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Shalom,

S

alam damai sejahtera untuk kita semua.
Apa kabar para pembaca SAMA? Sebuah kebanggaan bagi kami bisa bertemu kembali dengan para pembaca sekalian. Doa dan harapan kami, semoga segala kebaikan selalu menjadi bagian kita.

Setelah tiga bulan membatasi ruang gerak dan pergaulan sosial dengan berdiam di rumah, bulan ini, pemerintah sudah mencabut aturan terhadap keharusan
di rumah saja. Berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, satu-persatu mulai
diperbolehkan secara bertahap. Rutinitas kembali bergerak, orang-orang semakin
sibuk, dan jalanan mulai ramai lagi. Semua aktivitas berjalan di bawah protokol kesehatan dan peraturan-peraturan baru untuk “berdamai” dengan Covid-19. Dimulai
nya semua aktivitas ini disebut sebagai new normal atau kenormalan baru, sebuah
skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan
sosial-ekonomi.
Perbincangan mengenai pendapat dan kesiapan memasuki kenormalan baru ini
menjadi topik yang kami bahas di dalam rubrik QnA, sebuah rubrik baru tentang
tanggapan beberapa orang sebagai perwakilan masyarakat terhadap isu yang sedang ramai dibicarakan.
Di rubrik utama, rubrik Sorotan, kami mengangkat masih seputar Covid-19 dan ber
bagai bentuk solidaritas yang masih digalang oleh banyak pihak. Ada liputan tentang “tali kasih” terhadap para lansia dan pensiunan para pelayan di gereja Huria
Kristen Indonesia (HKI). Masih di rubrik Sorotan, kami juga meliput tentang upaya
departemen Koinonia HKI dalam peningkatan kapasitas guru sekolah minggu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan panggung boneka.
Di rubrik Sosok, kami mengangkat seorang perempuan yang sangat menginspirasi,
Butet Manurung. Antropolog yang banyak berbicara tentang masyarakat adat ini
menceritakan bagaimana kita seharusnya belajar dari masyarakat adat, pemegang
kunci pengetahuan kekayaan biodiversity. Peristiwa pandemi yang selama setengah tahun ini memporak-porandakan dunia seharusnya membuka mata kita tentang
bagaimana seharusnya kita memperlakukan alam.
Pembahasan tentang Covid-19 masih belum akan selesai. Di bulan ini, isu tentang
persamaan hak yang tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan identitas sosial lainnya santer dibahas dan memicu berbagai respon dari seluruh dunia. Gerejapun dianggap harus ambil bagian dan bertanggung jawab memberi pesan kepada seluruh jemaat. Gereja sebagai perwujudan kasih Kristus harus menjadi rumah
bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan. Apa yang dilakukan salah satu gereja
Lutheran di Minneapolis, Holy Trinity, tidak jauh dari peristiwa tragis terbunuhnya
George Floyd, yang menjadikan gereja sebagai tempat berbagi bagi mereka yang
tidak makan, terlantar dan sakit, serta orang-orang yang butuh perlindungan, kami
angkat untuk mengingatkan kita tentang peran gereja. Liputan tentang peristiwa ini
kami hadirkan dalam rubrik Cerita Foto.
Di edisi ini, kami menghadirkan rubrik baru lainnya, rubrik Sastra dan Budaya untuk
memberikan ruang apresiasi bagi para penulis mempublikasikan karya cerita pendek (cerpen)nya. Kami mengharapkan antusias dari pembaca untuk menjadikan
rubrik ini sebagai muara publikasi bagi karya-karya sastranya. Masih di rubrik Sastra dan Budaya, selain cerpen, artikel menarik tentang kebudayaan akan mengisi
majalah SAMA. Pada edisi ini, sebuah tulisan tentang alat musik pukul (perkusi)
tradisional Nias menjadi topik menarik yang akan memperkaya pengetahuan dan
kecintaan kita terhadap tradisi.
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Selamat membaca majalah SAMA edisi Juni 2020. Bersama-sama kita terus mela
kukan pembaharuan iman dan rasa kemanusiaan kita. Semper reformanda.
Tuhan memberkati,
Redaksi SAMA
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,

K

NLWF kembali hadir melalui majalah SAMA sebagai wujud informasi beberapa kegiatan yang dilakukan maupun opini dari para warga jemaat
yang setia kepada Tuhan.

Dunia kini memasuki apa yang disebut dengan New Normal Life. Setiap negara
melakukan persiapan-persiapan untuk mensosialisasikan era tersebut dengan
tujuan hidup bersama dengan virus corona sembari memutus rantai penyebarannya. Di beberapa provinsi ada yang masih melakukan PSBB dan ada yang
memasuki PSBB transisi. Masing-masing negara mempersiapkan sesuai dengan
kondisinya. Dunia kembali telah beraktivitas dan manusia menata kehidupan se
suai dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya.
Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Negara manapun itu pastilah ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Perlakukan hukum berlaku sama, tidak membedakan strata; agama;
gender; sosial budaya, dan lain sebagainya. Namun sering terjadi pelanggaran
di sana-sini sebagai ulah manusia. Mengapa? Ada apa atas diri manusia se
hingga praktek ketidakadilan lebih menonjol dari pada perlakuan keadilan? Ke
tidakadilan lebih kerap terlihat berbanding dengan keadilan. Gambaran ketidak
adilan ini jugalah yang sering memicu problematik diantara sesama. Di masa
pandemi ini banyak masyarakat yang mendambakan keadilan, tapi ketidakadilan
hadir sebagai jawaban suatu sikap. Ada saja pihak yang mau menimbun dan
mengambil hak orang lain. Bertebaran berita mengenai pembagian Sembako
yang tidak tepat sasaran. Katakanlah juga, bagaimana sulitnya para ibu menata keluarga saat ini. Anak tidak sekolah. Memerlukan ekstra pengeluaran untuk
memenuhi kebutuhan belajar online anak; gizi yang lebih untuk membangun imu
nitas tinggi anggota keluarga; waktu yang cukup bagi anak dan suami. Beban
multi ada pada pundak para ibu. Mereka adalah korban ketidakadilan zaman
saat ini.
Seperti yang telah diketahui, salah satu dampak pandemi ini adalah kemiskinan.
Baik kemiskinan ekonomi, pendidikan, maupun spiritual. Beberapa segmen kehidupan yang dianggap sebagai penunjang, terkulai patah. Pekerja formal maupun informal berjuang untuk memperoleh penghasilan yang apa adanya daripada tidak ada. Sekolah yang seharusnya memberikan pengetahuan luas bagi
siswa, kini tidak berjalan dengan baik. Gereja yang seharusnya menyuntikkan
spiritualitas kepada warganya, kini tertatih-tatih menjalankan perannya.
Bantuan sosial pemerintah maupun gereja banyak beredar di mana-mana. Apakah ini telah memenuhi standar keadilan? Atau jangan-jangan merupakan perlakuan ketidakadilan? Kenyataan sering membuktikan bahwa sila kelima dari
Pancasila ini, belum terejawantahkan dalam kehidupan di sekitar masyarakat
Indonesia. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengungkap ketidakadilan
ini. Masih sebatas kemarahan tanpa data dan bukti akurat.!! Namun ini pun disyukuri sebagai tanda proses menuju keadilan sosial itu.
“Tsaddiq” yang menggambarkan kejujuran serta menunjukkan sikap memberlakukan sama. “Tsaddiq” (keadilan) merupakan wujud cinta kasih Tuhan dimana
Ia memberlakukannya karena manusia mempunyai previlege dari ciptaan lain
nya. Hak istimewa inilah seharusnya menjadi modal untuk menghargai manusia
dalam menerapkan keadilan sosial. Proskuneo (PENYEMBAHAN – KETERTUNDUKAN kepada Tuhan) tanpa tsaddiq, hanyalah ritus atau seremoni belaka.
Menjadi pelaku keadilan sosial berarti menjalankan Proskuneo kepada Tuhan
yang kita cintai itulah yang dikehendaki-Nya. Seperti yang Yesus katakan dalam
Yohanes 4: 34 Makanan-KU ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus AKU.
Soli Deo Gloria.

