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SALAM REDAKSI

Shalom,

S

egala puji syukur bagi Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan kita segala kebaikan, menjaga kita, dan beserta kita, bahkan
saat dalam situasi tersulit sekalipun. Kami senang sekali bisa bertemu
kembali dengan pembaca sekalian. Ini adalah edisi kedua Majalah SAMA
(Semper Reformanda) setelah terbit perdana bulan lalu. Majalah ini merupakan media advokasi untuk persamaan hak asasi manusia (HAM), kebebasan beribadah, keberagaman, dan berbagai isu sosial lainnya, serta
media komunikasi Komite Nasional Lutheran World Federation (KNLWF)
dengan seluruh stakeholders-nya.

PENASEHAT
Pengurus KNLWF

“Tantangan Kolektif” kami angkat sebagai tema, berangkat dari beberapa premis di masa Covid-19: semua sendi kehidupan terdisrupsi (sosial,
ekonomi, dagang, politik, dan psikososial), bukan hanya pemerintah saja
tetapi warga negara juga ramai-ramai mengalami tantangan pandemi ini,
dan semua agama tanpa terkecuali memiliki satu suara untuk membatasi
aktivitas keagamaan, mengutamakan kepentingan publik. Masih banyak
contoh kesamaan tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi
ini. Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia itu menjadi Homo Homini Socius: bahwa manusia menjadi sahabat
bagi sesama manusia..

PEMIMPIN REDAKSI
Fernando Sihotang

Akankah kita harus menunggu bencana seperti Covid-19 untuk menyadari
bahwa dunia ini selalu memberikan tantangan, dan mau tidak mau kita harus menerima dan menyelesaikannya secara kolektif.
Survei dari KNLWF tentang dampak Covid-19 terhadap pekerja informal,
survei dari PGI mengenai respon gereja dan jemaat terhadap pembatasan
sosial, bagaimana sebagian orang merespon anjuran di rumah aja dan
menjaga pikirannya tetap sehat selama pembatasan diri ini, serta beberapa aksi menolong orang lain dan tetangga mengisi rubrik Sorotan kali ini.
Berbingkai solidaritas sosial, masih tentang gerakan-gerakan kebaikan untuk membantu orang lain selama pandemi, di rubrik Sosok kami menyajikan
keteladanan yang dilakukan Togu Simorangkir. Aktivis literasi ini sedang
mendorong orang melakukan kebaikan-kebaikan kecil dengan membantu
sesamanya. Untuk mendukung tenaga medis melawan Covid-19, ia melakukan aksi Ratu Gadis Covid-19 (Rakyat Bantu Tenaga Medis Lawan Covid-19).
Di rubrik Risalah ada liputan tentang bagaimana gereja bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung pekabaran injil dan pelayanannya. Simak
dalam artikel berjudul Yesus Berteknologi. Dari Mentawai, kami menulis perkembangan dan upaya yang telah dilakukan dalam membangun
kepemimpinan pemuda untuk mendorong transformasi desa. Baca laporan
lengkapnya dalam rubrik Cerita dari Mentawai.
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Kami juga mengajak pembaca sekalian ikut merenung, mengubah sudut
pandang, tentang bagaimana sebaiknya menghadapi masa sulit selama
pandemi ini melalui rubrik
. Jangan lewatkan juga ulasan menarik di
rubrik Opini dan rubrik-rubrik lainnya.
Akhirnya, selamat membaca edisi Mei 2020. Semoga kita semua senantiasa
dalam lindungan Tuhan dan selalu menjadi suratan Kristus yang mencerminkan teladan Kristus dalam kehidupan kita bermasyarakat. Pun kritik dan
saran membangun dari pembaca sekalian senantiasa kami harapkan.
Redaksi
Semper Reformanda

Redaksi menerima berbagai tulisan, artikel, dan foto dari pembaca yang sesuai dengan konten SAMA (Semper Reformanda). Kirimkan tulisan ke redaksi
SAMA dengan format; font Times News Roman 12pt maksimum 1200 kata.
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K N LW F M E N YA PA
Shalom dan damai Kristus diam dalam kita,

T

elah lebih dari 50 hari, dunia disibukkan dengan pemberantasan
Covid-19. Karena telah menyangkut dunia, mau tidak mau perekonomian pun lumpuh. Jika perekonomian lumpuh akan berimbas
kepada yang lainnya. Inilah yang disebut dengan TANTANGAN KOLEKTIF.
Mayoritas penduduk Indonesia berada di garis menengah ke bawah.
Menurut data BPS bahwa terdapat sekitar 25 jutaan penduduk Indonesia
yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini tentulah menjadi perhatian penuh pemerintah, terlebih dalam krisis Covid-19 ini.
Salah satu identitas Lutheran yang menonjol pada saat krisis Covid
ini adalah diakonia. Kepedulian kepada sesama, terkhusus yang terdampak, sangatlah besar. Gereja-gereja Lutheran di Indonesia bergegas
memberikan bantuan sembako dan vitamin kepada warga jemaatnya.
Bantuan dikumpulkan secara internal maupun eksternal guna berdiakonia kepada jemaat terdampak Covid-19.
Diakonia adalah salah satu ciri yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Berdiakonia sebagai wujud empati. Dengan berdiakonia Tuhan Yesus menunjukkan empati-Nya kepada pengikut-Nya.
Bukan karena Dia mau dihormati atau dibanggakan, namun Dia dapat
merasakan tantangan yang terjadi pada pengikut-Nya. Benar bahwa
tantangan yang dihadapi saat itu merupakan tantangan kehidupan yaitu
kelaparan, sakit-penyakit, namun itulah cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya.
Tantangan kolektif yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini merupakan tantangan nasional. Dengan kerja kerasnya, baik pemerintah maupun gereja memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang terdampak. Sembako yang diberikan akan habis selama kurun waktu 7 hari,
setelahnya? Tantangan baru telah muncul. Pemulangan, PHK para buruh
merupakan momok bagi keluarga. Masihkah gereja dipercayai sebagai
suatu persekutuan yang menyentuh persoalan umat? Masihkah iman kokoh bertahan tanpa papan dan pangan?
Tantangan besar lainnya bagi umat beragama adalah tempat yang dianggap suci di mana umat bertemu dengan Sang Khalik, kini tidak dapat
dipakai dan bersekutu dengan umat seiman lainnya. Umat percaya bahwa di sana mereka menyembah – dan di sana ada Sang khalik, namun
larangan untuk tidak berkumpul secara berskala besar dilakukan agar
penyebaran Covid-19 dibatasi.
dan bervariasi maka bervariasi pulalah kondisi yang dihadapi. Beberapa daerah pedesaan tidak menerima kehadiran perantau pulang kampung. Sehingga penyebaran Covid-19 tidak terlalu besar di sana. Dengan demikian, beberapa gereja masih terbuka untuk penyelenggaraan
peribadahan. Dengan mengikuti protokoler pemerintah para pelayan dan
jemaat datang menyembah Tuhan di sana. Tantangan baru ini memerlukan hikmat agar kepercayaan umat kepada Sang Khalik tidak luntur.
Bahwa ibadah memerlukan tempat atau tidak, bukanlah hal yang perlu
dipertentangkan. Penyembahan yang benar adalah menyembah Allah
dalam ROH dan Kebenaran (Yoh.4: 23)

Majalah SAMA hadir dengan berbagai informasi dan opini nusantara.
Melalui kerja-kerja publikasi seperti yang ada di hadapan Anda saat ini,
harapannya dapat membuka wawasan keadilan bagi pembaca. SAMA
mewujudnyatakan Firman Tuhan yang berbuah lebat dan manis bagi
umat yang mempercayai-Nya.
Salam keadilan dan tetap sehat dalam meniti kehidupan. Tuhan Yesus
memberkati.
Salam,
Pdt. Basa Rohana Hutabarat, S.Th, M.Min
Sekretaris Eksekutif KNLWF
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Menelisik di Tengah Kegelisahan,
Perjalanan Riset KNLWF di Tarutung
Teks oleh: Melky Naibaho

Foto ilustrasi oleh: Andi Gultom

H

ari mulai gelap ketika saya tiba
di Tarutung, kota yang menyimpan banyak memori Kekristenan awal di Sumatera Utara. Udara
dingin menyambut seketika saya
keluar dari bus yang saya tumpangi
dari Pematangsiantar. Ada sedikit
keterkejutan dalam batin, saya tidak
mengira udara di Tarutung sedingin
ini. Saya coba membandingkan dengan mengingat memori kunjungan
ke kota ini. Saya yakin bahwa udara
kota Tarutung tidak sedingin ini ketika terakhir kali berkunjung ke sini.
Mungkin berkurangnya aktivitas manusia memberikan berkah tersendiri
bagi alam untuk memperbaiki dirinya.
Tiba di Loket, saya tidak diperbolehkan langsung pergi sendiri ke rumah
Sekretaris Eksekutif KNLWF Pdt. Basa
Hutabarat. Saya diminta menunggu
di loket dan akan dijemput oleh seseorang. Memang sebelum berangkat
Ibu Basa sudah mewanti-wanti untuk
tidak langsung datang ke rumah beliau. Karena dapat dipastikan saya
tidak akan diperbolehkan masuk oleh

4

pos penjagaan ke daerah kediaman
beliau. Rupanya masyarakat Tarutung cukup proaktif melindungi daerah masing-masing dari penyebaran
Covid-19.
Untuk menghilangkan kebosanan
sambil menanti yang menjemput,
saya mencoba bercengkrama dengan sopir bus yang membawa saya.
Pak Sopir bercerita dengan sedih kalau kehidupan ekonominya sangat
berat semenjak Covid-19 merebak di
Indonesia. Saya teringat selama perjalanan hanya tiga orang penumpang
di dalam bus dan hanya saya penumpang yang menumpang hingga
Tarutung. Walau demikian dia tetap
bersyukur karena mendapatkan tambahan dari pengiriman paket barang.
Menurut pengakuannya mereka sekarang harus bekerja bergantian ,
tidak lagi bekerja setiap hari seperti dulu, karena kondisi penumpang
yang sepi.
Tidak terasa percakapan kami berlangsung selama 20 menit dan
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sebuah mobil putih menghampiri,
mengajak saya ikut. Rupanya orang
yang menjemput saya sudah tiba.
Setelah berpamitan dengan Pak Supir saya langsung berangkat menuju
rumah Pdt. Basa Hutabarat. Dalam
perjalanan saya takjub dan kagum
melihat kewaspadaan warga dalam
mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Hampir di setiap akses masuk
terbangun portal untuk mencegah
orang masuk sembarangan. Akan
ada banyak pertanyaan bila orang
dari luar Tarutung hendak masuk ke
dalam. Tentu saja bila tamu tersebut
berasal dari zona merah tidak akan
diperkenankan masuk. Saya menjadi
sedikit khawatir dengan tujuan saya
datang ke daerah ini.
Kedatangan saya di Tarutung merupakan bagian dari kegiatan penelitian
yang diinisiasi KNLWF untuk melihat
kondisi sosial budaya warga gereja
di masa pandemi Covid-19. Melihat
kewaspadaan warga yang begitu
tinggi, saya menjadi ragu apakah
nantinya dapat menemui responden

S O R OTA N

untuk wawancara. Keraguan ini terus
membayangi pikiran saya sepanjang
perjalanan. Setibanya di rumah saya
langsung bertemu dengan Sekretaris
Eksekutif dan salah satu tim peneliti
yang juga calon Pendeta dan bekerja
di salah satu kantor pusat gereja di
Tarutung, Christ Desina Sianturi.

ti yang saya perkirakan, kami harus
berurusan dengan warga setempat
yang menjaga portal untuk mencegah sembarangan orang masuk. Tanya jawab pun terjadi dengan warga.
Untungnya tim yang bersama cukup
dikenal di wilayah itu, sehingga pembicaraan berjalan dengan baik.

Untuk mempersingkat waktu, kami
pun berdiskusi menentukan rencana
kegiatan yang akan dilakukan besok. Syukurlah tim yang di Tarutung

Setelah melalui prosedur pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan, kami diperbolehkan masuk
dan menemui responden. Di daerah
itu responden kami ada dua orang
ibu, satu ibu boru Hutabarat berusia sekitar 20-an dan satu lagi ibu
boru Pasaribu berusia sekitar 60-an.
Setelah berbagi tugas, saya melakukan wawancara dengan ibu boru
Hutabarat dan Christ mewawancarai
ibu boru Pasaribu. Wawancara berlangsung dengan lancar dan tentu saja untuk memudahkan proses,
sebisa mungkin mempergunakan bahasa lokal yang lebih dimengerti oleh
responden.

orang yang akan diwawancarai.
Sehingga kami bisa langsung menentukan target dan rute perjalanan
yang akan ditempuh besok. Dalam
diskusi, saya juga sempat mengutarakan kekhawatiran saya mengenai
kegelisahan warga melihat masuknya warga asing ke daerah mereka.
Apakah situasi ini akan menghambat
kami untuk menemui responden. Tim
di tarutung meyakinkan saya bahwa
kondisinya masih aman, selama ada
orang setempat yang menemani.
Keesokan harinya, Jumat 30 April
2020 kami memulai aktivitas dengan berbelanja kebutuhan dan barang-barang yang akan dibagikan
kepada responden. Tepat jam 10.00
WIB, saya bersama Chris Sianturi
bergerak menuju daerah Sitakka untuk menjumpai dua orang responden
yang sebelumnya telah memberikan
-

