. Kita yakin bahwa 
semangat yang baru dan menggelora inilah 
yang dapat menyuburkan pertumbuhan 
komunitas-komunitas ME di Indonesia. Tanpa 
semangat dan harapan, perkembangan baru, 
tak mungkin dapat kita alami.

Kami juga berterima kasih atas kehadiran 
rekan-rekan Kordis yang telah rela mengikuti 
workshop di Denpasar tahun lalu guna 
mempelajari dan menyiapkan outline yang 
baru. Hal ini bisa menjadi tantangan kita 
semua untuk membagikan pengalaman 
masing-masing. Kami yakin distrik-distrik telah 
menyiapkan tim-tim yang akan memberikan 
sharingnya dengan outline baru. Harapan 
kami juga semoga tim-tim di setiap distrik 
memiliki semangat yang baru untuk menulis 
dan membagikannya kepada para peserta 
melalui pertemuan WeekEnd. 

Kami juga berterima kasih pada beberapa 
distrik seperti Pangkalpinang, Joglolang, 
Makasar dan Pekanbaru dan mungkin masih 
ada lagi yang tidak kami tulis, atas kerja 
keras dalam pelayanan. Dialog-dialog dalam 
komunitas pasti menumbuhkan kader-kader 
baru yang akan meneruskan perkembangan 
masing-masing distrik dan wilayah. Distrik 
dan wilayah yang sudah lama yang belum 
melakukan perubahan, perlu mengadakan 

Pastor Yus Noron & Pasutri Ina-Hardono 
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“discernment” supaya ada semangat baru dan 
tumbuhnya tenaga pelayanan yang baru pula.

Kami juga berharap bahwa distrik-distrik 
dapat bekerja sama dengan para uskup 
setempat serta para imam yang menjadi 
gembala untuk melayani bersama, guna 
menumbuhkan dan menciptakan keluarga-
keluarga beriman.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak 
terima kasih kepada Bapak Uskup, para 
imam, suster serta rekan-rekan Koordinator 
Distrik dan Wilayah yang telah setia melayani 
dan mengembangkan keluarga-keluarga, 
khususnya komunitas ME. Kami juga berdoa 
untuk seluruh anggota ME di seluruh Indonesia, 
baik yang terlibat aktif dalam pelayanan 
maupun yang kurang tersentuh oleh sapaan 
dan dialog. Semoga penyelenggaraan Ilahi 
memperbarui semangat pelayanan kita 
bersama. ■/KT

Salam WNY WLY
Ina-Hardono & Pastor Yus Noron, 
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porandakan. Namun justru sebaliknya 
yang terjadi, di Gereja Yogya yang tahun 
lalu juga di bom, justru saudara-saudara 
muslim bergotong-royong memperbaiki 
kerusakan yang ada. Bahkan mereka 
masuk Gereja dan menyumbangkan 
lagu-lagu dalam sebuah perayaan misa. 
Demikian juga yang terjadi di Ngagel, 
Surabaya, sebagian umat muslim masuk 
Gereja dan secara terbuka menyampaikan 
rasa duka, sedih dan prihatin serta mohon 
maaf atas ulah teroris yang telah melukai 
jiwa raga umat Katolik dan Kristen di 
Surabaya.

Keragaman dan kebhinnekaan yang 
ada di Indonesia adalah anugerah Tuhan 
yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. 
Namun demikian, ada sejumlah pihak yang 
berusaha meniadakan kebhinnekaan dan 
memaksakan kehendak dengan berbagai 
cara. Gereja sering menjadi sasaran dan 
dipertentangkan dengan umat agama lain. 
Keluarga-keluarga Katolik mengambil 
peran penting untuk turut serta menjaga 
kebhinnekaan karena sebagai umat basis 
Gereja, keluarga langsung bersinggungan 
dengan kehidupan bermasyarakat.

Pasangan suami-Istri dalam keluarga, 
merupakan sel terkecil komunitas 
kehidupan di dalam masyarakat. Suami dan 
istri merupakan dua insan dengan banyak 
perbedaan, mulai dari latar belakang 
keluarga, kebiasaan, selera, minat, bakat 
serta masih banyak perbedaan lain, 
bahkan tidak sedikit juga yang berbeda 
suku dan agama. Perbedaan itu tentu 

Saat tulisan ini kami siapkan, Ibu Pertiwi 
Indonesia sedang berduka karena 
tindakan sejumlah orang yang tidak 
bertanggung jawab dengan bom bunuh 
diri. Kita semua tentu mengecam serangan 
terorisme yang terjadi secara berturut-
turut dalam bulan Mei 2018; peristiwa 
di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 
2018, yang kemudian diikuti dengan 
serangan peledakan bom di tiga gereja di 
Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, 
Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja 
Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta 
penyerangan Kantor Polda Riau pada 16 
Mei 2018 dan di beberapa tempat lain. 

Kedukaan dan kepiluan banyak 
pihak serta ketidak-nyamanan 
segera menyeruak dalam berbagai 

sendi kehidupan. Gereja untuk kesekian 
kalinya diteror dan menjadi sasaran, 
seolah pengikut Kristus ini akan diporak-

Oleh: Kurni-Topo, Jakarta

SAJIAN UTAMA

Pasutri Topo-Kurni
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bukan untuk dijadikan masalah atau 
menjadi dalam kehidupan berkeluarga, 
melainkan justru harus diperjuangkan 
melalui berbagai pemahaman. Demikian 
juga dalam kehidupan di keluarga besar, 
suka ataupun tidak suka, masing-masing 
harus bisa menerima keluarga besar 
pasangannya. Yang tentu saja makin 
banyak berbedaan yang dihadapi. 

Kami bukan berasal dari keluarga 
yang semuanya beragama Katolik dan 
kedua orangtua kami suku Jawa, namun 
beberapa menantu adalah dari suku dan 
ras yang berbeda seperti Batak, Ambon, 
China dan ada juga menantu yang 
beragama muslim. Saat ini pun kami 
tinggal di daerah dengan kondisi multi 
kultural, ras dan agama, demikian juga 
dalam lingkugan pekerjaan. Harus ada 
perjuangan untuk membina keselarasan 
dan dibutuhkan saling pengertian serta 
kesediaan untuk saling menghormati dan 
menjaga sehingga tercipta kedamaian. 
Berikut adalah sharing kami tentang 
pengalaman hidup dalam kebhinnekaan.

Topo - Hidup dalam Keluarga
Saya dilahirkan dan dibesarkan di 

lingkungan yang mayoritas (99%) bukan 
beragama katolik atau kristen. Orangtua 
saya sangat dekat dengan masyarakat 

sekitar dan sama sekali tidak pernah 
membeda-bedakan satu dengan yang lain. 
Hal tersebut telah membawa kami anak-
anaknya, dalam pergaulan juga melakukan 
hal yang sama. Namun demikian, orangtua 
saya tetap mengajarkan ketaatan dalam 
menjalankan agama. 

Saat masih anak-anak, setiap hari 
raya Idul Fitri, kami sekeluarga selalu 
berkunjung ke rumah sanak saudara 
yang lebih tua, yang merayakan Idul 
Fitri untuk mengucapkan selamat pada 
mereka. Hal tersebut telah membawa 
kami anak-anaknya, dalam pergaulan 
juga melakukan hal yang sama. Saat itu 
setiap Natal orangtua kami mengadakan 
syukuran Natal, dalam bentuk kenduri 
bersama masyarakat sekitar, yang tentu 
saja bukan penganut agama katolik. 

Keluarga besar dari kedua orangtua 
saya merupakan keluarga yang beraneka 
ragam pekerjaan dan profesi, beragam 
ras, tradisi dan juga berbeda agama. 
Agama dan ras merupakan perbedaan dan 
cukup sensitif. Namun, saya punya banyak 
saudara/famili dengan berbagai perbedaan 
tersebut dan tanpa menimbulkan masalah. 
Ada beda agama, ada beda suku dan 
ras. Kami dapat merawat persaudaraan 
dan hidup berdampingan dengan saling 
menghormati. Dalam keluarga besar 

Anggota ME Dekenat Bekasi Panitia Misa
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dari keluarga ibu, kami punya tradisi 
pertemuan keluarga/trah yang dilakukan 
setiap hari raya idul fitri karena mayoritas 
beragama islam. Sedangkan pertemuan 
trah dari keluarga bapak dilaksanakan 
setiap akhir tahun sekalian natalan, karena 
dari keluarga bapak mayoritas beragama 
Katolik. Apapun agamanya mereka adalah 
saudara kami dan kami dapat hidup 
berdampingan sebagai saudara.

Kurni
Awalnya bapak dan ibu saya adalah 

penganut agama Islam. Dalam perjalanan 
waktu, Bapak berkenalan dan melihat 
kesaksian hidup seorang pastor, yang 
dialaminya pada jaman penjajahan 
Belanda dahulu. Salah satu anjuran dari 
ustadnya saat itu, adalah melempari batu 
dan mengolok-olok setiap pastor yang 
ditemuinya. Saat itu bapak masih pelajar 
sekolah rakyat. Beliau termasuk yang 
paling semangat melempar dan mengolok 
pastor yang kebetulan sering ditemuinya. 
Anehnya, Pastor yang diolok-oloknya 
(dibuli, istilah sekarang) sama sekali tidak 
marah dan tetap tersenyum meskipun 
jubahnya kotor kena batu. 

Suatu saat, Pastor itu memanggil 
bapak saya dan mengajak ke pastoran. 
Dalam hati bapak sudah berpikir, “Wah…, 
pasti akan dimarahi”. Namun, yang tejadi 
adalah bapak hanya diminta duduk di 
suatu ruang dan diberikan beberapa buku 
bacaan ringan dalam bahasa Belanda. 
Dengan tersenyum, Pastor mengatakan 
bacalah, lalu meninggalkannya. Bapak 
diperlakukan dengan baik dan bahkan 
sejak saat itu sering dipinjami buku. 
Singkat cerita, Bapak saya terbuka 
pikirannya, bahwa pastor itu orang baik, 
meski dioloknya ia tidak membalas, 

bahkan meminjami buku.
Akhirnya bapak saya tertarik 

dengan agama Katolik, sementara 
orangtua dan saudaranya semuanya 
beragama Islam. Dari sinilah toleransi 
sekaligus pertentangan berawal. Bapak 
menceritakan bagaimana beliau berjuang 
hingga ke depan banyak keluarga yang 
akhirnya menjadi Katolik, pun juga masih 
banyak yang tetap beragama Islam. Dari 
sejak kecil saya merasakan perbedaan ini. 

Saya serta kakak dan adik, juga 
merasakan bagaimana diolok-olok 
oleh tetangga, teman sekolah karena 
berkeyakinan lain, ‘Katolik… katul cilik, 
kalo mati di penthang (disalib)”, begitu 
yang sering mereka lontarkan. Namun, 
Bapak selalu membesarkan hati kami 
dengan mengatakan tetap bersikap baik 
seperti pastor yang dulu dioloknya. Dalam 
perjalanan waktu, olokan itu semakin 
sedikit dan akhirnya kami pun bisa hidup 
damai. Dalam perjalanan waktu, akhirnya 
tetangga dan teman sekolah tidak ada lagi 
yang mengolok-olok, dan kami diterima 
serta dapat bergaul dan berkawan secara 
normal.

Topo- Hidup dalam Masyarakat 
Dalam kehidupan bermasyarakat, 

kami juga menghadapi teman, tetangga 
yang beraneka ragam. Yang dapat 
dipastikan terdapat cukup banyak 
perbedaan. Namun, dalam pergaulan di 
dalam masyarakat, saya tidak pernah 
membedakan tentang asal-usul, suku dan 
agamanya. Kami berusaha untuk menjaga 
kebersamaan dalam kehidupan, dengan 
saling peduli. Saya aktif dalam lingkungan 
RT/RW, bahkan saya pernah menjadi 
Sekretaris RT selama 18 tahun. Saya juga 
pernah aktif sebagai pengurus RW. Hal ini 
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tentu saja menjadikan kehidupan saya 
dengan masyarakat sangat cair. Kami 
berbaur di masyarakat dan di lingkungan 
kami, kehidupan beragama sangat nyaman 
serta terbangun toleransi yang sangat 
baik.

Pernah terjadi satu peristiwa, dalam 
ceramah Idul Fitri, penceramah tamu 
menyampaikan pandangannya bahwa 
haram seorang muslim bekerja di 
keluarga non-muslim. Hal ini didengar 
oleh seorang ibu yang beragama Katolik. 
Ibu itu lalu mendatangi pengurus RT yang 
Muslim dan menyampaikan keberatannya 
dengan isi ceramah tersebut. “Selama ini 
sudah terbangun toleransi yang sangat 
baik, kenapa ada dikotomi serupa itu?”, 
begitu ujarnya. Menghadapi keluhan ibu 
tersebut, serta-merta pengurus RW lalu 
menyampaikan permohonan maaf, dan 
menyatakan kecolongan mengundang 
penceramah yang intoleran. Bahkan 
permintaan maaf disampaikan secara 
terbuka di masjid yang bisa didengarkan 
oleh semua pihak.

Kurni
Salah satu hal yang kami lakukan 

dalam mewujudkan kepedulian adalah 
dengan membantu tetangga, seorang 
janda, usia di atas 70 tahun yang terlunta-
lunta karena diusir oleh anaknya. Ibu itu 
muslim dan berasal dari Padang pula. 
Kami mencoba menampungnya sambil 
mencari jalan keluar dengan mendekati 
anak gadis satu-satunya yang telah tega 
mengusirnya. 

Namun rupanya tidak mudah, karena 
gadis itu memang menderita stres akut 
dan sukar diajak komunikasi. Kami pun 
menghubungi psikolog untuk minta 
bantuan dan tetap belum ada solusi 

yang berarti karena memang sukar diajak 
komunikasi, kasar dan sering marah-
marah. Ibu tua itu tinggal di rumah kami 
hingga 17 bulan, dan beberapa waktu lalu 
kami persilakan untuk sementara pindah 
ke tempat keluarganya saat kami sedang 
repot mempersiapkan perkawinan sulung 
kami, tahun lalu dan karena kedatangan 
keluarga dari luar kota.

Tidak hanya menampung orang 
muslim, 6 tahun lalu pun kami 
mempersilakan seorang Oma (ras China) 
yang ditinggal anak tunggalnya menikah 
dengan orang Papua serta tinggal di 
Australia. Sementara menunggu perijinan 
untuk bisa pindah warga negara, Oma itu 
tinggal di rumah kami hingga sekitar 1 
tahun. Saya merasa senang dan beruntung, 
pasangan dan anak-anak tidak keberatan 
dengan keputusan saya menampung 
orang lain tinggal di rumah. 

Meski dengan hidup sederhana, 
kami damai dan tidak ada masalah hidup 
serumah, makan bersama dengan muslim 
Padang maupun Oma ras China. Kami 
juga pernah mengadakan perayaan Natal 
sekaligus Idul Fitri di halaman rumah 
kami, bersama antara umat muslim dan 
Kristen. Saat itu kebetulan hari Idul Fitri 
berdekatan dengan Natal.

Satu hal yang perlu disikapkan 
dalam menjalin persaudaraan adalah 
tidak melihat dan memperbincangkan 
perbedaan. Dengan fokus pada 
kebersamaan dan saling menghargai, 
tentunya harmonisasi dapat diusahakan. 
Tidak perlu khawatir adanya teror dan 
intimidasi dan kedamaian pun dapat 
diwujudkan. Kiranya semboyan Gereja 
dengan jargon Kita Bhinneka Kita 
Indonesia, layak menjiwai kehidupan 
semua pihak di Bumi pertiwi tercinta ini.
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Oleh: Pasutri Jaco-Mpie, Bandung

Perjuangan dari Sebuah Perbedaan
Aku Begini - Engkau Begitu

Mpie

Saya anak terakhir dari 6 bersaudara, 
yang semuanya perempuan. Saya 
lahir dan besar di Bandung. Orangtua 

kami menganut agama Katolik setelah 
kami, putri-putrinya masuk Katolik. Saya 
berasal dari suku Tionghoa yang tidak 
terlalu totok. Tradisi yang masih kami 
lakukan adalah tradisi merayakan imlek 
dan angpao. Orang muda mengunjungi 
yang lebih tua. Hal ini tetap kami lakukan 
agar tali silaturahmi tetap terjalin. 

Jaco 
Saya anak kedua dari dua bersaudara. 

Keluarga kami adalah multi religion, 
saya dibesarkan dalam keluarga Katolik. 
Keluarga kami berasal dari suku Jawa. 
Saya dibesarkan dalam keluarga yang 
disiplin, karena bapak seorang tentara. 
Saya dilahirkan di Bandung dan sekolah 
sampai SMA di Bandung. Saya kuliah 
selama lima tahun di Semarang, hal ini 
membuat saya mandiri dan belajar untuk 
mengatur hidup sendiri. 

Di keluarga kami, bapak mengajarkan 
agar anak-anaknya tidak menggantungkan 
hidupnya kepada saudara atau orang lain. 
Keluarga kami berkumpul hanya pada saat 
Natal atau Lebaran, dan kami biasanya 
berkumpul di saudara yang paling tua.

Pasutri Jaco-Mpie dan keluarga

Is
tim

ew
a

Naskah ini merupakan sharing pasutri ME 
yang mengalami permasalahan berkaitan 
dengan perbedaan ras. Kita Bhinneka 
Kita Indonesia, perlu sungguh-sungguh 
diaktualkan dalam kehidupan nyata, 
termasuk dalam membangun relasi yang 
hangat antara suami-istri. Mpie dan Jaco 
membagikan perjuangan mereka dalam 
mengatasi masalah perbedaan ras./Red
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Mpie
Awal pertemuan saya dengan Jaco 

yaitu di WE Choice. Hubungan saya 
dengan Jaco menjadi lebih dekat lagi 
setelah acara Natalan yang diadakan oleh 
Choice Bandung. Saat itu saya menjadi 
ketua panitia. Jaco menjadi pendamping 
/penasihat. Setiap hari Jaco telpon untuk 
menanyakan bagaimana perkembangan 
persiapan Natalannya. Dari situ hubungan 
kami semakin dekat. Yang menarik dari 
Jaco buat saya adalah dia orang yang baik, 
supel, mudah bergaul dengan siapa saja, 
pekerja keras, dan perhatian. 

Jaco  
Awal main ke rumah Mpie, saya 

berkenalan dengan Almarhum papanya 
Mpie. Pada saat awal berkenalan, saya 
merasakan bahwa kakak-kakaknya Mpie 
tidak suka kepada saya. Menurut mereka 
saya bisa kasih apa nanti jika berkeluarga, 
mau dikasih makan apa nanti.... Setelah 
papanya Mpie meninggal dunia, semua 
keputusan Mpie diatur oleh kakak-
kakaknya, makan, uang gaji, dengan siapa 
dia keluar, semuanya diatur oleh kakak-
kakak Mpie. Bahkan kakak-kakaknya 
sampai melarang kami untuk ke Gereja 
bersama. Dari telepon dan SMS, intimidasi 
saya terima dari kakaknya. Hubungan kami 
putus sambung saat itu. Sampai akhirnya 
Mpie harus berbohong bahwa dia sudah 
tidak berhubungan lagi dengan saya dan 
hubungan kami berjalan backstreet.

Makin lama kami makin dekat. Suatu 
saat setelah pulang dari acara ultah, 
saya antar Mpie pulang, saat itu juga 
saya disuruh masuk ke rumah oleh Mpie, 
ternyata di dalam sudah berkumpul 
semua kakak-kakaknya. Semua kakaknya 

kumpul, mereka melingkari saya sambil 
mengatakan dan menanyakan mau 
dibawa kemana hubungan kami, mereka 
meragukan bahwa saya bisa memberi 
makan Mpie. Mereka mengatakan bahwa 
jika hubungan kami tetap dilanjutkan, 
maka Mpie tidak akan diakui sebagai adik, 
dia akan dibuang dari keluarga. Kakak-
kakak Mpie menanyakan status hubungan 
kami, dan saya mengatakan kami akan 
lanjut dan keputusan ada pada Mpie. Saya 
diadili cukup lama saat itu, Mpie belum 
bisa memberi keputusan. Perasaan saya 
saat itu marah, harga diri terasa diinjak-
injak. Pikir saya saat itu, “Memang siapa 
mereka? Apakah punya rumah mewah, 
punya mobil, memang sudah menjamin 
hidupnya enak?” Saat itu saya pulang 
dalam keadaan kesal. 

Mpie 
Setelah Jaco pulang dari rumah, Cici-

Cici langsung menekan saya, kalau sampe 
saya tetap melanjutkan hubungan dengan 
Jaco, maka mereka benar-benar akan 
memutuskan tali persaudaraan. Perasaan 
saya saat itu sedih dan kecewa, kenapa 
semua harus berdasarkan pemikiran 
Cici-Cici? Kenapa pendapat saya tidak 
dihiraukan? Saya merasa selalu dianggap 
masih kecil, belum bisa memutuskan 
mana yang terbaik untuk hidup saya 
sendiri. Sejak malam itu, Cici-Cici tidak 
ada yang menghiraukan saya. Saya makan 
dan nonton TV sendirian. Tidak ada yang 
mengajak ngobrol di rumah. 

Pulang kantor, sesampainya di rumah, 
Cici langsung masuk kamarnya dengan 
membanting pintu kamar. Mereka asyik 
nonton dan ngobrol bersama, sementara 
saya hanya bisa nonton sendirian di ruang 
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merencanakan untuk menikah. Keluarga 
Jaco melamar saya melalui kakak nomor 1 
saya, yang untungnya merestui hubungan 
kami. 

Tahun-tahun awal perkawinan, 
kami lalui dengan bahagia, ketidak-
setujuan keluarga saya pada Jaco tidak 
mempengaruhi kebahagiaan dalam 
rumah tangga kami, terlebih setelah anak 
pertama kami lahir, makin lengkaplah 
kebahagiaan kami. Jaco begitu perhatian 
pada saya dan anak kami. Saya sangat 
merasakan kasihnya, hingga lahir anak 
kedua. Kami hidup sederhana, namun 
tidak kekurangan. 

Untuk memenuhi kebutuhan kami 
serta menunjukkan kepada keluarga 
saya, bahwa dia sanggup membuat saya 
bahagia, Jaco bekerja begitu giat, hampir 
setiap hari dia lembur. Namun kerja keras 
Jaco begitu menyita waktu kebersamaan 
kami. Pengasuhan dan pendidikan anak, 
mengurus rumah tangga dan lain-lain, 
semua diserahkan pada saya. Kadang 
waktu yang tersisa pun tidak dapat 
kami manfaatkan bersama. Saya mulai 
merasa kesepian dan mulailah timbul 
perselisihan-perselisihan. Perbedaan di 
antara kami yang sewaktu masa pacaran 
dulu tidak jadi masalah, sekarang bisa 
menimbulkan pertengkaran. 