Salam,
Pdt. Basa Rohana Hutabarat, S.Th, M.Min
Sekretaris Eksekutif KNLWF
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S O R OTA N

Paket Tali Kasih HKI untuk Lansia

Teks dan Foto oleh: Pdt. Wahyu M. Sirait, S.Th

T

im Posko HKI Peduli Covid-19
melakukan kegiatan pemberian
Tali Kasih sebagai bagian dari
penanganan dampak covid-19
(Rabu, 10/06). Sasaran pembagian paket kali ini dikhususkan kepada kelompok
usia lanjut (Manula) yang ada di daerah
Sumatera Timur I dan para pensiunan pelayan penuh waktu di HKI. Sebanyak 286
paket diberikan kepada kelompok usia
yang sangat rentan terinfeksi virus Covid-19 ini. Di dalam paket tersebut, bantuan yang diberikan berupa beras, minyak
goreng, gula, vitamin, dan susu kaleng.
Pemberian Paket Tali Kasih untuk Lansia
ini dilakukan di Kantor Pusat Huria Kristen
Indonesia (HKI), Pematang Siantar.

kepada Tuhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan diawali dengan ibadah singkat
yang dibawakan oleh Kadep Marturia
HKI Pdt. J. Simanjuntak, M.Th, MM. Seusai ibadah singkat, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan pastoral dari
Pucuk Pimpinan HKI. Dalam bimbingan
pastoralnya, Sekjen HKI Pdt. Dr. Batara
Sihombing, M.Th, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi kasih ini merupakan
lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Beliau
menghimbau agar para pegawai pensiun
dan warga jemaat Lansia tetap berserah

Berkaitan dengan new normal yang
akan mulai diberlakukan, Ephorus HKI
menyampaikan bahwa hal tersebut bertujuan memberi kesempatan bagi para
generasi muda kembali bekerja. “Khusus
bagi bapak/ ibu yang sudah pensiun
dan warga lanjut usia yang lebih rentan
terpapar Covid-19, agar bersabar di rumah, berkumpul bersama keluarga atau
kesibukan lainnya di rumah. Tetap memelihara kesehatan dengan melaksanakan
protokol kesehatan. Marilah tekun berdoa
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Bimbingan pastoral juga disampaikan oleh Ephorus HKI Pdt. M. Pahala
Hutabarat, S.Th, MM. Beliau mengungkapkan bahwa keberadaan HKI saat ini
merupakan buah perjuangan para pendahulu HKI, termasuk di dalamnya para
pegawai HKI yang sudah pensiun. Ia
mengatakan bahwa kegiatan yang diadakan hari itu adalah buah doa seluruh
jemaat sehingga mitra-mitra HKI, baik
dari dalam dan luar negeri berkenan
bekerjasama dengan HKI dalam penanganan dampak Covid-19.
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agar Covid-19 segera berlalu dan kita
dapat beraktivitas sebagaimana sebe
lumnya,” katanya. Ephorus HKI menutup
bimbingan pastoral dengan peribahasa Batak Toba. Peribahasa ini berisikan
harapan kiranya para orang tua lanjut
usia di HKI tetap mendapat kesehatan
dan keselamatan.
Penyerahan tali kasih diberikan secara
simbolis kepada Gr. (em.) Welsink Simanjuntak (mewakili guru pensiun), Pdt. (em.)
Firman M. Nadapdap (mewakili pensiunan pendeta), dan warga jemaat Ibu
boru Hutabarat (Op. Linggom) dari HKI
Resort Khusus Siborong Borong Lontung
(mewakili lansia). Paket tali kasih ini merupakan bentuk perhatian gereja di tengah
masa pandemi ini. Pemberian Tali Kasih
ini terlaksana atas dukungan mitra HKI,
Lutheran World Federation (LWF).

S O R OTA N

Kopi Toleransi,
Kasih Melampaui Perbedaan
Teks dan Foto oleh: Hotdinal Sitanggang

K

opi Toleransi, sebuah komunitas
lintas iman yang diinisiasi secara
bersama oleh beberapa orang
dengan latar belakang keimanan
yang berbeda-beda. Di dalam komunitas lintas iman ini, setiap orang menjadi sahabat. Persahabatan dijalin lewat
dialog-dialog tentang kerukunan umat
beragama lintas generasi. Komunitas ini
kerap melakukan diskusi-diskusi di ruang
terbuka agar nuansa santai dan millenialnya terasa. Tetapi pandemi yang sedang
terjadi mengubah pola pertemuan dan
diskusi, berkat teknologi diskusi masih
bisa dilakukan dari rumah masing-ma
sing.
Setelah sekian bulan tidak ada pertemuan secara langsung, Senin, 8 Juni
2020, pertemuan beberapa anggota
komunitas Kopi Toleransi kembali diadakan di Pematang Siantar. Pertemuan ini
untuk membahas rencana program Kopi
Toleransi agar bisa tetap terselenggara
di tengah pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhirnya. Pertemuan
lintas iman sengaja mengusung makna
filosofis kopi agar semua yang pernah
berpartisipasi, kelak memahami bahwa
“di hadapan kopi kita semua sama”. Ikut
hadir dalam pertemuan ini Bhikkhu Dhirapunno (BDP), salah satu penggagas
Kopi Toleransi.