Setelah menyelesaikan wawancara
di daerah Sitakka, kami meneruskan
perjalanan kami ke daerah Pearaja.
Di daerah ini kami menargetkan mewawancarai tiga responden. Sambutan yang sama kami dapatkan kembali di daerah ini, tatapan kecurigaan
dan waspada dari warga sekitar.
Setelah berkomunikasi dengan warga, kami pun diperkenankan masuk
dan melakukan wawancara dengan

responden. Sayangnya salah seorang responden tidak bisa diwawancarai karena kondisi kesehatannya
tidak memungkinkan. Dari lima target
responden, hari itu kami hanya berhasil mendapatkan dua wawancara.
Keesokan harinya, Sabtu 02 Mei
2020, awalnya kami berharap dapat
memulai pagi hari, akan tetapi karena beberapa pekerjaan, kami baru
mulai bergerak siang hari. Untuk hari
ini kami akan menemui responden di
daerah Hutabarat Tarutung. Di daerah ini kami tidak menemui kendala
karena tim yang ada di Tarutung pernah pelayanan di daerah tersebut.
Wawancara pun berlangsung mulus
dan kami berhasil melakukan wawancara dengan dua responden yang
bekerja sebagai petani dan tukang
salon.
Setelah istirahat dan makan siang
kami melanjutkan perjalanan ke daerah Aek Siansimun. Perjalanan kami
kali ini ditemani ketua PPND HKBP,
Rovaldo yang tinggal di daerah tersebut. Ini memberikan kemudahan akses keluar masuk daerah tanpa menaruh curiga dari warga. Di daerah
ini kami mewawancarai tiga orang
responden yang bekerja sebagai supir bus dan dua orang penenun ulos.
Secara keseluruhan kami mendapatkan sembilan hasil wawancara responden selama dua hari perjalanan
di Tarutung.
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RISET KNLWF

Terhadap Pekerja Informal di Masa Pandemi
Teks oleh: Berkatdo Saragih dan Fernando Sihotang
Foto oleh: Andi Gultom

S

udah lebih dari 2 (dua) bulan pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tidak ada provinsi yang
dinyatakan bebas dari wabah ini, dan ragam jumlah kasus ditemukan di daerah-daerah. Kota Pe-

batas wilayah sangat berdampak buruk bagi banyak mereka yang tidak siap dengan bencana yang
tak pernah terjadi sebelumnya.
Berbagai tindakan mitigasi tampak menjadi kebijakan extra-ordinary oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembatasan ruang mobilitas warga dilakukan pemerintah sebagai antisipasi menekan laju loncatan virus dari manusia ke manusia yang lain. Aktivitas ekonomi dan rutinitas sosial, khususnya mudik
di masa hari keagamaan, terhenti sampai batas waktu yang tidak bisa diprediksi.
Kebijakan pembatasan mobilitas ini
tak ayal mengganggu semua sektor
kehidupan, termasuk sektor ekonomi
dan sosial. Pemerintah Indonesia
kemudian merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
akan melambat, dan menekan roda
ekonomi rakyat. Dampak dari perlambatan ekonomi ini kemudian semakin
dirasakan oleh masyarakat, terutama
mereka yang bekerja di sektor informal.
Bagi sebagian warga, pembatasan
mengganggu roda perekonomian
domestik keluarga. Mungkin karena beberapa pekerjaan dapat, dan
barangkali dianjurkan, untuk diselesaikan dari rumah saja (#workfromhome). Namun bagi mayoritas
warga yang menggantungkan sumber ekonomi keluarga dari aktivitas
ekonomi kecil-kecilan dan informal,
situasi ini sungguh menyesakkan,
karena diserang tiba-tiba dan membabi buta. Belum lagi pemulangan
banyak tenaga kerja tanpa jaminan
kesejahteraan membuat semakin
banyak warga yang rentan terjun
bebas ke dalam jurang kemiskinan.
Ibarat ekonomi kota seperti jaring,
beberapa benang saja putus tentu
akan melemahkan simpul ikatan yang
lainnya.
Merespon kondisi ini, Komite Nasional Lutheran World Federation di Indonesia (KNLWF) berinisiatif melakukan
riset untuk memperoleh gambaran
kondisi sosial ekonomi warga dan
anggota keluarga yang merupakan
jemaat gereja-gereja Lutheran yang
bekerja pada sektor informal. Riset
ini diharapkan mampu memproduk-
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si gambaran umum tentang dampak
dari pandemi terhadap kondisi sosial
ekonomi di masa pandemi ini. Hasil
riset ini akan dibagikan kepada gereja-gereja anggota dan dipublikasikan
secara terbuka sebagai referensi bagi
pihak-pihak pemangku kepentingan,
seperti lembaga keumatan, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil.
Tentang metodologi, riset ini berbasis
kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Sebanyak
18 orang informan yang diwawancarai berdomisili di Pematangsiantar, Simalungun, dan Tapanuli Utara.
Para informan yang diwawancarai
sehari-harinya
bekerja
sebagai
penenun ulos, penjahit, supir transportasi umum, penyedia jasa becak,
driver ojek daring, pedagang warung
pinggir jalan, petani, penjahit sepatu,
dan penyedia jasa pijat tradisional.
Riset ini dilakukan pada masa pandemi bulan April dan Mei 2020.
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KNLWF memberikan paket kebutuhan pokok (sembako) kepada informan dan keluarganya. Satu paket
sembako mencakup 10 kg beras,
10 butir telur ayam, 500 gr garam
dapur, 1 kotak teh, 1 kardus mie instan, dan 2 liter minyak goreng. Hal
ini dilakukan untuk mendukung kehidupan keluarga para pekerja informal yang terdampak akibat pandemi
berkepanjangan.
Riset ini melakukan wawancara
mendalam dan pengamatan terkait
kondisi psiko-sosial di lingkungan
keluarga selama pandemi ini. Riset
ini juga menelaah sejauh mana warga dapat menjangkau program-program pengaman sosial dan stimulus
ekonomi yang diimplementasikan
oleh pemerintah pusat dan daerah
masing-masing. Tak kalah penting
(juga) yang didalami lewat riset ini
adalah sejauh mana komunitas-komunitas keagamaan (gereja) terlibat
luas dalam penguatan solidaritas sosial di masyarakat.

S O R OTA N

Gerakan Membantu Tetangga,
Bukti Kepedulian di Masa Pandemi
Teks oleh: Eka Dalanta

Saat ini, jumlah pasien yang dikonterkena Covid-19 di Indonesia jumlahnya masih terus meningkat. Berdasarkan data dari Harian Kompas,
11 Mei 2020, hingga kini, ada 14.032
masi, 2.688 diantaranya sudah dinyatakan sembuh.
Dalam penanganan kasus Covid-19,
Chris Desina Sianturi, seorang calon
pendeta HKBP yang bertugas di
Tarutung, melihat ada persoalan yang
sering terlupakan, yakni pasien yang
tergolong dalam ODP (Orang Dalam
Pantauan). Ia membaca, jumah ODP
mengalami peningkatan sampai pada
209.040 orang, dan PDP (Pasien Dalam Perawatan) meningkat hingga
lebih dari 19.648 orang. Memang
mereka yang berstatus ODP dan
PDP, sebenarnya belum tentu positif
terdeteksi Covid-19 tetapi masyarakat dengan status ODP dan PDP
kota di seluruh Indonesia, menjalani
hari-hari dengan mendapatkan stigma dari masyarakat. Keberadaan
mereka juga menambah rasa takut
masyarakat.
Termasuk di Tarutung, kota tempat
Chris bertugas, yang merupakan pusat administrasi dan pemerintahan
Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam
percakapannya dengan salah seorang dokter yang bertugas di Rumah
Sakit Tarutung, dr. David Simanjuntak, Chris mengetahui meskipun di
Tarutung tidak ada pasien positif
Covid-19, namun tenaga medis di
sana kewalahan menangani pasien
yang berstatus ODP dan PDP.
Situasi ini membuat Chris untuk
berinisiatif melakukan kebaikan-kebaikan kecil bagi masyarakat Tarutung. Apalagi pada bulan April, ia
mendapatkan informasi soal peningkatan jumlah ODP di Tarutung karena
banyaknya anak muda yang pulang
kampung ke Tarutung. Beberapa
masyarakat yang paranoid dan panik, akhirnya secara tidak langsung
“menolak” keberadaan masyarakat
yang berstatus ODP. “Ketidaktahuan
atau minimnya sosialiasi terkait Co-

vid-19 membuat masyarakat menjadi
serigala bagi temannya sendiri,” kata
Chris.
Ia pun kemudian berinisiatif melakukan gerakan membantu tetangga,
sebuah gerakan kepedulian sosial
dalam ruang lingkup kecil namun
berdampak bagi lingkungan sekitar. “Kita harus meningkatkan rasa
kepedulian kita terhadap sesama,
Chris. Ia pun kemudian membantu tetangganya yang berstatus ODP untuk
membelikan bahan makanan kebutuhan sehari-hari karena mereka tidak
bisa ke luar rumah dan wajib isolasi
mandiri selama 14 hari. Tetangga
pertama yang dibantu adalah sepasang suami istri yang baru pulang
dari Bali.
Gerakan membantu tetangga ini lalu
dipublikasikan Chris melalui akun
media sosialnya dengan harapan
mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama, membantu tetangganya yang berstatus ODP.

“Bayangkan bagaimana jadinya jika
seseorang yang berstatus ODP, ia
harus dikarantina mandiri dan tidak
bisa keluar rumah untuk membeli bahan makanan, ini bisa menjadi
pembunuhan secara tidak sengaja.
Atau seseorang yang berstatus ODP,
yang harusnya dikarantina mandiri
di rumahnya, cuek dan tidak peduli,
lalu mereka pergi ke keramaian untuk
berbelanja kebutuhan sehari-hari,”
kata Chris.
“Pilihan ada di tangan kita, yang tidak
berstatus ODP maupun PDP. Dengan
membantu tetangga atau teman
berstatus ODP, kita telah membantu pencegahan Covid-19, kita telah
membantu tenaga medis mengurangi penambahan pasien Covid-19,
dan kita telah membantu pemerintah
mengkampanyekan physical distancing,” pungkas Chris. Apa yang dilakukan Chris ini adalah salah satu bukti
kepedulian sosial di masa pandemi
yang siapa saja bisa melakukannya.
Yuk… kita tingkatkan rasa kepedulian
sosial kita karena dengan menolong
orang lain kita telah menolong diri kita
sendiri dan keluarga kita.
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95% Warga Gereja Setuju Ibadah Online
Survei PGI di Tengah Pandemi Covid-19*

D

i tengah Pandemi Covid-19,
mayoritas warga gereja (96.9%)
memandang bahwa gereja-gereja telah melakukan sosialisasi
dalam memandu umat menghadapi
pandemi tersebut. Dalam konteks
ini, ibadah online (di rumah) yang
diupayakan PGI dan berbagai gereja pun mendapat respons positif
(95.4%). Ini sejalan dengan aktivitas
para responden (79.3%) yang sudah membatasi diri untuk tidak lagi
berkumpul di gereja - hanya sekitar
17.8% pernah berkumpul namun sudah menghentikan semua kegiatan
tersebut - dan membatalkan rencana ke luar kota saat libur Paskah
(98.3%). Kegiatan lain di luar rumah
pun sebagian besar dibatasi hanya
untuk hal-hal yang sifatnya mendesak saja, seperti membeli obat, bekerja maupun belanja kebutuhan sehari-hari.
Bisa dikatakan, mayoritas responden
memiliki kesadaran untuk membatasi
diri dan mendukung langkah-langkah
pencegahan Covid-19 yang diarahkan PGI dan gereja-gereja. Selama
masa pembatasan diri tersebut, may-
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oritas responden memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui aktivitas belanja non-online;
hanya 6.5% responden yang bergantung
penuh pada belanja online. Potret seperti ini (ketergantungan warga jemaat pada
ja-gereja dalam mengembangkan pelayanan
diakonia di masa tanggap darurat dan pasca
darurat Pandemi Covid-19.
Dalam masa pembatasan diri, para responden juga sangat mengharapkan dukungan pelayanan pastoral dalam bentuk doa
dan pendampingan. Gereja-gereja
bisa
memberi perhatian pada pengembangan
(pengayaan) layanan doa dan pendampingan bagi umat, apalagi terdapat persentase
yang cukup besar dari para responden yang
masih mengaitkan Pandemi Covid-19 dengan hukuman Tuhan. Selain pengayaan
pelayanan pastoral dalam bentuk doa dan
pendampingan, gereja juga bisa mengembangkan gerakan hidup bersih mengingat
mayoritas responden (66.1%) mengaitkan

Pandemi Covid-19 dengan cara hidup yang
tidak sehat. Kampanye hidup bersih dan praktik-praktiknya di wilayah pelayanan gereja akan
bermanfaat bagi umat.
Survei online mengenai “Respons Warga Gereja
di Tengah Pandemi Covid-19” ini dilaksanakan
oleh Komisi Litbang PGI dilaksanakan pada
28-31 Maret 2020. Survei ini diadakan untuk
memperoleh masukan mengenai pembacaan
dan sikap warga jemaat di tengah Pandemi Covid-19, respons gereja di mata warga jemaat,
kebutuhan pelayanan dan soal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dipenuhi. Setelah melalui
proses cleaning, informasi yang bisa diolah ke
dalam hasil survei berasal dari 2.747 responden
yang tersebar di semua pulau yang ada di Indonesia dan sebagian besar adalah warga jemaat
biasa (42.8%).
*Survei online Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Survei ini dikerjakan oleh Biro Penelitian dan Pengembangan PGI
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Menjaga “Kewarasan”
Selama WFH

Oleh Eka Dalanta dan Fernando Sihotang

H

ampir dua bulan berjalan, anjuran WFH (Work From Home) hingga hari ini masih berlaku. Hampir semua aktivitas
dilakukan dari rumah, kecuali untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kunjungan-kunjungan ke rumah
keluarga juga dilarang, sehingga manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial, harus berupaya menghibur
dirinya sendiri, mencoba membuat diri tetap terkoneksi dengan orang lain meskipun tidak bisa melakukan interaksi secara
langsung. Bagaimana usaha yang dilakukan untuk bisa tetap menjaga “kewarasan“ selama WFH? Yuk… simak hasil wawancara kami dengan beberapa jemaat Lutheran ini.