Dalam mendidik anak, kami memiliki 
perbedaan. Saya lebih ke arah disiplin, 
seperti jam belajar, jam makan, dan jam 
tidur harus teratur. Sedangkan Jaco lebih 
fleksibel. Cara memberi salam kepada 
orang yang lebih tua untuk anak-anak 
juga jadi masalah buat kami. Buat saya, 
memberi salam cukup dengan berjabat 
tangan saja, tapi buat Jaco lebih ke cium 
tangan.

keluarga. Perasaan saya saat itu, sangat 
sedih dan terpukul.

Jaco
Setelah kejadian di rumah Cici Mpie, 

SMS dan telepon dari Mpie tidak saya 
angkat. Saya membutuhkan waktu untuk 
berpikir apakah Mpie memang jawaban 
untuk saya. Setelah seminggu, saya 
telepon Mpie, menanyakan bagaimana 
keputusannya apakah akan dilanjutkan 
atau tidak. Satu prinsip saya kenapa saya 
berani memutuskan untuk lanjut dengan 
Mpie adalah bahwa saya memilih dia 
bukan karena keluarga/kakaknya/ rumah/
mobilnya. Saya yakin bahwa saya bisa 
menghidupi Mpie dan keluarga kami 
kelak. 

Saya tidak meminta makan kepada 
kakak-kakak Mpie, dan saya tidak pernah 
meminta apapun bahkan mengemis untuk 
harga diri saya. Saya akan berusaha yang 
terbaik untuk keluarga saya. Hal ini yang 
saya sampaikan kepada Mpie.

Mpie
Keadaan di rumah yang tidak 

menghiraukan kehadiran saya, membuat 
saya merasa sedih dan rasanya saya tidak 
kuat menghadapi keadaan ini. Saya butuh 
seseorang untuk berbagi. Kebimbangan 
meliputi hati saya, kemudian saya berdoa 
meminta petunjuk kepada Tuhan, agar saya 
tidak salah dalam mengambil keputusan. 

Akhirnya saya diberi keyakinan 
akan cinta Jaco pada saya. Saya yakin 
akan kesungguhan cintanya, maka saya 
memutuskan untuk menerima Jaco 
menjadi pasangan hidup saya. Setelah 
kami menyelesaikan paduan kasih, kami 
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Banyak perbedaan-perbedaan yang 
akhirnya menimbulkan pertengkaran 
di antara kami, seperti misalnya kalau 
makan Mpie senangnya mencari nuansa 
yang mengandung sapi, kaki pendek/babi, 
sedangkan saya sudah terbiasa dengan 
makan lodeh, sop, bayam, tempe, tahu dan 
sayuran. Hal ini kadang membuat saya 
hilang selera ketika pulang kerja dan mau 
makan, makanan yang ada di meja, kalau 
tidak babi kecap, ya... babi panggang, 
bakut dan lain-lain. Ditambah lagi setiap 
imlek saya harus mempersiapkan angpao 
untuk saudara-saudara yang masih kecil 
dan belum bekerja. 

Yang kami berikan memang kecil tapi 
dengan jumlah keponakan yang cukup 
banyak, hal ini membuat kami sering 
bertengkar. Maklum di keluarga saya tidak 
dibiasakan untuk memberi angpao dan 
sejenisnya.

Ada satu perbedaan yang paling 
mengganggu yang membuat kami setiap 
tahun bertengkar yaitu walau keluarga 
Mpie belum bisa menerima kami, 
namun Mpie selalu ingin bersilaturahmi 
dengan keluarganya, khususnya pada 
hari raya Imlek. Hal ini sungguh sangat 
memberatkan hati saya, karena saya harus 
ketemu dengan kakak-kakak Mpie. Yang 
pasti akan membuat suasana tidak enak. 
Apalagi kebiasaan adat-istiadat Mpie, 
sebagai anak paling kecil, maka dia harus 
mengunjungi family dan keluarganya satu 
persatu. 

Di samping itu aku sangat kikuk 
kalau harus mengucapkan selamat secara 
adat Tionghoa (pay-pay). Saya malas dan 
paling tidak suka ketika tahun baru Imlek.

Pernah suatu saat kami bertemu Cici-
Cici Mpie di rumah saudara, jangankan 

Setelah kelahiran anak kedua kami, 
masalah panggilan adik ke kakaknya juga 
jadi masalah. Saya inginnya anak pertama 
kami dipanggil dengan sebutan cici, 
seperti umumnya dari keluarga Tionghoa, 
tapi Jaco maunya dipanggil kakak atau 
mbak. 

Saat pergi makan keluar, Jaco tanya 
mau makan di mana, saya suka bilang 
terserah/bebas. Tapi sesudah Jaco 
memutuskan untuk makan di suatu 
tempat, saya tidak suka dengan pilihan 
Jaco. Tapi karena tidak mau ribut, saya 
makan saja. Jaco tahu kalau saya tidak 
selera dengan pilihan makanannya, dan 
ini membuat Jaco marah.

Walau saya marah dan kesal pada 
Jaco, tapi saya tidak berani mengadu pada 
siapapun, apalagi pada kakak saya, karena 
mereka tidak mau mengakui saya sebagai 
saudara lagi. Saya hanya bisa mengadu 
pada Tuhan, dalam kesesakan yang saya 
alami.

Jaco
Selama 6 tahun berkeluarga, kami 

tidak diterima oleh keluarga Mpie. Bahkan 
tidak sekalipun keluarga Mpie menelpon/
SMS. Saya tahu hal itu membuat Mpie 
merasa sedih. Saya selalu memberi 
kekuatan padanya, sehingga rumah tangga 
kami tetap bertahan dalam kebahagiaan.

Tahun-tahun berlalu, demi untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga agar 
hidup lebih layak, juga demi untuk 
menunjukkan kepada keluarga Mpie 
bahwa apa yang mereka katakan itu salah, 
saya semakin giat bekerja. Saya pikir ini 
semua untuk membahagiakan istri dan 
anak. Namun, ternyata hal tersebut tidak 
sepenuhnya bisa membuat Mpie bahagia. 
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ke saudara-saudaraku. Kamu selalu 
memberi semangat, membuat saya merasa 
tidak sendirian. Saya bersyukur bisa melalui 
masa-masa sulit itu bersama kamu. Yang 
sedikit banyak bikin saya lebih dewasa.

Setiap mendekati Imlek, saya selalu 
merasa takut kalau-kalau kamu tidak 
nyaman bila nanti bertemu dengan Cici-
Cici. Tapi di sisi lain, saya ingin kamu untuk 
lebih dekat dan lebih mengenal keluarga 
saya. Saya berusaha agar hubungan kita 
dengan keluarga besar bisa lebih akrab. 
Saya merasa sedih dan prihatin tentang 
relasi kita yang tegang karena perbedaan-
perbedaan di antara kita. Namun, saya ingin 
menunjukkan bahwa menikah dengan kamu 
adalah keputusan yang tepat. Saya punya 
harapan untuk hari esok yang lebih indah 
dan hangat, seperti matahari yang selalu 
bersinar. Hal ini membuat saya tenang.

Kebutuhanku saat ini adalah menjadi 
bagian dalam permasalahanmu. Saya akan 
berusaha untuk memahamimu terutama di 
saat Imlekan. Saya berusaha untuk mengerti 
jika kamu membutuhkan waktu untuk 
dapat menerima Cici-Cici. Saya mengerti 
perasaan kamu. Saya selalu mencintai dan 
memerlukanmu. Love, Empie.

Jaco
Sayapun buat surat cinta untuk Mpie.
Mama sayang,
Terima kasih kamu sudah memilih saya 

untuk mendampingimu. Terima kasih kamu 
terus mengingatkanku dan mengajakku, 
di saat saya tidak mau bertemu dengan 
keluargamu. Saya bersyukur akhirnya kita 
bisa melewati masa-masa sulit, di saat kita 
ditolak, di saat kita diacuhkan. 

Saya sedih jika melihat kamu teringat 
dengan saudara-saudaramu. Tetapi saya 

berbicara, memandang saja, mereka tidak 
mau. Hal ini membuat saya marah dan 
kesal kepada Mpie, kenapa setiap tahun 
harus mengalami hal seperti ini. Sehingga 
setiap tahun menjelang Imlek, ketika Mpie 
mengajak saya untuk berkeliling, saya 
akan berusaha agar kami tidak bertemu 
dengan kakak-kakaknya. Biasanya setiap 
tahun juga kami bertengkar jika selesai 
Imlek. Perbedaan ini membuat kami 
menjadi sering bertengkar.

Mpie
Bersyukur kami telah mengikuti 

WeekEnd ME, setelah 5 tahun perkawinan 
kami. WeekEnd ME membuka pandangan 
saya bahwa kami memang berbeda. ME 
membuka mata hati saya untuk bisa 
saling menerima pasangan apa adanya. 
ME merupakan sarana bagi kami untuk 
berkomunikasi lebih baik, maka seperti 
yang didapat dalam WeekEnd ME, saya 
mengajak Jaco berdialog dengan menulis 
surat cinta tentang perbedaan-perbedaan 
yang ada pada kami. 

Setelah mengikuti WEME, tidak 
serta merta hubungan kami langsung 
baik. Butuh proses. Sampai sekarang 
perselisihan kadang terjadi, tapi sekarang 
kami lebih bisa menyelesaikannya dengan 
berdialog. Salah satu tema yang kami 
ambil adalah “BPS saat-saat menghadapi 
Imlek”. Mengapa tema ini kami ambil? 
Karena hal ini salah satu masalah yang 
sering membuat relasi kami terganggu. 
Inilah surat cinta saya:

Jaco sayang, 
Terima kasih kamu selalu mendampingi 

saya di saat-saat sulit yang saya alami 
bersama keluarga. Terutama di saat Imlekan, 
kamu mau menemani saya untuk berkeliling 
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berkunjung ke keluarga. Saya hanya mau 
menemani Mpie dan mendampinginya, 
dengan respon apapun yang kami peroleh.

Saya menerima Mpie apa adanya. 
Saya begini, Mpie begitu, bahwa kami 
saling melengkapi dengan keadaan-
keadaan kami, dengan kebiasaan kami 
dan dengan kekurangan serta kelebihan 
kami. Saya belajar untuk mengampuni 
dan menerima. Walaupun dengan 
jatuh-bangun. Seperti tertulis dalam 
Injil, di mana Yesus memanggil murid-
muridnya yang berbeda karakter, profesi 
dan kemampuannya, tapi mereka dapat 
bekerja sama untuk menjalankan misi 
yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. 

Saya dan Mpie juga berbeda pohon 
keluarga, karakter adat istiadat, namun 
Tuhan sudah mempersatukan kami 
dalam satu bahtera keluarga. Jadi kami 
harus memelihara apa yang sudah Tuhan 
berikan buat kami.

Setelah 6 tahun, akhirnya Cici-Cici 
dapat menerima keluarga kami dan 
setiap Imlek kami sudah melakukan pay-
pay kepada Cici-Cicinya bersama anak-
anak. Tahun Baru Cina adalah hari yang 
berbahagia untuk berkumpul bersama-
sama. 

Saya sekarang sudah bisa kiong hee 
dengan keluarga Mpie dan kami tidak 
perlu menghindar untuk ketemu dengan 
kakak-kakaknya. Tuhan merestui kami, 
karena kami dapat membangun keluarga 
yang kaya dengan perbedaan-perbedaan. 
Sedikit demi sedikit hubungan kami 
menjadi lebih baik, kakak Mpie mulai 
menerima kami dan keakrabanpun mulai 
terjalin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-
Mu kepada kami. ■/BI/KT

hanya bisa memberikan doa dan semangat. 
Saya hanya bisa mengingatkan untuk 
mengirim SMS ucapan selamat ulang 
tahun buat kakak-kakakmu. Saya tahu sakit 
rasanya ketika kita ditolak.

Pada saat Imlek, saya tidak mau 
bertemu dengan Cici-Cici Mama, karena saya 
khawatir kehadiran kita membuat suasana 
Imlek menjadi tidak enak. Melihat dan 
bertemu mereka, tetapi mereka membuang 
mukanya saat melihat kita, membuat saya 
sedih. Saya tahu Mama sangat dekat dengan 
Cici-Cici, tetapi saya hanya bisa menemani, 
mendampingi dan ikut Imlek keliling 
bersama Mama. Pada saat-saat awal hal ini 
sangat berat, tetapi ternyata mendampingi 
Mama untuk Imlek membuat saya berusaha 
terus untuk memperbaiki dan lebih berani 
menghadapi saudara-saudara Mama.

Saya selalu mendoakan agar Mama 
selalu diberi kekuatan dan dibukakan 
jalan agar dapat berkumpul dan bersama-
sama dengan Cici-Cici dan menerima 
keluarga kita. Saya akan berusaha agar 
setiap Imlek saya dapat menemani Mama 
untuk pay-pay di rumah Cici dan menemani 
Mama untuk Imlek ke saudara-saudara.                                     
Love, Jaco.

Kami bahagia dapat berdialog 
dengan cara ME, dengan menulis 
surat cinta dan melanjutkan dengan 
dialog lisan. Karenanya kami saling 
menyadari kekurangan kami masing-
masing, kami dapat saling menerima 
apa adanya. Memang setelah WeekEnd 
ME tidak semuanya berjalan mulus, tapi 
saya mencoba untuk menemani dan 
menyemangati Mpie agar tidak lupa untuk 
SMS happy birthday, kemudian ketika Imlek 
pun saya tidak ambil pusing apakah akan 
ketemu kakak-kakaknya Mpie pada saat 
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SAJIAN UTAMA

Oleh: Pasutri Kurni-Topo, Jakarta

Penerapan Nilai-Nilai 
Pancasila dalam Film "Lima"
Sebuah Ulasan Sederhana

untuk merayakan Hari Lahirnya Pancasila, 
tanggal 1 Juni. Juga saat yang tepat karena 
baru saja terjadi teror bom di berbagai 
tempat di Indonesia yang arahnya adalah 
mencabik persatuan dan kerukunan hidup 
masyarakat Indonesia.

Kisahnya diawali dari tiga bersaudara 
yaitu Fara, Aryo dan Adi yang ditinggal 
selamanya oleh Sang Ibunda mereka, 

Film ‘LIMA’, Kisah Permasalahan 
Keluarga dengan Bumbu Pancasila

Film LIMA yang konon memang 
dikondisikan serba lima ini 
digarap oleh lima sutradara yaitu 

Shalahuddin Siregar, Tika Pramesti, 
Lola Amaria, Harvan Agustriansyah, 
dan Adriyanto Dewo. Film ini menjadi 
istimewa karena ditayangkan tepat 

Pernahkan kita pikirkan relevansi nilai-nilai 
pancasila dalam kehidupan kita sehari-
hari? Begitu pertanyaan ‘Leoni’ dalam awal 
tayangan di blognya. Leoni adalah sosok 
orang muda yang memiliki kepedulian tentang 
kehidupan yang damai di bumi Indoneia. Di 
akhir tayangan blog-nya ia merekomendasikan 
film LIMA, layak ditonton oleh siapa pun juga.
Karena film ini sesuai dengan tema R75, 
“Hidup dalam Kebhinnekaan”, maka Redaksi 
sengaja menurunkan ulasannya/Red

Pasutri Kurni-Topo

is
tim

ew
a
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Maryam. Bukan cuma Fara dan saudara-
saudaranya yang merasa kehilangan 
dengan kepergian Maryam. Ijah, asisten 
rumah tangga, juga merasa sangat 
kehilangan. Keluarga ini akan punya 
permasalahan yang  mengingatkan pada 
kelima sila dalam dasar negara.  Maryam 
(Tri Yudiman) beragama Islam sedangkan 
dari ketiga anaknya, hanya Fara yang 
punya keyakinan sama dengannya. Dari 
sini muncul perdebatan dari kakak beradik 
ini sebelum akhirnya mereka menemukan 
kesepakatan. Kisah ini seperti sila pertama, 
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kisah anak terkecil, Adi (Baskara 
Mahendra) diarahkan pada penerapan 
sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab. Konon, Adi punya kisah kelam, 
karena selalu jadi korban bully. Pada suatu 
hari, dia menyaksikan peristiwa yang tidak 
berperikemanusiaan. Jiwanya tergerak 
untuk membantu sebisa mungkin, meski 
itu berarti dia harus melawan Dega, sosok 
yang sering membully dirinya di sekolah. 

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, 
ditampilkan melalui sosok Fara (Prisia 
Nasution) Sebagai pelatih renang, 
dia menghadapi dilema saat harus 
menentukan atlet yang dikirim ke 
pelatnas, tanpa harus memperhatikan ras 
dan warna kulit dari para anak didiknya. 

Sedangkan sila keempat, diaktualkan 
melalui tokoh Aryo (Yoga Pratama), pria 
tertua di keluarganya. Sepeninggal 
ibunya, dia otomatis menjadi pemimpin 
keluarga. Saat keluarga ini menghadapi 
permasalahan warisan yang ditinggalkan 
oleh ibunya, ia dituntut adil dan 
mengedepankan musyawarah. 

Sedangkan sila yang terakhir, 
Keadilan Sosial, dipaparkan melalui 

sosok Ijah (Dewi Pakis) yang menghadapi 
permasalahan menuntut keadilan saat 
anaknya terlibat dalam kasus pencurian. 
Orang kecil dengan kesalahan yang 
relatif kecil, akankah dikenai hukuman? 
Bagaimana dengan para koruptor tingkat 
wahid yang telah merugikan Negara dan 
menyengsarakaan rakyat?

Permasalahan dalam Film LIMA 
adalah permasalahaan kita. Fara, Adi, 
Arya dan Ijah adalah kita yang dalam 
kehidupan bermasyarakat menghadapi 
persoalan yang kurang lebih sama. Lalu, 
apa kaitannya dengan keluarga-keluarga 
Katolik di Indonesia? Mengapa Bapak 
Uskup, para pemimpin lembaga dan 
banyak pihak menganjurkan kita semua 
untuk menonton film tersebut? Bagaimana 
pula dengan komunitas ME? Pasutri Jaco-
Mpie, dari Bandung telah menyampaikan 
sharing nyata akan dikotomi ras yang 
mengakibatkan persoalan relasi bagi 
mereka berdua maupun dengan keluarga 
besarnya.

Bercermin dari film LIMA, kita seperti 
diingatkan untuk terus mengupayakan 
menjaga harmonisasi dalam keluarga 
dengan saling menenggang dan 
mendukung. Betapa pedih menyaksikan 
anak-anak akan saling bertengkar 
setelah orangtua tiada, karena kurangnya 
persatuan, pemahaman dan toleransi 
yang ditanamkan. Sebagai pasutri ME 
dengan way of live dialog, mestinya kita 
cukup menanamkan musyawarah dan 
penghargaan satu terhadap yang lain. 
Dengan demikian persatuan keluarga serta 
rasa keadilan dapat tercipta mulai dari 
keluarga. Keluarga merupakan komunitas 
pertama dan utama dalam penerapan 
nilai-nilai Pancasila. Semoga…!
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Oleh: Pasutri Lian-Tedy, Surabaya

Sukacita Ada di Mana-Mana
SHARING

Semua insan pasti ingin menjalani 
hidup yang bahagia dan penuh 
sukacita. Namun, semua ini 

tidak turun secara otomatis dari 
Surga, melainkan harus dibangun dan 
diperjuangkan. Tempat perjuangan yang 
pertama adalah dalam keluarga, tempat 
suami-istri membangunnya bersama 
anak-anak yang mereka cintai.

Keluarga merupakan tempat 
pendidikan dan tempat berseminya kasih 
yang pertama dan utama. Dari awal 
kelahirannya, perawatan, pengasuhan 
dan pendidikan anak-anak harus menjadi 
prioritas utama. Dari semenjak balita 
dibiasakan mereka saling mengasihi, 
saling berbagi¸ tahu mengucapkan terima 
kasih, bersedia menolong dan berani 
minta tolong dengan rendah hati, serta 
bersedia minta maaf bila berbuat salah.

Selain berdua mengurusi pekerjaan¸ 
kami juga membimbing sendiri pelajaran 
anak-anak, menghantar menjemput 
mereka ke sekolah, les musik maupun 
kegiatan yang lain. Juga rekreasi dan 
liburan kami lewatkan bersama. Ulang 
tahun kelahiran maupun ulang tahun 
perkawinan biasa kami peringati secara 
sederhana bersama anak-anak. Kini, 
dengan berjalannya waktu, putra-putri 

Hidup ini adalah kesempatan,  
untuk menjalankan hukum kasih Tuhan,

Hormatilah Dia, cintailah sesama,  
hidup ini akan penuh sukacita.

kami sudah membangun keluarga 
masing-masing dan tersebar di berbagai 
kota, sehingga kesempatan kumpul secara 
lengkap, sulit terlaksana. Bahkan waktu 
kami memperingati 50 tahun dan 55 tahun 
perkawinan, ada anak dan menantu yang 
tidak bisa hadir, karena tidak dapat cuti. 
Kedekatan kami dengan mereka membuat 
kami bisa mengerti, hingga tidak sampai 
menimbulkan kekecewaan. Yang penting 
kami tetap saling mendoakan. Biarlah 
jauh di mata asal tetap dekat di hati. 

Pada ulang tahun perkawinan kami 
yang ke-56 di pertengahan Desember 
2017, kami bisa kumpul secara lengkap 
bersama seluruh anak, mantu dan cucu. 
Salah seorang putri kami mengatakan 
sekalipun mereka sering bisa pulang 
ke Surabaya, namun kehadirannya yang 
terakhir dalam peringatan HUP kami 
adalah 13 tahun yang lalu. Hingga 
kesempatan bisa pulang Surabaya kali 
ini sungguh mendatangkan sukacita bagi 
seluruh anggota keluarga. 

Tahun 1978 kami mulai secara aktif 
dalam kegiatan Paroki. Akhir tahun 1979 
kami berdua mengikuti WEME yang 
juga langsung terjun secara aktif dalam 
gerakan cinta kasih ini, bahkan diminta 
menjadi Sekretaris Distrik IV. Waktu itu 
dari keempat anak kami, si sulung berusia 
16 tahun dan si bungsu baru berumur 
3 tahun, hingga kami harus cermat dan 
pandai-pandai membagi waktu, untuk 
mengurus pekerjaan, mengasuh, mengasih 
dan mengasah keempat buah hati, dan 
juga untuk pelayanan di Paroki dan ME. 
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Oleh karena itu, kami coba libatkan 
anak-anak dalam kegiatan di Paroki 
maupun di ME. Kami ajarkan mereka 
mencetak undangan serta membagikan 
kepada warga Lingkungan sekitar. 
Saat kami sedang tidak di rumah, kami 
juga libatkan mereka bila ada yang 
membutuhkan formulir pendaftaran 
WE maupun pengembaliannya. Untuk 
pengetikan daftar nama pun, mereka yang 
melakukan, kami tinggal mengeditnya 
saja. Semuanya ini mereka lakukan 
bila tugas dari sekolah sudah rampung 
dikerjakan. 