pan new normal, seperti hand sanitizer,
masker, dan thermogun. BDP menitipkan peralatan-peralatan tersebut untuk
dibagikan kepada masyarakat dan komunitas yang paling membutuhkan. BDP
berharap perlengkapan pelindung diri ini
bisa membantu menghadapi new normal
dengan tetap memperhatikan standar
pencegahan Covid-19.
Kebersamaan dan kasih di Kopi Toleransi
melampaui perbedaan. Sebuah refleksi
bahwa solidaritas melampaui sekat-sekat. Solidaritas adalah kebutuhan umat
manusia, terutama dalam menghadapi
Covid-19. Solidaritas memberikan rasa
aman karena setiap orang saling melin
dungi tanpa syarat. Konsep yang sama
diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius
25:40b: ”Sesungguhnya segala sesuatu
yang kamu lakukan untuk salah seorang
dari saudara-Ku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk Aku.”
Marilah kita saling berlomba melakukan
kebaikan dan jangan takut berbagi. Konsep berbagi bukanlah seberapa banyak
yang diberi. Berbagai membangkitkan
optimisme bahwa mesin solidaritas masih
ada, masih ada yang bisa kita andalkan.
Teruslah berjuang dan ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita.

Selain membahas hal-hal teknis kopi tole
ransi, BDP juga membagikan berbagai
kebutuhan pelindung diri untuk persia-
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Pelatihan Panggung Boneka HKI
Teks dan Foto Oleh: Pdt. Riston Eirene Sihotang, S.Si., M.Hum.

S

alah satu program pelaksanaan
Tahun Anak HKI 2020, adalah
meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan mengajar Guru-guru Sekolah Minggu (GSM) di HKI. Tujuannya adalah agar para GSM semakin
kreatif menyampaikan pengajaran bagi
anak-anak di Sekolah Minggu, sehingga anak semakin bertumbuh iman percayanya kepada Kristus. Itulah sebabnya
diperlukan pelatihan untuk memperkenalkan berbagai metode pengajaran kepada para GSM. Salah satunya adalah bercerita dengan panggung boneka.
Bercerita dengan boneka atau biasa
dikenal dengan sebutan hand puppet
adalah salah satu alat peraga edukatif
yang efektif untuk mendidik anak. Boneka meru
pakan mainan yang universal,
baik anak perempuan atau anak laki-laki,
secara alami akan tertarik pada boneka-boneka bayi, boneka binatang, hingga boneka manusia. Bermain dengan
boneka bukan hanya aktivitas mengisi
waktu bermain anak atau untuk bersenang-senang, tetapi dengan bermain
boneka, anak distimu
lasi untuk melatih
dan mengembangkan kemampuan kerja
otak.
Bekerjasama dengan Lutheran World
Federation (LWF), Departemen Koinonia
HKI mengadakan pelatihan panggung
boneka untuk para GSM di HKI. Pelatihan
diselenggarakan selama dua hari (5-6
Juni 2020) di Gedung Serbaguna HKI,

6

Pematangsiantar. Pelatihan diikuti oleh
13 orang GSM HKI di Pematangsiantar
dengan tetap memperhatikan prosedur
kesehatan mencegah penyebaran virus
Covid-19.
Selama dua hari, para GSM dibekali
oleh Pdt. Tyson Hutabarat (HKI) dan Pdt.
Theofany Sianturi (HKBP). Hari pertama
pelatihan di isi dengan materi: Pengenalan Panggung Boneka, Melatih Suara
Boneka, Memainkan Boneka, Menulis
Naskah Panggung boneka, serta Musik
dan Multimedia. Pada hari kedua, pelatihan ditekankan pada praktek langsung
memainkan Boneka. Hasil dari pelatihan
ini kemudian didokumentasikan dalam
bentuk video dan telah diunggah di channel resmi Youtube Kantor Pusat HKI.
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Di akhir pelatihan, para peserta mengatakan bahwa pelatihan yang baru pertama
kali mereka ikuti tersebut telah menambah pemahaman mereka tentang panggung boneka. “Kalau sebelumnya saya
pikir tidak ada teknik khusus memainkan boneka, ternyata ada, dan itu harus
dikuasai sehingga pertunjukan boneka
dapat diterima dan dimengerti oleh anakanak,“ kata salah seorang peserta.
Sebagai tindak lanjut pelatihan, seluruh
peserta (13 GSM) akan terus belajar dan
berlatih di bawah bimbingan Departemen
Koinonia HKI yang membidangi Lembaga
Pelayanan Sekolah Minggu. Diharapkan
melalui Tim Panggung boneka ini akan
terbentuk panggung-panggung boneka
lainnya di 12 daerah pelayanan HKI.

RISALAH

Webinar Kebangsaan KNLWF
Agama dan Bahasa: Milik Siapa?

P

ertengkaran-pertengkaran
sepu
tar identitas kepelbagaian
masyarakat Indonesia masih
menjadi konsen kita sekaligus
mengundang rasa skeptis bagi terwujudnya cita-cita persatuan, perdamaian, dan
keadilan yang dibayangkan para pelopor
bangsa “modern” ini. Peristiwa-peristiwa
intoleransi masih mengisi ruang-ruang
perjumpaan yang seharusnya diorganisir
untuk mengakomodasi perbedaan, bukan dalam agenda menyamakan.
Setara Institute, sebuah lembaga yang
konsen pada advokasi kebebasan bera
gama, pada tahun 2019 melaporkan ada
2400 kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia sepanjang 12 tahun
(2007-2019). Imparsial secara spesifik
menyebutkan ada 31 pelanggaran pada
tahun 2019.
Baru-baru ini masyarakat kembali dihebohkan dengan pernyataan surat Gubernur Sumatera Barat kepada Kementerian
Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) agar aplikasi Alkitab berbahasa Minang dihapus dari Google Play Store.
Penghapusan aplikasi tersebut dianggap
perlu karena tidak sesuai dengan falsafah
budaya Minang dan meresahkan warga
Sumatera Barat. Tindakan sepihak ini tentu mengundang reaksi dari masyarakat
luas, dan bukan hanya dari kalangan
Kristen, menolak tindakan yang dilakukan
oleh pemerintahan Sumatera Barat yang
mewariskan preseden buruk bagi penga
kuan hak dan martabat yang setara dan
bagi keberlangsungan kerukunan umat
beragama di Indonesia.
Komite Nasional Lutheran World Federation di Indonesia (KNLWF) sebagai organi
sasi payung 13 gereja-gereja Lutheran di
Indonesia menyesalkan tindakan yang diambil oleh pemerintah provinsi Sumatera
Barat. Seharusnya negara berada pada
posisi menghargai dan melindungi kebebasan beragama setiap orang. Tidak ada
alasan membatasi hak dan kebebasan
sepanjang itu tidak melanggar ketentuan
hukum di Indonesia.
Menyikapi kondisi ini, KNLWF menyelenggarakan webinar (seminar virtual) pada
hari Rabu, 10 Juni 2020, bertajuk “Agama dan Bahasa: Milik Siapa?” Webinar ini
mengundang tiga pembicara, yaitu: Fernando Sihotang (Koordinator HAM dan
Advokasi KNLWF), Lola Loveita (Senior