Rido Monasa Zebua,
HRD Perusahaan Swasta
Jemaat BNKP Jakarta

P

enerapan WFH di tempat kerja saya mulai
25 Maret sampai dengan sekarang. Sebelum WFH, selain bekerja, saya aktif mengikuti kegiatan gereja, olahraga badminton dua
sampai tiga kali seminggu, dan mengunjungi
keluarga setiap akhir pekan. Setelah WFH dan
social distancing diberlakukan tentu semua aktivitas ini tidak bisa dilakukan.
Saya merasa stay at home is a better choice.
Tagar #dirumahaja #workfromhome menurut
saya tindakan yang tepat untuk mengurangi konorang lain di kantor dan di luar rumah. Selama
WFH rutinitas saya berubah menjadi bekerja online sekitar 4-5 jam tiap hari. Setiap pagi jam 8.30
dan jam 16.30 ada teleconference meeting untuk
koordinasi pekerjaan. Saya juga olahraga singkat
sekitar 30 menit sekaligus berjemur, membaca
dan menonton berita untuk update informasi.
Di minggu kedua WFH saya pernah merasa sangat bosan, badan juga terasa sakit. Untuk mengatasi kebosanan ini, saya memulai berolahraga
tiap pagi, rutin bersih-bersih rumah, mencoba
memasak menu baru, menonton konten video
yang positif, dan menghindari tontonan yang
bisa membuat resah dan cemas. Hal positif dari
WFH adalah mulai membiasakan menjaga pola
makan dan mengkonsumsi makanan sehat. Saya
juga lebih rutin berolahraga dan rumah lebih tertata dan bersih. Mari bersama-sama berdoa untuk keselamatan semua orang, tetap disiplin berada di rumah dan menjaga kebersihan. Semoga
wabah ini cepat selesai sehingga kita dapat beraktivitas seperti sebelumnya..

Ernita Mardiana Sihotang,
Guru
Jemaat HKBP Maranatha
Cilegon-Distrik XXI Banten

A

wal bulan Maret, saya sudah melakukan
WFH, namun setelah 14 hari, akhirnya
kembali masuk sekolah untuk tugas piket,
karena adanya aturan dari Dinas Pendidikan
yang menganjurkan jadwal guru piket setiap
harinya. Saya setuju dengan aturan yang dibuat
pemerintah untuk melakukan social distancing,
ini demi kebaikan bersama. Namun sebagai pendidik, saya merasa tidak maksimal memberikan
pembelajaran ketika harus melakukan kebijakan
belajar secara online. Belum lagi kendala sinyal
yang belum tentu bisa lancar ketika melakukan
belajar online.
Bosan? Pasti, karena biasanya banyak kegiatan
yang saya lakukan di luar, selain bekerja. Salah
satunya pelayanan pemuda remaja gereja. Tapi
selama WFH banyak cara yang saya lakukan
untuk mengusir rasa bosan. Misalnya belajar
bahasa Inggris untuk me-refresh kemampuan
berbahasa Inggris yang selama WFH jarang digunakan.
Hal yang paling saya nikmati selama WFH adalah, saya bisa lebih banyak berinteraksi dengan
keluarga. Dari situasi ini saya juga belajar bahwa
setiap momen sangat berharga dan lebih mensyukuri setiap hal yang sudah terjadi dan yang
akan dilakukan kedepannya.
Untuk mereka yang masih melakukan aktivitas di
luar rumah, selain bekerja, saya kecewa melihatnya. Apalagi orang tua yang membawa anaknya
bepergian tanpa menggunakan masker. Di saat
banyak orang yang berjuang untuk stay at home,
masih ada saja yang menyepelekan pandemi ini.
Harapan saya, semoga semua warga taat pada
aturan yang sudah dibuat pemerintah dan semoga Indonesia segera pulih dari pandemi ini.

10

SAMA - Semper Reformanda
Edisi Mei 2020

S O R OTA N

Januar Nababan,
Guru
Jemaat HKBP Cimahi

T

empat saya kerja mulai memberlakukan WFH sejak 18 maret 2020, tapi saya sendiri memulai seminggu lebih
awal karena riwayat perjalanan saya dari kota Jakarta. Sebagai langkah pencegahan, pihak sekolah meminta
saya mengisolasi diri.

Sebelum pandemi, aktivitas keseharian saya mengajar di sekolah di Bandung, aktif melatih futsal di beberapa sekolah
dan komunitas, dan aktif di komunitas lari. Hampir tiap hari sepulang kerja pasti lari, entah itu keliling kota Bandung
atau hanya di track Gasibu. Selain itu, saya juga aktif di kegiatan pelayanan bersama PPND HKBP XVIII Jabartengdiy
dan Pemuda PGIW Jawa barat.
Mengingat kondisi saat ini, saya sangat setuju dengan himbauan pemerintah untuk kerja dari rumah saja. Membatasi
diri bertemu orang lain akan sangat efektif mengurangi penularan virus ini. Selama di rumah saja, aktivitas saya mengajar karena masih kerja, baca buku, mempelajari skill baru lewat youtube, olahraga kecil, pelayanan online, mengurus
hewan peliharaan, nonton, ibadah bareng keluarga, dan tidur. Hehehe…
Pernah tidak merasa bosan? SERING! Hahaha… bagi orang yang sangat aktif seperti saya, saya merasa seperti terpenjara, yang biasa ketemu orang banyak, biasa diskusi, dan biasa nongkrong, tiba–tiba harus di rumah saja. Untuk
mengatasi kebosanan, saya mengkombinasi kegiatan di rumah. Biasanya saya memulai hari dengan berolahraga kecil
di lingkungan rumah, setelah itu melakukan apa yang menurut saya menarik, misalnya belajar hal baru dari youtube
dan membaca buku. Kegiatan bersama hewan peliharaan juga cukup menyenangkan, lalu berkomunikasi online dengan teman–teman cukup menghibur. Dan yang terpenting, jangan takut berlebihan terhadap virus ini, yang penting
kita waspada dan hidup bersih.
Hal positif dari beraktivitas dari rumah saja adalah, kita jadi hidup lebih teratur dan punya waktu istirahat lebih berkualitas. Waktu bercengkrama dan mengobrol dengan keluarga lebih banyak, waktu aktif bersama Tuhan secara pribadi
lebih berkualitas.
Saya berharap pandemi ini segera berlalu sehingga aktivitas bisa berjalan normal lagi, kita bisa beribadah dan bekerja
seperti biasa lagi. Terutama perekonomian bisa segera pulih, semoga yang kehilangan mata pencaharian dan ter-PHK
bisa mendapat pekerjaan dan menafkahi keluarganya.

AGENDA

DISKUSI WEBINAR
1000 TENDA
COVID DAN GAGASAN
KEADILAN SOSIAL
Kamis, 28 Mei 2020
Pukul 16:00 - 18:00 WIB
Live on Zoom
Moderator
EMI PARADISA
Narasumber
FERNANDO SIHOTANG
SIPARJALANG
PRITTA DAMANIK
Registrasi dan pendaftaran
ODE 0852 8135 1857
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Arnold dan Christin
Pekerja Kreatif
Jemaat GKPI dan HKI

K

ami mulai WFH sejak pekan ke-4 Maret 2020. Jika melihat penyebaran Covid-19, mau tidak mau sih harus
setuju karena membatasi interaksi sosial adalah jalan
satu-satunya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Jadi nggak punya pilihan, sebisanya kita di rumah aja.
Sebelum Covid-19 merebak, kami memang sudah bekerja
dari rumah. Kantor juga di rumah (
istilah kerennya). Cuma dulu walau kerja di rumah, tetap sibuk ngurusin
keperluan pekerjaan dan tamu-tamu. Tapi sejak Covid-19,
karena kami pekerjaannya bergerak di bidang pariwisata
(open trip Bali -Nusa Penida-Lombok) dan industri kreatif,
sektor yang paling banyak terdampak. Sekarang kami jadi
lebih banyak makan, nonton, streaming, baca, ngobrol,
lebih ke quality time berdua. Sambil maintain social media
travel kita @trip_murah_bali_lombok biar akunnya tetap aktif
sekaligus maintain skill editing. Kita tetap olahraga, workout
di rumah 2x seminggu, online coaching bareng personal
trainer. Di awal April kami kita berdua juga mencoba buka
usaha Kaos Kata @kaoskatakece, awalnya iseng-iseng, tapi
Puji Tuhan ternyata banyak yang minat.
Bosan pasti. Wong cuma di rumah aja, perjalanan dari
dapur, kamar, ruang tamu, kamar mandi, itu aja terus diulang-ulang. Kalau sudah bosan banget, kita paling keliling pakai mobil, tapi nggak turun, cuma lihat-lihat dari
mobil. Hahaha… atau kita nonton video lucu, nyanyi-nyanyi
bareng, cari kegiatan fun dan seru gitu.
Di minggu awal pandemi kita sih masih lebih santai ya, karena mikirnya mungkin Tuhan suruh kita istirahat dulu. Awal-awal kita juga gencar cari update berita soal pandemi
tapi rasanya kok malah jadi makin kepikiran! Khawatir semakin berlebih. Jadi kita memutuskan waktu itu untuk membatasi mencari info tentang Covid. But it works! Kita lebih
bisa produktif.
Hal positif dari beraktivitas dari rumah saja, kami bisa rutin
berolahraga (untungnya sudah kita mulai dari Januari, jadi
sudah mulai terbiasa), mengembangkan ide bisnis mulai
dari konsep postingan, template foto, video, dan bisa lebih
mengasah skill editing. Walau sekarang nggak menghasilkan uang, tapi investasi ke diri sendiri dengan upgrade skill.
Semua orang yang tetap keluar rumah punya latar belakang
dan alasan masing-masing. Ketika memang kita punya pilihan untuk di rumah saja, baiknya sih di rumah saja dulu
supaya saudara-saudara kita yang tidak punya pilihan itu
juga meminimalisir resiko terpapar Covid. Kalaupun mau
keluar rumah, jangan lupa menerapkan cara-cara pencegahan sesuai standar yang dianjurkan seperti menggunakan
masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
Harapan pasti sama dengan harapan semua orang di
semua belahan dunia, pandemi segera berakhir! Setiap seruan syafaat kita juga pasti terselipkan memohon pandemi
ini bisa segera selesai, agar kita bisa segera bekerja kembali, bisa ibadah ke gereja lagi, bisa sekolah, kuliah, ketemu
tatap muka dengan keluarga, liburan, dll.
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Aku, Mentari,
Nestapa, dan Sukacita
Oleh Clara M. Siregar, S.Hum
(Mahasiswi Indonesia di University of Bamberg, Germany)

M

erantau telah memberi saya
banyak pengalaman yang
tidak terlupakan dan memupuk beragam perspektif. Setiap hari,
saya mencoba melihat setiap hal
dan kejadian dalam hidup dengan
menggunakan ‘lensa’ yang berbeda,
berusaha berempati, dan menikmati setiap goresan dan lukisan yang
saya hadapi. Hal tersebut mungkin
terdengar klise, picisan bak telenovela, tetapi belajar untuk menikmati dan
mensyukuri hidup memang sangat
sehat dan baik untuk batin kita, terutama di waktu krisis seperti saat ini.

Akhir tahun 2019, krisis menimpa saudara kita di China. Hal yang terbesit
di pikiran saya hanyalah kuliah, kerja, cicilan, kabar keluarga yang rindu
setengah mati, serta di sahabat-sahabat di Jerman yang belum tatap
muka selama 3 bulan. Tahun 2020
saya awali dengan penuh harapan
dan semangat untuk bekerja, menyelesaikan studi, dan liburan ke Indonesia sebelum tesis dikumpulkan. Akhirnya terkumpul juga tabungan untuk
beli tiket! Tidak sabar hati ini. Saya
semakin giat bekerja hingga ambil
lembur terus-menerus.

Tiga tahun lamanya saya menetap di Jerman, meninggalkan sanak-saudara di tanah air tercinta
demi meningkatkan kualitas diri dan
mengejar cita-cita di Eropa. Tanpa
banyak bekal, pun pundi-pundi yang
tidak berisi, membanting setiap tulang dalam tubuh untuk menyambung
kehidupan di negeri orang sembari
mengenyam bangku kuliah. Hidup
merantau dipenuhi dengan kerja,
kuliah, dan sesekali berbagi suka-duka dengan kawan-kawan yang berkutat dengan persoalan yang sama.
Maka berdebulah gitarku dan buku-buku hiburan kesukaanku. Hidup
tidak lagi soal menikmati, melainkan
improvisasi memasak dengan nasi,
tepung, telur, dan sedikit minyak (bila
bisa terbeli).

Kemudian datanglah krisis dan masa
karantina… Sebuah ironi sempurna
adalah ketika musim semi datang
tepat waktu, tetapi nestapa datang
tanpa mengenal waktu. Matahari datang dan menghangatkan tubuh, tetapi krisis membekukan segalanya. Kesedihan dan ketakpercayaan mengisi
jiwa dan sempat membuat saya terpuruk. Kemudian saya menyadari
bahwa nestapa hanyalah sebuah
kata. Nestapa akan ‘menyerang’ bilamana saya mengijinkannya.
Semenjak saat itu, hidup memiliki
makna yang berbeda. Hidup adalah
tentang bertanggung jawab atas diri
dan lingkungan dengan menghormati dan mematuhi aturan. Hidup adalah
tentang berkawan dengan nestapa
dengan penuh sukacita. Hidup ada-

lah saat untuk kembali melukis, berlatih musik, zumba, berbagi resep,
membereskan rumah, berolahraga,
video call dengan keluarga, kerabat
dan sahabat, membuat proyek baru
yang bermanfaat bagi diri dan sesama, dan menikmati alam dengan
tetap menaati ketetapan pemerintah
Jerman mengenai pembatasan jarak antar manusia atau Ausgangbeschränkung.
Karantina

ini

memang

telah

saya diberkati dengan waktu untuk
kembali membangun kembali koneksi dengan diri saya, menikmati indahnya mentari, waktu untuk berkontemplasi dan mendekonstruksi ‘nestapa‘
serta merekatkan diri dengan orang
lain dalam jaringan.
Kisah ini adalah pengalaman saya
dalam menghadapi terpaan hujan
badai ini. Kita semua berada di hujan badai yang sama dan itu tidak
serta-merta membuat kita mengalami
rintangan dan resolusi yang serupa.
Satu hal yang sama-sama kita miliki
adalah kesempatan untuk berbagi
kasih dan sukacita kepada sesama
dengan menjaga kesehatan masingmasing. Sebagai penutup, saya lampirkan hasil jepretan kamera ponsel
saya sebelum karantina dan selama
karantina.
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Solidaritas ala Rakyat
Kecil Bertato
Oleh Fernando Sihotang

D

i bawah terik matahari yang
menerpa seluruh sudut kota,
puluhan anak muda, lelaki dan
perempuan, hilir-mudik di sisi jalanan kota Pematangsiantar, mereka
membagikan masker kepada pengguna jalan. Sore harinya, beberapa
warga berduyun-duyun tertib dan
saling menjaga jarak menunggu giliran menjemput paket sembako yang
dibagikan anak-anak muda tersebut.
Ada inspirasi dan cahaya baru yang
terpancar dari ukiran-ukiran tato di tubuh mereka.
Tak jarang, stereotip dialamatkan kepada mereka yang memiliki tato di
tubuh. Orang bertato adalah pelaku kriminal dan identik dengan kejahatan dan stigma-stigma lainnya
yang menyudutkan dan merendahkan. Apalagi, banyak kriminal yang
dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan (biasanya) memiliki tato di sekujur tubuh mereka. Oleh karena itu,
jiwa persahabatan sosial mereka
dengan sesama patutlah dipertanyakan.