Pada penyelenggaraan Sidang Denas 
ME di Distrik IV pada tahun 1989 dan 1993, 
anak ketiga dan keempat kami yang seusia 
SMA dan SMP, kami minta membantu 
di sekretariat untuk pengetikan risalah 
Denas. Setelah kami edit di malam hari; 
mereka pula yang mengurus penggandaan 
serta menjilidnya. Semuanya ini mereka 
lakukan dengan senang hati. Keterlibatan 
anak-anak sungguh menimbulkan rasa 
sukacita bagi kami, sukacita dalam 
pelayanan, dan sekaligus menanamkan 
kepedulian mereka bagi Gereja, bagi 

sesama. 
Kami bersyukur setelah mereka 

membentuk keluarganya, keterlibatan ini 
tetap mereka teruskan bersama anak-
anak mereka. Dengan sukacita yang ada 
dalam keluarga, maka sukacita bersama 
komunitas akan mudah pula dibangun. 

Dalam kelompok tim, kami berusaha 
ikut dalam suka-duka sesama tim, baik 
waktu ada yang sakit maupun yang 
sedang menghadapi hari-hari bahagia. 
Suatu pengalaman yang sungguh indah 
sewaktu kami boleh menghadiri bedah 
buku Sdr. Willy Maramis (Djok +) pada 
tanggal 25 Oktober 2017 yang lalu, 
dengan judul MANUSIA LIMA DIMENSI 
yang diterbitkan dalam rangka Ulang 
Tahun Sdr Willy Maramis yang ke-90. 
Sungguh luar biasa. 

Bersama SNP, juga ada beberapa 
pasutri seangkatan yang bertahun-tahun 
bisa berjalan bersama. Salah satunya 
adalah Angkatan 41 Distrik IV Surabaya 
yang telah berlangsung selama 31 tahun. 
Dari sejak anak-anak mereka masih balita 
saat mengikuti WE dulu, sampai kini 
dengan cucu yang sudah lulus Universitas.

Bersama seluruh 
anak, mantu, dan 
cucu di HUP 56
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Selama 31 tahun ini, banyak suka 
duka yang kami jalani bersama, terlebih 
di tahun 2017 yang lalu:
• Maret 2017 kami mengadakan rekoleksi 

untuk memperingati ulang tahun ke-
30 ME Angkatan 41 yang dihadiri oleh 
21 pasutri

• 20 September 2017 menghadiri pesta 
HUT ke-95 Tante Fien, yang merupakan 
peserta tertua dari angkatan 41. Walau 
Om Gondo sudah pulang ke rumah 
Bapa, namun Tante Fien tetap sering 
hadir dalam pertemuan yang diadakan

• 25 September 2017 mengadakan Misa 
Syukur untuk memperingati Ulang 
Tahun ke-72 dari Pastor Haryono, CM 

• 28 September 2017 menghadiri 
peringatan Ulang Tahun Perkawinan 

yang ke-65 dari orangtua Pasutri Siang 
Arifin

• Bersama sama mengunjungi saudari 
Lien (Gwan) di rumah sakit

• 11 Maret 2018, kami kembali 
berkumpul dalam Misa Syukur untuk 
memperingati 31 tahun perjalanan 
bersama ME angkatan 41. Acara ditutup 
dengan makan nasi tumpeng bersama. 
Semuanya ini mendatangkan sukacita 
luar biasa bagi kami semua
Ya, sukacita itu akan ada di mana-

mana,  apabila kita mau menjalankan 
perintah-Nya, menghormati Dia dan 
mencintai sesama. Berikut adalah 
BPS kami mengalami semua anugerah 
Tuhan yang boleh kami alami bersama 
keluarga dan komunitas ME.

1. HUT 95 Tante Fien
2. Misa Syukur HUT 31 ME 41
3. HUT Imamat ke-39 Pastor Haryono
4. Bersama Profesor Willy Maramis

1
2

3

4
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Teddy
Saya merasa senang 

mengenang suka-cita dalam 
kehidupan kami yang telah 
Tuhan anugerahkan pada 
kami dan keluarga. Saya 
amat bersyukur atas semua 
kemurahan Tuhan untuk 
kami. Kami telah mengalami 
suka-cita dalam perjuangan 
bersama komunitas ME.

Lian 
Saya merasa senang 

dan lega mengalami semua 
peristiwa hidup yang boleh 
kami jalani. Kehidupan 
keluarga yang kami jalani 
bersama Teddy dan anak-anak, 
telah membuat saya merasa 
bahagia dan dicintai. Kami 
boleh berjuang dalam relasi 
dan kehidupan. Demikian 
juga, saya merasa senang 
berkesempatan menjadi 
bagian dari komunitas 
ME. ME telah memberikan 
pengalaman, pengayaan dan 
kekuatan serta cinta yang 
sangat berarti bagi hidup kami 
berdua dan anak-anak.

Pengiriman Naskah
Para Pasutri ME yang terkasih, Majalah Relasi 
adalah majalah kita semua. Karena itu kami 
sangat menantikan kiriman naskah-naskah dari 
Anda sekalian, berupa Renungan, Sharing-
sharing pastor, suster, pasutri, sekilas info 
tentang kegiatan-kegiatan ME di tempat Anda. 
Jika memungkinkan ada foto, akan lebih baik. 
Sebaiknya foto dengan kualitas 240 dpi (ukuran 
sebenarnya) dikirimkan dalam file yang terpisah 
dari naskah. (Jika ada foto tolong disertakan juga 
“Keterangan foto” & siapa yang mengabadikan 
foto tersebut).

Kami harap di setiap akhir naskah bisa dituliskan 
alamat pengirim, sehingga sebagai ucapan 
terima kasih, kami bisa mengirimkan Majalah 
Relasi yang memuat tulisan Anda.

Naskah & foto bisa dikirim via email ke:  
naskah@relasi.me

Kontribusi
Majalah Relasi
Para pasutri ME yang terkasih,

Majalah Relasi diberikan GRATIS untuk para 
uskup, pastor, suster dan bruder. Sedangkan 
untuk pasutri kami masih mengharapkan 
penggantian ongkos cetak minimal Rp 10.000,- 
per eksemplar.

Kontribusi bisa ditransfer ke:  
Rekening Majalah Relasi 
BCA, KCP Kebayoran Blok M, Jakarta 
a/c No. 679 0064 133 - a.n. P. Darmoko, Ir

Setelah melakukan pembayaran, untuk 
memudahkan administrasi, kami mohon 
konfirmasi via email: pauldarmoko@gmail.com  
atau SMS/WA: 0811 8775 567
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Pasutri Sederhana Rindu Dialog
Oleh: Pasutri Nugroho-Ari

SHARING

Rumah sederhana di bilangan 
Bambang Lipura Bantul yang sudah 
direnovasi seadanya setelah rubuh 

terkena gempa bumi tahun 2006 itu 
dihuni oleh Pasutri Sugi–Muji dan seorang 
anaknya yang masih lajang. Sedangkan 
dua anak yang lain tinggal di luar kota.

Kedatangan kami setelah 4 tahun 
tidak bertemu disambut Muji dan anaknya 
dengan penuh sukacita, keramahan, 
kepolosan dan kesederhanaan yang 
menjadi ciri khas mereka. Setelah saling 
menanyakan kabar, Ari nampak mencari 
sesuatu dengan menengok kanan kiri 
melihat keluar dan melihat ruang tengah 
dari sela-sela gorden.

“Madosi sinten Bu (mencari siapa bu)?“, 
tanya Muji dalam bahasa Jawa.

“Pak Muji tindak pundi (kok tidak 
kelihatan)?” tanya Ari.

“Oh di belakang, Bu. Mungkin sedang 
mandi,“ jawabnya tetap dalam bahasa 
Jawa Madya.

Beberapa waktu kemudian, Sugi 
keluar dengan membawa piring berisi 
jadah (ketan uli). Sedangkan anak lelakinya 
membawa nampan berisi teh hangat dan 
kacang rebus.

“Selamat datang Bu Ari, Pak Nug, 
kok sudah lama nggak ke sini”, sambut 
Sugi juga dalam bahasa Jawa sambil 
meletakkan piring.

“Puji Tuhan sehat, Pak. Sebaliknya, Pak 
Muji juga sehat kan?” tanya kami.

“Maaf Pak Nug, Bu Ari, ini saya tadi di 
belakang membuat jadah.” 

Kemudian kami ngobrol berbagai 
hal, dari hasil pertanian sampai dengan 
kehidupan keagamaan di desa yang 
penuh toleransi. Pasutri Sugi-Muji selalu 
berbincang dan bercerita dalam bahasa 
Jawa seperti waktu WeekEnd ME tahun 
2011 yang lalu. Beliau adalah peserta 
WeekEnd ME Joglolang angkatan 139 
bulan September 2011. Mereka adalah 
pasangan sederhana, petani tradisional 
yang menurut pengakuannya, mereka 
ikut WeekEnd karena didaftarkan oleh 
putranya, dengan alasan supaya kalau 
Padu Maton ora waton (berantem pakai 
aturan bukan asal).

Putranya mengenal ME dari para 

Pasutri Nugroho-Ari
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pasutri ME Paroki Ganjuran yang sering 
berkumpul di Aula Gereja, dia sebagai 
karyawan gereja secara tak sengaja sering 
mendengar apa yang dibicarakan para 
pasutri ME.

Pasutri Sugi-Muji tidak terbiasa 
baca tulis, sedangkan kemampuan 
bahasa Indonesianya pasif, aneh dan 
uniknya ketika mengikuti WeekEnd, 
kami sebagai Tim melihat keseriusan 
dan ketajaman ingatan mereka. Dalam 
setiap presentasi mereka tidak pernah 
mengantuk. Ketajaman ingatan mereka 
nampak saat mereka kami dampingi 
menulis dialog. Mereka ingat dengan apa 
yang mereka dengar dari Tim dan mampu 
mengartikannya dalam bahasa Jawa. 
Setiap menulis dialog dalam bahasa Jawa 
dan kami harus membacakan pertanyaan 
dialog, yang paling lama tentu ketika harus 
mengisi pertanyaan Gaya Kepribadian. 
Namun mereka mampu menangkap 
pertanyaan setelah kami jelaskan dalam 
bahasa jawa.

Dari hari pertama sampai terakhir 
kami melihat dan merasakan kepasutrian 
mereka berkembang dengan baik. 
Akhirnya mereka bisa mengikuti WeekEnd 
sampai selesai. Kami sebagai Tim sangat 
bangga karena mereka salah satu Pasutri 
ME yang merubah “Stigma” bahwa ME 
hanya untuk golongan menengah ke atas. 
Kami katakan salah satu, karena pernah 
terjadi pada sebuah WeekEnd di Joglolang 
dari 28 Pasutri, salah satunya tidak bisa 
baca tulis tetapi bisa berbahasa Indonesia, 
sehingga dalam dialog selalu dituliskan 
oleh Tim. Ini benar-benar ME Masuk Desa, 
memang merepotkan tetapi mengasyikan.

Pasutri Sugi-Muji, meski pasangan 
yang sederhana, tetapi kami bisa 
mengatakan mereka adalah “pasutri 
potensial” seperti Kaos yang dipakainya, 

karena anak sulungnya bergelar Master 
Pendidikan, lulusan sebuah perguruan 
tinggi di Jakarta; sedangkan dua anaknya 
yang lain lulusan SMK dan Diploma.

Menurut pengakuan mereka dalam 
beberapa kunjungan kami, setelah 
mengikuti WeekEnd, mereka tidur satu 
tempat tidur, sebelumnya beda kamar. 
Relasi dan komunikasi kepasutrian 
tentu mengalami pasang-surut. Pernah 
suatu saat relasi mereka jatuh, anaknya 
menelpon kami untuk datang ke rumahnya 
dan kami layani sambil bersendau-gurau, 
pulangnya selalu ada hasil sawah atau 
hasil kebun yang dibawakan. 

Berikut Sharing sederhana Sugi-Muji 
(disampaikan dalam Bahasa Jawa).

Muji 
Saya sangat senang bisa ikut WeekEnd 

ME, heran saya, saya ini kan orang nggak 
punya kok bisa masuk dalam rombongan 
orang-orang kaya. Meskipun awalnya saya 
ragu, apa ya bisa? Tetapi anak saya terus 
mendorong, bahkan mengancam kalau 
saya nggak mau ikut WeekEnd, mereka 
nggak mau tahu...

Setelah ikut WeekEnd ME, saya 
merasakan ”Bapul” (panggilan akrab 
untuk Sugi) lebih perhatian pada saya. 
Kalau dulu seharian kerja di sawah, 
pulang sore hari, kadang malamnya masih 
ke sawah lagi. Kalau sekarang jarang 
ke sawah malam hari, paling kalau pas 
mengairi tanaman saja.

Kalau dialog menulis seperti yang 
diajarkan waktu WeekEnd, memang nggak 
pernah kami lakukan, Pak Nug dan Bu Ari 
tahu sendiri, saya dan Bapul kalau nulis 
kan lelet. Nah kalau doa bersama bisa 
kami lakukan meskipun tidak bisa rutin, 
karena hidup di desa itu ada saja acaranya 
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kalau sore atau malam hari. Sebetulnya 
kami kangen ketemu rekan-rekan ME di 
Paroki ini, sudah lama nggak ketemu dan 
dialog. Makanya saya senang sekali kalau 
Pak Nug dan Bu Ari datang ke rumah kami 
dan ngobrol banyak dengan kami.

Sugi 
Mengikuti WEME, menjadikan saya 

nglenggana (menyadari) kekurangan dan 
kesalahan saya selama ini. Saya menjadi 
mengerti bahwa me ncintai istri bukan 
hanya bekerja di sawah mencari makan, 
tetapi juga membantu pekerjaan rumah 
dan itu ternyata membuat istri senang. 
Sekarang saya tidak semau saya sendiri, 
segala sesuatu saya rembug (bicarakan 
red.) berdua. Saya menjadi semakin 
mengerti sifat “Gambul” (panggilan akrab 
Muji dalam keluarga) dan saya harus 
menyesuaikan diri. Tapi itu ya…, memang 
tidak gampang. Terus terang, saya masih 
sering kumat (kambuh) ngeyel saya. Nah, 
kalau sudah seperti itu anak saya kadang 
menyindir; 'percuma ikut ME kalau masih 
begitu Pul, Bapul.” 

Ngobrol dengan pasutri sederhana 
“Bapul“ dan “Gambul” sungguh 
menyenangkan dan menggelikan. Kami 
sangat bangga pada mereka, kami selalu 
merindukan mereka. Suatu saat nanti 
kami pasti datang lagi kepada mereka. 
WLU – WNU. ■/BI,KT

Pasutri Sugi-Muji
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Oleh: Pasutri Selfy-Hengki, Jakarta

Seksualitas:
Anugerah Tuhan yang Suci dan Indah

KEGIATAN

Di Aula kasih, Sabtu, 21 April 2018, 
SMI dan Trinitas mengadakan 
rekoleksi bersama dengan tema: 

“Seksualitas: Anugrah Tuhan yang Suci 
dan Indah.” Rekoleksi kali ini dibawakan 
dalam tiga sesi, sesi pertama dipaparkan 
oleh Pastor Kasmir, SMM tentang asal 
-muasal seks menurut pandangan filsafat 

kuno, sampai pada apa kata Alkitab 
mengenai seksualitas. 

Sesi kedua dipaparkan secara medis 
oleh Dr. Toni Gosal dari Bali. Sesi ketiga 
adalah kesaksian dan pengalaman hidup 
dari Pasutri Elly-Rusli dan Jeffry-Fonny. 
Acara rekoleksi ini dimulai pukul 08.00-
16.00 dipimpin oleh seorang MC bernama 
Binyo dan dihadiri kurang lebih 135 
peserta dan panitia. Acara berlangsung 
dengan sangat baik disambut hangat dan 
antusias oleh peserta yang hadir.

Pemaparan Mengenai Seksualitas 
dari Pastor Kasmir

Rekoleksi ini diawali dengan 
pemaparan Pastor Kasmir mengenai 
seksualitas sejak jaman filsafat kuno. 
Peserta dibukakan pemahaman bahwa 
pada jaman Filsafat Kuno, seks identik 
dengan dosa, hal menjijikan, tabu dan 
tak bermartabat. Banyak hal negatif 
ketika berbicara mengenai seksualitas. 
Namun seiring berjalannya waktu 
banyak ajaran muncul berkaitan dengan 
pemahaman tentang seksualitas. Sebagai 
umat Tuhan, kita diajak melihat apa 
makna seksualitas dari perpektif Alkitab. 
Saat Allah menciptakan manusia, Allah 
mengatakan “sungguh amat baik”. Laki-
laki dan perempuan diciptakan dengan 
sempurna. Seks yang diberikan pada 
manusia juga merupakan hasil karya Allah 
Yang Mahasuci dan juga ciptaan seniman 

Pasutri Selfy-Hengki
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Apa pandangan kita saat mendengar kata 
“seksualitas”? Pandangan kita tentang
seksualitas ternyata mempengaruhi 
seluruh kehidupan kita dalam memandang
diri dan relasi pada pasangan. Pemahaman 
yang benar mengenai seksualitas
akan berdampak bagi keharmonisan 
pasangan suami-istri.
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yang agung. Seks adalah sebuah anugrah 
Tuhan pada manusia untuk dinikmati. Dan 
ada tugas menanti yakni beranak cucu 
dan memenuhi bumi ciptaan Allah. Seks 
adalah wujud cinta terdalam yang mampu 
diekspresikan oleh pasangan suami-istri. 
Seks dimaksudkan untuk tujuan yang suci. 
Bukan hanya sekedar di atas tempat tidur, 
tetapi menceritakan kehidupan suami-
istri itu sendiri. 

Sebuah ungkapan kesatuan suami-istri 
yang membentuk relasi seutuhnya. “Sebab 
itu seorang laki-laki akan meninggalkan 
ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan 
istrinya, sehingga keduanya menjadi 
satu daging. Mereka keduanya telanjang, 
manusia itu dan istrinya itu, tetapi mereka 
tidak merasa malu. (Kejadian 2:24-25)

Seks itu indah, karenanya perlu 
dikelola oleh kedua belah pihak. Allah 
yang memberi dan manusia (suami-istri) 
yang mengelola sebaik mungkin sehingga 
mendatangkan sukacita dan kebahagiaan 
selama hidup. Dan karenanya seks perlu 
disegarkan dalam perjalanan hidup suami 
istri. 

Pada akhirnya setiap peserta diajak 
untuk menyadari ulang makna seksualitas 
yang sebenarnya. Seksualitas adalah 
anugrah Tuhan yang suci dan indah. Karena 
hanya dapat dilakukan dalam sakramen 
penikahan yang sah. Menyatakan 
kesetiaan kita pada pasangan. Dan dikenal 
dengan istilah celebration of love. 

Seksualitas adalah hadiah terindah 
Tuhan bagi pasangan suami-istri untuk 
dapat merasakan cinta terdalam yang 
dapat terungkap melebihi untaian kata-
kata, melebihi gejolak emosi cinta di 
hati, dan melebihi apapun yang mampu 
diberikan oleh pasangan.

Apa kata dokter Toni secara medis 
mengenai seksualitas?

Dokter Toni mengawali materinya 
dengan menampilkan sebuah gambar 
di layar yang membuat gelaktawa dari 
peserta. Gambar penuh mistrius dan 
hanya dimengerti oleh pasutri yang 
mengalaminya. Tentu gambar itu bukan 
sekedar gambar. Tampilan gambar yang 
dimunculkan dokter Toni hendak memberi 
tahukan pada para pasutri bahwa 
seksualitas dekat sekali dengan kehidupan 
kita. Bukan hal yang tabu atau memalukan. 
Tetapi kenikmatan yang dapat dirasakan 
pasutri dalam mengarungi bahtera rumah 
tangga. Seksualitas adalah anugrah Tuhan 
yang suci dan indah.

Dokter Toni membahas bagaimana 
aktivitas seks yang sehat sesuai usia 
seseorang. Beliau juga memaparkan 
beberapa penyakit seks yang banyak 
terjadi dan bagaimana penanganannya. 
Ada juga kelainan seks dan penyimpangan 
seks. Apa yang dapat dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan dalam aktivitas seks 
supaya aman dari penyakit. Pada bagian 
akhir materi, Dokter Toni membahas 
mengenai disfungsi seksualitas. Sekalipun 
seksualitas dapat dilakukan selama 
hidup pernikahan tetapi usia seseorang 
menentukan aktivitas seksualitasnya. 
Ada saatnya pasutri mengalami disfungsi 
dalam seksualitas. Bagaimana cara pasutri 
saling menolong ketika masa itu terjadi? 
Apa yang harus dilakukan saat pasangan 
kita mengalami menopose? Langkah-
langkah apa yang perlu diambil oleh 
pasutri dalam hal ini? Tak ada salahnya 
berkonsultasi dengan dokter ketika pasutri 
mengalami permasalahan seksualitas 
sehingga mendapatkan jalan keluar yang 
tepat.
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Kesaksian Hidup Elly-Rusli dan 
Jeffry-Fonny tentang Seksualitas

Sesi yang ketiga adalah sesi yang 
dinanti-nanti oleh peserta. Dengan penuh 
semangat, keterbukaan dan kejujuran, 
Pasutri Elly-Rusli dan Jeffry-Fonny 
mengemukakan pengalaman pribadinya 
mengenai kehidupan seksualitas 
mereka. Bagaimana mereka juga belajar 
menemukan pemahaman seksualitas 
yang benar dan tepat sehingga kehidupan 
seksualitas mereka semakin baik.

Dalam pemaparannya, Elly-Rusli 
mengutip bagian dari buku yang sangat 
memberkati pasutri berjudul “His 
needs Her needs: Building An Affairprove 
Marriage” Karya Dr Willard Harley Jr. Hal 
mendasar yang harus diketahui oleh 
pasutri yang paling utama adalah tentang 
kebutuhan emosi pasangan. Dengan 
mengetahui kebutuhan emosi pasangan 
akan membuat kehidupan relasi suami-
istri lebih baik dan lebih indah.