Programme Officer INFID), dan Abi Rekso
(Deputi Kajian Said Aqil Siradj Institute).
Partisipasi peserta beragam dari jemaat
gereja, NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah,
Baha’i, Buddha, Penghayat, tokoh politik
muda, dan sebagainya.
Pdt. Basa Hutabarat, Sekretaris Eksekutif
KNLWF, yang mengantarkan webinar ini
menjelaskan latar belakang historis reformasi gereja pada tahun 1517 oleh Martin Luther. “Salah satu gerakan reformasi
yang diusung Luther yaitu menerjemahkan Alkitab dari bahasa Aram dan Yunani
ke dalam bahasa Jerman agar semua
orang bisa memahami Alkitab secara
teks dan konteks,” terang Pdt. Basa. Teks
Alkitab dalam bahasa Latin pada masa
Luther hanya bisa dipahami oleh pemuka-pemuka agama dan kaum terpelajar.
Fernando Sihotang dengan lugas me
nyampaikan bahwa bahasa dan agama
sebagai suara hati yang dimiliki oleh se
tiap orang. Konsep suara hati diterjemahkan sebagai sebuah hak dan kebebasan
setiap orang untuk memilih dan menjalankan keyakinannya tanpa ada intervensi
dari manapun, karena manusia diciptakan Tuhan bebas dan setara. Indonesia
sudah terikat dan dituntut patuh menghargai dan melindungi hak atas kebebasan beragama karena sudah mengadopsi hukum HAM internasional ke dalam
hukum positifnya.
Lola Loveita menjabarkan bagaimana tin-

dakan-tindakan intoleransi masih terjadi
di berbagai wilayah di Indonesia. Intole
ransi, bagi Lola, akan berdampak pada
peningkatan sentimen anti keberagaman,
kekerasan atas nama agama, dan membunuh demokrasi. Demokrasi adalah ins
trumen yang memungkinkan perbedaan
selalu dihargai di masyarakat yang majemuk. “Toleransi merupakan salah satu
faktor yang menentukan maju mundurnya
pembangunan sebuah wilayah, karena ia
menghargai kemajemukan,” terang Lola.
Abi Rekso memaparkan posisi bahasa
sebagai fasilitas peradaban yang sejatinya milik semua penghuni (manusia)
peradaban. Bahasa adalah barang objektif yang melampaui keyakinan agama,
pilihan politik, atau subjektivitas seni,
sehingga ia tidak memihak. “Saya memandang bahwa aplikasi itu digunakan
oleh komunitas yang sifatnya terbatas,
orang asli Minang yang beragama Kristen. Meskipun mereka sedikit, tapi mereka kan tetap ada. Tidak ada alasan untuk
tidak menghargai saudara sendiri,” jelas
Abi Rekso yang aktif dalam barisan anak
muda di NU.
KNLWF bersama-sama dengan komunitas lintas iman dan lintas generasi aktif
menyuarakan kebebasan beragama bagi
setiap orang. Kebebasan beragama yang
dimaksud juga harus bersifat universal,
yaitu berlaku kepada semua orang tanpa
terkecuali dan tidak mengenal retaliasi
(balas dendam).
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RISALAH

Menata
Kepedulian,
Kokoh
Beriman
Teks oleh Pdt. Basa Hutabarat
Foto oleh: Jcomp/freepik.com