“Hari ini kami mengajak
masyarakat untuk tidak
lagi terjebak pada bentuk, melainkan pada
isi dan substansi,” ujar
salah satu inisiator komunitas ini Tumpak
Hutabarat, atau yang
lebih dikenal sebagai
@siparajalang.

Kecil Bertato” bergerak dari latar beberbeda-beda, menjalankan sebuah
inisiatif untuk berkontribusi dalam
melawan Covid-19. Mereka melakukan edukasi kepada masyaramengajak warga memahami bahwa Covid-19 ini adalah “tantangan
kolektif” yang mau tidak mau harus
diurus oleh semua kalangan, tanpa
ada pembedaan, stigma, kastanisasi
ini kami mengajak masyarakat untuk tidak lagi terjebak pada bentuk,
melainkan pada isi dan substansi,”
ujar salah satu inisiator komunitas ini
Tumpak Hutabarat, atau yang lebih
dikenal sebagai @siparajalang.

Komunitas yang bernama “Rakyat
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Rakyat Kecil Bertato melakukan aksi
sosial sebagai tindakan edukasi dan
kontribusi mereka melawan Covid-19
lewat aksi sosial yang dilakukan
sial mereka dilakukan dalam bentuk
pembagian 2000 masker dan 100
paket sembako (5 kg beras, 2 kg
gula, 2 liter minyak goreng, dan 30
butir telur). Aksi sosial mereka diawali dari sebuah kegelisahan melihat
dampak yang begitu masif dirasakan
oleh masyarakat kurang mampu dan
miskin. Covid-19 bagi mereka tidak
hanya mendisrupsi sendi kesehatan
warga, tetapi juga meluluhlantakkan
struktur-struktur sosial dan ekonomi.
Menghidupkan Mesin Solidaritas
Pada hakikatnya, gerakan solidaritas

S O R OTA N

haruslah dilakukan secara bersama-sama. Tantangan harus dihadapi
secara kolektif, karena sulit menghindari kebuntuan kalau dilakukan
sendiri. Hal ini lah yang menjadi remuda bertato ini bergerak walaupun
hanya mengandalkan kekuatan minim mereka. Gerakan mereka dimulai dari gerakan donasi yang diawali
dari jejaring pertemanan dan sosial
mereka.
Donasi dalam bentuk uang dan barang yang dapat dilelangkan berhasil
dikumpulkan untuk meringankan beban warga yang sangat terdampak
di masa pandemi ini. “Ada beberapa orang yang mendonasikan jam
tangan dan sepatu untuk dilelang
secara terbuka. Pada akhirnya saya
sadar bahwa ternyata banyak orang
yang mau berbagi kepeduliannya,
hanya saja kreativitas diperlukan untuk membuat orang tergerak,” ujar
Tumpak.
Komunitas ini yakin bahwa mesin
solidaritas kita adalah bukti bahwa

tradisi gotong-royong di Indonesia
belum sepenuhnya tergerus oleh
gempuran mesin-mesin virtual, yang
ditengarai sebagai faktor banyak
orang kesannya menjadi semakin
individualistik - peduli dengan suasana maya namun abai dengan realita
sekitar. Berkaca dari kondisi hari ini
dan menyaksikan kuatnya solidaritas
sosial di masyarakat, kita tersadar
bahwa komunitas-komunitas budaya
di Indonesia bukan hanya berperan
sebagai benteng sosial dan budaya,
tetapi juga menjadi batu karang yang
teguh tempat warga berteduh melanjutkan naluri hidup. Ramai-ramai warga melebur menjadi bagian-bagian
kecil “mesin” agar solidaritas sosial
tetap bekerja. Ada yang memberikan
uang, sembako, menjahitkan masker
kain di tengah kelangkaan masker
medis. Hal ini menunjukkan kuatnya
ikatan sosial di masyarakat.
Mesin solidaritas membutuhkan partisipasi yang lebih dari semua elemen
baik pemerintah maupun masyarakat.
Apalagi kita semua diperhadapkan
dengan musuh yang invisible (tidak

terlihat). Pada satu sisi, kesungguhan pemerintah diuji dalam melakukan tindakan preventif, penanganan
kesehatan warga, dan penyaluran
bantuan tepat sasaran berupa program pengaman sosial serta stimulus
ekonomi. Pada sisi lain, masyarakat
tidak abai dengan standar-standar
protokol Covid-19 untuk menekan
penularan virus.
Komunitas Rakyat Kecil Bertato adalah satu dari banyak ikatan sosial
yang bertaruh dengan waktu dan
keadaan, sambil terus membuktikan
bahwa kita masih memiliki ikatan
sosial yang menopang masyarakat.
Ikatan-ikatan sosial ini harus terus
dihadirkan di ruang publik sebagai
pengingat bahwa masih banyak tindakan yang perlu dievaluasi bersama, baik di pemerintah maupun
di masyarakat, tentang bagaimana
menghadapi pandemi ini secara
kolektif.
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kan nilai-nilai kesadaran lingkungan
tersebut. Itulah sebabnya, sejak tahun 2009 hingga kini, Yayasan Alusi
Tao Toba sudah mengelola lebih dari
tujuh sopo belajar (rumah belajar) di
beberapa desa di Pulau Samosir, dua
kapal belajar, dan satu kreta baca
yang semuanya beroperasi di Danau
Toba.

Togu Simorangkir
Inisiatif untuk
Kebaikan
Teks oleh: Eka Dalanta
Foto oleh: Andi Gultom

“Togu Simorangkir Initiative lahir ya karena memang aku hanya punya inisiatif, aku sebagai
provokatornya, sebagai parhobas-nya.”
Begitu kata Togu Simorangkir, “provokator” gerakan Ratu Gadis Covid-19 (Rakyat Bantu Tenaga Medis
Covid-19), yang siang itu sedang
duduk di teras rumahnya. Ia baru
saja selesai bermain bersama ketiga
anaknya di sungai di belakang rumah
mereka, rutinitas yang selalu ia sempatkan. Lewat percakapan melalui
telepon, lelaki kelahiran 26 November
ini bercerita tentang apa yang ia sedang lakukan sebagai inisiatif untuk
kebaikan.
Sejak kasus Covid-19 di Indonesia
jumlahnya terus bertambah pada Maret lalu, Togu Simorangkir terus berpikir kontribusi seperti apa yang bisa
ia lakukan dalam menghadapi pandemi ini. Ia lalu diingatkan kenangan

16

peristiwa setahun lalu oleh sosial media-nya. Tahun lalu, Togu Simorangkir
mendapatkan ganjaran penghargaan
Kick Andy Heroes atas gerakan literasi yang sudah 10 tahun ia lakukan di
Danau Toba.
Pada tahun 2009, lelaki alumnus
Oxford Brookes University, Inggris
ini, meninggalkan berbagai kesempatan karir sebagai ahli konservasi
orangutan untuk menjadi petani dan
mendirikan Yayasan Alusi Tao Toba.
Sebuah yayasan nirlaba yang bertujuan memberikan akses buku-buku
bacaan berkualitas bagi anak-anak
Indonesia di Danau Toba. Pendekatannya adalah lingkungan hidup, pendidikan, dan penguatan masyarakat
yang pada akhirnya bermuara pada
pelestarian Danau Toba. Togu percaya, kelestarian Danau Toba hanya
akan bisa tercapai apabila seluruh
masyarakatnya sudah memiliki kesadaran lingkungan. Pendidikan merupakan cara paling tepat menanam-
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Kenangan di sosial media itu membuat Togu berpikir jika ia hanya fokus
kepada kegiatan literasi, kesempatan
menyebarkan kebaikan akan menjadi terbatas. Tambahan pula sejak
Februari lalu, Togu sudah menyerahkan tongkat estafet kepengurusan
Alusi Tao Toba kepada Novita Siregar,
salah satu relawan di Yayasan Alusi
Tao Toba. Ia pun berpikir melakukan
sesuatu lagi yang baru dan berbeda
untuk kebaikan. Ia menyebutnya sebagai Togu Simorangkir Initiative: A
Bridge of Kindness. Sebuah inisiatif
untuk menjembatani kebaikan-kebaikan dari banyak orang.
“Togu Simorangkir Initiative ini lahir
karena memang aku hanya punya
inisiatif, aku sebagai provokatornya,
sebagai parhobas. Kalau dana kan
aku masih terbatas, jadi bagaimana mengajak banyak orang melakukan kebaikan-kebaikan,” cerita Togu
yang sudah lebih dari 25 tahun aktif
melakukan kegiatan sosial.
“Tidak hanya tentang literasi atau pertanian tetapi apa saja untuk kebaikan.
Memang sejak kasus Covid-19 ada
di Indonesia, sudah berpikir tentang
apa yang akan dilakukan. Kalau aksi
untuk Covid-19 ini dilakukan dengan
Alusi Tao Toba kan tidak sesuai dan
terlalu melebar,” kata peraih anugerah Nugra Jasadarma Pustakaloka
Kategori Masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
tahun 2015 ini.
“Di satu sisi, Alusi Tao Toba juga
masih kekurangan dana, jadi kurang
pas kalau Alusi menggalang dana
untuk Covid-19. Akhirnya saat sedang duduk sore hari di teras rumah,
muncul ide untuk Ratu Gadis Covid-19, Rakyat Bantu Tenaga Medis
Covid-19. Itu tercetus pada 22 Maret,
hari air sedunia, dan baru benar-benar menggalang dana sejak 23 Maret. Gerakan Ratu Gadis Covid-19 ini
merupakan bagian dari Togu Simorangkir Initiative,” cerita Togu lagi.
Kenapa memilih membantu tenaga
medis? Mantan Direktur Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin) ini men-
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gatakan ia membaca dan mendengar pemberitaan di media bahwa
banyak tenaga medis yang jatuh sakit saat bertugas menangani pasien
Covid-19. Sebagai garda depan
melawan Covid-19, para tenaga medis ini harus tetap sehat. “Makanya
yang terpikir waktu itu adalah membantu memberikan asupan gizi bagi
tenaga medis. Belum berpikir tentang
Alat Pelindung Diri (APD) karena saat
itu aku berpikir APD harusnya sudah
disediakan pemerintah. Gerakan ini
kita mulai dengan memberikan asupan gizi bagi tenaga medis di Rumah
Sakit Adam Malik, Medan,” jelas suami Chirssanty Simanungkalit ini.
Setelah berjalan, ternyata kebutuhan
APD belum cukup. Akhirnya mulailah dengan mengusahakan pengadaan masker dan hand sanitizer
untuk tenaga medis. Tapi kemudian Togu melihat, untuk mencegah
penyebaran Covid-19 tidak cukup
dengan membekali para tenaga medis. Covid-19 harus dicegah mulai
dari rumah, dari lingkungan terkecil.
Bagaimana supaya masyarakat tidak
sakit, tidak perlu ke rumah sakit sehingga tenaga medis tidak akan kehabisan energi menghadapinya. Ia
pun kemudian mulai menggerakan
pemberian masker, masker kain, dan
hand sanitizer bagi masyarakat secara gratis. Dari Huria Kristen Indonesia (HKI), Togu mendapatkan 1000
masker yang dibagikan ke beberapa
daerah (Siantar, Simalungun, dan
Tarutung).
Sambil terus membagikan masker
kain untuk masyarakat, gerakan Ratu
Gadis Covid-19 sekarang sedang
mengusahakan hazmat, pakaian
dekontaminasi untuk perlindungan
pribadi bagi para tenaga medis.
“Sampai saat ini, kita sudah mendistribusikan 80 hazmat, 8 dari Yayasan
Cinta NKRI Jakarta, 60 dari Lions
Club Medan Pioneer Diamond, dan
20 kita beli dari hasil penggalangan dana. Hazmat ini dibagikan ke
puskesmas dan rumah sakit,” kata
lelaki yang pernah berenang sejauh
18 kilometer di Danau Toba untuk
penggalangan dana bagi Alusi Tao
Toba ini.
Dukungan terhadap tenaga medis
masih terus dilakukan. Selain membagikan hazmat, Gerakan Ratu Gadis
Covid-19 juga membagikan faceshield
mendukung gerakan ini dengan
menyumbang 900 faceshield. Sedangkan dukungan asupan gizi bagi