Kebutuhan Emosi

Wanita Pria

1 Afeksi
Memenuhi 

kebutuhan sex

2 Percakapan Teman rekreasi

3 Jujur & terbuka
Pasangan yang 

menarik

4
Dukungan 
keuangan

Dukungan dari 
dalam

5
Komitmen terhadap 

keluarga
DIkagumi/

dibanggakan

Sharing dari Elly-Rusli dan Jeffri Fonny 
yang terbuka mengajak peserta untuk 
menyadari bahwa kehidupan seksualitas 
pasutri harus terus diperjuangkan dari 
waktu ke waktu supaya bisa dirasakan 

kenikmatannya dan keindahannya. Mereka 
juga membagikan setidaknya 8 hal yang 
membuat keindahan seks bisa lebih 
dinikmati oleh pasangan, yakni: kekuatan 
doa, relasi harus baik, persiapan ruangan, 
kekuatan parfum, kekuatan musik, anak-
anak tidak mengganggu, katakan bagian 
tubuh mana yang ingin disentuh oleh 
pasangan, dan seni berciuman.

Di atas segalanya, komitmen harus 
dibuat. Ketika relasi suami-istri baik, 
kehidupan seksualitas akan lebih indah. 
Menyadari kebutuhan emosi masing-
masing pasangan akan menambah 
hangatnya relasi suami-istri. Mengetahui 
bagaimana dapat memuaskan pasangan 
akan membuat kehidupan seksualitas 
menjadi lebih indah. Pada akhirnya, 
seksualitas bukan lagi hal yang tabu, 
memalukan, atau negatif lainnya. 
Seksualtas adalah anugerah Tuhan yang 
suci dan indah. Hadiah dari Tuhan yang 
dapat dinikmati oleh pasangan suami-istri 
dalam ikatan sakramen pernikahan yang 
kudus.

Wawancara dengan Pasutri Irfan-Henny
Awalnya kami merasa ragu untuk 

mengangkat tema ini dalam rekoleksi 
gabungan SMI dan Trinitas. Kami khawatir 
akankah berhasil meraih peserta pada hari 
H-nya. Kami merasa sedikit tabu untuk 
membahas seksualitas di lingkungan 
gereja. Namun, setelah panitia rapat dan 
membahas tema apa yang akan diangkat, 
sebagian besar setuju untuk mengangkat 
tema mengenai seksualitas. Setelah 
berkonsultasi dengan Pastor Andri, kami 
akhirnya diyakinkan mengangkat tema 
Seksualitas: Anugrah Tuhan yang Suci dan 
Indah

Kami menyadari sebenarnya tema 
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ini sangat penting, mengingat sangat 
jarang komunitas gereja mengangkat 
tema seksualitas sebagai pembelajaran. 
Kami juga senang akhirnya tema ini bisa 
diangkat untuk pembelajaran bersama 
sehingga banyak pasutri mengetahui 
hal seksualitas pada tempat yang tepat. 
Setelah selesai acara, kami bersyukur 
ternyata banyak jemaat diberkati dengan 
rekoleksi ini. Kami juga bahagia dan 
merasa ringan beban sebagai Kormep 
karena panitia dapat kompak bekerja 
sama mulai dari rapat pertama sampai 
acara selesai.

Kami senang karena ketua panitia, 
Dicky-Rita, dapat bertanggung jawab 
penuh dalam membantu menyelesaikan 
rekoleksi ini. Kami juga senang seluruh 
panitia dapat bekerja secara optimal 
sehingga acara berjalan dengan lancar. 
Puji Tuhan… 

Pada akhirnya, kami senang dapat 
menyajikan tema yang dapat memberkati 
kehidupan seksualitas pasutri dengan 
kacamata yang benar dan tepat dari sudut 
pandang Alkitab, dari sisi medis dan dari 
pengalaman Pasutri Elly-Rusli dan Jeffry- 
Fonny. Kami menyadari bahwa seksualitas 
perlu diangkat karena menjadi salah satu 
pilar penting dalam kehidupan rumah 
tangga, selain doa dan dialog. Kami 
bahagia dan merasa lega karena peserta 
juga memberikan komentar yang baik 
bagi acara ini.

Wawancara dengan Pasutri Dicky-Rita
Sebagai ketua panitia, Dicky 

mengatakan: “Jujur saja awalnya saya 
merasa sangat khawatir mengangkat 
tema ini.” Tapi Rita tak ragu sedikit pun. 
Rita mengatakan kita harus membuat 
tema yang berbeda. Toh materi mengenai 
seks adalah kebutuhan banyak orang. Irfan 

juga mengatakan, kalau kita tak mendapat 
pemahaman yang tepat mengenai 
seksualitas dari gereja, kita mau dengar dari 
mana? Binyo juga angkat suara mengenai 
pentingnya pemahaman yang benar 
tentang seksualitas bukan hanya untuk 
kami sebagai panitia, tetapi juga untuk 
sebanyak mungkin pasutri. Antusias dari 
Rita, Irfan dan Binyo mampu meyakinkan 
seluruh panitia untuk mengangkat hal ini 
sebagai tema rekoleksi tahun ini. Pasutri 
Martio-Yuyu juga meyakinkan kalau tema 
ini banyak peminatnya saat diadakan di 
Bali. Hal ini membuat kami semakin yakin, 
kalau tema ini bisa diangkat. Puji Tuhan 
setelah dikonsultasikan oleh seluruh 
panitia dibantu Pastor Andri, kami sepakat 
mengangkat tema “Seksualitas: Anugrah 
Tuhan yang Suci dan Indah”.

Hal yang membuat kami benar-benar 
merasa bahagia adalah panitia ini kompak 
sekali. Kami bertemu 4-5 kali setiap rabu 
dan mengerjakan segala sesuatu dengan 
total. Kami merasa ringan sebagai ketua 
panitia sebab masing-masing panitia 
mengerjakan tugasnya dengan baik dan 
antusias. Memang memiliki tim yang solid, 
sevisi, dan seirama membuat pekerjaan 
apapun dapat dikerjakan dengan baik.

Awalnya kami kesulitan mencari 
pastor dan pasutri yang akan mendampingi 
pasutri senior Elly-Rusli. Karena tak semua 
orang mau berbagi tentang kehidupan 
seksualitas. Kami sangat bersyukur Jeffry- 
Fonny bersedia sharing mendampingi 
Pasutri Elly-Rusli. Kami juga senang 
akhirnya Pastor Kasmir bersedia menjadi 
pembicara dari perspektif Alkitab. Dari 
segi medis, kami mendapat referensi dari 
Pasutri Elly-Rusli untuk menghubungi dr 
Toni. Semua pembicara sudah lengkap 
dan kami merasa bahagia sekali.

Kekhawatiran pun perlahan berubah 
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menjadi ucapan syukur saat satu per 
satu peserta rekoleksi mendaftarkan diri 
untuk hadir dalam acara ini. Sampai sehari 
sebelum pelaksanaan ada 86 pasang 
pasutri yang mendaftar termasuk yang 
single. Kami merasa senang dan bahagia 
mendapat sambutan yang baik dari calon 
peserta. Keraguan kami lenyap. Kami 
semakin yakin, dan memantapkan hati 
bahwa acara rekoleksi ini akan berjalan 
dengan baik dan memberkati banyak 
pasutri. 

Saat acara berlangsung, kami 
merasakan acara ini sangat bagus dan 
lengkap. Dari sisi keagaamaan, Tuhan 
mau kita saling mencintai dan beranak 
cucu. Dari segi medis, kami juga merasa 
diperlengkapi dengan wawasan baru. 
Karena dokter secara ilmiah memberikan 
informasi yang membuat kami jadi 
mengerti. Sedangkan Pasutri Elly-Rusli 
dan Jeffry-Fonny memberikan sharing 
hidup yang luar biasa. Kami melihat 

respon umat yang datang nampak sangat 
menikmati acara ini. Ada yang seru dan 
menikmati acara dengan senyum dan 
tawa, tetapi ada juga yang terdiam kaku 
seperti canggung. Setidaknya kami 
bersama diyakinkan akan esensi terdalam 
bahwa seksualitas itu adalah anugerah 
Tuhan yang suci dan indah bagi pasutri.

Dari hasil kuesioner sebagai 
evaluasi, 135 orang peserta yang hadir, 
94% menyatakan acara tersebut sangat 
baik. Beberapa komentar pasutri yang 
hadir adalah: “Kami bersyukur bisa 
mengikuti rekoleksi ini. Tidak sia-
sia kami meluangkan waktu. Semoga 
ada kelanjutannya.” Pasutri yang lain 
berkomentar: ”Lebih sering diadakan tema 
seperti ini. Waktunya lebih lama agar 
kami bisa banyak bertanya. Terima kasih 
acara ini sangat memberkati kami.” Pada 
akhirnya seks akan menjadi semakin indah 
saat kita semakin mengenal pasangan 
kita dan saat relasi semakin baik. ■/KT
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Oleh: Pasutri Wiwin-Tommy, Surabaya

Rekoleksi Pasutri:
Seks Itu Suci dan Indah

KEGIATAN

Marriage Encounter (ME) merupakan 
suatu gerakan cinta kasih dalam 
Gereja Katolik yang fokus pada 

pelayanan bagi pasangan suami-istri (pasutri) 
agar lebih memahami sakramen perkawinan 
dan panggilan hidup berkeluarga. Dalam 
perjalanan pelayanannya, ME mendapati 
adanya anggapan atau pandangan yang salah 
tentang seks dalam kehidupan keseharian 
para pasutri. Untuk memberikan penyegaran 
dan wawasan yang baru kepada para pasutri 
tentang pemahaman seks menurut ajaran 
Gereja Katolik dan menurut ilmu kedokteran, 
serta untuk memberikan penyegaran melalui 
sharing pengalaman tentang bagaimana 
menemukan keindahan dalam mencintai (The 
Art of Loving), khususnya bagi pasutri dalam 
komunitas ME, maka ME Distrik IV Surabaya 
mengadakan Rekoleksi dengan tema “Seks itu 
Suci dan Indah”.

Sejak pagi di lantai 2, Ganesha Room 
Lenmarc Mall, Jl. Bukit Darmo Boulevard, 
Surabaya mulai nampak keramaian dan 
kesibukan. Panitia rekoleksi sedang 

mempersiapkan acara yang sudah lama dinanti-
nanti. Sebuah rekoleksi yang barangkali baru 
dan sensasional bagi para pasutri, namun juga 
sangat dirindukan bagi komunitas ME Distrik 
4 Surabaya. 

Latar belakang dari rekoleksi ini adalah 
munculnya persepsi bahwa seks itu hanya 
menarik untuk pasutri yang masih muda. Kalau 
yang sudah tua, seks tidak lagi hangat. Bahkan 
bagi beberapa pasutri, seks itu seperlunya 
saja atau bahkan hubungan seks dilakukan 
karena kewajiban, untuk menyenangkan 
pasangan. Persepsi ini keliru. Dalam Catur 
Marga ME disebutkan bahwa salah satu 
kunci keberhasilan relasi adalah bermesraan. 
Diharapkan dengan acara ini para pasutri akan 
melakukan seks dengan penuh syukur dan 
pemberian diri sebagai wujud-cita gambaran 
citra Allah. 

Rekoleksi yang diadakan oleh komunitas 
ME Distrik IV Surabaya ini dipadati oleh 
para peserta. Mereka yang hadir adalah para 
pastor, para pasutri ME, tim dan para aktivis 
yang sengaja meluangkan waktu untuk 
mendengarkan materi rekoleksi yang unik 
dan luar biasa. Rekoleksi yang dihadiri oleh 
223 orang, dan 2 Pastor pun nampak semakin 
riuh karena semua peserta sangat antusias. 
Apalagi pemberi materi tergolong ‘hot’. Mereka 
adalah Pastor A.P. Dwi Joko, Pasutri Elly Rusli 
yang secara khusus diundang dari Jakarta dan 
Dokter Tony Gosal bersama istri (anggota ME 
Distrik XII Denpasar). 

Acara dimulai dengan puji pujian oleh tim 
pujian ME Distrik IV dilanjutkan doa pembukaan 
oleh Pastor Adrianus Akik Purwanto (Pastor 
Kordis) dan BPS dari ketua Panitia Pasutri 
Siat Lie Hartono. Sesi pertama dimulai oleh 

Pasutri Tommy-Wiwin

Is
tim

ew
a
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Pastor A.P. Dwi Joko yang mengulas sex dari 
sisi spiritualitas Gereja, “Seks Menurut Ajaran 
Gereja Katolik”. Dengan gayanya yang khas, 
pastor Dwi sesekali menyampaikan materi 
dengan meledak-ledak sehingga peserta 
tidak bisa mengantuk. Ringkasnya, pastor 
menunjukkan bahwa pasutri Katolik yang 
baik adalah mereka yang sakramental, mau 
berkomunikasi (BPS), saling memberikan 
support, sehat jasmani dan rohani, melakukan 
hubungan seks dengan persiapan yang baik 
dan dinikmati oleh kedua pihak. Di akhir 
sesi, pastor meminta dialog tripas (3 pasutri) 
mengenai makna seks dalam relasi pasutri.

Setelah coffee break dari sponsor, 
acara dilanjutkan sesi ke-2 dengan materi 
bagaimana memandang seks dari sisi 
kedokteran yang dengan panjang lebar dan 
detil disampaikan oleh Dokter Tony Gozal 
didampingi sang istri. Dipaparkan dengan jelas 
bagaimana pandangan seks dari berbagai usia, 
hormon seks, seks dan menopause, dan organ 
seksualitas dan reproduksi. Acara berlanjut 
dengan tanya-jawab. Para peserta dengan 
antusias dan silih berganti menanyakan 
seputar seks kepada dokter. Bahkan sesi 
tanya jawab harus dihentikan oleh panitia 
karena begitu antusiasnya para peserta untuk 
bertanya, sedangkan waktu harus diskors 
untuk break makan malam.

Setelah makan malam, acara dilanjutkan 
sejenak dengan ice breaking dan undian 
doorprize bagi yang hadir. Sesudah pembagian 
hadiah selesai, acara rekoleksi dilanjutkan 
ke sesi 3 yang dibawakan oleh Pasutri Elly 
Rusli (tim ME distrik Jakarta). Sebagai catatan, 
mencari waktu longgarnya Pasutri Elly Rusli 
sebagai pembicara bukanlah hal mudah. 
Namun, akhirnya setelah koordinasi cukup 
lama, Pasutri Elly Rusli dengan suka cita 
datang dan melayani permintaan komunitas 
ME Distrik 4 Surabaya. Tema sesi ke-3 yang 
dibawakan oleh Pasutri Elly Rusli ini adalah 
“Menemukan Keindahan Dalam Bercinta/The 
Art of Loving”. Pasutri Elly Rusli memaparkan 
bagaimana kebutuhan dasar wanita dan pria 
yang sangat berbeda, namun harus dimengerti 

oleh keduanya. Mereka berdua layak memiliki 
bank cinta, sebuah rekening bank yang 
setorannya bukanlah uang namun hal-hal 
seperti perubahan perilaku, sifat, perhatian 
dan dukungan yang positif dan menyemangati. 
Hal-hal yang kurang menyenangkan dan tidak 
mendukung tentu saja akan mengurangi 
saldo bank cinta mereka. Juga ditambahkan 
bagaimana seni mempersiapkan diri sedetilnya 
sebelum bermesraan termasuk sprei yang 
harus ganti, parfum yang benar (parfum harus 
selera berdua karena parfum bisa jadi tidak 
cocok dengan pasangan kita), dan tentu saja 
bau badan. 

Seluruh sharing yang disampaikan pada 
sesi ini membuat para peserta berderai 
tertawa. Pengalaman-pengalaman Pasutri 
Elly Rusli yang cukup banyak, sangat menarik 
untuk disimak. Ditambah lagi sharing dari 
pasutri muda yang masih HOT, yaitu Pasutri 
Ching Ching-Ferry dari MEP Kelsapa Surabaya 
membuat acara rekoleksi ini bertambah 
ramai saja. Sesi ini dilengkapi dengan sharing 
beberapa pasutri yang dengan rela berbagi 
untuk peserta, di antaranya Pasutri Siat Lie 
Hartono (sebagai ketua panitia), Pasutri 
Endang Agung (mantan Kornas) dan pasutri 
muda lainnya. 

Setelah sesi tanya jawab, acara rekoleksi 
inipun segera ditutup dengan BPS oleh 
Kordis Distrik 4 Surabaya, Pasutri Meme Jacob 
dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat 
sebagai ucapan terima kasih dari rekan-rekan 
komunitas ME Distrik 4 Surabaya kepada para 
narasumber dan doa serta berkat oleh Pastor 
A.P. Dwi Joko. Para peserta pulang dengan suka 
cita, tersenyum penuh arti dan kami yakin 
mereka telah memperoleh pemahaman yang 
benar tentang seks dan akhirnya jadi tambah 
mesra dengan pasangannya. 

Semoga rekoleksi ini membuat keintiman 
relasi para peserta menjadi lebih hangat dan 
bermakna dalam upaya menghidupi panggilan 
hidup berkeluarga dan semakin dewasa dalam 
iman, guyub, rukun, penuh pelayanan dan 
misioner dalam komunitas ME. Berkah Dalem.  
■/BI/KT
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Oleh: Pasutri Audy-Soen

KEGIATAN

Ya, pada Minggu yang cerah,  
4 Februari 2018, Distrik IV Surabaya 
mengadakan Enrichment dengan 

tema dari Denas Jakarta “Love Changes 
Everything”. Acara tersebut, dihadiri 

oleh 169 orang mulai dari pasutri tim 
ME, pasutri tim O & A (termasuk tim 
KPP), pasutri Koordinator MEP (Kormep), 
Kevikepan dan juga para pasutri aktivis 
dari ME. Pertemuan yang dimulai pukul 
07.00 WIB berlangsung akrab dan penuh 
kehangatan, apalagi dibuka dengan 
sarapan pagi spesial “SOTO AYAM”. 

Karena itu, demi pertemuan seperti 
ini, ada pasutri yang rela berangkat subuh 
dari Madiun, Tulung Agung, Rembang, agar 
dapat tiba pukul 07.00 pagi di Griya ME. 

Jam mulai beranjak ke pukul 08.00 
pagi, saat peserta diajak untuk memasuki 
ruangan pertemuan. Puji-pujian dengan 
lagu yang rancak membuat para pasutri 
bersemangat mengawali acara Enrichment. 

Doa pembukaan yang dibawakan 
setelah acara pujian, membawa peserta 
dalam suasana khusyuk. Setelah doa, 
dengan gaya khasnya, Pastor Akik 
memperkenalkan beberapa tepuk 
tangan guna lebih mengakrabkan dan 
menyemangati, seperti tepuk lampu lalu 
lintas, tepuk semangat dan tepuk hari 
Minggu. 

Pasutri Audy-Soen
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“Ayo, ayo sotonya..., mumpung hangat….”
Aroma soto ayam menyebar di tengah 
semilirnya udara pagi, tempat sekelompok 
orang menikmati semangkuk soto sambil 
bercanda riuh, dan seorang wanita energik 
berkaus merah yang berjalan ke sana 
ke mari membawa mangkuk soto untuk 
yang hadir. Apakah ini di warung soto? 
Pujasera? Rumah makan? Salah…he he 
he…. Suasana gayeng ini ternyata ada di 
halaman gedung kebanggaan warga ME 
Distrik IV Surabaya, Griya ME, Jalan Raya 
Kendangsari 66, Surabaya.

Distrik IV Surabaya

Enrichment 

“Love Changes Everything”Is
tim

ew
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Enrichment LCE bersama Kordis Surabaya & 
Pastor Eka

Empat formasi Enrichment
Enrichment yang dibawakan oleh 

Koordinator Distrik IV Surabaya, Pastor 
Akik dan Pasutri Meme-Jacob ini, dibagi 
dalam empat formasi.

Formasi pertama membahas 
bagaimana kita menemukan Cinta Tuhan 
dalam sakramen perkawinan kita. Materi 
ini membawa peserta menghayati arti 
panggilan Tuhan dalam perkawinan. 
Para pasutri diajak mengingat kapan 
terakhir kali merasakan cinta Tuhan. Lagu 
“Come Back to Me” yang diputar, sungguh 
merepresentasikan undangan-Nya untuk 
kita, agar kembali pada cinta-Nya

Pada Formasi kedua, setelah 
mengingat dan merasakan cinta Tuhan 
dalam hidup pribadi, peserta diajak untuk 
menemukan Cinta Tuhan dalam pelayanan 
kita. Sedangkan dalam Formasi ketiga, 
kita diajak menemukan Cinta Tuhan dalam 
komunitas kita. Sedangkan yang pada 
Formasi keempat, kita diajak menemukan 
Cinta Tuhan dalam berbagi. 

Demikianlah formasi demi formasi, 
diawali dengan materi dari narasumber 
dan dilanjutkan dengan BPS. Yang 
paling berkesan buat penulis adalah 
saat sesi menyembuhkan luka-luka hati, 
ditindaklanjuti dengan menulis surat 
cinta untuk yang pernah melukai atau 
pernah dilukai hatinya serta memberikan 
surat tersebut kepada yang bersangkutan. 
Tak ayal, suasana peluk tangis dan 
pengampunan, merebak dalam ruangan 
aula lantai 2 tersebut. 

Acara dilanjutkan dengan pembuatan 
program kerja tahun 2018 untuk masing-
masing MEP. Para pasutri terlihat antusias 
saat kerja kelompok membuat program 
kerja yang akan dilaksanakan di 2018 ini, 
saling bertukar pikiran antara peserta, 

Kormep, aktivis dan tim pendamping. Ada 
hal yang menarik pada saat presentasi 
program kerja MEP. Beberapa MEP 
mempresentasikan program kerjasama 
dengan seksi keluarga paroki masing-
masing dalam mengembangkan nilai-
nilai ME di Paroki nya.

Enrichment diakhiri dengan Misa 
Penutup pukul 19.00 yang dibawakan 
Pastor Akik dan Pastor Eka. Setelah Misa 
berakhir, dilanjutkan makan malam 
bersama. Sambil acara makan, Pasutri Juli 
Anggoro, menjelaskan rencana Lustrum 
VIII ME Distrik IV Surabaya, yang akan 
diawali dengan misa World Married Day tgl 
11 Februari 2018 di Gereja Santo Yakobus, 
dilanjutkan Baksos Rohani di 44 paroki 
sekeuskupan Surabaya, Ziarah-ziarah 
Rohani (domestik & Internasional), Misa 
Akbar yang dilanjutkan dengan Fun Walk, 
Rekoleksi Akbar, ME Got Talent dan ditutup 
dengan Konser Musik Sekati II (Konser 
Musik Sekati I telah dilaksanakan pada 
tahun 2016). 