S

ebanyak 104 pimpinan gereja,
pelayan, dan jemaat mendaf
tar mengikuti Webinar KNLWF
yang ke-3 dengan tajuk Menata Kepedulian, Kokoh Beriman. Tajuk ini
diangkat mengingat gereja-gereja lokal
sedang bergegas menata kepeduliannya
untuk memutus rantai pandemi, membantu warga yang terpapar, sembari menjaga agar tetap kokoh dalam iman meski
peribadatan harus diselenggarakan di
rumah, bahkan keuangan gereja drastis
menurun.
Sebagai persekutuan gereja Lutheran,
teologi penting didiskusikan agar teologi gereja semakin terawat dengan tetap
mempertimbangkan kondisi maupun
perkembangan zaman. Perjamuan kudus
dan baptisan kudus bukanlah masalah
teknis penyampaian, namun kehadiran
Kristus menjadi substansi pelayanan kudus tersebut. Oleh sebab itu, pelayanan
kedua sakramen ini secara virtual masih
dalam tataran problematik. Lebih baik
menunda sampai kondisi memungkinkan
untuk diadakannya perjamuan kudus secara nyata. Itulah yang disampaikan oleh
Ephorus BNKP, Pdt. Tuhoni dan Kadep
Koinonia HKBP, Pdt. Martongo Sitinjak,
menjawab pertanyaan seorang penanya.
Percepatan Revolusi 4.0 menuntut
pening
katan kapasitas para pelayan
gereja agar bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana pelayanan gereja dan
pelayanan Firman. Dibutuhkan kemasan
yang apik dan menarik, baik dari segi
konten maupun metode penayangan pelayanan ibadah minggu secara daring,
begitu pemaparan Pdt. Lucia Tobing yang
kerap bergaul dengan pemuda GKPI.
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Ikut ambil bagian mendukung dan memberi bantuan kepada warga jemaat yang
terkena dampak Covid-19 merupakan
wujud diakonia, identitas Lutheran yang
dilakukan gereja-gereja. Dari tingkat
Sinode hingga gereja lokal menunjukkan empati. Begitupun
pemerintah,
juga menyalurkan banyak bantuan kepada masyarakat, namun bagaimanakah
mengawasi/mendampingi pemerintah?
Banyak warga jemaat tidak mendapatkan bantuan pemerintah, namun gereja
juga tidak mempunyai data pasti warga
jemaat untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Pdt. Martin Lukito, Dosen
STT Jakarta menegaskan bahwa “gereja
bertanggung jawab, bukan terserah Indonesia”. Saat kondisi seperti inilah gereja
harus menjadi contoh nyata untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Pelayan (pendeta) sangat
diharapkan membantu pemerintah melengkapi data warga jemaat agar bantuan
yang diberikan bisa tepat sasaran.
Sense of crisis perlu ditingkatkan oleh
pelayan gereja. Inilah waktu bagi gereja
menjalankan hakikat perannya sebagai
persekutuan yang dipanggil keluar untuk
menemui umat Tuhan agar tidak terjadi
Kris-man (krisis iman); Kris-mun (krisis
imunitas), dan Kris-mon (krisis moneter/
ekonomi). “Bersama warga jemaat, gereja menampilkan pola-pola baru bahkan
etika baru yang selama ini telah terkubur
akibat kemajuan zaman dan kesibukan
manusia “mengurusi”, tutur Sekjen HKI,
Pdt. Batara Sihombing. Pola pikir, pola
kerja, pola komunikasi, bahkan pola pembangunan telah berubah sehingga gereja
juga harus mengikutinya. Dapatkah gereja melaksanakan ini di era new normal?
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Pertanyaan ini menjadi PR bagi seluruh
gereja. Gereja perlu mensosialisasikan
hal ini kepada warga jemaatnya. Gereja
mempersiapkan hal-hal yang berhubu
ngan dengan protokoler kesehatan
seper
ti yang dianjurkan World Health
Organisation (WHO). Pengadaan tempat
cuci tangan dengan air mengalir di gereja, thermogun sebagai pengukur suhu
tubuh, pengaturan jarak kursi gereja,
pengumpulan kolekte tanpa menyentuh
kantong kolekte, atau pemberlakuan double shift sehingga tidak terjadi kerumunan di dalam maupun luar gereja. Dalam
menyelenggarakan peribadatan yang
disesuaikan dengan pola komunikasi
yang baru ini, gereja harus tetap menjaga teologi yang selama ini terpelihara
dengan baik. “Dengan demikian gereja
tampil sebagai pelaku untuk merawat
kehidupan,” pungkas Ketua KNLWF, Pdt.
Rumanja Purba.
Webinar ini merangkum beberapa hal
yang dapat dilakukan bersama, yakni
meneruskan menata kepedulian kepada warga jemaat yang terdampak, de
ngan tetap kokoh beriman memasuki
era new normal yang banyak merubah
kebiasaan. Kesadaran serta kesabaran
yang tinggi dari para pelayan gereja tentu
menjadi tuntutan agar bisa mewujudkan
kepedulian tersebut. Webinar berdurasi
3 jam 20 menit ini, akhirnya menyimpulkan, merawat kebersamaan antar gereja
sebagai ekklesia reformanda. Soli Deo
Gloria.

RISALAH

kerasan terhadap perempuan sebanyak
90 persen dengan 199 kasus kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Sedangkan
pe
ningkatan kasus kekerasan terhadap
anak meningkat 70 persen, dalam tiga
bulan 340 kasus kekerasan terhadap
anak laki-laki dan 274 kasus anak perempuan.

D

alam Webinar yang pertama,
1000 Tenda menghadirkan beberapa pemateri antara lain, Pdt.
Basa Hutabarat dan Fernando
Sihotang dari Perwakilan Komite Nasional Lutheran World Federation (KNLWF),
Pritta Damanik dari Relawan Agensi PBB
untuk Perlindungan Anak, dan Tumpak
Hutabarat Direktur 1000 Tenda, dengan
Emi Paradisa sebagai pemandu diskusi.
Diskusi dibuka oleh Pdt. Basa Hutabarat,
ia berpandangan pandemi telah membuka mata KNLWF atas orang-orang yang
terdiskriminasi, yaitu mereka yang tidak
terjamah semasa pandemi. Di masa pandemi banyak komunitas dan organisasi,
baik gereja dan pemerintah yang melakukan donasi. Akan tetapi pengalokasiannya tidak merata. Banyak donasi tidak
sampai pada orang yang benar-benar
membutuhkan.
Hal yang sama pun disampaikan oleh
Fernando, ia berpandangan bahwa ba
nyak akses, baik kesehatan dan ekonomi
yang tidak memadai yang membuat
orang-orang yang rentan menjadi semakin rentan. Misalnya, ojek online dan
pedagang kaki lima yang hanya mengandalkan mobilitas publik untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
Secara garis besar yang rentan terdampak pandemi adalah mereka yang
pendapatan di bawah rata-rata, dari riset
yang telah dilakukan KNLWF terhadap
pekerja non sektor yang dilakukan di Pematang Siantar, Simalungun, dan Tapanuli
Utara pada profesi pemijat, petani, pedagang, pekerja kreatif, dan pekerja lain sebagainya sangat rentan pada kemiskinan

Adapun tantangan perempuan semasa
pandemi, yaitu mengalami stres, mengalami kecemasan, kehilangan peker
jaan, beban domestik ganda, relasi kuasa tidak setara, berpotensi KDRT, dan
akses terhadap layanan yang minim.
yang menyebabkan mereka menjadi ren
tan pula terpapar covid-19 karena akses
terhadap sanitasi yang terbatas.
Selain itu, kelompok yang juga rentan terhadap dampak pandemi adalah mereka
para pekerja imigran dan suaka, kelompok minoritas, dan para pengungsi acap
kali mengalami diskriminasi dalam pembagian donasi sembako, bantuan sosial,
dan lain sebagainya sebagainya.
Adapun intervensi HAM dalam pence
gahan pandemi Covid-19, yaitu memastikan respon Covid-19 tidak memperdalam
kesenjangan dan marjinalisasi, memastikan negara melakukan kebijakan berkonsentrasi pada kelompok yang rentan,
memastikan negara menghasilkan solusi
legitimate, dan transparansi informasi
publik.
Perempuan dan anak juga menjadi
kelompok yang rentan terhadap dampak
pandemi Covid-19, hal ini disampaikan
Pritta. Dalam masa krisis, perempuan
dan anak 14 kali beresiko lebih besar dari
pada laki-laki dewasa pada saat terjadi bencana. Dalam hal ini, ketimpangan
gender juga sering dialami perempuan.
Contohnya pada akses sanitasi dan
edukasi, terbatasnya akses anak perempuan untuk mendapat pelajaran teknik
pertahanan yang merupakan mitigasi
perlindungan diri saat terjadi bencana.
Work from home merupakan solusi terha
dap pencegahan penyebaran virus corona. Akan tetapi, hal ini justru menimbulkan masalah yang lain yaitu, kekerasan.
Pada masa pandemi, menurut data Komnas Perempuan terjadi peningkatan ke-