tenaga medis konsentrasinya dipindah. “Kita tarik diri dari Rumah Sakit
Adam Malik, Medan karena bantuan
yang masuk ke sana sudah berlebih.
Kita kemudian pindah ke Tarutung.
Tapi karena Tarutung juga sudah kosong kasusnya, kita pindah ke Perdagangan. Saat ini di Perdagangan ada
satu dusun diisolasi karena ada satu
kasus positif di sana,” Togu bercerita.
Pembagian faceshield ini tidak hanya
ditujukan bagi tenaga medis. Ratu
Gadis Covid-19 juga mengusahakn
1000 faceshield hasil dukungan dari
banyak orang untuk para pekerja non
formal (tukang parkir, tukang pangkas, pedagang kaki lima, pedagang
di pasar, dan lainnya).
Dalam menjalankan gerakan Ratu
Gadis Covid-19 ini, Togu dibantu beberapa relawan. Ratu Gadis Covid-19
mempunyai tiga posko aktif. Medan
(penanggung jawab Riska Situmorang), Tarutung (penanggung jawab
Chris Sianturi), dan Perdagangan
(penanggung jawab Vivi Lumbantobing). Sedangkan untuk distribusi
APD ke beberapa daerah lainnya,
Togu dibantu beberapa relawan,
seperti Tina Saragih di Asahan, Roy
Sirait di Parapat, dan Nova Manullang di Pangaribuan. Sedangkan untuk pendataan permintaan APD, Togu
mengerjakannya sendiri. Ia mendata,
mengemas, dan mengantarkannya
sendiri. Untuk daerah di luar Siantar (seperti Tarutung, Perdagangan,
Parapat, Medan, dan Mentawai),
Togu mengirimkannya melalui angkutan umum dan jasa antar lainnya.
“Untuk siapa saja yang membutuhkan APD bisa langsung menghubungi saya melalui pesan whatsapp,”
kata Togu.
Gerakan Ratu Gadis Covid-19 ini
melakukan penggalangan dukungan
dalam bentuk dana dan barang. “Kita
mulai gerakan ini sejak 23 Maret dan
akan terus kita lakukan sampai Covid-19 ini selesai. Apa yang kita mulai

akan kita tuntaskan. Aksi kebaikan
yang kita lakukan bukan hanya sekali
dukungan melainkan terus-menerus,”
tegas anak pertama dari dua bersaudara ini.
Togu yang sudah terbiasa melakukan aksi-aksi sosial, dalam setiap
gerakan sosial yang ia lakukan selalu
berusaha melibatkan banyak orang.
Ia percaya setiap orang punya kebaikan di dalam dirinya. Pun pada aksi
Ratu Gadis Covid-19, ia melibatkan
masyarakat. Ia mengajak orang banyak melakukan sesuatu, tidak hanya
nyinyir dan mengkritik tetapi memberikan dukungan sekecil apapun
yang bisa dilakukan demi mencegah
dan mengurangi dampak Covid-19.
“Walaupun kita social distancing,
physical distancing seperti dianjurkan pemerintah, tetapi solidaritas
kita jangan menjauh. Kita harus terus
membangun solidaritas sosial, kita
sama-sama membantu sekecil apapun yang kita bisa,” kata lelaki kelahiran Silulu Simalungun yang masih
menyimpan
mimpi
membangun
sebuah rumah bagi ODGJ (Orang
dengan Gangguan Jiwa) yang akan
dia namakan; Rumah Langit.
Menghadapi serangan pandemi Covid-19 ini, Togu merasakan partisipasi
masyarakat yang sangat luar biasa.
“Meskipun banyak orang yang hanya
mengkritik dan nyinyir tetapi jauh lebih banyak yang bergerak untuk melawan ini bersama-sama, tinggal kata
kuncinya, konsistensinya,” kata Togu.
Togu memang tidak pernah bermain-main dengan mimpi-mimpinya.
Ia selalu konsisten dan berpegang
teguh kepada prinsip. “Selama niat
kita baik, maju saja,” optimis Togu.
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Modal
Spiritual
Kristiani
di Masa
Pandemi
Oleh Pdt. Martin Lukito Sinaga. d.th
(Pengajar Luar-Biasa Sekolah Tinggi
Theologia Jakarta dan STF Driyarkara. Ia adalah Pendeta GKPS)

S

ecara populer kerap kali dicatat orang bahwa agama Kristen-Protestan memberi modal
yarakat Eropa saat dunia modern
menyingsing di sana. Apalagi sejak
penerbitan buku Max Weber “The
Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism”, kita ditunjukkan betapa
ajaran dan etika hidup gereja menopang suksesnya kemajuan ekonomi
di Barat. Modal spiritual diartikan sebagai kapasitas atau pun kapabilitas
yang muncul dari suatu komunitas
akibat mereka menghidupi dan menjalankan keyakinan atau ajaran rohani
tertentu.

dengan syarat-syarat kepribadian
dan psikologi dalam sistem kerja dan
wawasan hidup kapitalisme modern.

Menurut Weber, orang-orang yang
hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan sudah sejak awal menentukan
(predestined) keselamatan mereka
(Roma 8:29), telah bekerja menunjukkan bukti predestinasi tersebut.
Umat Protestan di Eropa secara de
facto bekerja dengan telaten, tekun,
dan hemat, tujuannya ialah agar
hidup yang sejahtera dan berlimpahlah yang akan tampak sebagai
bukti. Modal spiritual di atas menjadi etos kerja yang saling mencowandschaft”, memakai istilah Weber)

Ada temuan baru dari studi ini: sekarang dalam masyarakat Protestan
Barat sikap atau pun “etos kerja Protestan” mulai digantikan oleh sikap
“leisure”, alias serba rileks menikmati hidup. Sementara dalam sejumlah masyarakat muslim, kerja selaku tanggungjawab dan panggilan
(amanah) menunjukkan angka yang
paling tinggi. Dengan kata lain modal
spiritual untuk kemajuan dan modernisasi telah berkembang secara
global, dan ini telah membuat tersebarnya mental modern tersebut; kita
saksikan sendiri bagaimana generasi
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Modal Spiritual Mulai Digugat
Laporan riset yang ambisius dari Pipa
Norris dan Ronald Inglehart dalam
buku Sacred and Secular: Religion
and Politics Worldwide (2004) mencoba menguraikan lagi apakah kini di
dunia global juga ada sebentuk modal spiritual seperti di atas. Laporan
itu mulai dengan mengatakan bahwa
yang menerima akumulasi ekonomi
sebagai tugas yang mulia adalah
kunci bagi kemajuan kebudayaan
Barat.
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muda kini sibuk mengasah diri agar
kompetitif adanya.

Kekristenan Indonesia pun ikut dalam
modal spiritual sedemikian, dan itu
tampak dalam pemikiran dan hidup
tokoh-tokoh Kristiani yang ikut dalam pergerakan kebangsaan semisal
I.J. Kasimo, Sam Ratu Langie, Amir
Syarifudin, Gunung Mulia (Gerry van
Klinken menulis mengenai mereka
dalam Minorities, Modernity and the
Emerging Nation, Christian in Indonesia, A Biographical Approach: 2003).
Spiritualitas kristianinya menjadi
“modal” memasuki dunia modern,
yang dalam catatan Klinken berarti: “…it enables them to move from
marginality to responsibility. Simultamigrant status. The conversion to
Christianity was part of their embourgeoisement” (hl 238).
Kita rasakan bahwa sampai kini
kekristenan pun masih setia menghidupi modal spiritual sedemikian
tersebut. Ada catatan menarik dari
penginjil asal sungai Rhein Jerman
saat mengamati orang Batak di awal
bertumbuhnya gereja, katanya de-
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ngan galau: “orang Batak telah membeli kemajuan (nungga manuhor hamajuon halak Batak)”!
Dengan merebaknya model kerohanian yang melayani dunia modern itu
-seakan hanya inilah yang terbaik di
dunia global ini-, akhir-akhir ini kita
dikejutkan oleh kemunculan arus
perlawanan dari sebagian anggota
komunitas agama terhadap model
spiritual sedemikian. Apa yang disebut “conservative turn” dalam agama,
yang lantas menjadikan agama sumber identitas yang eksklusif, tumbuh
marak di seantero dunia. Di Indonesia pun kita telah menyaksikan secara
luarbiasa efek konservatisme itu; ia
memasuki politik dengan mengkampanyekan bahwa kelompoknya telah
dizalimi oleh kekuasaan, dan bukti
kezaliman itu ada pada pihak-pihak
atau seseorang yang dituduh telah
menista agamanya.
Kita kaget karena menyaksikan
sebentuk mental beragama yang
dipenuhi “resentiment” (kedengkian) tersebut, dan ini menjadi dasar
bangkitnya populisme yang telah
pula menciptakan sentimen anti-kemajemukan. Retorikanya sedemikian
jelas dan mudah ditangkap: “kami
yang taat ini sekarang menderita akiyaan negara!”. Dan orang pun berduyun-duyun mendukung kampanye
politik dengan baju agama ini.
Gerakan politik identitas yang diiringi dengan retorik populisme di
atas seolah menolak semua proses
globalisasi dunia modern, dan tampaknya keadaan kolektif bangsa kita
masih akan diisi dengan sentimen
progresif versus kedengkian di atas.
Modal kerohanian kristiani yang kita
kira solid jadinya dianggap sebagai
bagian dari kekuasaan.
Namun demikian, mental dengki ini

tak perlu buru-buru kita cap sebagai
yang terkebelakang. Ada sisi lain
yang perlu kita dalami mengapa lahir
model kerohanian yang sedemikian
sentimentil begitu: tampaknya karena
massa prekariat semakin membesar
di negeri kita.
Massa prekariat yang kini muncul
mencuat karena kerentanan kondisi
pasar tenaga kerja, tanpa perlindungan, dan tanpa kepastian masa
depan. Malah kini kalau seseorang
sakit, ia akan segera diberhentikan
tanpa kompensasi; sebab tenaganya
hanyalah sebentuk outsource saja.
Di era pandemi ini, kita segera disadarkan betapa jutaan pekerja tiba-tiba tidak bisa berbuat apa-apa lagi,
mereka ‘telanjang’ menganggur tanpa proteksi dari perusahaan dan negara. Dan kita yang mungkin sedikit
lebih baik dari massa prekariat ini,
akhirnya terjaga, di era pagebluk ini
telah muncul realitas bersama kita
dengan masa prekariat itu: betapa
rentan dan terpaparnya kita pada nasib tak menentu itu!
Menemukan lagi Modal Spiritual:
Solidaritas/Koinonia
Spiritualitas ialah cara kita menghayati “our christian spirit”; spiritualitas kristiani yang selama ini membuat kita bisa ikut kemajuan -dengan
etos kerja dan sikap hidup unggul
itu- ternyata telah membuat ruang
bersama kita jadi serba kompetitif.
Diam-diam telah terbentuk kelas elit
yang tak bisa menghindari membesarnya kelas prekariat tadi. Malah
kita tahu bahwa momen pandemi
ini adalah momen akibat modernitas
yang tak bisa menahan diri sehingga
menggerus alam ciptaan Tuhan. Virus Covid-19 ialah sejenis virus zoonosis, penyakit yang meloncat dari
hewan ke manusia, akibat ekosistem
yang rusak didesak kepentingan dan
ekspansi manusia.

Maka secara kolektif kita perlu menemukan lagi apa yang muncul dari
hidup kristiani kita kalau berjalan
bersama dan menghayati (lagi) “our
christian spirit” itu. Sesungguhnya
kita memulai segala sesuatu sebagai
koinonia, sebagai persekutuan yang
dianugerahi kehidupan. Gerakan Lutheran dan juga Reformed se-dunia
telah bersepakat bahwa communion
“is a gift as well as a task”. Tuhan dalam anugerah-Nya memberikan kita
alasan bertemu satu dengan lainnya
dalam prinsip saling menerima. Dan
kita pun bebas dari beban dosa, status sosial ataupun stigma gender dalam persekutuan gerejawi ini.
Tapi lantas kita masing-masing dalam
kebebasan rohani itu berupaya memenangkan diri di dunia yang kompetitif ini. Dan memang komunitas
kristiani kita telah merasakan betapa
semakin membaiknya kualitas hidup
jemaat kita. Modal spiritual kristiani
memang telah berdampak nyata dan
positif.
Namun demikian, persekutuan kita
bukan hanya tempat Tuhan memberi,
as a gift, tetapi juga tempat pijakan
kita melanjutkan makna anugerah itu
ke ruang publik, as a task. Jalan ke
depan kita ialah spiritualitas yang selalu bermakna kolektif, artinya membangun solidaritas, membuka ruang
seluasnya bagi sesama, agar kita
bersama-sama (lagi) menikmati kemurahan kehidupan, dan kali ini bersama seluruh ciptaan.
Dengan demikian semua diikutsertakan, tak ada yang dibiarkan rentan
serba prekariat. Inilah titik tolak kolektif baru kita memulai perjalanan dan
menumbuhkan modal spiritual untuk
masa kini, agar pandemi ini tidak terulang lagi.
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Tenggang
Rasa dan
Tantangan

Kolektif

Masyarakat

Indonesia
Oleh Hotdinal Sitanggang
(Aktivis Keberagaman)