Hampir seluruh peserta tetap 
bersemangat dan bertahan hingga 
seluruh rangkaian acara Enrichment 
berakhir. Semoga setiap peserta boleh 
mendapatkan sesuatu yang berharga 
dalam melakukan tugas pelayanan 
dan menyebar luaskan nilai-nilai ME di 
masing-masing keluarga, lingkungan dan 
parokinya. Amin. ■/BI/KT
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Oleh: Pasutri Agus-Vero, Jogja

Panggilan untuk Melayani
KEGIATAN

Agus

Setelah menjemput ibuku untuk 
menemani anakku yang bungsu, 
sementara yang sulung sedang 

ada pentas di sekolahnya, aku dan 

pasangan berangkat  menuju ke wisma 
OCD. Dalam perjalanan ke lokasi, aku 
mengobrol dengan Vero. Aku merasa was-
was, khawatir jangan-jangan kami masuk 
bursa kandidat Kordis Joglolang? 

Sesampainya di Wisma OCD, kami 
bertemu Pastor dan Pasutri tim. Saya 
merasa senang dan kangen karena kami 
sudah lama tidak bertemu dalam dialog 
tim. Pastor Wiyono, meskipun dengan 
kursi roda, juga hadir karena begitu besar 
cintanya pada ME. Sebelum membuka doa, 
Pastor Wiyono berpesan siapapun yang 
dipilih sebagai tim ecclesial, diterima saja 
sebagai perutusan. 

Selanjutnya acara discernment 
dimulai dengan presentasi oleh 
Pasutri Hendra-Ratih. Hendra-Ratih 
mengingatkan kepada peserta, bahwa 
saat dipilih menjadi tim ia menjawab 
dengan YES POWER. Saat Pasutri 
Hendra-Ratih menyampaikan salah satu 
persyaratan kandidat Kordis adalah set 3, 
aku merasa senang dan lega. Saat itu aku 
berkeyakinan aman karena kami baru set 2. 
Namun forum berkehendak lain, siapapun 
boleh dicalonkan menjadi kandidat. Rasa 
senangku langsung berubah menjadi 
khawatir dan takut. Dalam discernment 
tersebut, kemudian muncul 2 pasutri yaitu 
Pasutri Iwan-Lany dan Pasutri Agus-Vero. 
Aku jengkel bercampur kecewa, kepalaku 
menjadi berat dan aku susah berkata-kata.

Saat kami diminta keluar, aku teringat 
pekerjaanku dan pasanganku yang banyak 
keluar kota, belum lagi kegiatanku yang 

Minggu, 18 Maret 2018, telah 
dilaksanakan discernment untuk Distrik 
III Joglolang, di Wisma OCD Jogjakarta. 
Acara berlangsung dengan hikmat dari 
pagi hingga sore. Berikut adalah sharing 
dari Agus-Vero, Kordis terpilih yang 
mengemban tugas perutusan sebagai 
Kordis Joglolang periode 2018-2021/Red

Pasutri Agus Vero
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lain yang kami banyak terlibat sebagai 
pengurus. Mengantar anakku si bungsu 
untuk olah-raga saja satu minggu 5–9 kali 
pagi maupun sore, bahkan minggu depan 
aku dan Vero harus keluar kota dengan 
tujuan masing-masing. Aku takut kalau 
kami terpilih menjadi Kordis, bagaimana 
dengan waktu dan tugas-tugasku? Aku 
juga takut akan sering meninggalkan 
anak-anak. Kepalaku menjadi pusing dan 
perutku mual.

Selanjutnya, Pasutri Hendra-Ratih 
memanggil Pasutri Agus-Vero dan 
Pasutri Iwan-Lany untuk memasuki ruang 
discernment, langkahku terasa berat. Para 
pasutri ME yang hadir mulai menyalami 
kami, aku semakin pusing dan tidak bisa 
berbuat apa-apa. Aku menangis, namun 
tidak keluar air mata, aku shock. “Ini 
terlalu cepat bagiku, belum genap 6 tahun 
mengikuti WEME, baru 3 tahun menjadi 
tim, namun kami sekarang sudah menjadi 
calon Kordis. Apa bekal kami?”, begitu 
pekikku dalam hati. Selanjutnya Pastor 
Santo mulai memberikan sambutan, para 
Pastor dan Pas leader serta pasutri tim 
semua mengerti keberatanku dan siap 

mendukung serta membantu kami. Aku 
mengelola diriku dan berpasrah pada 
Tuhan. Aku membuka diriku, aku mau 
mendengar dan aku menerimanya.

Setelah berproses, akhirnya aku 
berserah pada penyelenggaraan-Nya. 
Aku bersyukur bisa berkesempatan 
menjadi Kordis dan percaya ini semua 
rencana Tuhan dan tidak ada sesuatu yang 
kebetulan. Kesusahan sehari cukuplah 
sehari. “Aku menyediakan diriku ya Tuhan, 
biarlah engkau yang mengatur”. Aku juga 
bersyukur karena Pastor Santo sebagai 
Pastor Ecclesial tim. Beliau adalah guruku, 
teman seperjalanan dan beliau juga yang 
memberikan aku retret

Vero
Kala itu sambil berjalan menuju 

tempat berlangsungnya discernment, kami 
berdialog mengenai kans kami terpilih 
menjadi Ecclesial Tim. Mas Agus sudah 
mantap menolak bila kami dicalonkan. 
Namun, aku menenangkannya, “Tenang 
saja kansnya bukan untuk kita yang masih 
set 2, tentunya yang sudah Set 3 lah yang 
akan dijagokan”. Mas Agus pun nampak 

Kordis Baru dan 
Kordis Lama

Is
tim

ew
a



Jun - Ags 2018R7536

sedikit lega dan tenang.
Tiba di Pastoran OCD, sejumlah 

pasutri dan pastor asyik bercengkerama 
sambil menikmati aneka snack dan minum 
yang sudah disiapkan para pasutri. Ada 
yang menarik untukku karena ada pasutri 
yang belum aku kenal dan menyambutku 
dengan ramah, “Duuh…, malunya aku 
karena aku tidak mengenal mereka, 
Pasutri Hendra-Ratih, Pasutri yang sudah 
sangat lama berkiprah di ME. Ternyata 
mereka khusus diundang untuk menjadi 
pemimpin discernment.

Memasuki discernment suasana 
santai dan hikmat, namun aku merasa 
begitu tegang ketika Pasutri Yan-Tiniek 
ke depan dan menulis beberapa calon, 
termasuk namaku dan pasangan. Tanpa 
diberi kesempatan, pasanganku tunjuk 
tangan mengungkapkan keberatannya. 
Semua Tim meminta Mas Agus untuk 
tenang hingga pada saatnya kami 
diberi kesempatan berbicara. Kami akan 
ungkapkan banyak hal bila kami terpilih. 
Namun Proses discernment tetap berjalan. 
Akhirnya tersisa dua nama. Kami, dua 
pasutri calon, diminta untuk keluar 
menunggu hasil dialog para tim. Dengan 
was-was aku berdoa sekenanya, meminta 
untuk tidak terpilih menjadi Ecclesial Tim 
periode ini. Kami dipanggil untuk masuk 
kembali ke dalam ruangan. Di papan 
tulis, tertulislah nama Pasutri AGUS–
VERO, lemas rasanya badan ini aku ingin 
menangis aku ingin menolak bahkan 
aku ingin menyalahkan Tuhan kenapa 
kami yang terpilih, kenapa Tuhan tidak 
melihat kerepotan-kerepotan kami. Anak 
kami masih kecil-kecil, banyak kegiatan 
sekolah; sedang pekerjaan kami banyak 
menuntut kami untuk keluar kota. Kenapa 
para tim tidak kasihan pada kami. Saat itu 
aku sungguh kecewa dan sedih.

Kami tidak punya pengalaman 
apapun dalam struktur ME, baik sebagai 
Kormep maupun Korda atau apapun. 
Tongkat estafet ini terlalu cepat kami 
terima. Saya takut dan merasa tak mampu, 
ingin menolak perutusan ini, karena 
menurut saya sebagai Kordis harus 
memiliki pengetahuan yang luas, dikenal 
oleh banyak orang, juga berpenampilan 
baik/fisik yang bagus, memiliki fasilitas 
penunjang kegiatan, serta   waktu yang 
cukup. Saya juga takut dan cemas kalau 
kegiatan ini terjadi pada saat yang 
bersamaan dengan kegiatan rutin, di 
mana kami berdua harus meninggalkan 
tugas karena kami berdua bertugas pada 
satu instansi yang sama.

Aku tak berdaya; syukurlah, semua 
pasutri tim menguatkan kami. Setelah 
melalui berbagai proses, akhirnya kami 
menerima tugas sebagai kordis. Ini 
realita yang harus kami hadapi. Hanya 
satu yang ada di benak dan batin kami, 
yaitu panggilan untuk melayani bukan 
memimpin dan menggembala.

Setelah direnungkan dan diresapi, 
memang benar yang penting kita mau 
dulu,   yang lainnya Tuhan pasti akan 
membuat kami mampu dan melengkapinya 
menurut cara-Nya dan pasti baik buat 
berlangsungnya gerakan ME, khususnya 
ME Distrik III JOGLOLANG. Kini kami, Agus-
Vero, berserta Pastor Paulus Susanto siap 
menjalankan tugas sebagai Ecclesial 
Tim periode 2018–2021. Kami percaya 
para Pasutri Tim akan mendukung serta 
meringankan langkah kami dan pasti 
mendukung program kami. Kiranya Tuhan 
Yesus memberikan jalan dan kelancaran 
selama kami melaksanakan tugas 
panggilan ini. Terimakasih buat semua 
Tim dan Pastor yang telah mendukung 
kami, We Love You We Need You. ■/BI/KT
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Oleh: Pasutri Ferdy-Naniek, Jakarta

Takdir Tak Terelakkan
KEGIATAN

karena ternyata..., di sana telah hadir 
Pastor Susilo Nugroho CP beserta seluruh 
tim yang akan memberi enrichment, 
terdiri dari Pasutri Elly-Rusli dan Pasutri 
Ronny – Wulan, lengkap dengan tim puji-
pujiannya.

Enrichment kali ini adalah The 
Unavoidable Destiny – Takdir yang tak 
terelakan. Yah..., sebuah topik yang cukup 
berat untuk dibicarakan. Penulis teringat 
saat mengikuti WeekEnd ME dulu, betapa 
mulut ini terkunci rapat, tak mampu bicara 
dalam sharing tentang kematian. Perasaan 
takut, galau, bingung memikirkannya. 
Hanya air mata yang tanpa disadari deras 
mengalir. Memang waktu itu tak pernah 
terpikir atau memikirkannya. Kali ini kita 
diajak untuk mempersiapkan diri dalam 
menyambut takdir dengan baik dan 
bijaksana. Sebenarnya majalah Relasi No. 
71 bulan Juni 2017 dalam sajian utama, 
Pasutri Elly – Rusli telah menulis tentang 
hal ini dengan judul If tomorrow never 
comes.

Enrichment ini dibagi dalam 4 sesi, 
dalam bentuk sharing oleh pastor dan tim 
yang kemudian dilanjutkan dengan BPS 
antar suami-istri, disusul dengan diskusi 
kelompok kecil terdiri dari dua atau tiga 
pasutri. Ada juga sharing dari dua anggota 
ME yang telah ditinggal oleh pasangannya. 

Suasana hening terjadi setelah 
dibacakan pertanyaan yang harus di BPS-
kan, semua peserta berkonsentrasi menulis, 
kemudian terdengar suara berbisik antar-
pasangan. Kalau diperhatikan secara 

Sesuai kesepakatan, pagi itu, Sabtu 
25 November 2017, belasan pasutri 
komunitas ME St. Bonaventura telah 
berkumpul di halaman Gereja untuk 
bersama-sama berangkat ke Sentul. 
Selama dua hari, kami akan tinggal di 
Rukun Senior Living yang berada di 
Darmawan Park, Jalan Raya Babakan 
Madang, Sentul, Bogor untuk mengikuti 
acara enrichment. Sengaja kami 
berangkat pagi-pagi untuk menghindari 
kemacetan. Ada sebagian peserta yang 
berangkat langsung ke Sentul. Benar juga, 
rombongan kami yang terdiri dari 8 mobil 
beberapa kali bermacet ria. Jarak Jakarta 
– Sentul yang hanya 30 kilometer harus 
ditempuh lebih dari satu setengah jam.

Sudah siapkah kita menyambut 
takdir?

Memasuki ruang pertemuan yang 
telah tertata rapi, rombongan 
kami mendapatkan surprise 

Pasutri 
Ferdy-
Naniek
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seksama ada beberapa sikap yang muncul 
di sana. Ada sebagian yang dengan relaks 
sambil senyum-senyum mensharingkan 
perasaannya. Namun, tidak sedikit 
yang terlihat terbebani. Itulah sebuah 
penggambaran tentang kesiapan 
seseorang dalam menyambut datangnya 
sang takdir. Dalam diskusi kelompok 
terungkap ada yang telah menyiapkan 
diri, termasuk telah menyiapkan baju yang 
akan dipakai saat takdir itu tiba. 

Dengan mengikuti enrichment ini, 
kami dibawa untuk melihat lebih dekat, 
lebih mengenal, tentang kehidupan ini 
serta bagaimana dalam mempersiapkan 
diri untuk menyambut kedatangan 
Kristus dan berhasil untuk dapat lolos 
uji kelayakan, kami harus tetap berusaha 
meningkatkan keselarasan relasi secara 
vertikal dan horizontal.

Vertikal: Relasi dengan Tuhan sang 
pencipta. Hidup ini adalah anugerah, kami 
diciptakan oleh Allah dengan penuh kasih. 
Selayaknya kami tetap menjaga hidup ini 
agar sesuai dengan kehendak-Nya. Allah 
selalu mau mengampuni dosa bila kami 
mau bertobat. Tuhan menghendaki yang 
terbaik bagi kami. Hendaklah kami selalu 
ingat bahwa kekayaan dan kebahagiaan 
yang terbesar adalah hidup dan ada 

bersama Allah.
Horizontal: Hubungan kami dengan 

sesama. Hidup ini adalah kesempatan 
untuk mengungkapkan rasa syukur atas 
semua kasih Tuhan yang telah tercurah 
bagi kami, dengan jalan melayani sesama. 
Hidup ini hanya sementara dan sangat 
singkat, sehingga pergunakanlah waktu 
yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. 
Sudahkah kami menjalankan amal kasih 
bagi sesama? Mereka adalah; pasangan 
kami, orangtua kami, keluarga kami, 
sahabat kami, orang miskin dan terlantar 
di sekitar kami, juga termasuk mereka-
mereka yang memusuhi kami. Kepada 
mereka hendaklah saling menghargai, 
saling menerima, saling mengampuni 
dan saling mengasihi, banyak memberi 
dan menolong. Dalam hidup ini kami 
mempunyai tanggung jawab menjadi 
penyalur berkat bagi sesama. 

Dalam pertemuan kali ini, kami juga 
mendapat penjelasan tentang persiapan 
diri secara duniawi, termasuk tentang 
asuransi serta segala sesuatu tentang 
warisan. 

Hari kedua sekitar jam 12 siang Pastor 
Susilo Nugroho mempersembahkan 
Misa sebagai ungkapan rasa syukur atas 
terselenggaranya acara enrichment ini 

Peserta 
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dengan lancar. Seluruh peserta adalah 
komunitas ME dari paroki St. Bonaventura 
yang mendapatkan kenang-kenangan 
berupa tulisan yang dibacakan pastor 
sebagai berikut:

Sabda Suci 
Sabda Yesus: “Apabila Anak Manusia 

datang dalam kemuliaan-Nya dan semua 
Malaikat bersama-sama dengan Dia, 
maka Ia akan bersemayam di atas tahta 
kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan 
dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia 
akan memisahkan mereka seorang dari 
pada seorang, sama seperti gembala 
memisahkan domba dari kambing, dan 
Ia akan menempatkan domba-domba 
di sebelah kanan-Nya dan kambing-
kambing di sebelah kiri-Nya”. {Mat 25:31-
33} ■/BI/KT

Merebus pasutri warga Bonaventura???
Mempersiapkan takdir tak terduga.
Yesus Raja segala Raja, 
Menentukan hidup baru manusia.
Semangat pagi

Salam kasih (SusNugCP)

Kiri ke kanan: Rusli-Elly, Dina-Sindhu, Wulan-Roni, 
Belakang: Pastor Susilo Nugroho, CP.
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2018

13-Mar Kontribusi dari Ditrik VI Bandung (Budy-Justina) Rp  600.000 
09-Apr Kontribusi dari Paroki St.Matias Rasul (Samara) Rp  200.000 
09-Apr Kontribusi dari Distrik IV Surabaya Rp  690.000 
16-Apr Kontribusi dari Paroki MKK (Hendry-Merry) Rp  200.000 
18-Apr Kontribusi dari Paroki Ps.Minggu (Benny-Nelly) Rp  100.000 
19-Apr Kontribusi dari Paroki Trinitas & SMI Rp  400.000 
21-Apr Kontribusi dari Paroki Yacobus (Andreas-Mimi) Rp  300.000 
30-Apr Kontribusi dari Paroki Blok B (Erni-Philip) Rp  200.000 
30-Apr Kontribusi dari Paroki Bonaventura (Patrick-Paula) Rp  600.000 
16-May Kontribusi dari Paroki St.Anna (Sugeng-Anti) Rp  500.000 
28-May Kontribusi dari Distrik IV Surabaya Rp  2.485.000 
06-Jun Kontribusi dari Paroki Stella Maris (Frank-Mey2) Rp  250.006 

Rp 6.525.006

Kontribusi R75
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Our Love Story Gala Dinner 

Every Love Story is Beautiful,
but Ours is My Favorite!
Oleh: Pasutri Robert-Yanti, Jakarta

KEGIATAN

perceraian tertinggi di Asia Pasifik. Pada 
tahun 2015 lalu, setiap satu jam terjadi 40 
sidang perceraian atau ada  sekitar 340.000 
lebih gugatan cerai. 

2. Dampak Perceraian
Perceraian bukan hanya menurunkan 

kualitas hidup pasangan, namun juga 
menimbulkan berbagai penyakit sosial yang 
mengganggu kesejahteraan masyarakat, 
seperti narkoba, perselingkuhan, generasi 
yang apatis, depresi, naiknya angka tindak 
kriminal anak dan lain lain. 

3.	 Bonus	Demografi
Indonesia akan mendapatkan bonus 

demografi di tahun 2035 nanti. Bonus 
demografi adalah sebuah situasi di mana 
suatu wilayah atau negara memiliki jumlah 
penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) 
lebih banyak dibandingkan dengan usia 
non-produktif (usia 65+).  Dikatakan sebagai 
“bonus” karena kondisi ini tidak terjadi 
secara terus menerus melainkan hanya 
terjadi sekali dan tidak bertahan lama. 

Apabila ingin memperoleh manfaat 
besar dari bonus demografi, kita harus 
memiliki sumber daya manusia yang 
berkualitas. Karena dengan adanya 
masyarakat yang berkualitas dapat 
meningkatkan pendapatan perkapita suatu 
negara apabila ada kesempatan kerja yang 
produktif.

4. Gerakan Konkrit
Memahami berbagai hal di atas tadi, 

Setiap pasangan memiliki cerita 
cinta mereka masing masing yang 
bisa menginspirasi serta menjadi 

pembelajaran bagi pasangan lainnya. 
Mengacu pada visi misi ME,  yaitu CINTAI SATU 
SAMA LAIN SEPERTI AKU MENCINTAIMU, 
Menyatakan nilai-nilai Perkawinan dan 
Imamat dalam Gereja dan di seluruh 
dunia, ME Paroki Asisi Tebet tergerak untuk 
mensosialisasikan pentingnya menjaga 
relasi dan terus menumbuhkan cinta dalam 
hubungan suami istri sepanjang hidup 
pernikahan dalam menghadapi berbagai 
kebahagiaan maupun tantangan. 

Latar belakang yang menggerakkan 
semangat membagikan pentingnya 
membangun relasi dalam kasih.

1. Tingkat Perceraian Indonesia
Suatu kenyataan yang  sungguh 

memprihatinkan bahwa Indonesia 
merupakan negara dengan t ingkat 

Pasutri Robert-Yanti
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kita sebagai anggota ME yang dibekali 
dengan berbagai teknik membangun relasi, 
memiliki tugas untuk melakukan sebuah 
gerakan konkrit yang hidup di tengah umat 
serta memiliki dampak langsung untuk 
merealisasikan visi ME yaitu CINTAI SATU 
SAMA LAIN SEPERTI AKU MENCINTAIMU, 
Menyatakan nilai-nilai Perkawinan dan 
Imamat dalam Gereja dan di seluruh dunia,

ME Asisi Tebet ingin mengajak aktivis 
ME, para pemerhati keluarga, keluarga muda 
untuk:

• Bersama-sama menyosialisikan betapa 
berharganya pasangan kita sehingga 
penting sekali menjaga keharmonisan 
relasi suami-istri sebagai tiang utama 
kebahagiaan keluarga 

• Berperan serta dalam meminimalisir dan 
mencegah munculnya penyakit sosial di 
lingkungan kita

• Menyosialisasikan pentingnya komunitas 
ME dan mengajak lebih banyak orang 
untuk bergabung

• Meminta dukungan dari berbagai pihak 
dengan pemikiran dan misi yang sama 
untuk terealisasinya kegiatan komunitas 
kasih yang memiliki dampak konkrit bagi 
gereja dan masyarakat

Acara Fund Raising Gala Dinner
ME Asisi Tebet telah merancang sebuah 

program berkesinambungan dengan 
tema Our Love Story, dimulai dengan 
kegiatan sosialisasi program, talk show dan 
penggalangan dana di Our Love Story Night, 
Fund Raising Gala Dinner yang diadakan 
pada hari Sabtu 19 Mei 2018. Acara tersebut 
diselenggarakan untuk menghimpun, 
menyatukan dan membina relasi pasutri 
dalam sebuah pentas seni musik, lukisan, 
fashion show, talk show, lelang, dan dinner.

Di samping untuk menggalang dana 

guna mendukung kegiatan-kegiatan 
ME (Marriage Encounter) Paroki Santo 
Fransiskus Asisi Tebet Jakarta Selatan, acara 
ini diadakan sebagai ajang pertemuan dan 
perbaikan relasi pasutri dalam nuansa yang 
berbeda, lebih santai dan mesra. 

Dengan dibuka doa oleh  Pastor 
Nobertus Desiderius, OFM Cap, kami 
bersyukur kepada Tuhan yang telah 
mengijinkan kami berkumpul dengan para 
undangan yang memiliki visi, misi dan 
harapan yang sama. Kami senang sekali bisa 
berbagi dengan sekitar 100 orang peserta, 
3 orang pastor dan para pendamping serta 
pengurus Marriage Encounter Jakarta. 
Dari peserta yang hadir, mayoritas belum 
menjadi anggota ME, sehingga harapan 
kami untuk mensosialisasikan komunitas 
ME bisa terlaksana.