Dari sisi anak yaitu, minimnya fasilitas
pendidikan yang mendukung protokol
kesehatan terhadap Covid, tidak adanya
solusi terhadap anak yang tidak menda
pat mengikuti proses belajar-mengajar
secara daring, mengalami dampak tak
langsung akibat masalah ekonomi dan
sosial yang terjadi pada keluarga dan
rentan terkena kekerasan, dan perkawi
nan anak usia dini.
Tumpak memaparkan masa pandemi
telah membuat anak-anak muda kehila
ngan mata pencaharian, apalagi anak
muda yang bekerja di industri kreatif.
Untuk bertahan hidup anak muda ini banyak yang menghabiskan uang tabungan,
menjual barang, bahkan bergantung
pada orang tua. Mereka tak memiliki
modal untuk menciptakan usaha guna
bertahan hidup semasa pandemi.
Di lain sisi, banyak juga kelompok anakanak muda yang melakukan donasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak
Covid, di Siantar sendiri ada kumpulan
pengusaha muda dan kelompok anak
muda siantar yang bertato yang terkenal dengan stigma kriminal. Menciptakan
solidaritas dan jaringan yang saling mendukung satu sama lain.
Anak-anak muda juga mempergunakan
kemajuan teknologi untuk melakukan
donasi, contohnya melakukan streaming
pertunjukan dan mengumpulkan donasi
dari sana. Hal ini dengan tak langsung
juga memunculkan saluran pemasukan
kepada pekerja kreatif. Tidak hanya seni
mannya tetapi juga pekerja kreatif meliputi kameramen, desainer grafis, dan lain
sebagainya.
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BSEARSI T A
R AU D
T AAM
N AB U D A Y A

Alat Musik
Pukul
(Perkusi)
Tradisional
Nias
Oleh: Pdt. Juliman Harefa, S.Th, Th.M,
(Sekolah
Tinggi
Teologia
BNKP
Sundermann)
(Disarikan dari penelitian tentang upaya
memperkaya liturgi BNKP berjudul “AlatAlat Musik Tradisional Nias”, sebuah buku
yang belum diterbitkan dan sedang mencari sponsol publikasi).
Foto: www.museum-nias.org

B

iarlah segala yang bernafas
memuji Tuhan! Haleluya! (Mazmur 150: 6), kutipan firman Tuhan
dari kitab Mazmur ini menegaskan bahwa segala yang bernafas memberikan pujian kepada Tuhan. Dalam keseluruhan kitab Mazmur dan kitab-kitab
lainnya pada Perjanjian Lama, alat-alat
musik digabungkan bersama paduan suara untuk memuji Tuhan.
Dalam Alkitab, peran alat-alat musik
sangat besar untuk mendukung segala
yang bernafas memuji Tuhan. Pada awal
za
man Perjanjian Lama, alat-alat musik
sudah mulai diciptakan untuk memuji Tuhan, seperti alat musik tiup dan berdawai.
Ini terlihat misalnya pada waktu pembebasan umat Israel dari kejaran Firaun (Kel
15:21), kemenangan Deborah dan Barak
atas Raja Sisera (Hakim-Hakim 5), dan
waktu sepuluh perintah Allah diturunkan.
Kuasa Tuhan dinyatakan saat umatnya
memujinya sambil memainkan alat musik
(2 Raja 3: 14-15). Raja Daud menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan atas
kemenangan yang diraih berkat pertolongan Tuhan.

cari kehendak Tuhan. Pembahasan atas
semua alat musik tradisional Nias tentu tidak memungkinkan dalam sebuah
artikel pendek, karena itu pembahasan
kali ini dibatas pada memperkenalkan ra
gam alat musik pukul (perkusi) tradisional
Nias.
GONDRA (GENDANG)
Gondra merupakan alat musik perkusi
(pukul) pusaka peninggal leluhur Nias.
Alat musik ini masih digunakan sampai
saat ini dan selalu digunakan pada acara pesta adat perkawinan di lingkungan
masyarakat Nias. Penggunannya bersama alat musik lainnya seperti Aramba
dan Faritia. Umumnya alat musik Gondra
dimainkan menjelang pesta perkawinan
adat di keluarga kedua belah pihak,
sampai pengantin perempuan tiba di rumah pengantin laki-laki.

Dalam masyarakat Nias, terdapat ber
bagai-bagai alat musik, mulai dari alat
musik pukul (perkusi), tiup, atau pun
gesek. Semua alat musik tradisi ini perlu
dilestarikan dan dijaga serta digunakan
untuk memuji Tuhan atas kemenangan,
sukacita, dukacita, maupun dalam men-
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TAMBURU
Tamburu adalah alat musik yang dibuat
dengan memasangkan kulit binatang selah kiri dan kanan, sering dipakai pada
saat pernikahan. Tamburu diikatkan pada
ikat pinggang (salah satu permukaannya
berada di atas) lalu dimainkan menggunakan 2 potong kayu bulat dengan garis
tengah 1,5 cm dan panjangnya 25 cm sebagai alat pemukul. Tamburu juga dapat
dimainkan dengan duduk dan menggunakan kedua tangan.

TABURANI
Taburani adalah alat musik tradisional
Nias yang merupakan sejenis bedug,
biasanya hanya terdapat di rumah bangsawan.

S A S T R A D A N B U D AYA
TUTU
Tutu adalah peninggalan leluhur yang
aslinya sudah langka. Alat musik Tutu dipakai pada waktu pelaksanaan upacara
Fo’ere. Alat musik ini dimainkan dengan
cara dipukul menggunakan sekerat kayu
atau juga dipukul dengan tangan.

ARAMBA (GONG)
Aramba adalah jenis alat musik tradisional Nias yang digunakan untuk acara-acara tertentu dalam kehidupan masyarakat
Nias, misalnya pesta adat perkawinan,
peristiwa
pembunuhan,
kebakaran,
pepe
rangan, atau kematian ketua adat
dan raja adat. Aramba terbuat dari lo
gam. Aramaba memiliki beberapa jenis
ukuran dan kegunaan.

DOLI-DOLI BUE
Doli-doli Bue adalah alat musik pelengkap bagi alat musik lainnya. Biasa digunakan sebagai hiburan. Doli-Doli Bue
dibuat dari sepotong kayu La’ore, Houra,
atau Bui sepanjang 20 s/d 100 cm de
ngan garis tengah antara 6- 8 cm. Mula-mula kulit kayu dikupas, sesudah itu
ditaruh melengkung dari ujung ke ujung
sepertiga bulatan batang. Sisanya yang
dua pertiga diraut halus dan di salah satu
ujung dibuatkan lubang tempat ikatan tali
rotan.