S

ejak awal tahun 2020 dunia
digemparkan oleh munculnya
virus kecil dengan kode Covid-19 yang menyebar dengan cepat
ke seluruh dunia. Virus yang sangat
kecil ini menggerogoti seluruh sendi
kehidupan masyarakat dan mereformasi sistem kemasyarakatan. Apa
yang awalnya dianggap lazim dan
baik mendadak berubah makna. Kebersamaan dan keakraban secara
persatuan perlahan mengalami perubahan makna. Persatuan tidak lagi
sama secara hati dan jiwa yang tidak
dapat dijelaskan secara sains.
Dalam konteks Indonesia, saat bulan Ramadan tiba seperti sekarang
ini, biasanya banyak orang berdebat
mengenai apakah pantas warung
makan buka di bulan puasa, atau
orang akan berdebat tentang kapan
dimulainya bulan suci ini. Situasi saat
ini memaksa setiap orang mengubah
fokusnya, dari meributkan hal-hal
yang tidak terlalu esensial menjadi saling menguatkan dalam situasi
genting.
Salah satu yang menjadi tantangan kolektif bangsa Indonesia saat
ini adalah “Tenggang Rasa”. Bukan
“barang” baru memang, namun kata
dan perilaku tenggang rasa ini rasarasanya semakin sering dilupakan.
Tenggang rasa yang artinya “ikut
berempati, memiliki solidaritas, dan
toleransi,” sebenarnya adalah musuh
alami Covid-19. Mengapa bisa tenggang rasa menjadi musuh alami Covid-19? Beberapa negara yang mengumumkan telah pulih dari virus ini
berhasil melaluinya karena memutus
mata rantai penyebarannya dengan
menerapkan social distancing atau
physical distancing (saling menjaga
jarak dan bekerja dari rumah). Bang-
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sa Indonesia yang memiliki nilai-nilai
“Tenggang Rasa” harusnya bisa lebih
cepat pulih.
Maksud dari tenggang rasa disini
adalah ikut berempati kepada mereka yang berada di garda depan
melawan Covid-19, yakni para tenaga medis, petugas kebersihan rumah
sakit, pengatur lalu lintas, pedagang
kecil yang tetap berdagang demi memenuhi kebutuhan semua orang dan
demi keberlangsungan hidup keluarganya, serta orang yang bekerja
menggunakan jasa antar jemput barang maupun orang sehingga mobilitas kehidupan tetap berjalan dengan
baik. Setelah berempati, saatnya
kita menunjukkan solidaritas dengan
saling menguatkan dan membantu
mereka yang terpaksa dirumahkan
sedangkan dia masih butuh bekerja
untuk menyambung kehidupan. Ada
banyak lembaga yang dapat menjadi
saluran untuk berbagi. Yang terakhir
dari tenggang rasa adalah toleransi, toleransi yang sebelum pandemi
selalu dikaitkan dengan lintas agama, kali ini toleransi yang dibutuhkan
adalah toleransi atas daerah. Jika
daerah tempat kita berdomisili adalah daerah yang termasuk zona merah, sebaiknya kita berdiam di rumah,
jangan datang ke zona hijau supaya
zona hijau tidak menjadi zona merah.
Begitu pula jika kebetulan kita berada
di zona hijau dan ternyata ada keluarga yang tinggal di zona merah, mari
kita saling membantu. Hendaklah kita
menjadi Homo Homini Socius, sahabat bagi sesama manusia. Bukan
menjadi Homo Homini Lupus yang
menjadi serigala bagi sesamanya
seperti para penimbun masker, hand
sanitizer, dan APD lainnya, orang
yang menolak perawat yang tinggal
di sekitarnya, bahkan menolak jenazah perawat yang berkorban untuk
keselamatan banyak orang.
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Indonesia, negara yang falsafahnya
adalah gotong-royong, saat ini sedang ditantang oleh Covid-19. Tantangan ini tidak hanya datang kepada
satu kelompok tetapi kepada satu
bangsa. Itulah sebabnya kita harus
menjawab tantangan ini secara kolektif juga, jangan hanya berpasrah
kepada tenaga medis atau pemerintah saja, kita juga harus berusaha dengan mulai menerapkan hidup sehat
dan saling peduli satu sama lain. Jika
kita bersatu kita pasti kuat.
Yesus sendiri sudah mengajarkan
kita bagaimana menghadapi pandemi ini. Dalam Matius 25:40 “Dan
Raja itu akan menjawab mereka: Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudara-Ku
yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku”. Pengajaran
sederhana dari Yesus ini benar-benar
mengajarkan kita arti tenggang rasa
yang gotong-royong. Dalam pelaksanaannya, mungkin akan banyak
yang mengatakan mustahil bagi Indonesia bisa melakukan hal ini, tetapi menyadur sebuah ungkapan dari
My Stupid
Boss, “Impossible we do, miracle we
try,” menjadi penyemangat kita untuk
melakukan tenggang rasa yang bergotong-royong, sekalipun dalam ketidakmungkinan.
Ketidakmungkinan yang paling rentan adalah di saat orang mengalami
kepanikan menghadapi ancaman
dari virus ini. Dengan tenggang rasa
yang bergotong-royong, hendaknya semua orang saling membantu
menguatkan dengan tidak menebarkan ketakutan. Paling tidak, jika tidak
bisa membantu memperbaiki, sebaiknya jangan merusakkan. Begitu juga
dengan kondisi saat ini, sebaiknya
kita saling menguatkan dengan pesan-pesan positif atau donasi kepada
lembaga yang menyalurkan bantuan,
bukan menyebarkan berita ketakutan
atau berita yang tidak benar.
Dalam kondisi saat ini, memang sudah seharusnya kita saling menguatkan dan menopang sebagai satu
bangsa dan satu negara dalam satu
rasa. Dengan satu rasa sebagai Indonesia, semoga kita kuat menghadapi masalah ini sebagai keluarga.
“Berat sama dipikul ringan sama dijinjing” sehingga bangsa ini kuat dan
dapat menang. Semesta Menyertai
kita semua…

OPINI

The Game
of The
Century*
Oleh Berkatdo Saragih
(Ahli Mitigasi Bencana)

T

anggal 17 Oktober 1956, di
New York, Amerika Serikat, seorang grandmaster catur terkenal Amerika Serikat bernama Donald
Byrne sedang berpikir keras. Kerut
di wajahnya adalah isyarat penyesalan atas langkahnya yang memakan bidak catur “Sang Ratu” dari
lawan yang sedang tersenyum kecil
di hadapannya. Lawannya adalah
seorang bocah laki-laki berumur 13
Tahun, namanya Robert James ”Bobby” Fischer.
Beberapa langkah sebelumnya, anak
ini secara mengejutkan mengorbankan bidak ratunya sendiri, dan
tidak ada satupun yang menyangka bahwa pengorbanan itu adalah
langkah brilian kemenangan Bobby
Fischer. Pertandingan itu sungguh
menggemparkan, bahkan masih
diperbincangkan sampai saat ini,
bukan hanya karena seorang grandmaster dikalahkan oleh anak berumur
13 tahun, tetapi lebih kepada strategi
kemenangan itu sendiri. Oleh Hans
Kmoch, pertandingan catur itu dilabeli sebagai The Game of The Century.
Di tahun ini, tepatnya 64 tahun setelah
pertandingan itu, dunia sedang berada dalam sebuah pertandingan
yang juga sangat layak disebut sebagai The Game of The Century.
Pertandingan yang level, tensi, dan
pertaruhannya jauh lebih besar, yaitu
pertarungan antara Manusia vs COVID-19. Dunia saat ini sungguh sangat
risau, pada awal bulan April saja,
COVID-19 unggul jauh dari manusia.
Per tanggal 17 April 2020, sudah lebCOVID-19, dan puluhan ribu nyawa
sudah menjadi korban di seluruh
dunia.
Negara-negara di seluruh dunia
kemudian banyak mengeluarkan

strategi yang diyakini ampuh untuk
menahan dan mengalahkan COVID-19 ini. Ada beberapa strategi kunci yang secara umum dilakukan banyak negara, seperti lockdown, social
dan physical distancing, perlindungan maksimal tenaga kesehatan,
rapid test, kampanye cuci tangan,
kewajiban penggunaan masker, himbauan untuk tetap di rumah, usaha
penemuan obat dan vaksin, sampai
kebijakan stimulus penyelamatan
ekonomi.
Indonesia
kemudian
merespon
pandemi ini dengan mendasarkan
pilihan strateginya berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pemerintah akhirnya memilih untuk
menjalankan kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) Nomor 9
Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar.
Jika dicermati secara mendalam,
undang-undang yang baru berjalan
kurang dari 2 tahun ini, sesungguhnya tidak mampu menjawab tantangan
saat ini. Undang-undang ini berisi
98 pasal dengan ratusan ayat, yang
hanya memberi porsi 3 pasal untuk karantina wilayah, 3 pasal untuk
karantina rumah sakit, 3 pasal untuk
karantina rumah, dan 2 pasal untuk
PSBB. Pasal-pasal ini seperti senjata usang saat ditodongkan ke COVID-19, karena di tahun 2018 yang
lalu, tidak ada satu orang Indonesia
yang membayangkan bahwa tahun
2020 bangsa ini akan berperang melawan COVID-19. Tidak seorangpun,
mulai dari presiden, menteri, anggota
DPR, akademisi, ekonom, perencana
pembangunan, pelaku pasar, apalagi masyarakat awam, yang membayangkan adanya pandemi dengan
dampak separah ini.

pendekatan baru, pemerintah malah
tetap menggunakan undang-undang
kekarantinaan kesehatan tanpa melakukan perubahan dan penyesuaian.
Kita semua yakin bahwa perumusannya pada saat itu tidak dilatarbelakangi gambaran situasi horor pandemi yang menghantui semua sektor
kehidupan, seperti saat ini. Meskipun
harus diakui bahwa tidak ada satu
negara pun didunia ini yang tidak
kesulitan menghadapi pandemi kali
ini, tetapi respon melalui pendekatan
dan kebijakan pemerintah lah yang
membedakan tingkat kerusakan di
tiap-tiap negara.
Pendekatan kebijakan pemerintah
saat ini terlihat masih menempatkan
rakyat sebagai obyek. Maka tidak
heran jika seruan pemerintah yang
mengharapkan bahwa semua usaha
perlawanan atas pandemi ini berada
di bawah satu komando, satu rel, dari
pusat ke daerah, dan terkoneksi sampai ke masyarakat sedang menghadapi tantangan yang sangat berat.
Pangkalnya adalah “kealpaan” para
pemimpin bangsa ini menyadari bahwa transparansi itu membangun kepercayaan publik. Pemerintah “lupa”
cara meyakinkan rakyatnya bahwa
ini adalah “perang” yang pasti dan
bisa kita menangkan. Kealpaan ini
menyebabkan arak-arakan komponen bangsa tidak menyatu, dan semakin hari semakin banyak dari kita
tidak mengerti apa yang sedang kita
hadapi, tidak menyadari apa yang
kita miliki, tidak memahami apa yang
harus segera kita miliki, yang pada
akhirnya tidak membagi peran-peran apa yang harus dijalankan. Padahal, pengetahuan, keterampilan, dan
sumber daya lainnya sudah ada dan
terdistribusi di tengah-tengah rakyat.
Menempatkan rakyat sebagai subyek kebijakan penanganan COVID-19 adalah satu langkah kunci dan
krusial. Semakin cepat semakin baik,
karena keterlambatan akan menyeret
kita semua ke dalam lubang kewalahan, dan semakin hari kita semua
akan semakin kelelahan. Pada akhirnya, tentu kita berharap akan keluar
sebagai pemenang, sebagai Bobby
Fischer yang memenangkan pertarungan The Game of The Century
ini.
*Hans Kmoch dalam Chess Review,
1956

Alih-alih membaca pergerakan lawan
dan merumuskan kebijakan dengan
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C E R I TA F OTO

Nias, The Ancient and
Exotic Island
Foto oleh Andi Gultom
Teks oleh Eka Dalanta

S

elamat datang di sebuah pulau dengan
pesona keindahan pantai-pantai alami
dan keajaiban kekayaan budayanya yang
setua peradaban sebuah masyarakat lama,
Nias.
Nias terkenal keunikan kebudayaan seperti tari
perang dan lompat batunya, bangunan-bangunan rumah adat di atas sebuah perbukitan batu,
pakaian adatnya yang mencirikan kemajuan
sebuah masyarakat, dan peninggalan-peninggalan sejarah megalitikumnya.
Lompat batu paling tersohor adalah Lompat
Batu di Desa Bawomataluwo yang artinya adalah Bukit Matahari. Lompat batu ini biasa diadakan di dalam sebuah kompleks pemukiman
adat. Para penari pelompat batu tidaklah sembarangan, mereka berlatih sejak berusia lima
tahun. Lompat batu ini, pada zaman dahulu
adalah sebuah ujian bagi para pemuda yang
menandakan mereka telah siap memasuki medan perang.
Pantai-pantainya sama menariknya. Terkenal
dengan ombak berlapis, menjadikan Nias daerah tujuan bagi para perselancar profesional
juga para pecinta pantai.
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RISALAH

Yesus
Berteknologi
Oleh Pdt. Basa Hutabarat

R

amai para pendeta merekam,
meng-upload, melakukan live
streaming khotbah Minggu karena aktivitas beribadah di gereja
sedang tidak bisa dilakukan selama covid-19 melanda. Sementara,
Firman Tuhan harus tetap disiarkan
kepada umat-Nya. Dari kantor pusat
sampai gereja-gereja lokal, para pendeta menayangkan khotbah bahkan
tata cara ibadah. Sabtu dan Minggu
merupakan arena tayang youtube
dan live streaming di smartphone
masing-masing.
Saya terhentak sejenak, dimanakah
pelayanan kepada anak sekolah
Minggu? Bukankah mereka adalah bagian integral gereja? Dengan
menyimpan pergumulan ini, saya
mulai mencari cara apa yang harus
dilakukan!
dan memaparkan pikiran untuk melayani anak sekolah minggu.
Berbagai ide disampaikan. Dengan
senyum, gelak tawa, dan kadang
kala kening berkerut, maka disimpulkanlah untuk membuat cerita anak
sekolah minggu. Siapa pemerannya?
Siapa pengajarnya? Apa yang mau
disampaikan? Ah....banyak yang
terpanggil namun sedikit yang terpilih. Banyak yang mau ikut berperan
tetapi tidak tahu buat apa! Inipun
suatu kendala besar. Maka perlu
pemberdayaan! Disinilah ajang untuk menajamkan kreativitas. Pemuda,
pemuda pelayan, anak-anak sekolah
minggu diberdayakan untuk mengisi
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tayangan ini.
Berbagi peran! Ternyata tidak mudah
berperan di depan kamera. Bercerita
tanpa audience, merupakan tantangan berat. Biasanya mudah menyampaikan pesan Yesus kepada anakanak sekolah minggu. Kini Yesus
disampaikan dalam bentuk teknologi.
Cameraman amatiran pun menghentikan beberapa kali pemeran karena
banyak kesalahan perkataan dan
akting. Sungguh… ternyata tidak
mudah! Durasi 10 menit harus dapat
menyampaikan pesan Alkitab dan pujian kepada-Nya. Durasi yang sangat
singkat ini harus menarik perhatian
anak untuk mendengarkan Firman
Tuhan dengan tetap menampilkan
Katekismus Martin Luther yang merupakan ciri dari gereja-gereja Lutheran Indonesia.
Membayangkan Yesus berteknologi kepada anak-anak merupakan
SESUATU. Menyampaikan pesan
Yesus yang disampaikan secara virtual, seperti ada yang kurang lengkap. Teknologi seakan menjauhkan
kedekatan secara physical -tidak
bisa bertemu dengan teman-teman
lainnya atau guru sekolah Minggu.
Covid-19, membuka ruang ide untuk
improvisasi dalam pelayanan gereja. Bernyanyi, drama, dan bercerita
semua dipakai untuk menyampaikan
pesan Tuhan Yesus yang mencintai
anak-anak.
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Inisiasi KNLWF ini ditangkap oleh
berbagai insan gereja. Model telah
ada. Kurikulum telah tersedia. Empat
(4) kali penayangan sudah cukup.
Maka sejak Mei 2020 gereja-gereja telah menayangkan cerita anak
sekolah minggu menurut versinya
masing-masing. KNLWF menghentikan pelayanannya dan mencari pelayanan lain. Begitulah gaya kami
memberdayakan para pemuda. Kami
tidak mau diam berpangku tangan
menunggu apa yang harus dilakukan
ini.
Kami menyadari bahwa pelayanan
daring ini tidak dapat dijangkau
oleh semua anak sekolah minggu
terlebih yang berada di pedesaan.
Bagaimanalah nasib anak sekolah
minggu yang tidak terjangkau oleh
internet? KNLWF pun sempat menawarkan untuk menyediakan paket
data kepada guru sekolah Minggu
agar live streaming atau youtube ibadah Sekolah minggu ini hadir bagi
seluruh anak sekolah Minggu, namun
android yang dimiliki guru sekolah
minggu pun tidak memadai. Belum
lagi sinyal yang lemah mengganggu kelancaran penayangan. Sapaan
dan doa itulah yang dapat dilakukan
kepada anak-anak sekolah Minggu
yang haus akan ibadah ini. Tuhan
cinta anak-anak. Tuhan beserta dengan malaikat-malaikat-Nya menjaga
anak-anak agar terhindar dari Covid-19.