Pastor Nobertus Desiderius, OFM. Cap 
sebagai pastor pendamping ME Paroki  
Santo Fransiskus Asisi Tebet, Pastor 
Fransiskus Asisi Susilo Nugroho, CP sebagai 
pemerhati relasi,   Pastor Antonius Sarto 
Mitakda, SVD sebagai Pastor Pendamping 
ME Distrik I Jakarta, turut berperan aktif 
menyumbangkan lagu dengan judul “Sewu 
Kutho” untuk dilelang sehingga acara lebih 
meriah dan hidup.

Lelang lukisan karya Anfield Wibowo, 
lelang kebaya karya disainer Liesna, 
lelang lagu dari Jonas dan istrinya   Anda 
(Asmirandah) dengan judul “Hidup Ini Adalah 
Kesempatan” juga turut menambah suasana 
lebih semarak serta menggembirakan 
bagi yang hadir. Dukungan dan kerjasama 
dengan The Hook, Motion band, RedLink, 
Galeri Liesna, Bella Donna, Anfield Wibowo, 
Tumbuhejo Farm, Resourceful Parenting 
Indonesia, Paroki Santo Fransiskus Asisi- 
Tebet, Jakarta Selatan, ME Indonesia, 
Asmirandah & Jonas Rivanno, membuka 
wawasan relasi dan jaringan pelayanan 
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secara lebih luas. Walau berbeda, namun 
satu cita-cita membina relasi pasutri agar 
lebih baik. Hal ini juga sebagai perwujudan 
kegiatan nyata dari Tema Aksi Puasa 
Pembangunan (APP) 2018 Keuskupan 
Agung Jakarta yaitu: Amalkan Pancasila 
“Kita Bhinneka Kita Indonesia”.

Talk Show
Salah satu acara penting dalam 

gala dinner yang kami adakan adalah 
talk show dengan tiga orang narasumber 
yang memiliki pengetahuan, pengalaman 
dan inspirasi mengenai “Menjaga serta 
Membangun Relasi Suami-Istri”. Mereka 
sharing pengalaman bagaimana menghargai 
pasangan sebagai harta paling berharga, 
sukses melewati berbagai tantangan dan 
kesulitan bahkan mampu membangun 
relasi yang lebih kuat dan kompak seusai 
mengarungi badai bersama. 

Ketiga narasumber tersebut adalah 
Ibu Diany Pranata, penulis buku mengenai 
pernikahan “Filosofi Kue Pancong 1 dan 2”, 
pasangan Asmirandah dan Jonas Rivanno, 
artis dan aktivis pelayanan rohani yang 
memiliki pengalaman tantangan luar biasa 
untuk mempertahankan pernikahannya. 
Dari talk show tersebut, kami mendapatkan 
inspirasi membangun sikap yang tepat di 
setiap siklus kehidupan pernikahan, mulai 
dari masa romans, masa jatuh dan masa 
bangkit kembali untuk memutuskan tetap 
mencintai pasangan dalam keadaan apa 
pun. 

Ketiga narasumber tersebut melihat 
tantangan sebagai anugerah yang membuat 
relasi mereka menjadi semakin kuat, 
melalui komunikasi kasih, rasa percaya dan 
pengampunan, akhirnya menjadi berkat 
dan berkat itu bukan untuk disimpan, 
namun dibagikan pada banyak orang. 
Kami terinspirasi untuk lebih menghargai 

pasangan, terus menerus meningkatkan 
kemampuan komunikasi, rendah hati 
untuk mengampuni dan mensyukuri 
semua pengalaman sebagai berkat untuk 
dibagikan pada orang lain agar semakin 
banyak orang yang memiliki penyadaraan 
dan kemampuan untuk membangun relasi 
dengan pasangannya. 

Acara ditutup dengan penyerahan 
kenang-kenangan untuk para pendukung 
acara, foto bersama, menari bersama dengan 
lagu “Hioko Tobelo” dan doa penutup.

Tindak lanjut
Sebagai kelanjutan dari Gala Dinner ini, 

kami akan melaksanakan berbagai kegiatan 
yang berkesinambungan, mulai dari open 
house, pembagian DVD talk show, rekoleksi, 
kerjasama dengan berbagai organisasi 
struktural dan kategorial di paroki,  
penulisan artikel, kunjungan ke lingkungan 
dan SKKL, lomba tips membangun relasi, 
serta berbagai kegiatan yang menyasar 
pada pasutri muda untuk lebih siap dan 
memiliki kemampuan untuk menjaga 
serta membangun relasi suami-istri yang 
membahagiakan.

Seluruh panitia ME Asisi Tebet 
mengucapkan terima kasih banyak 
kepada Koordinator Distrik Jakarta, Acu-
Pocky, pendamping ME Asisi Tebet Yuyu-
Martio, pendamping ONA Cecil-Irwan, 
Pastor Nobertus Desiderius, OFMCap, 
Pastor Fransiskus Asisi Susilo Nugroho, CP,    
Pastor Antonius Sarto Mitakda, SVD, para 
undangan, para sponsor, serta semua 
anggota ME Paroki Santo Fransiskus Asisi 
Tebet Jakarta Selatan yang telah memberi 
dukungan selama persiapan sampai 
pelaksanaan acara sehingga acara bisa 
berjalan dengan lancar, bermanfaat dan 
menyenangkan. We Love You, We Need You. 
■/KT
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Rubrik ini memuat sharing para pasutri yang baru saja mengikuti 
WEME. Mereka berbagi pengalaman dan kisah bagaimana 

berproses dan memperoleh kahangatan relasi./Red

Pengalaman Mengikuti
WeekEnd Marriage Encounter

SEPUTAR ME

banyak orang bilang, “Nyesel gak ikut WE ME 
sejak dulu-dulu”, maka bagi kami,18-20 Mei lalu 
memang sudah waktu yang paling “pas”..., cocok 
dengan jadwal kesibukan kami & terutama cocok 
dengan “kesiapan hati kami”. Setelah menikah 
hampir 36 tahun, Tuhan baru “membuka mata hati 
kami” untuk mengikuti WEME. Pendorong utama 
kami mengikuti WEME adalah saat mendengar 
kawan baik kami, Pasutri Liem Swie King & Lucy, 
tentang betapa asyiknya menjadi bagian dari KD 
(Kelompok Dialog) yang sudah berjalan selama 8 
tahun & bagaimana ME sangat bermanfaat bagi 
kehidupan perkawinan mereka. Itulah sebabnya 
kami pun sangat antusias untuk ikut serta WEME.

Selama mengikuti WEME, pengalaman yang 
paling mengesankan adalah saat kami diharuskan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berat, 
yang dalam kehidupan selalu dihindari, seperti 
tentang Kematian. Dalam WEME ini kami seperti 
diingatkan bahwa betapa berharganya waktu 
kebersamaan yang Tuhan ijinkan kami nikmati 
bersama pasangan. Betapa beruntungnya masih 
beroleh kesempatan untuk menunjukkan kasih 
sayang & perhatian pada pasangan, masih bisa 
mengoreksi diri untuk menjadi pasangan hidup 

Angkatan 419, 18-20 Mei 2018

Pasutri Harry-Yuyun

Apa kata mereka?

Pasutri Harry-Yuyun
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Pertama kali kami mendengar tentang 
ME (Marriage Encounter) adalah dari cerita 
Almarhum Sr. Hanita, CB, kakak sulung Harry, 
suamiku. Beliau dulu sering menyarankan kami 
untuk ikut WEME. Namun, saat itu rupanya 
memang belum tepat waktunya bagi kami, baik 
karena terbentur dengan berbagai kesibukan, 
maupun karena selalu merasa dalam perkawinan 
kami semua baik-baik saja.

Kami menikah 11 September 1982. Bila 
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ternyata masih dapat ditingkatkan menjadi 
semakin baik lagi. Komunikasi kami berdua, yang 
kami pikir sudah lancar dan tanpa masalah, kini 
menjadi makin naik kelasnya. Kami benar-benar 
merasakan bahwa WeekEnd ME ini adalah 
berkat dan anugerah luar biasa yang Tuhan 
berikan untuk kami. Kami benar-benar bisa 
makin menghayati kehidupan cinta kami sebagai 
pasangan suami-istri. Juga yang tidak kalah 
penting adalah, kini kami telah menjadi bagian dari 
komunitas keluarga besar ME yang penuh cinta 
ini.

Buat pasangan-pasangan yang masih 
mikir-mikir untuk mengikuti WeekEnd ini, kami 
menganjurkan, jangan ditunda, tak perlu pikir 
panjang-panjang lagi, segera ambil kesempatan 
WEME dan rasakan sendiri berkat yang luar 
biasa ini yang akan diperoleh. “Terima kasih untuk 
Pastor Hendra Winata, Tim Pasutri dan seluruh 
Panitia WEME, GBU always”

Pasutri Keyne-Bea
Setelah mengikuti WeekEnd ME, kami 

merasakan bahwa relasi/hubungan suami-
istri kami yang tadinya kami pikir sudah baik, 

yang lebih baik lagi.
Setelah mengikuti WEME, rasanya hati 

lebih ringan & gembira. Komunikasi lebih 
terbuka & lancar. Kami makin menunjukkan 
rasa sayang terhadap pasangan, makin mesra 
& saling memperhatikan. Dalam lingkup 
terdekat, pertemanan & keluarga besar, kami 
pun menyarankan mereka untuk mengikuti 
WE ME. Sangat terasa sekarang bahwa kami 
memiliki keluarga besar baru: Keluarga Marriage 
Encounter.

Harapan kami, “euphoria” setelah WEME 

bisa berlanjut terus dalam kehidupan kami 
selanjutnya. Kami sepakat untuk menjalani 
hari-hari kami dengan kebersamaan yang lebih 
total, lebih saling membahagiakan pasangan, 
mensyukuri WAKTU yang dikaruniakan Tuhan 
pada kami dengan sebaik-baiknya. Kami juga 
berharap dapat mengikuti 6 pertemuan Bridge 
Process sampai tuntas. Semoga KD Angkatan 
419 bisa tetap kompak & menjadi grup yang 
solid, bisa bertahan untuk saling mendukung, 
menjadi “sandaran” saat dibutuhkan anggotanya.      
Tuhan memberkati... 

Pasutri Bea-Keyne
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Mengikuti WeekEnd ME belum pernah 
terlintas dalam pikiran kami sebelumnya.  Kami 
belum pernah mendengar hal ihwal tentang ME, 
sampai akhirnya saya bertemu dengan Grace, 
koordinator ME Singapore. Dari situ saya tertarik 
untuk bisa mengikuti WEME. Beruntunglah, 
pasangan saya tidak keberatan untuk mengikuti 
WEME ini. 

Melalui WeekEnd ME yang kami ikuti, kami 
berdua semakin menyadari bahwa memanglah kami 
berdua saling cinta. Melalui komunikasi dengan 
keterbukaan yang diajarkan ME dengan jalan 
dialog, segala masalah rasanya akan bisa kami 
hadapi dan jalani bersama. Terima kasih ME

Henny: Puji Tuhan kami akhirnya bisa mengikuti 
WEME. Kini kami bisa kembali membangun 
komunikasi yang lebih baik dengan saling membuka 
hati memahami satu sama lain. Setelah mengikuti 
WEME, cara pandang saya terhadap pasangan 
mengalami perubahan. Kami merasakan kehidupan 
menjadi semakin indah setelah kami semakin kompak 
dan bersemangat menjalani hari-hari ke depan. Kami 
bisa lebih mengerti untuk berbagi cinta kepada 
keluarga.

Kiko: Melalui WeekEnd ME, kami semakin 
terbuka dan semakin mengerti dengan pasangan. 
WEME telah membantu kami dalam berelasi dari 
yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kami merasa 
diingatkan selalu untuk mengutamakan Tuhan di 
dalam keluarga.

Pasutri Sunarto-Ineke

Pasutri Sunarto-Ineke

Pasutri Kiko-Hanny
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Pasutri Kiko-Hanny
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Gaudate ex Exultate
1. Panggilan Kekudusan

Gereja bersifat Kudus karena Kristus 
telah menyerahkan Diri-Nya untuk 
menguduskannya (Bdk. Efesus 5:25-26). 
Oleh karena itu, setiap anggota Gereja 
juga dipanggil menjadi kudus. Saat 
dibaptis, kita telah dijadikan anak Allah 
dan selanjutnya, wajib mempertahankan 
dan mengembangkan kekudusan di dalam 
hidup kita dengan bantuan Roh Kudus. 
Ajaran Konsili Vatikan II dan Paus Yohanes 
Paulus II kembali ditegaskan oleh Paus 
Fransiskus bahwa panggilan kekudusan 
ditujukan kepada semua dan setiap orang 
beriman, termasuk awam.

2. Makna Kekudusan
Semua orang Kristen dipanggil 

untuk menjadi orang kudus yang artinya 
mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan 
kesempurnaan cinta kasih. Menjadi kudus 
itu lebih dari baik. Baik itu adalah masalah 
moral. Kudus itu ada hubungan dengan 
Tuhan. Orang kudus adalah orang Kristiani 
(unsur vertikal) yang penuh cinta kasih 
(unsur horizontal).

Kekudusan dapat dicapai oleh 
orang-orang biasa, yang mau melatih diri 
dengan usaha yang tekun secara terus 
menerus dalam waktu yang lama. Paus 
Fransiskus menyebut kekudusan semacam 
ini kekudusan kelas menengah, dalam 
arti mengalami kesatuan dengan Kristus 
dan mereproduksi beberapa aspek hidup 
Tuhan Yesus saat Beliau berada di bumi 
dalam hidup kita sehari-hari, beberapa 

Ajaran “Gaudete et Exsultate (GeE)” 
melengkapi ajaran Konsili Vatikan 
II dalam “Lumen Gentium (LG)” dan 

ajaran Paus Yohanes Paulus II dalam “Novo 
Millennio Ineunte (NMI)” tentang kekudusan. 
Hal ini seperti tertuang dalam cara Katolik 
menuju kekudusan yang dijabarkan dalam 
4 bagian berikut.

“Bersukacitalah dan bergembiralah” 
(Matius 5:12), Yesus mengatakan hal 
tersebut kepada mereka yang dikejar-kejar 
dan direndahkan demi nama-Nya. Naskah 
ini merupakan paparan Pastor Purwa 
Hadiwardoyo MSF, dikenal dengan nama 
akrab, Romo Pung, dalam seminar yang 
diselenggarakan KWI pada Sabtu, 26 Mei 
2018 di Jakarta/Red. 

Anjuran Apostolik Bapa Suci Fransiskus tentang Panggilan Kesucian

SERBA SERBI

Pasutri Dwi-Sandra 
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seperti saat hidupNya tersembunyi sebagai 
pendoa atau pertapa; saat hidupNya di 
depan umum, contohnya sebagai guru, 
katekis, motivator; atau kasihNya kepada 
mereka yang menderita, contohnya sebagai 
advokat, penderma, pemerhati anak-anak 
yatim, orang jompo atau keluarga.

Menjadi kudus juga berarti 
mereproduksi di dalam hidup kita dalam 
beberapa aspek hidup Tuhan Yesus saat 
dulu berada di bumi: hidup tersembunyi 
(pertapa, pendoa), hidupNya di depan 
umum (membela yang kecil spt avokat dll). 
Kita masing2 mempunyai gaya yang unik 
dalam mencapai kekudusan. Kekudusan 
tidaklah lain daripada “kasih yang dihayati 
secara penuh”, hidup yang sesuai dengan 
hidup Tuhan Yesus sebagai modelnya 
(GeE.19-21).

Jangan khawatir bahwa kekudusan 
akan mengurangi energi, vitalitas atau 
kegembiraanmu. Yang benar adalah 
sebaliknya, kita akan menjadi orang seperti 
yang telah direncanakan Allah saat Dia 
menciptakan kita. Kekudusan adalah 
pertemuan antara kelemahan kita, manusia 
dengan kekuatan rahmat Allah (GeE. 32-
34).

3. Bantuan Allah demi 
Kekudusan

Kekudusan dihayati dan diusahakan 
oleh orang beriman, yang digerakkan oleh 
Roh Kudus. Kita dapat hidup suci tidak 
dengan hanya mengandalkan kekuatan 
sendiri, tetapi dengan rahmat Allah. Rahmat 
mengatasi kemampuan akal dan kehendak 
manusia. Kita tidak dapat “membeli” 
rahmat dengan usaha kita. Kita hendaklah 
menyadari, mengakui dan mensyukuri 
bahwa segala sesuatu yang baik dalam 
diri kita merupakan anugerah Allah  

(GeE. 52-56).

4. Usaha Manusia demi 
Kekudusan

Untuk memperoleh kekudusan, orang 
beriman hendaklah meneladan jejak Tuhan 
Yesus dan melaksanakan kehendak Bapa 
dalam segalanya. Menurut rasul Paulus, 
orang beriman harus hidup kudus dengan 
“mengenakan sikap belas kasih, kemurahan, 
kerendahan hati, kelemah-lembutan 
dan kesabaran” (Kol. 3:12). Kita perlu 
mengingkari diri, melayani sesama secara 
aktif, mengamalkan berbagai keutamaan, 
menyempurnakan diri melalui pekerjaan, 
membantu sesama, dan mengangkat 
masyarakat serta lingkungan hidup menjadi 
lebih baik (LG. 41-42).

Para suami-istri beriman wajib saling 
mencintai dengan setia seumur hidup, 
saling mendukung dalam rahmat. Sebagai 
orangtua, mereka wajib meresapi ajaran 
Gereja maupun keutamaan-keutamaan 
Injil di hati anak-anak mereka. Mereka 
dipanggil untuk memberi teladan cinta 
kasih kepada semua orang dan memberi 
contoh persaudaraan kasih (LG. 41).

Demi berkembangnya cinta kasih, orang 
beriman wajib mendengarkan sabda Allah 
dengan suka hati, menerima sakramen-
sakramen terutama Ekaristi, ikut serta dalam 
perayaan-perayaan liturgi, tekun berdoa 
serta jangan sampai terlekat kuat pada 
kekayaan (LG. 42). Karena manusia masih 
selalu jatuh dalam kesalahan, kita wajib 
berdoa setiap hari mohon pengampunan, 
“Ampunilah kesalahan kami” (Mat 6:12). 

Saat ini dunia dilanda sekularisasi yang 
sangat kuat. Orang beriman membutuhkan 
spiritualitas sejati yang mendalam, yang 
tidak dapat dicapai tanpa doa. Karena itu 
jemaat-jemaat harus berkembang menjadi 
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“sekolah-sekolah doa” (NMI. 32-33). Doa 
itu selalu perlu, tidak hanya untuk kaum 
religius, melainkan juga untuk kaum awam 
(NMI. 34).

Umat dihimbau untuk memberi 
perhatian besar pada liturgi Ekaristi pada 
hari Minggu dan Hari-hari Raya (NMI. 35). 
Perayaan Ekaristi pada hari Minggu layak 
dipandang sebagai jantung hari Minggu 
(NMI. 36). 

Usaha menuju kekudusan perlu 
diiringi dengan kesediaan besar untuk 
selalu mendengarkan sabda Alla dan terus 
menimba kekuatan dari Kitab Suci (NMI. 38). 
Seluruh umat beriman perlu menghargai 
dan menerima sakramen rekonsiliasi, yang 
mendamaikan para pendosa yang bertobat 
dengan Gereja dan Allah sendiri (NMI. 37).

Paus Fransiskus dalam "Gaudete et 
Exsultate" menyebutkan bahwa kekudusan 
tidak hanya ditemukan dalam diri para 
kudus dalam bentuk kemartiran, tetapi 
juga ditemukan pada orang-orang 
biasa, misalnya dalam orangtua yang 
membesarkan anak-anaknya dengan penuh 
kasih dan bekerja keras demi kesejahteraan 
keluarga (GeE. 3-9). Kita dipanggil menuju 
kekudusan dengan mengamalkan kasih dan 
memberikan kesaksian iman sesuai dengan 
panggilan hidup kita masing-masing, yang 
bertumbuh melalui tindakan-tindakan 
sederhana (GeE. 10-18).

Membiarkan diri kita bertransformasi 
diperbaharui oleh Roh, yang dapat 
tercapai selama kita setia di jalan cinta 
kasih, meskipun kadang kita melakukan 
kesalahan; terlibat dalam pengembangan 
cinta kasih, keadilan dan perdamaian (GeE. 
22-28). Kita memperlukan waktu-waktu 
hening dan berlatih untuk mengatasi 
keramaian hati yang terjadi karena banjir 
informasi pada zaman ini (GeE. 29-31).

Kita perlu mengingat bahwa seluruh 

hukum dapat diringkas dalam satu perintah, 
yaitu untuk mengasihi Allah dan mengasihi 
sesama, terutama mereka yang menderita 
(GeE. 60-62). Sabda Bahagia (Matius 5) 
adalah pedoman kita mencapai kekudusan. 
Yang bahagia ialah orang yang miskin di 
hadapan Allah, karena di dalam hati orang 
semacam itulah Allah mendapatkan celah 
untuk memasukinya (GeE. 67-70). Yang 
bahagia ialah orang yang lembut hatinya, 
sabar melihat kekurangan orang-orang 
lain, berhenti mengeluh dan justru akan 
mampu menolong mereka (GeE. 71-74). 
Yang bahagia ialah orang yang berduka 
cita, yang terhibur oleh Tuhan Yesus, bukan 
oleh dunia (GeE. 75-76). Yang bahagia ialah 
orang yang haus dan lapar akan kebenaran, 
yang bertindak adil terhadap mereka 
yang miskin dan lemah (GeE. 77-79). Yang 
bahagia ialah orang yang murah hati, 
bersedia menolong dan memaafkan (GeE. 
80-82). Yang bahagia Ialah orang yang 
murni hatinya, yang kesederhanaannya 
sampai ke lubuk hatinya, tidak hanya pada 
sikap lahiriahnya (GeE. 83-86). Yang bahagia 
ialah yang membawa perdamaian, bahkan 
kepada orang yang menjengkelkannya 
(GeE. 87-89). Yang bahagia ialah orang yang 
rela menderita demi Kristus (GeE. 90-94). 

Dalam injil Matius bab 25, Tuhan 
Yesus memberikan kriteria penting tentang 
kekudusan, yaitu tindakan positif yang 
konkret terhadap saudara-saudari yang 
sedang menderita / kekurangan (GeE. 95-
99). Kita mungkin mengira bahwa kita 
memuliakan Allah hanya dengan ibadat 
dan doa, atau hanya dengan mengikuti 
norma-norma tertentu. Kita lupa bahwa 
kita akan diadili berdasarkan apa yang kita 
lakukan bagi sesama (GeE. 100-109).