RITI-RITI SOLE
Alat musik Riti-Riti Sole terbuat dari tempurung kelapa yang diisi dengan biji-bijian kemudian dimainkan dengan
meletakkan pada kedua tangan lalu di
gerak-gerakkan.

FONDRAHI
Fondrahi adalah alat musik tabuh,
meru
pakan alat musik khas Nias yang
masih dapat dilihat di Museum Pusaka
Nias. Fondrahi dipukul dengan dua batang kayu bulat bergaris tengah 2 cm
dengan panjang 20 cm - 25 cm, atau
dengan telapak tangan bersama jari
seperti memukul rebana. Biasanya Fondrahi dipakai waktu mengadakan upacara penyembuhan orang sakit yang dilaksanakan oleh seorang “Ere” atau dukun.

FARITIA (CANANG)
Alat musik ini berasal dari luar daerah.
Hingga kini, Faritia masih digunakan.
Diperkirakan Faritia sudah dikenal di Nias
lebih dari 100 tahun. Alat musik ini meru
pakan alat musik yang penting di Nias.
Faritia ini digunakan bersamaan dengan
Gondra dan Aramba pada waktu pesta adat perkawinan. Akan tetapi Faritia
juga dapat digunakan tanpa Gondra dan
Aramba saat mengiringi datangnya pengantin laki-lagi juga ketika meninggalkan
rumah pengantin perempuan pada waktu
pesat adat perkawinan.

DURI GAHE
Merupakan alat musik peninggalan nenek moyang ( leluhur). Saat ini sudah sulit
menemukan Duri Gahe. Bahan pembuatnya yang dari bambu mungkin membuatnya cepat rusak dengan daya tahannya
sebentar. Itulah sebabnya alat musik ini
lebih sering tampak duplikatnya, yang
dibuat dengan tidak menghilangkan ciri
khas dan bentuk aslinya.

RAFA’I
Rafa’i adalah sejenis alat musik gendang
tradisional Nias yang dimainkan dengan
mendudukannya di atas tanah. Ukuran
alat musik ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Gondra.

DOLI-DOLI (GAHE/AHITA)
Doli-Doli adalah suatu alat musik traditional yang sering dimainkan oleh muda–
mudi di ladang. Doli-Doli biasa dibawa
sambil menjaga burung dan sebagai
penghibur leluhur.

KOKO (KENTONGAN)
Kentongan/Koko ini juga peninggalan nenek moyang yang benda aslinya sudah
langka atau tidak ada lagi. Kentongan
(Koko) ini digantung dirumah adat atau
rumah kepala adat. Koko digunakan bila
ada pertemuan atau sesuatu yang perlu
untuk memanggil orang banyak.

TABOLIA
Pada mulanya Tabolia berasal dari Koko
(Kentongan) untuk memanggil/membangunkan orang di desa bila ada kejadian
huru-hara, atau memanggil ibu di ladang yang bunyinya menangis-nangis
di danau, di gubuk atau di rumah. Suara
Kentongan ini memang nyaring dengan
sangat baik sehingga menarik perhatian
seniman musik daerah. Suara itupun dialihkan ke dalam musik sehingga lahirlah
pembuatan alat musik yang sangat identik dengan Koko, yaitu Tabolia.
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S A S T R A D A N B U D AYA

STAY AT
HOME

Oleh: Uncok Manigor Jokkas Siahaan
(Guru Matematika yang tertarik dengan
dunia tulis-menulis)