RISALAH

Webinar KNLWF:
Mempertemukan Lintas
Generasi di Jagat Virtual
Teks oleh: Fernando Sihotang
Foto oleh: Andik Siboro

P

andemi Covid-19 ini memporak-poradakan kehidupan manusia dan kerja yang telah dimiliki oleh masing-masing orang. Suatu
perubahan terjadi dimana-mana baik
dalam diri pribadi maupun sosial
masyarakat. Baik komunikasi verbal
maupun komunikasi bertemu. Tak luput juga aktivitas peribadatan gereja
berubah dari model konvensional ditahankan di masa pandemi ini,
namun telah diganti dengan perjumpaan virtual. Seminar, pelatihan,
lokakarya dan lain sebagainya untuk
mengedukasi jemaat hanya dapat
dilaksanakan dalam bentuk virtual. Evolusi perjumpaan-perjumpaan
warga gereja terjadi dari model konvensional ke model yang jauh sapersekutuan-persekutuan hanya bisa
dilakukan secara maksimal melalui
media streaming.
Diskursus inilah yang dikemas oleh
KNLWF dengan menghadirkan warga
gereja lintas generasi dalam sebuah
webinar yang dilaksanakan pada
tanggal 14 Mei 2020 lewat aplikasi
video Zoom. Webinar ini bertujuan
untuk melihat bagaimana penerimaan
warga terhadap model persekutuan
baru ini. Ada empat pemateri yang
hadir mengisi webinar ini, yakni Pdt.
Dr. Rospita Siahaan (STT HKBP Pematangsiantar); Pdt. Dr. Deddy Fajar
Purba (STT Abdi Sabda Medan);
Rovaldo Aritonang (Pegurus NKHBP
Distrik Silindung); dan Deby Manalu
(Pemuda dan Staff PGI).

Sekitar 50 orang peserta membahas adanya kenormalan-kenormalan
baru di lingkungan gereja terkait “kesucian” dari ibadah dilihat dari mediumnya. Kalau sebelumnya masih
kuat sentimen yang dibangun kepada pengguna “Android suci” di aktivitas persekutuan gereja, sekarang
semua orang menjadikan teknologi sebagai medium utama dalam
membina persekutuan iman sesama
jemaat.
Pdt. Dr. Rospita mengingatkan peserta bahwa perdebatan ini juga sudah
ada sejak masa Yesus yang tertulis
di Yohanes 4:20-24. Pada satu sisi,
orang Yahudi percaya bahwa tempat suci hanyalah di Yerusalem dan
orang Samaria meyakini Gunung
Gerizim, pada sisi lain. Namun Yesus
menjawab, “percayalah kepada-Ku,
hai perempuan, saatnya akan tiba,
bahwa kamu akan menyembah Bapa
bukan di gunung ini dan bukan juga
di Yerusalem (ayat 21), (namun) dalam roh dan kebenaran (ayat 23-24).”
Pdt. Dr. Deddy Purba menerangkan
kalau pada zaman Martin Luther
(1517) pun pandemi seperti hari ini
terjadi. “Martin Luther mengajak kolega-kolega dan murid-muridnya untuk
tidak takut, dan bahkan harus menolong jemaat yang terpapar. Karena
Kristus memberikan kemampuan,”
ujar Pdt. Deddy kepada peserta webinar.
Namun bagaimana pendapat generasi muda dengan adanya evolusi
teknologi dalam persekutuan iman
saat ini? Rovaldo, yang sehari-hari-

nya tinggal di desa dan beraktivitas
sebagai petani, menyampaikan pergumulan yang dialami oleh warga
gereja, termasuk pemuda, agar dapat tetap bersekutu lewat model live
streaming. Dalam melihat dampak
domino Covid-19 terhadap kondisi
sosial ekonomi penduduk desa,
Rovaldo berharap ada kolaborasi
yang terbangun antara warga gereja di kota dan di desa dalam melahirkan solusi-solusi sosial ekonomi.
“Saat ini kami pemuda gereja di
Tarutung menggerakkan potensi
orang muda membantu mendistribusikan hasil-hasil pertanian untuk
membantu ekonomi para petani dan
membantu warga yang membutuhkan produk-produk pertanian. Kami
mengundang teman-teman pemuda
di kota untuk berkolaborasi untuk kemanusiaan,” terang Rovaldo.
Deby Manalu mengingatkan generasi pemuda di gereja untuk tidak lagi
menjadi follower, tapi creator yang
menghadirkan solusi. Ia mengapresiasi langkah webinar ini sebagai
jembatan orang-orang muda yang
berasal dari lingkungan dan kondisi
sosial-ekonomi berbeda untuk bersatu melawan Covid-19 dan dampaknya di masyarakat.
Melihat antusias peserta dan pentingnya elaborasi diskursus lintas
generasi, KNLWF akan memfasilitasi
kembali webinar dengan topik yang
berbeda. Situasi pandemi saat ini
tidak menjadi penghalang bagi warga gereja untuk saling berbagi informasi dan menguatkan satu sama lain.
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Saran Yesus
dalam Menghadapi
Covid-19
Oleh Pdt. Henki A. Simarmata

U

ntuk memahami keberadaan
Covid-19, ada baiknya kita
membaca kisah Yesus saat Dia
berdoa di taman Getsemani, yang diambil dari teks Matius 26:36-39.
36

Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridNya ke suatu
tempat yang bernama Getsemani.
Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: “Duduklah di sini, sementara
Aku pergi ke sana untuk berdoa.”
37

Dan Ia membawa Petrus dan kedua
anak Zebedeus serta-Nya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar,
38

lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati
rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku.”

Yahudi, yang kemudian diadili bahkan disalibkan. Semua itu tentu telah
diketahui oleh Yesus, dan Dia bisa
merasakan proses sakitnya kelak.
Inilah yang menjadi rangkuman
doa Yesus di taman Getsemani. Dia
berharap Allah Bapa mengubah
keadaan mengerikan yang harus
ia pikul ke dalam bentuk lain, yang
mungkin tidak serupa sakitnya dengan apa yang Dia sudah bayangkan. Tapi nyatanya, semua berjalan
sesuai dengan kehendak Allah yaitu,
Yesus harus menghadapinya. Apakah Yesus menghindar atau mencari
alasan? Jelas tidak! Yesus menghormati kehendak Bapa-Nya, dan Dia
mempercayakan hidup-Nya kepada
Bapa sampai akhirnya Dia menyelesaikan semua itu dengan baik dan
bahkan memenangkannya.

39

Maka Ia maju sedikit, lalu sujud
dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku,
jikalau sekiranya mungkin, biarlah
cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi
janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau
kehendaki.”
Membaca penggalan ayat saat Yesus berdoa di taman Getsemani ini,
merasakan kesedihan dan kegentaran yang dialami-Nya, membantu
kita memahami masalah Covid-19
yang saat ini membuat kita sedih dan
gentar. Teks ini adalah masa-masa
Yesus sebelum ditangkap oleh orang
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Kehidupan Yesus, yang kita yakini
Dialah Tuhan kita, adalah contoh yang
sengaja ditunjukkan agar kita memiliki strategi yang sama dan iman yang
sama untuk melewati semua proses
kehidupan ini. Proses yang dikisahkan di alkitab ini sengaja dituliskan
untuk menguatkan kita dan memberitahukan, bahwa kitapun harus mengalami situasi yang sama selama di
dunia. Jadi, kehidupan yang Yesus
tunjukkan, sebenarnya adalah saran
Yesus untuk kita lakukan. Belajar dari
cara hidup Yesus dengan mempraktikkannya dalam proses yang sulit,
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memberi kita keyakinan bahwa kemenangan itupun akan menjadi milik
kita.
Memang, efek Covid-19 membuat
banyak orang semakin kehilangan
semangat hidup, sukacita digerogoti
melalui ekonomi yang semakin terganggu, kesehatan yang menurun,
saling mencurigai bahkan melukai,
kekeluargaan yang terbatas, mimpi
yang terhenti, bahkan kematianpun
seolah dekat di hati. Akhirnya, doadoa hanya berfokus kepada kapan
badai ini berlalu. Padahal, sikap
seperti itu tidak mencirikan kita beriman kepada Yesus.
Yesus menghormati Allah Bapa dalam kehendak-Nya, tetapi kita, malah memaksa Allah untuk menaati
kehendak kita. Kesulitan membuat
kita semakin tidak menghormati kehendak Allah. Kita berpikir kehendak
Allah sama seperti yang kita doakan. Bahkan kita berpikir, bahwa kehendak kita adalah kehendak yang
akan membuat kita semakin baik.
Sikap seperti ini sebenarnya membuat kita semakin jauh dari kemenangan itu. Dengan berfokus terhadap
apa yang kita harapkan, sama artinya kita semakin menghilangkan sikap
berdoa dan rendah hati. Mari biarkan
hidup kita dikontrol oleh Allah, jangan
melawan kehendak Bapa. Inilah saran Yesus agar kita mampu melewati
masa-masa sulit ini.

REFLEKSI

Izinkan saya berbagi pengalaman
untuk membangun iman. Saat saya
melayani di daerah yang jemaatnya
mayoritas petani, saya bertemu dengan seorang petani yang sudah lama
menjadi petani. Kebetulan saat saya
menemuinya, dia sedang memulai
bercocok tanam. Ada beberapa kali
saya mengunjunginya dan kami berdoa beberapa kali di beberapa sudut
ladangnya. Suatu kali, seminggu
sebelum panen, semua tanamannya
rusak, buahnya habis dimakan hewan dan angin kencang merusak batangnya. Tak ada satupun yang tersisa untuk dipanen. Saya bertanya,
“Bagaimana engkau menghadapi
semua ini?” Ia menjawab, “Pendeta,
ini hal biasa. Lebih parah dari ini pun
pernah. Malah kami bersyukur karena semakin tahulah kami bertani.”
Bagi kita semua yang membaca renungan ini, sikap yang dilakukan Yesus dan petani tadi adalah ungkapan
yang menggambarkan keadaan kita
sekarang ini. Semua yang terjadi harus kita lewati dan selesaikan dengan
iman yang benar, berpikir wajarlah
tentang semua yang terjadi, bahwa
yang terjadi ini adalah tahapan kebaikan dari Tuhan. Jangan jauh dari
iman dan jangan suka bersikap secara berlebihan.
Tidak perlu takut dengan kematian
karena pada waktunya setiap orang
akan meninggalkan semua yang
kelihatan. Semuanya ini hanya soal
waktu, sebab semuanya akan berganti dan berlalu sesuai aturan mainnya Tuhan. Jangan berfokus kepada
keadaan yang melemahkan, mel-

ainkan, fokuslah kepada yang menguatkan. Kalaupun di antara kita ada
melakukan aksi berbagi, perbuatlah
itu seperti untuk Tuhan, sehingga
tidak memerlukan syarat apapun untuk melakukannya, sehingga kebaikan itu benar adanya dan menjadi
bekal bagi generasi berikutnya.
Ambillah waktu sejenak untuk merenung dalam doa seperti yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani.
Mintalah hikmat, pengertian, dan
kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga, di masa-masa sulit dan menakutkan pun, kita
semakin mengerti arti menghormati,
dan arti menaati. Hormatilah Allah
dan kuasa-Nya di bumi.
Mulailah berdoa seperti doa yang Yesus sampaikan kepada Allah Bapa
di Taman Getsemani, dengan iman
mengatakan, “Jikalau sekiranya
mungkin, biarlah kesulitan dan
ketakutan melalui Covid-19 ini
lalu dari pada kami, tetapi janganlah seperti yang kami kehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki.” Nikmatilah doa ini dalam
perenungan pribadi kita. Kiranya Roh
Tuhan menolong saudara sekalian

Salam dan doa
Pdt. Henki A. Simarmata
Pendeta GKPS
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Doa tanggal 14 Mei mengajak seluruh umat
dari iman yang berbeda bersama-sama bagi
kemanusiaan.
Photo Credit: Claudia van Zyl di Unsplash

COVID-19: Satukan Doa
Untuk Kemanusiaan

Teks oleh: Fernando Sihotang

LWF bersama Paus Fransiskus dan Imam Besar
Al-Azhar mengajak berdoa secara global
tanggal 14 Mei

(Reportase diterjemahkan dari website
LWF www.lutheranworld.org dengan judul
“COVID-19: United in prayer for humanity”)

M

ichael Kinnamon dalam bukunya Can A Renewal Movement be Renewed? Questions
for the Future of Ecumenism (2016),
menyajikan sebuah pandangan optimisme kepada kita bahwa banyak
ilham-ilham bermanfaat berasal dari
agama-agama ketika mereka duduk
bersama memperbincangkan perihal
konteks yang hidup di masyarakat.
Communion atau Koinonia bagi Kinnamon adalah tahapan terakhir dari
lima – meliputi Competition (kompetisi), Coexistence (berdampingan),
Cooperation (kerjasama), Commitment (komitmen), dan Communion
(persekutuan) – yang dibutuhkan
dalam merajut benang persaudaraan
lintas iman.

nya pandemi Covid-19, tidak hanya
menyerang orang-orang Muslim,
Budha, Hindu, Yahudi, Atheis, atau
Kristen saja. Bencana tidak mengenal diskriminasi, yang ada justru kita
harus memikul beban ini bersama.