Beberapa aspek kekudusan menurut 
"Gaudete et Exsultate" (GeE. 110-157):
• Ketekunan, kesabaran dan kerendahan 
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hati
• Sukacita dan sense of humor
• Keberanian dan semangat
• Hidup dalam persekutuan
• Doa tanpa henti

Hidup Kristiani yang merupakan 
sebuah pertempuran melawan setan dan 
Tuhan telah memberi kita berbagai senjata: 
doa yang penuh iman, meditasi atas sabda 
Tuhan, perayaan Ekaristi, adorasi, sakramen 
rekonsiliasi, karya-karya kasih, hidup dalam 
komunitas, dsb. (GeE. 158-165).

Bagaimana kita dapat mengetahui 
suatu hal itu berasal dari Roh Kudus atau 
roh Setan? Satu-satunya jalan adalah 
melalui pembedaan roh (discernment) 
yang merupakan anugerah yang perlu 
kita mohon dari Tuhan. Pembedaan roh 
tidak hanya perlu pada saat-saat kita 
menghadapi situasi berat, apalagi di zaman 
ini dunia menawarkan begitu banyak 
kegiatan keliru yang seakan baik dan sah. 
Pembedaan roh perlu selalu kita lakukan 
untuk mengasah diri agar kita mampu 
mengikuti Tuhan. Di dalam keheningan dan 
doa, kita berusaha mendengarkan suara 
Tuhan maupun sesama. Dalam pembedaan 
roh, kita harus sadar bahwa “jadwal” Tuhan 
tidak sama dengan “jadwal” kita dan Tuhan 
memang menuntut banyak kepada kita, 
meskipun Beliau telah dan akan memberi 
banyak kepada kita (GeE. 166-177).

Untuk dapat menjadi kudus, kita 
perlu hidup rendah hati di hadapan 
Allah, berjalan bersama denganNya 
dan mengakui kasihNya yang luar biasa 
kepada kita. Rahmat Allah berkarya dalam 
diri orang yang rendah hati, menyadari 
keterbatasannya (GeE. 49-51). 

Sayangnya ada orang-orang Kristen 
yang terlalu mengandalkan kemampuan 
mereka sendiri, yang contohnya terungkap 

dalam obsesi pada hukum, ketelitian 
berlebihan dalam liturgi, atau usaha 
berlebihan melalui program “self help” 
atau “self fulfilment”; sehingga kehilangan 
kesederhaan dan cita rasa aslinya. Kondisi 
semacam ini merupakan suatu bentuk 
plagianisme, yang perlu diwaspadai 
sebagai suatu bentuk musuh kekudusan 
yang terjadi saat kita terlalu menekankan 
usaha manusia, yang disalurkan melalui 
aturan-aturan dan struktur-struktur Gereja 
sehingga tanpa sadar kita kurang terbuka 
terhadap karya rahmat Tuhan (GeE. 52-59).

Bentuk lain dari musuh kekudusan 
adalah gnostisisme yang mengandalkan 
iman yang terlalu subjektif dalam pikiran 
dan perasaannya sendiri. Gnostisisme sering 
menarik orang karena penampilannya 
tampak harmonis dan menyeluruh, berada 
dalam Gereja baik di antara kaum awam 
maupun para dosen filsafat dan teologi di 
pusat-pusat informasi (GeE. 36-38).

Para penganut gnostisisme mengira 
bahwa visi mereka tentang realitas itu 
sempurna, dan tidak sadar bahwa mereka 
mengingkari misteri tentang Allah maupun 
sesama. Allah itu penuh kejutan. Kita tidak 
dapat memastikan kapan dan di mana Allah 
menemui kita, bukan sebaliknya. Allah 
hadir secara misteri dalam hidup setiap 
orang, bahkan bila tampaknya hidup orang 
itu sudah sungguh rusak (GeE. 40-42).

Kebenaran Ilahi merupakan suatu 
hal yang tidak mudah dicapai. Orang 
dapat berbeda dalam memahami maupun 
menjelaskan kebenaran Ilahi dan tafsiran 
yang berbeda-beda itu justru saling 
melengkapi sehingga pemahaman kita 
akan menjadi lebih lengkap. Kita hendaklah 
menyelaraskan kehendak, usaha dan 
kemampuan kita dengan misteri dan rahmat 
Allah. (Disarikan oleh Pasutri Sandra-Dwi).  
■/KT
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Rasa "Jengkel",
Sebab dan Akibatnya

Mengganggu

Ini cerita pasangan suami-istri (pasutri), 
dari sudut pandang sang istri. Alkisah 
si Isti (demikianlah namanya dan si 

suami namanya Amin) merasa uring-
uringan lantaran kelakuan suaminya 
(Amin) yang membuat ia sulit tidur, tidak 
enak makan, napas sering ngos-ngosan 
(padahal tidak sedang olahraga lari). 

Coba saja dengarkan pernyataannya: 
“Bagaimana tidak jengkel, pulang-pulang 
pasanganku tidak masuk rumah, langsung 
ke tempat burung-burung di teras 
rumah. Si Bayu (nama burung perkutut 
kesayangan Amin) yang ditemui lebih 
dulu, diajak ngobrol, dipanggil namanya 
terus-terusan, “Bayu, Bayu, Bayu”, begitu 
akrabnya dia juga dengan klangenan 
(peliharaan) yang lainnya yang didekati 
satu persatu. Sangkar burung kenarinya 
diberi penutup kain, dipindahkan dari 
pinggiran teras rumah ke agak dalam. 
Secangkir teh panas yang telah aku seduh 
dan siapkan tidak disentuh. Dia pun malah 
terus ke meja dan menyalakan komputer 
jinjing. Entah main game atau cari-cari 
yang lainnya!

Perasaan jengkel bisa datang 
dari banyak hal sebagai pemicunya, 
sehingga rasa jengkel, mendongkol, kesal, 

Jengkel tentu amat berbeda dengan 
jengkol. Namun demikian, ada kalanya 
jengkol bisa menyebabkan rasa jengkel. 
Berbeda pula apabila rasa jengkel tidak 
bisa menyebabkan jengkolan. Efek dari 
jengkolan lebih kepada sakit tubuh, seperti 
banyak orang mengatakan asam urat, nyeri 
yang dirasakan. Lain halnya dengan rasa 
jengkel, efeknya luar biasa, bukan biasa 
di luar, tetapi biasa di dalam dan lebih 
dalam lagi. Yang sebenarnya kedua rasa 
itu, bersifat sebentar, sementara, yaitu 
apabila sudah tidak makan jengkol lagi, 
apabila perasaan jengkel sudah hilang 
karena kesadaran sudah muncul. Ah, tidak 
ada untungnya juga! Mungkin setiap orang 
pernah merasakan bagaimana jengkel itu. 
Tetapi tidak semua orang pernah merasakan 
bagaimana nikmatnya makan jengkol.

SERBA SERBI

Oleh: Pasutri Yudi-Marciana, Depok

Pasutri Yudi-Marciana 
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menyebalkan, hingga akhirnya uring-
uringan timbul. Mungkin saja ini terjadi 
pada para pasutri, antara suami dengan 
istri, istri dengan suami, bahkan orangtua 
dengan anak. 

Perbedaan pemikiran, karakter, 
pendapat, keinginan yang tidak terpenuhi 
adalah sebagai contoh berderet faktor 
yang menimbulkan rasa jengkel terhadap 
pasangan ataupun terhadap anak. 

Contoh kasus di atas hanyalah salah 
satu kejadian yang boleh jadi banyak 
dirasakan para pasutri dengan bobot 
dan cerita berbeda. Rasa jengkel karena 
situasi yang dirasakan memang bisa 
mengganggu hubungan emosi seseorang. 
Dalam hal ini sifat, sikap, karakter 
jelas menjadi penyebab timbulnya 
rasa jengkel dan lama-kelamaan akan 
menimbulkan suasana yang tidak nyaman 
dalam hubungan cinta pasangan. Akan 
mengganggu, mengurangi kebahagiaan 
dan cinta kasih pasangan yang sudah 
terbina sekian lama.

Yang menjadi pertanyaan adalah, 
“Apakah pernah berbicara kepada pasangan 
hal ikhwal yang dirasakan tentang sikap 
pasangan yang tidak peduli situasi yang 
dihadapi? Atau bahkan membiarkan 
kondisi itu berlangsung terus, pasangan 
dengan aktivitasnya sendiri? Pernahkah 
mengomunikasikan dengan pasangan 
tentang perasaan yang dihadapi? 
Bagaimana cara menyampaikannya? 
Apakah sudah memilih waktu yang tepat, 
dengan bahasa cinta yang mesra, tidak 
emosional, tidak menyalahkan pasangan, 
menjadikan suasana tetap nyaman atau 
justru membuat suasana bertambah tidak 
nyaman?”

Apa yang Saya Pikirkan?
Isti melanjutkan ceritanya: “Maksudku 

itu, kalau pulang itu ya masuk rumah dulu, 
menyapa istrinya semata wayang ini 
dengan mesra. Ucapan salam juga enggak, 
apalagi senyum sebagai kelengkapan 
salam dan sapa. Ngobrol kek basa-basi, 
“Hallo sayang bagaimana hari ini? Eh…, 
istriku tambah cantik saja.” Tidak sama 
sekali, malah burungnya yang diajak 
ngobrol. Coba kalau sudah santai dulu, 
copot sepatu, ganti baju, minum teh panas 
dengan pisang goreng hasil kebun sendiri. 
Atau bahkan menanyakan anaknya kok 
tidak kelihatan, apa belum pulang, jangan-
jangan pulang les terus mampir-mampir. 
Yah, pokoknya jangan diurusin yang bisa 
dikerjakan nanti. Memangnya aku nggak 
penting amat, ya?”

Kita seringkali memendam perasaan, 
tetapi sebenarnya bukannya memendam 
tetapi mengoleksi perasaan, menurut apa 
yang kita pikirkan. Apakah pasangan kita 
juga tidak berpikiran yang lain. Apakah kita 
sudah memberikan senyuman, sambutan 
mesra, menyapa menyalaminya dengan 
intim, berbagi perasaan yang dirasakan? 
Jangan-jangan kita hanya berpikir seturut 
kemauan sendiri, berpikir orang lain tidak 
penting. “Aku dulu dong baru kamu!” Nah, 
kalau demikian kita hanya menyalahkan 
pasangan, membenarkan apa yang kita 
pikirkan, jari kita selalu menunjuk ke 
depan. 

Apakah tidak mungkin jari ini, 
kita belokkan ke arah diri kita sendiri. 
Mengapa pula selalu orang lain yang 
bersalah, orang lain yang mesti mengikuti 
mauku, orang lain pasti yang tidak benar, 



Jun - Ags 2018R7552

orang lain yang kurang peduli? Kita hanya 
berpikir dari diri kita sendiri. 

Mengubah Perilaku
Ketika ditanyakan tentang apa 

sebenarnya yang Isti pikirkan? Ia 
menjawab: “Terus terang aku menjadi 
tidak nyaman karena merasa terganggu 
dengan kelakuan Mas Amin. Ia hanya 
mementingkan diri sendiri dengan 
kesenangannya. Karena mauku itu, mbok 
ya sedikit peduli, sedikit romantis, sedikit 
berubah, ya pokoknya sedikit-sedikit 
saja juga nggak apa-apa. “Coba Anda 
yang mengalami terus-menerus sebagai 
seorang istri, pasti juga nggak nyaman. 
Mungkin saja aku bisa mencari pelarian 
dengan nonton TV, baca majalah, atau 
apa saja yang penting supaya ia berubah 
untuk saya. Tetapi memang sudah aku 
lakukan dengan caraku sendiri, eh…, ia 
tetap tak peduli!” 

Kita sering berpikir menurut kemauan 
kita sendiri. Bisa jadi tidak pernah 
menempatkan pikiran orang lain dalam diri 
kita. Kita hanya berpikir orang lain harus 
seperti diri kita. Kita merasa berperan lebih 
banyak, lebih baik. Sehingga pelayanan 
kita perlu mendapatkan imbalan, keluhan 
harus ditanggapi. Sehingga kita hanya 
berpikir dan berpikir terus. 

Pernahkan kita juga berpikir untuk 
dia yang sebaik-baiknya, padahal yang 
sebenarnya dia sudah berpikir sebaik-
baiknya untuk kita. Sehingga perilaku kita 
tidak perlu berubah ketika kita berpikir 
untuk sama-sama yang terbaik bagi 
kehidupan bersama.

Jelas Aku Butuh
“Jadi, aku memang ingin dan butuh 

kebebasan, perhatian, dan dihargai!”, tanpa 
diminta Isti bercerita lagi. “Lho, apalagi 
Jeng?” “Ya, aku kira sudah tahulah, bahwa 
setiap orang mempunyai kebutuhan 
sendiri-sendiri dalam rangka memenuhi 
tuntutan egonya. Tidak semua orang 
kebutuhannya sama, tentu saja. Tetapi 
kami kan sudah hidup bersama dalam 
tali ikatan perkawinan. eh..., maaf ya, jadi 
ngomongin pasanganku sendiri. 

Betul lho, aku ingin juga dihargai, jerih 
payah, pengorbanan, kesabaran, ketaatan, 
kesetiaan. Bukan hanya telah dipenuhinya 
masalah sandang, pangan, tempat tinggal.” 
Isti masih meneruskan ceritanya setelah 
menghela nafas panjang: “Ya, aku juga 
mengerti kondisinya. Tak pikir-pikir aku 
ingin membicarakannya, mendialogkan 
semua itu dengan Mas Amin. Kalau 
ditanyakan, kebebasan seperti apa? Aku 
juga sulit menjawab, bingung sendiri. 
Tetapi, baiklah akan aku realisasikan 
keinginanku itu. Yang terang aku ingin 
dicintai, tetapi aku juga tidak ingin egois 
dengan mengesampingkan Mas Ami 
sebagai belahan jiwaku. Eh, jadi melo 
(maksudnya mellow?)…”

Aku ingin Melakukan
Terus apa yang ingin Isti lalukan? 

“Aku sadar dan sebetulnya ingin 
menyelaraskan perasaanku dengan apa 
yang tengah mas Amin alami, artinya 
aku ingin memahami apa yang sedang ia 
pikirkan dan alami. Karena terus terang 
aku takut kehilangan cinta kasihnya, 
takut juga mengecewakannya. Aku yakin 
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apa yang akan aku lakukan sudah benar 
dengan cara membicarakan dengan Mas 
Amin, bukan dengan orang lain. Aku ingin 
bertindak lebih dewasa dalam memaknai 
peristiwa. 

Aku ingin berubah. Tidak selalu 
menunjuk orang lain (pasanganku) tetapi 
juga diriku sendiri. Sekarang harus dapat 
memahami, memaknai bukan dengan aku 
dan dia, tetapi kami. Bila selama ini kurang 
mau, kurang berani, kurang mampu, dan 
hanya menuntut dengan perasaan negatif, 
maka akan aku ungkapkan melalui dialog, 
supaya kebutuhanku dapat dipenuhi dan 
dipulihkan dalam relasi kami.”

“Perlu diketahui, selama ini aku 
belum pernah melakukan hal yang 
distruktif, seperti mengeluarkan sumpah 
serapah, marah-marah, caci-maki, apalagi 
yang bersifat fisik, seperti menendang, 
melempar panci, piring, atau hal yang 
merusak lainnya. 

Saat ini aku hanya ingin mendialogkan 
dengannya, karena pasanganku adalah 
kekasih hatiku, belahan jiwa, maka 
aku tidak akan jengkel, (kalau jengkol 
sih masih doyan juga)”, candanya. Isti 
meneruskan: “Aku akan menyampaikan 
kepada pasanganku tentang perasaanku, 
pikiranku, kebutuhan batinku yang 
terabaikan dan juga menyampaikan 
bagaimana aku berusaha memenuhi 
kebutuhanku pada saat itu. Aku juga 
menginginkan perubahan dalam diri 
sendiri. Jadi, bukan mengubah Mas Amin. 
Hanya dengan kelembutan dan penuh 
cinta aku akan melakukannya, karena 
kami telah dipersatukan oleh Allah dalam 
ikatan pernikahan sakral.” 

Mengakhiri tulisan ini, penulis ingin 
menambahkan satu dari Lima Nasihat 
Untuk Pasangan Yang Menggetarkan Hati 
dari Paus Fransiskus: Sediakan Waktu 
(Bahkan Jika Kamu Sangat Sibuk). 

Cinta membutuhkan waktu dan 
tempat, semua di luar itu bisa di-
nomorduakan. Waktu dibutuhkan untuk 
berbicara tentang berbagai macam hal, 
menikmati waktu bersama, merencanakan 
hidup, mendengarkan satu sama lain, 
dan memandang pasangan Anda di 
mata mereka. Kadang kala masalah 
pasangan tidak besar, mereka hanya tidak 
pernah menikmati waktu bersama. 
Salam… ■/KT/BI/RB
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Oleh: Pastor ASP. Poespowardojo, O.Carm

Sukacita Injil Meneguhkan 
Kebhinnekaan Keluarga

KELUARGA KUDUS

Indahnya panggilan:  
Penuh Belas Kasih

Allah itu Maharahim, penuh belas 
kasih. “Yesus Kristus adalah wajah 
kerahiman Bapa” (Misericordiae 

Vultus, no. 1), yang siap mengampuni dosa, 
yang menerima kita seperti anak hilang 
(Luk. 15:11-32). Dasarnya ialah iman akan 
Bapa dalam Putera-Nya Yesus Kristus. 
Iman berlanjut dengan memberi diri 
dibaptis. Inilah pengalaman keselamatan, 
yaitu manusia berjumpa dengan Yesus 
Kristus, yang buahnya sukacita luar biasa. 

Paus Franciscus berkata: ”Sukacita 
Injil memenuhi hati dan hidup semua 
orang yang menjumpai Yesus. Mereka 
yang menerima tawaran penyelamatan-
Nya dibebaskan dari dosa, penderitaan, 
kehampaan batin dan kesepian. Bersama 
Kristus sukacita senantiasa dilahirkan 
baru” (Seruan Apostolik Evangelii 
Gaudium no. 1).

Kita mengalami sukacita Injil yang 
berawal dari Kerahiman Allah yang luar 
biasa. Kerahiman berawal dari kata rahim, 
yaitu tempat janin (bayi), kandungan 
seperti pengertian bahasa kita. Arti kedua 
ialah bahwa rahim bersifat berbelas 
kasih, bersifat sayang. Kata kerjanya 
menunjukkan tindakan yang mengasihani, 
yang melibatkan emosi hangat, terutama 
kepada orang kecil, lemah dan patut 
dikasihani, misalnya anak kecil dan bayi. 
Lihatlah bagaimana seorang perempuan 
yang mengasihani anak kandungnya. 

Yesus mencerminkan kerahiman 
dalam hidupnya. Dia itu wajah kerahiman 
Bapa. Yesus dan Bapa mencerminkan 
kerahiman yang tak terpisahkan. Dia dan 
Bapa adalah satu (Yoh 10:30). Dia mudah 
tergerak oleh belas kasih, misalnya begitu 
melihat banyak orang terlantar seperti 
domba tak bergembala, lalu Ia mengajak 
orang-orang untuk minta kepda pemilik 
tuaian mengirim pekerja lebih banyak 
(Mat 9: 36-37); Dia sebenarnya mau 
beristiahat di tempat sunyi bersama 
murid-murinya, begitu melihat orang 
banyak, lalu mengajar dan kemudian Ia 
memberi makan 5000 orang dari lima 
roti dan dua ekor ikan (Mrk 6: 30-43). 
Di Nain Tuhan menghidupkan kembali 
anak tunggal seorang janda yang akan 
dikuburkan (Luk 7:11-17).

Pastor  
ASP. Poespowardojo, 
O. Carm
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Sukacita Injil
Sukacita berbeda dengan senang yang 

cenderung mengarah pada perasaan puas 
dan lega, tanpa susah dan kecewa. Lawan 
senang ialah sedih. Sukacita bersumber 
pada pengalaman batin, tepatnya 
pengalaman iman yang berasal dari Allah. 
Sedangkan senang berasal pengalaman 
dari luar, misalnya seorang anak senang 
karena dipuji ayahnya, sebab prestasi 
belajar amat baik. Yesus itu sumber dan 
pusat sukacita, hanya Yesuslah yang bisa 
membuat kita bersuka cita. Hanya berkat 
Injil kita bersukacita. Orang Kristen adalah 
orang yang berbahagia-bersukacita, 
karena Injil, kabar yang menggembirakan. 
Kapan kita mengalami Sukacita Injil? 
Jawabnya, pada saat kita bertemu atau 
berjumpa dengan Yesus yang cinta-Nya 
tak berkesudahan dan rahmat melimpah 
tak habis-habisnya(bdk EG no. 11).

Sukacita Gereja
Tuhan tidak menyelamatkan manusia 

orang per orang, lepas satu dari yang lain, 
tetapi secara bersamaan tanpa perbedaan. 
Semua mempunyai martabat sebagai 
anak-anak Bapa di surga. Ini berarti bahwa 
kita menjadi saudara dengan Kristus. Dia 
adalah yang sulung di antara banyak 
saudara (Rom 8:29). Jadi kita sama-sama 
putra Bapa. Bersatunya atau berkumpulnya 
semua orang dengan saudara sulung kita 
adalah GEREJA, yaitu yang dikumpulkan, 
dipersatukan dengan Kristus. Gereja 
adalah persekutuan, paguyuban atau 
persaudaraan dalam Kristus.

Sukacita keluarga
Kita adalah umat Allah memang harus 

bersukacita karena Sukacita Injil secara 
konkret kita alami sesuai panggilan hidup 

kita masing-masing, baik sebagai imam, 
pelaku hidup bakti (biarawan-biarawati) 
maupun awam yang pada umumnya hidup 
berkeluarga. Di mana letak sukcita Injil 
dalam hidup perkawinan-berkeluarga? 
Ada 4 hal yang mendasari, meneguhkan 
dan memperkuat sukacita keluarga, 
yaitu panggilan hidup berpasangan, 
yang menjadi pasangan sakramental, 
dengan sebutan Gereja rumah tangga 
dan didukung spiritualitas perkawinan-
keluarga.

1. Panggilan Berpasangan
Manusia laki-laki-peremuan sama 

martabatnya, namun sekaligus berbeda: 
baik fisik, gaya kepribadian maupun 
penampilan. Justru berbeda itulah maka 
keduanya saling tertarik dan saling 
membutuhkan. Perempuan penolong 
yang sepadan bagi laki-laki dan partner 
sederajat dan sangat dekat (Kej 2:18). Ada 
rasa tertarik antara keduanya dan berlanjut 
terus, sehingga keduanya membangunn 
kebersamaan yang diteguhkan secara 
resmi dalam ikatan perkawinan sebagai 
perwujudan hidup berpasangan. Mereka 
membentuk pesekutuan hidup dan 
cinta kasih ang mesra (KGK 1660). 
”kepriaan” dan “kewanitaan” itu baik 
dan dikehendaki Allah. Keduanya 
bermartabat sama “menurut citra Allah”. 
Mereka menceminkan kebijaksanaan dan 
kebaikan Pencipta (KGK no 369).