Persekutuan lintas iman (interfaith
communion), jika diterapkan dengan
kesungguhan, merupakan satu cara
untuk membangun hubungan yang
mengakui validitas kelompok lain,
menghormati perbedaan seraya
menjauhkan segala hasrat menyamakan. Pada akhirnya kita menghormati
bahwa persoalan-persoalan di sekitar kita membutuhkan solusi kolektif.
Sejatinya kita hidup di dalam konteks
di mana persoalan dunia ini, misal-

Kembali kepada pemahaman communion pada bagian awal, ini saatnya (lagi) agama-agama menatap
tantangan seperti pandemi saat ini
sebagai peluang untuk senantiasa menghidupi persaudaraan lintas
iman kita. Dalam situasi seperti hari
ini, spiritualitas iman kita mungkin
berbisik bahwa, mengutip Martin
Lukito Sinaga di bagian opini majalah ini, “Tuhan dalam anugerah-Nya
memberikan kita alasan bertemu satu
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Wabah Covid-19 telah mendisrupsi rutinitas hidup dan menghentikan
agenda-agenda besar masyarakat
secara global. Belum ada jawaban
medis yang bisa membawa harapan
baru bagi umat manusia merayakan
(kembali) hidup bebas dan normal.
Takut dan khawatir akan masa depan
kehidupan menghantui pikiran kita
semua akibat turbulensi ekonomi dan
sosial yang belum kunjung menemui
ruang tenang.

SAMA - Semper Reformanda
Edisi Mei 2020

dengan yang lainnya dalam prinsip
saling menerima.” Kiranya spiritualitas kita menyatukan dan meringankan langkah kita berbagi tanggung
jawab untuk kemanusiaan dan merawat keutuhan ciptaan.
Seruan Doa Bersama Lintas Iman
Persaudaraan lintas iman merupakan misi penting dari Lutheran World
dalam aktivitas program dan pelestarian jejaring. Presiden dan Sekretaris Jenderal LWF, Archbishop
Panti Filibus Musa dan Pdt. Dr. Martin
Junge, bersama dengan Paus Katolik
Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar
mengajak seluruh umat beragama di
seluruh dunia untuk berdoa syafaat
yang dilaksanakan pada tanggal 14
Mei 2020.
“Dunia kita saat ini dihadapkan pada
bahaya Covid-19 yang mengancam
hidup jutaan umat manusia di dunia,” tulis isi surat undangan dari The
Higher Committee of Human Fraternity (Komisi Tinggi Persaudaraan Manusia) kepada para pemimpin dan
umat beragama di seluruh dunia.

Surat tersebut berisikan ajakan kepada seluruh umat beragama, agar
dengan kesungguhan memohon
kepada Tuhan “untuk mengangkat
pandemi ini jauh dari pada kita dan
seluruh dunia, menyelamatkan kita
dari kesulitan, memberi ilham kepada para ilmuwan agar mereka menemukan obat yang bisa menghalau
penyakit ini, menolong kita dari masalah-masalah kesehatan dan ekonomi
serta kejahatan oleh sesama manusia karena pandemi ini.”
Komisi ini didirikan bersamaan dengan ditandatanganinya sebuah
dokumen bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Dr. Ahmad
Al-Tayyeb pada Februari 2019 yang
lalu di konferensi Human Fraternity
(persaudaraan manusia) di kota Abu
Dhabi, United Emirates Arab (UAE).
Dikepalai oleh para pemimpin dan
kaum terpelajar lintas iman, Komisi
ini melakukan tugas-tugas yang mendukung terciptanya toleransi beragama dan hidup berdampingan dengan
damai, sebuah amanat agung dari
dokumen bersama tersebut.

Presiden dan Sekretaris Jenderal
LWF menyambut baik ajakan doa
bersama ini, “yang menuntun umat
dari berbagai keyakinan secara bersama-sama, demi keberlangsungan
umat manusia,” ujar Musa dan Junge.
“Dunia membutuhkan kesatuan dan
solidaritas lintas batas merespon
persoalan pandemi Covid-19 saat ini.
Selain memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan, kiranya iman
kita menginspirasi kita semua untuk
selalu bertekun dalam menolong
sesama, pekerja medis, dan ilmuwan
yang tak kenal lelah bekerja mencari
solusi.”

“Guide the leaders of the nations
that they speak the truth, halt the
spread of misinformation and act
with justice so that all your family
may know healing.
Hear our cry, O God,
Listen to our prayer.”
“Bimbinglah para pemimpin pemerintahan agar mereka menyampaikan apa yang terjadi,
menghentikan penyebaran informasi yang keliru dan bertindak
dengan adil sehingga semua
yang sakit tertangani dengan baik
dan menjadi sembuh. Dengarkan
tangisan kami, ya Tuhan. Dengarkan doa kami.”

Sebagai wujud persaudaraan lintas
iman untuk kemanusiaan, LWF memproduksi video 12 ragam-bahasa
dengan rekaman suara yang berbeda-beda. Video ini akan dibagikan
kepada gereja-gereja anggota dan
dapat diakses di jejaring media sosial LWF. Berikut ini salah satu petikan doa:

REFERENSI

B

uku Teori Kritis Sekolah Frankfurt
Horkheimer dan Theodor W. Adorno dalam dua pokok pemikiran. Pertama,
konsep tentang teori kritis. Kedua, kritik terhadap usaha manusia rasional
yang terlihat macet dan gagal. Sindhunata menambahkan tulisan tentang teori
Sekolah Frankfurt yang digunakan untuk menyoroti beberapa gejala sosial di
masa sekarang. Rasionalitas yang berbalik menjadi irasionalitas, dan pencerahan
yang terjungkir menjadi mitos yang banyak kita temukan dalam realitas. Penulis memaparkan bagaimana berdasarkan teori kritis Horkheimer dan Adorno, kita
dapat melihat dan mengkritisi gejala post-modernisme & post-truth, populisme,
politik identitas, dan radikalisasi agama, yang merebak muncul akhir-akhir ini.
fat dan ilmu sosial ini memberi sumbangan pemikiran kritis bagi kalangan akademis dan intelektual. Dengan mempelajari teori kritis, kita akan terus digugat, agar
tidak malas untuk berpikir, agar mau terus mengasah akal budi, untuk meraih dunia yang lebih baik daripada dunia sekarang ini.
hasa Indonesia. Teori kritis dengan tokohnya Marx Horkheimer bukan sembarang
maju yang bayangannya terasa sampai ke Indonesia. Kekayaan, kedalaman, dan
kan secara tepat dan mendalam. Buku ini membuka kesempatan kita untuk berkenalan dengan suatu cara berpikir yang memberi cap kepada iklim intelektual di
Barat. (Prof. Dr. Franz Magnis Suseno)
Judul Buku
Penulis
Penerbit
Tahun Terbit

: Dilema Usaha Manusia Rasional, Teori Kritis Sekolah Frankfurt
: Sindhunata
: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
: Cetakan Pertama (sampul baru) Juli 2019
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BCEERRI T
I TAA UDTAARMI AM E N T A W A I
keluarga. Kedua pemuda tersebut
mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Mereka diperlengkapi dengan
kemampuan mengelola pertanian
dan kepemimpinan. Selama berada
di Siantar, mereka mempraktikkan
langsung pengetahuan yang mereka
peroleh di lahan pertanian dan terlibat langsung dalam pemasaran.

Membangun Kepemimpinan
Pemuda Mendorong
Transformasi Desa
Oleh Melky Naibaho

D

mengalami perubahan ke arah
yang lebih baik dan mengejar ketertinggalannya? Pertanyaan
semua yang memberi perhatian
bagi daerah-daerah yang tertinggal
dari segi pembangunan, terutama
di desa-desa. Apalagi dewasa ini
pemerintah memberikan perhatian
yang cukup besar bagi pembangunan desa di Indonesia. Ini tercermin
dari anggaran dana desa yang seberikan dampak. Hanya saja, di tengah segala keterbatasan desa dan
godaan untuk bermigrasi ke kota,
menjadikan desa kesulitan mengalami perkembangan. Desa dianggap
tidak memiliki prospek untuk masa
depan, sehingga banyak potensi
SDM di desa memilih mengadu nasib di kota. Situasi ini mengakibatkan
desa kekurangan tenaga dan sumbangsih pikiran dari sumber dayanya. Kekayaan alam yang dimiliki
desa pun menjadi tertidur menanti jamahan terampil putra-putri yang mau
memberikan hati dan pikirannya.
Usaha membangun desa akan mengalami kesulitan dan cenderung
menemui kegagalan bila kemauan
penduduk lokal untuk membangun
desanya sangatlah sedikit. Dorongan kemauan tersebut akan lahir bila
terbangun kesadaran kolektif pentingnya desa, bahwa masa depan
tidak hanya ada di kota, melainkan
dimanapun bila ada kemauan dan
kerja keras. Tentu saja usaha ini tidak
akan mudah dicapai karena sudah
terjadi turun-temurun, yang membentuk sebuah pola pikir dan kebiasaan.
Salah satu faktor penting untuk
mengubah pola pikir ini adalah mem-
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berikan perhatian khusus bagi pemuda di desa. Karena merekalah yang
berpotensi menjadi penggerak utama di desa dan masih memungkinkan untuk mengubah kebiasaan dan
keyakinan yang sudah berlangsung
sejak lama. Dengan kedinamisannya, pemuda dapat dengan mudah
menerima pemikiran baru. Dan dengan kreativitasnya dapat menemukan
solusi bagi kesulitan-kesulitan yang
ada. Sayangnya, anggaran desa
tidak banyak yang mengakomodir
kepentingan pemuda. Kalaupun ada
mungkin hanya memberikan fasilitas
olahraga ataupun kegiatan-kegiatan
yang bersifat seremonial atau perayaan. Tidak salah memang, hanya
saja pemanfaatan dana tersebut
kurang strategis untuk perkembangan desa di masa yang akan datang.
Pentingnya menumbuhkan kepemimpinan pemuda di desa merupakan
salah satu prasyarat penting yang
harus dimiliki bila kita menginginkan
desa bertransformasi. Transformasi
sebuah daerah itu sendiri hanya akan
terjadi jika ada yang menggerakkannya dan yang paling potensial adalah
kaum muda.
Dalam program pengembangan
ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh KNLWF di Mentawai, salah
satu penekanannya adalah bagaimana membangkitkan kepemimpinan
pemuda di desa. Hal ini diwujudkan
dengan melibatkan pemuda dalam
setiap kegiatan. Untuk mendorong
keterlibatan pemuda lebih jauh, KNLWF mengirimkan dua pemuda dari
Mentawai (Hermalius dan Arman)
mengikuti intensif training di Pematangsiantar. Awalnya direncanakan
tiga orang, tetapi satu orang mengundurkan diri karena persoalan di

SAMA - Semper Reformanda
Edisi Mei 2020

Pada November 2019, kedua pemuda tersebut selesai mengikuti intensif training di Siantar. Sekembalinya
ke Mentawai, mereka diminta untuk
membangun kelompok tani di lingkungan masing-masing. Kelompok
tani tersebut akan melakukan usaha-usaha di bidang pertanian dengan bekal pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Pekerjaan ini
dibantu oleh staff KNLWF yang bertugas di Mentawai dan juga pendeta
GKPM setempat.
Tugas ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Hermalius dan
Arman untuk bekerja di masyarakat.
Lewat berbagai pertemuan dan kegiatan akhirnya pada bulan Januari
2020 mereka berhasil membentuk
tiga kelompok tani di lingkungan masing-masing. Terbentuknya kelompok
tani ini menunjukkan bahwa mereka
sudah mendapatkan kepercayaan
dari orang-orang di sekitar mereka.
Ini menjadi langkah awal dalam usaha mendorong perubahan di desa.
Selanjutnya, mereka akan mengelola kelompok tersebut dan mengembangkan pola pertanian baru yang
mereka dapatkan dari pengalaman
belajar di Siantar.
Setelah adanya kesepakatan bersama, kelompok ini memulai aktivitasnya dengan membangun pertanian
kelompok dan membuka lahan pertanian kelompok. Untuk komoditas
pertanian, mereka memilih menanam jagung, cabai, dan sayur-sayuran. Komoditas ini memang banyak
ditanam di daerah lain. Tetapi di
Mentawai, komoditas ini tidak banyak ditanam. Maka peran kedua
pemuda inilah untuk mentransformasikan pengetahuan yang mereka dapatkan di Pematangsiantar ke
kelompok masing-masing. Dengan
keberadaan kedua pemuda ini, diharapkan kelompok tani yang terbentuk dapat berkembang lebih dinamis.
Keberhasilan kelompok tani tersebut
jugalah yang akan menjadi cermin
keberhasilan dalam usaha membangun kepemimpinan di desa.

Welcome Young Contributors

S

elamat datang 27 kontributor-kontributor muda untuk menjadi bagian dari tim
redaksi Majalah SAMA (Semper Reformanda). Pendaftaran dilakukan dengan
mengisi formulir google sejak tanggal 8 hingga 15 Mei 2020.

Kehadiran mereka akan menambah semangat dan mempermudah akses informasi
terkait peristiwa-peristiwa di berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri, baik itu
di masyarakat maupun di lingkungan gereja. Ke 27 kontributor berdomisili di: Pematangsiantar, Simalungun, Medan, Nias, Sulawesi, Jakarta, Tangerang, Tapanuli
Utara, Dairi, Deli Serdang, Riau, serta Kota Bochum dan Duisburg (Jerman).
Pada setiap edisi majalah SAMA, para kontributor akan mengirimkan karya tulisan
inovatif dan inspiratif tentu akan memotivasi para pembaca dan membangun optimisme khususnya di masa pandemi Covid ini. Selamat bergabung dan berkarya,
Sobat.
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Mengucapkan

1 SYAWAL 1441 H
Mohon maaf lahir dan batin