2. Menjadi Pasangan Sakramental
Hidup berpasangan itu pada 

dasarnya luhur, suci dan mulia, karena 
memang dikehendaki oleh Tuhan. 
Namun, perkawinan bagi umat Kristiani 
mempunyai nilai plus, jika dibandingkan 
perkawinan non-kristiani yang tidak 
dibaptis. Perkawinan antara dua oang yang 
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dibaptis diangkat oleh Kristus ke martabat 
sakramen (KHK, kan 1055), sehingga 
menjadi pasangan sakramental. Kapan 
menjadi pasangan sakramental? Sejak 
keduanya mengucapkan janji perkawinan 
di hadapan imam dan dua orang saksi. 
Lalu keduanya terikat dan secara eksklusif 
masuk dalam Persekutuan suci dengan 
Kristus seumur hidup. Ikatan ini tak bisa 
dipisahkan, selain oleh kematian. Dalam 
perkawinan kristiani Yesus sendiri, hadir, 
hidup mendampingi dan meneguhkan 
pasangan ini.

Perjumpaan dengan Kristus melaui 
Sakramen Perkawinan membawakan 
Sukacita Injil ( EG no. 11). Allah Tritunggal 
hadir dalam hidup berkeluarga. Cinta 
mereka manusawi sekaligus ilahi, sehingga 
bernilai sakramental. Kristus menjadi 
pendamping dan teman seperjalanan 
dalam bahtera rumah tangga, sekaligus 
menjadi kekuatan yang menyatukan cinta 
suami-istri dalam suka dan duka, untung 
dan malang, sehat dan sakit, Kristus selalu 
setia pada kita.

Inilah Sukacita keluarga kristiani 
yang membanggkan. Semakin keluarga 
menyatu dengan Kristus, semakin 
mengalirkan Kristus. 

3. Sebutan Indah: Gereja Rumah Tangga
St Yohanes Krisostomus (349-407): 

”Keluarga Katolik adalah Gereja rumah 
tangga”. Seperti Gereja demikian pula 
gereja rumah tangga semakin hidup 
semakin mengalami Sukacita dengan 
Kristus, asalkan Kristus sungguh menjadi 
pusat keluarga, tidak hanya bahagia, 
malahan menjadi suci, bahkan diberi 
gelar kudus oleh Gereja, bukan hanya 
imam, biarawan-biarawati. Contoh: Santa 
Monica (331-387), seorang ibu rumah 

tangga, ibu St Agustinus(354-430). Ibu dan 
anak menjadi suci. Contoh lain, orangtua 
Santa Teresa Lisieux, pasangan suami-istri 
Loius Martin dan Zelie Guerin diberi gelar 
kudus oleh Paus Franciscus pada tgl 18 
Oktober 2015.

4. Dukungan Spiritualitas Keluarga
Suami-istri mampu melihat dan 

merasakan Kristus dalam diri satu sama 
lain dan anaknya, bahkan orang lain. 
Mereka berusaha makin menyatu dengan 
Kristus, menjadi manusia pendoa dan 
manusia ekaristis dengan jatuh bangun 
melalui spirtualitas perkawinan sebagai 
proyek seumur hidup.

Buah spiritualitas perkawinan-
keluarga (1) pengalaman batin yang 
menonjol dalam hidup doa, mendengarkan 
dan merenungkan Sabda serta menerima 
sakramen, terutama Ekaristi, (2) melihat 
sesama sebagai saudara (3) peduli dan 
melayani saudara.

Tantangan Hidup 
Semakin hidup dalam kesalehan, 

keluarga semakin menghadapi tantangan 
beraneka ragam, tetapi secara khusus 
yang kita bahas tantangan yang berkaitan 
dengan Kebhinnekaan dan Pancasila

Pertama
Adanya  Kebhinnekaan  a tau 

keberagaman di Indonesia adalah 
anugerah Tuhan yang patut kita syukuri 
dan banggakan, bukan untuk kita 
perdebatkan atau pertentangkan satu 
sama lain. Bandingkan Indonesia itu 
bagaikan suatu taman dengan bunga 
beraneka ragam jenis dan warnanya, 
indah dan asri. Inilah Indonesia, Bhinneka 
Tunggal Ika. Namun, yang kita hadapi 
saling bermusuhan, sesama bukan lagi 
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saudara, tindak kekerasan dan tak mau 
bertoleransi. 

Kedua
Berkaitan dengan Pancasila, Gereja 

memandang Pancasila sebagai wadah 
kesatuan dan persatuan nasional dan 
menerima Pancasila sebagai landasan 
yang sungguh-sungguh menjadi 
pemersatu pelbagai golongan di dalam 
masyarakat Indonesia (Lih. Dokumen 
KWI, Umat Katolik Indonesia dalam 
Masyarakat).

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) dalam 
kaitan dengan Pancasila menentukan 
tema Arah Dasar KAJ 2016-2020 ialah 
Amalkan Pancasila: Kita Bhinneka – Kita 
Indonesia. Arah Dasar ini membangkitkan 
gairah umat melalui Mars Ardas KAJ 2016-
2020, Bait pertama:

Gereja Keuskupan Agung Jakarta
Persekutuan dan Gerakan umat Allah
Membawa Sukacita Injil
Mewujudkan Kerajaan Allah
Dengan mengamalkan Pancasila

Tujuannya ialah memantabkan 
Pancasila. Bukan hanya bangga “Saya 
Idonesia, Saya Pancasila”, tetapi benar-
benar pancasilais yang nampak dari 
perilaku, baik warga elit, maupun warga 
negara lainnya hingga ke lapisan bawah. 
Tahun 2018 Ardas memasuki Sila ke-3 
dari Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. 
Kita diingatkan bahwa ”Kita 100% warga 
Gereja, 100% Warga Negara Republik 
Indonesia”. Cinta Gereja sama pula cinta 
pada tanah Indonesia. Keduanya tak 
terpisahkan, bagaikan sepasang sayap.

Mengapa mengamalkan Pancasila? 
Karena Pancsila adalah ungkapan 
nilai-nilai dasar hidup bernegara yang 

berakar di dalam budaya dan sejarah 
suku-suku bangsa kita. Pancasila, baik 
secara keseluruhan, maupun sila demi 
sila, merangkum nilai-nilai dasar hidup 
manusiawi, sejalan dengan nilai yamg 
dikemukakan oleh ajaran dan pandangan 
Gereja Katolik (Lihat Dokumen KWI, Umat 
Katolik Indonesia dalam Masyarakat 
Pancasila).

Peran Orangtua
Bukan hanya guru atau pemerintah 

yang berperan, tetapi orangtua dalam 
keluarga. Mengapa? Orangtua adalah 
guru dan pendidik pertama dan utama 
bagi anak-anak sejak usia dini. Alangkah 
bangga, bila dalam keluarga, orangtua 
berhasil menjadi teladan dan panutan bagi 
anak-anak mereka. Ada suasana kasih dan 
adil, baik yang dialami di antara suami-
istri maupun bersama anak-nak mereka. 
Misalnya bisa bersikap adil penuh kasih 
dalam kebersamaan dengan sikap toleran 
dan komunikatif yang hidup dan lancar. 
Bukan itu saja, keluarga juga menjadi 
berkat bagi lingkungan di paroki dan 
masyarakat; anak juga dilibatkan dalam 
kegiatan paroki sesuai usia anak, seperti 
usia bina iman usia dini, putra-putri altar 
atau kemudian OMK dan seterusnya.

Mengapa bisa demikian? Sukacita 
Injillah yang meneguhkan keluarga yang 
sedemikian ini. Sukur kepada Allah. ■/KT
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MENGENAL ME

Banyak di antara kita sudah lama 
mengikuti WeekEnd ME, atau mungkin 
ada yang bahkan sudah lupa tepatnya 
kapan. Kami pikir, ada baiknya kalau kita 
mengingat kembali unsur-unsur penting 
dalam berelasi sebagai pasutri yaitu 
tentang “Komunikasi Perasaan”. Memang 
ada banyak cara berkomunikasi, tetapi 
Marriage Encounter mengajarkan kepada 
kita bahwa aspek yang paling penting dari 
komunikasi yang baik dan berhasil dalam 
kehidupan perkawinan adalah berbagi 
pikiran dan perasaan secara terbuka dan 
jujur.

Dalam WeekEnd Marriage Encounter, 
pasti kita masih ingat bahwa peran 
tim adalah berbagi pengalaman 

hidup mereka dengan harapan bisa 
mendorong Anda untuk berkomunikasi 
dengan pasangan. Komunikasi yang baik 
sangat penting untuk perkawinan yang 
baik. Kita ingin berkomunikasi sebagai 

pasutri sesuai jati diri kita yang sebenarnya, 
jujur   dan tanpa takut ditolak. Jadi, mari kita 
luangkan waktu sebentar untuk melihat 
berbagai tingkat komunikasi.

Yang pertama, tingkat komunikasi 
terendah adalah “obrolan ringan” atau 
tingkat basa-basi saja. Pada level ini, 
kita tidak saling bertukar ide atau 
informasi, seperti: “Hai, apa kabar?” 
yang kita sampaikan sambil lalu saja. 
Kita tidak terlalu memikirkan apa yang 
kita komunikasikan dan kita juga tidak 
mendengarkan dengan baik, respon apa 
yang kita peroleh.

Mari kita simak obrolan ringan yang 
dilakukan dengan terburu-buru berikut 
ini.
 Budi: Hai, Wan
 Iwan: Oo.. Budi, Apa kabar? 
 Budi: Baik, kamu gimana?
 Iwan: Yah, begini-gini aja!
 Budi: OK.... Yah, aku buru-buru nih.
 Iwan: Nanti kita ngobrol lagi ya. . .

Dalam komunikasi di atas, tidak 
banyak pikiran yang terlibat dalam 
obrolan ringan ini. Kita lihat keduanya 
tidak saling mendengarkan dengan serius, 
apa yang mereka perbincangkan.

Tingkat komunikasi kedua disebut 
“membicarakan peristiwa/fakta”. Pada 
tingkat ini kita mengomunikasikan 
sesuatu, tetapi tidak mengungkapkan 
hal-hal pribadi tentang diri kita. Kita bisa 
membicarakan tentang cuaca, bertanya 
tentang surat atau panggilan telepon. 

Berikut ini adalah contoh pembicaraan 

Oleh: Pasutri Hardono-Ina

Komunikasi Perasaan

Pasutri Hardono-Ina

is
tim

ew
a
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pasutri pada tingkat kedua.
Anton:  Tina, kita dapat surat undangan 

seminar keuangan nih! 
Kelihatannya menarik. Saya pikir 
kita harus pergi.

Tina:  Saya belum tahu, bisakah kamu 
kasih lebih banyak informasi, 
kapan itu?

Anton:  Rabu depan mulai jam 12.00 siang 
sampai 16.00, tempatnya di Hotel 
Ibis, Jl. Sudirman.

Tina:  Saya cek jadwal saya dulu ya…
Dalam komunikasi di atas, tidak ada 

yang bersifat pribadi, hanya berita atau 
peristiwa sehari-hari yang biasa.

Pada tingkat komunikasi yang ketiga 
kita mengungkapkan sedikit tentang diri 
kita. Ini merupakan tingkat “pendapat 
atau penilaian”. Di sini ada beberapa 
risiko, karena kamu mungkin tidak setuju 
dengan saya. Saya mungkin akan membela 
pendapat saya dan kemudian bisa terjadi 
perdebatan.
Tina:  Ton, seminar itu akan 

menghabiskan waktuku hampir 
sepanjang hari. Kita sudah sering 
pergi, saya mau tinggal di rumah. 
Saya belum beresin rumah dan 
ada begitu banyak E-Mail dan WA 
yang harus dijawab. Kamu harus 
tahu itu!

Anton:  Tina, saya kan sudah mau 
pensiun; saya khawatir dengan 
kondisi keuangan kita. Kita harus 
melindungi tabungan kita dan 
seminar ini memiliki beberapa 
strategi perencanaan yang ingin 
saya pelajari.

Tina:  Yah, kalau begitu kamu bisa pergi 

sendiri.
Anton:  (kecewa) Huhh!

Dalam hal ini, kita berbagi pendapat 
dan sudah dapat mengungkapkan sedikit 
tentang cara kita berpikir. Mungkin ada 
ketidak-setujuan, tapi ini masih merupakan 
tingkat komunikasi yang cukup penting.

Tingkat komunikasi yang keempat 
adalah tingkat “perasaan”. Dalam hal ini, 
kita sudah berbagi lebih dalam, karena 
mengungkapkan perasaan yang ada 
dalam diri kita. Perasaan saya adalah milik 
saya sendiri, yang mengungkapkan siapa 
diri saya sebenarnya.
Anton:  Tina, saya bisa pergi ke seminar 

keuangan itu sendiri, kalau itu 
yang kamu mau. 

Tina:  Sebentar Ton, saya juga merasa tidak 
enak, bisakah kamu ungkapkan 
bagaimana perasaanmu, mungkin 
aku bisa lebih mengerti.

Anton:  Saya merasa ditolak ketika kamu 
menyuruh saya pergi sendiri dan 
saya tidak merasa nyaman di sana 
kalau tidak bersamamu. Lagi pula 
saya sangat memikirkan masa 
depanmu. Pada awal perkawinan, 
kita selalu merencanakan 
semuanya sendir-sendiri, ternyata 
sering gagal. Saya merasa bersalah 
karena tidak melibatkan kamu 
dan saya kan sudah berjanji 
akan melibatkan kamu. Saya 
sangat menghargai pikiran dan 
perasaanmu, jadi kita bisa belajar 
bersama dan memutuskan berdua. 

Tina:  Wah, Ton saya merasakan cintamu 
padaku melalui kata-katamu. 
Saya menghargai perhatian dan 
kepedulianmu kepadaku. Kalau 
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saya tidak ikut, saya akan merasa 
tidak bertanggung jawab tentang 
masa depan kita dan itu tidak 
adil buat kamu. Tetapi saat ini 
saya juga sangat khawatir dengan 
pekerjaan saya yang memang 
sudah menumpuk. 

Anton:  Tina, saya tidak mau kamu merasa 
tertekan dan terbebani. Nanti saya 
bantu untuk beresin rumah dan 
jawab E-Mail mu deh... 

Tina: Terima kasih, Ton. Saya menghargai 
bantuanmu. Saya akan sangat 
lega jika kamu bisa membereskan 
E-Mailku. Aku akan merasa bebas 
untuk pergi bersamamu.

Anton: Terima kasih, Tina... cup - cup 
(ciuman)

Selanjutnya, tingkat komunikasi yang 
terdalam disebut “empati”. Kita mengalami 
empati ketika kita mengidentifikasi dan 
merasakan secara mendalam perasaan 
orang lain. Kita mungkin tidak sering 
mengalami tingkat empati ini, tetapi 
ketika kita dapat melakukannya, itu 
adalah perasaan yang sangat istimewa. 
Contohnya kami merasakan empati ketika 
kami sharing tentang beberapa ketakutan 
kami yang mendalam kalau salah satu di 
antara kami dipanggil Tuhan lebih dulu 
(dialog mengenai kematian). Hasilnya, 
kami bisa saling mengetahui perasaan 
masing-masing yang sangat mendalam 
dan meraih pemahaman yang lebih 
lengkap setelah kami melakukan dialog.

Sudah sangat jelas bahwa berbagi 
perasaan itu sangat penting, kita 
akan membahas tentang perasaan 
dan bagaimana mendeskripsikannya. 
Pertama-tama, apa itu perasaan? Perasaan 

adalah suatu reaksi spontan dari dalam 
diri kita, terhadap seseorang, tempat, atau 
situasi yang saya alami atau saya pikirkan. 
Perasaan itu tidak benar atau salah. Dulu, 
sebelum mengikuti WeekEnd ME, saya 
sering enggan berbagi perasaan saya, 
apalagi berbagi perasaan marah, malu, 
takut dan cemburu. Saya senang ketika 
mengetahui bahwa perasaan itu netral, 
tidak benar maupun salah..

Ketika saya merasa marah, itu adalah 
reaksi batin spontan terhadap sesuatu. Itu 
bukan merupakan perasaan yang “buruk”, 
juga tidak ada salahnya untuk merasa 
demikian. Perasaan marah itu terjadi 
begitu saja. Bagaimana saya bertindak 
atas perasaan itu yang dapat dinilai secara 
moral, benar atau salah.

Contoh: Seseorang mengkritik atau 
menyalahkan saya. Reaksi batin spontan 
saya adalah perasaan marah. Itu datang 
secara otomatis, di luar kendali saya. 
Jadi, tidak ada masalah kita mempunyai 
perasaan marah. Perasaan marah itu 
tidak benar atau salah - itu terjadi begitu 
saja. Sekarang, apa yang harus saya 
lakukan dengan kemarahan itu? Jika saya 
memutuskan untuk memukul orang yang 
mengkritik saya - nah…, tindakan memukul 
itu yang salah (mempunyai nilai moral).

Tanggapan lain mungkin bertanya 
pada diri sendiri, mengapa saya merasa 
sangat marah? Saya mungkin merasa 
marah karena orang itu menyentuh harga 
diri saya. Mungkin ada beberapa kebenaran 
yang mereka katakan dan saya tidak suka 
mendengarnya. Kita dapat belajar banyak 
tentang diri kita ketika kita memeriksa 
perasaan kita dan apa yang kita pelajari 
biasanya sangat baik dan membuat kita 
bertumbuh.
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Berikut ini adalah hal-hal 
penting yang perlu kita ketahui untuk 
meningkatkan komunikasi. Cobalah 
untuk mengungkapkan perasaan dengan 
jelas dan gambarkan secara mendetail 
agar bisa dimengerti oleh pasangan. 
Berlatihlah untuk bisa membedakan 
mana perasaan dan mana pikiran. Kita 
harus memeriksa perasaan kita karena 
perasaan memberi kita petunjuk tentang 
apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita 
tidak bisa membenarkan perasaan kita 
sendiri, namun itu benar untuk orang 
lain. Kita harus membiarkan orang lain 
berbagi perasaan mereka tanpa takut 
dihakimi. Perlu diingat, kitalah yang harus 
bertanggung jawab atas perasaan kita 
sendiri (dari pada menyalahkan orang 
lain atas perasaan kita).

Ingat: lebih baik “I” message dari pada 
“you” message. Lebih baik kita mengatakan 
“saya merasa frustasi” daripada “kamu 
membuat saya frustasi”. Jika saya berkata 
kepada pasangan saya, “Ina, kamu tidak 
memberikan cukup waktu buat saya”, 
dia mungkin akan membela diri. Jika 

saya memeriksa perasaan saya terlebih 
dahulu, saya mungkin bisa mengatakan: 
“Ina, saya merasa kesepian ketika kamu 
sering pergi dengan teman-temanmu”. Di 
sini saya mengambil tanggung jawab atas 
perasaan saya dan tidak menyalahkan Ina. 
Ia akan lebih bersimpati dan mencoba 
memahami.

Berbagi perasaan dengan cara yang 
konstruktif seperti yang telah kami 
ilustrasikan akan membantu untuk 
membina relasi kita, jauh lebih baik dari 
pada hanya memendam perasaan kita. 
Ketika kita memendam perasaan dalam 
diri sendiri, perasan itu tetap ada. Makin 
lama makin menumpuk dan cepat atau 
lambat akan keluar, biasanya dengan 
kekuatan yang lebih besar. Ketika berbagi 
perasaan, kita tumbuh dalam pemahaman 
tentang diri kita dan pasangan kita.■/KT 

Pertanyaan Dialog 
1.  Bagaimana perasaan saya sekarang? 
2.  Sudah mampukah saya mengungkapkan 

perasaan-perasaan kepada pasangan? 
3.  BPS tentang hal itu?
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QUALITY TIME

Yang Putih atau yang Hitam
“Yang mana, yang putih atau yang 

hitam?” 
“Yang putih.” 
“Well, menurut perkiraan saya, yang 

putih menghasilkan sekitar enam pon bulu 
setiap tahun kalau mereka dicukur.” 

“Dan yang hitam?” 
“Yang hitam juga.”
Orang yang bertanya menjadi 

penasaran. “Bolehkan saya bertanya, 
mengapa engkau mempunyai kebiasaan 
yang aneh, membedakan dombamu menjadi 
domba putih dan domba hitam setiap kali 
engkau menjawab pertanyaanku?” 

Gembala itu menjawab, “Yaaah, alami 
saja, Bro. Yang putih adalah milik saya.” 

“Oooo…., dan yang hitam?” 
“Yang hitam juga,” kata gembala itu.
Anthony de Mello memberi catatan: 

Pikiran manusia membuat pemisahan-
pemisahan yang bodoh, yang oleh Sang 
Kasih dilihat sebagai Satu.

BPS: 
“Demikianlah mereka bukan lagi dua, 

melainkan satu. Karena itu, apa yang telah 
dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 
manusia” (Mat 19, 6). Bagaimana peran kita, 
suami-istri, dijalankan agar kesatuan kita 
semakin sejati, semakin sehati-sejiwa? (file: 
Chris). ■/KT

Tema Relasi edisi ini adalah hidup 
dalam kebhinnekaan. Mengenai tema 
hidup dalam kebhinnekaan ini, ada 

inspirasi dari Anthony de Mello, SJ dalam 
buku “Doa Sang Katak 2.” 

Ada seorang gembala sedang 
mengembalakan dombanya. Seorang 
yang lewat berkata, “Engkau mempunyai 
kawanan domba yang bagus. Bolehkan saya 
mengajukan beberapa pertanyaan tentang 
domba-domba itu?” 

“Tentu,” kata gembala itu. Orang itu 
berkata, “Berapa jauh domba-dombamu 
berjalan setiap hari?” 

“Yang mana, yang putih atau yang 
hitam?” 

“Yang putih.” 
“Well, yang putih berjalan sekitar enam 

kilometer setiap hari.” 
“Dan yang hitam?” 
“Yang hitam juga.”
“Berapa banyak rumput mereka makan 

setiap hari?” 
“Yang mana, yang putih atau yang 

hitam?” 
“Yang putih.” 
“Well, yang putih makan sekitar empat 

pon rumput setiap hari.” 
“Yang hitam?” 
“Yang hitam juga.” 
“Dan berapa banyak bulu yang mereka 

hasilkan setiap tahun?” 
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