H

ai… perkenalkan namaku Lampsi. Kata nyokap, nama itu diambil dari Bahasa Yunani yang
artinya ‘bercahaya’. Aku sangat
bangga punya nama itu, pengennya sih
setiap orang yang memanggil namaku, memanggil dengan utuh. Tapi kata
teman-teman terlalu susah, jadi mereka cenderung memanggil dengan Lam
doang. Tapi manggilnya nggak ada kata
doang lho.
Kini aku hidup sebatang kara, tinggal di
kos-kosan kecil ukuran 3 x 4 meter, sudah
termasuk dapur dan kamar mandi. Aku
sudah terbiasa hidup sendiri semenjak
lima tahun lalu sejak bisnis Bokap bangkrut, yang membuatnya terkena serangan
jantung dan meninggal. Sehari kemudian,
nyokap merasa bahwa hidup ini tidak adil
karena kami harus keluar dari rumah dan
hidup di jalanan. Ia pun memilih mengikuti jejak bokap, kembali ke pangkuan
Bapa.
Entahlah, saat itu aku tidak tau apa yang
aku rasakan, mungkin ada yang bilang
pasti hancur banget, tetapi yang aku
rasakan justru hambar. Mungkin bisa saja
aku tidak mengalami kesedihan yang
amat dalam karena aku sudah terbiasa
sendiri, sedangkan bokap dan nyokap
asyik dengan bisnis dan kekayaan mereka. Justru aku berpikir bahwa Tuhan
memang bisa mengambil apapun dari
kita, karena semua itu hanyalah titipan.
Seminggu setelah nyokap dikebumikan, aku harus menghadapi tantangan
dalam study-ku. Ujian akhir dan harus
menghadapi dosen yang dikenal killer
habis. Berada di ruang sidang, aku tidak
bisa pungkiri. Aku melihat di sekitarku,
aku berharap nyokap dan bokap ada di
dekatku dan memberikan senyuman untuk menyemangatiku. Tapi ternyata mereka sudah tiada.
Aku nggak tau kenapa, mungkin ada rasa
rindu bertemu dengan mereka, aku melihat nyokap di kanan dan bokap di kiri
sewaktu aku masih menunggu di depan
ruang sidang. Mereka berdua tidak bica
ra, tersenyum pun tidak. Mereka mena
tap kosong ke arah depan. Aku mencoba menyapa seraya ingin mengutarakan
kekuatiranku untuk ujian. Tetapi seketika
mereka hilang.
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Aku menyadari kalau mereka sudah tiada, mereka sudah di atas sana. Aku berusaha membendung air mataku, tetapi aku
nggak tahan dan akhirnya semuanya
tumpah ketika Juan –teman lelakiku– datang menghampiriku dan memberikan
semangat untukku. Aku langsung memeluknya dan air mataku membasahi
pundaknya.
“Lam, kamu kenapa?”
“Ternyata aku merindukan mereka.”
“Siapa?” Juan heran melihat suasana
yang pecah itu. Karena sejak aku ditinggal bokap dan nyokap, yang dia tau, aku
wanita yang kuat, yang bisa mengontrol
emosi. Ternyata suasana ini membuktikan
aku tidak sekuat yang dia kira.
Aku menjelaskan apa yang aku rasakan
padanya. Aku melihat aku ini tidak ada
apa-apanya ketika melihat teman yang
ujian akhir ditemani orang tuanya, sedangkan aku harus berjuang sendiri. Aku
juga tidak tau, setelah ini kehidupan apa
lagi yang harus aku hadapi, karena sejak
kepergian nyokap dan bokap tidak ada
lagi harta yang tersisa, termasuk rumah.
Aku sekarang tinggal kontrakan yang
sederhana itu.
19 Maret 2020
Aku tiba di kontrakan setelah dua minggu mengikuti pelatihan di Jogya. Pelatihan itu diperuntukkan untuk guru-guru, di
sana aku belajar banyak hal bagaimana
caranya mendidik dengan benar. Sejak
tamat kuliah, aku sudah berusaha untuk
mencari pekerjaan di perusahaan, mall
atau apa pun itu yang tidak berhubungan
dengan pendidikan, tetapi tidak ada satu
pun yang menerima. Aku bukan jurusan
pendidikan, tetapi aku tidak tau bagaimana jalannya, sekolah ini merekrut aku sebagai tenaga pengajarnya. Oleh karena
itu, aku selalu mengambil kesempatan
setiap ada pelatihan yang diberikan kepada tenaga pendidik, karena aku merasa bahwa aku harus banyak belajar tentang dunia pendidikan, supaya aku bisa
seperti teman-teman guru lainnya.
Aku mencoba berkomunikasi dengan
kepala sekolah, berharap besoknya aku
bisa masuk sekolah. Karena dua minggu
meninggalkan siswa-siswa rasanya rindu
ingin menyapa mereka. Tetapi kepala sekolah tidak mengijinkan aku untuk masuk
sekolah, justru beliau menyarankan aku
untuk self quarantine. Sebagai bawahan
aku hanya mengikut saja.
Tidak terasa, April pun sudah mau berakhir, PSBB sudah berjalan. Sebelum
nya aku memang benar-benar di rumah,
keluar hanya ingin membeli kebutuhan
pokok. Tetapi aku tidak tau, entah kenapa aku merasa bahwa ada sesuatu yang
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mendorong diriku, memaksaku keluar rumah dan mencari makan keluar. Padahal
bahan makan masih lengkap.
Aku hanya mengikuti kata hatiku, aku pun
duduk di warung penjual bak mie yang
dekat dengan rumah. Aku menatap lamat-lamat, sepertinya ada yang janggal
dan tidak seperti biasanya. Aku tersadar
tenyata bengkal tambal ban yang tepat di
seberang penjual bak mie tutup. Kebetu
lan pemilik tambal ban ada di dekatku sedang duduk menikmati udara pagi.
“Lho, itu bengkel tutup, Pak?”
“Iya, kan PSBB. Jadi harus tutup dululah.”
“Sampai kapan, Pak?”
“Entah lah, sampai peraturan dicabut.”
“Pak, maaf ini Pak, Bapak punya penghasilan dari sumber lain?”
“Dek… Dek… mau penghasilan dari
mana? Penghasilan bapak cuman dari
situ aja. Istri tidak bekerja dan tiga anak
bapak sedang sekolah. Makanya sebenarnya bingung, Dek, mau mengikuti
peraturan pemerintah, tapi akhirnya nggak makan. Kalau tidak mengikuti anjuran
pemerintah nanti kita dikatain bebal atau
tidak mau ikut aturan.”
Aku mulai merenung sejenak. Aku terdiam dan mulai merasakan apa yang bapak
rasakan. Aku mengira bahwa keputusan
PSBB adalah keputusan yang tepat untuk memutus rantai penularan Covid-19.
Ternyata keputusan itu sangat tidak adil
bagi mereka yang pekerja harian. Bukan
cuman itu, aku juga mendapatkan informasi dari beberapa rekan yang bekerja di
perusahaan bahwa mereka dirumahkan
tanpa diberikan bekal untuk bertahan.
Mereka juga tidak tau dirumahkan sampai kapan. Aku berpikir, bahwa ternyata
Tuhan itu sudah memilihku sejak lama,
dia menempatkan di tempat yang tenang
yang mana setiap gelombangnya, aku
bisa hadapi, dan aku mengikuti ritme ombaknya dengan dayungan yang menarik.
Di rumah aja membuat aku belajar banyak hal. Belajar melihat kebesaran Tuhan.
Aku juga belajar tentang hidup di mana
di situasi ini tidak serta-merta aku harus
diam aja. Aku mulai bergerak, mencari
tau informasi tentang orang-orang yang
putus penghasilan. Sejumlah nama aku
peroleh dari penjual bak mie. Aku memutuskan belajar untuk melihat sekitarku, sebagian dari gaji yang aku punya akhirnya
aku belikan beberapa bahan sembako
seperti beras, telur, minyak sayur, dan
susu. Aku memberikan kepada orangorang di sekitarku. Entahlah, saat itu hatiku merasa sangat bahagia, ketika aku
melihat senyum terukir di wajah mereka.
Seraya bersyukur, aku belajar bercahaya
di sekitarku walau pun di masa PANDEMI.

C E R I TA D A R I M E N TA W A I
pribadi. Usa
ha-usaha pertanian, peternakan perkebunan, bahkan pariwisata
sudah banyak digeluti oleh masyarakat.
Pesatnya perubahan ini sayangnya tidak
berbanding lurus dengan kesiapan masyarakat. Banyak masyarakat lokal yang
belum siap. Selain pendidikan umum
yang belum memadai, kesiapan sumber
daya manusia pemerintah lokal untuk
memfasilitasi perubahan di masyarakat
pun belum mencukupi. Itulah sebabnya
KNLWF berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di Mentawai lewat program pemberdayaan ekonomi masyarakat (saat ini di jemaat GKPM di Desa
Saibi, Siberut Tengah).

Menguatkan Komunitas
Membangun Kemandirian
Teks oleh: Melky Naibaho
Foto ilustrasi oleh: Andi Gultom

M

elakukan perubahan dalam
sebuah komunitas atau masyarakat bukanlah pekerjaan
mudah. Perubahan menyangkut banyak aspek, pun merubah kebiasaan adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, kita semua sepakat
bahwa arah perkembangan peradaban
manusia adalah menuju kemajuan. Dalam
segala aspek kehidupan, manusia berlomba menjadi lebih maju. Ukuran pencapaian manusia diukur dari seberapa
besar kemajuan yang diperoleh. Bahkan
negara-negara di dunia diklasifikasikan
atas negara maju, berkembang, sedang
berkembang, dan lain-lain. Ini menandakan betapa hasrat manusia untuk maju
sangatlah besar.
Hasrat ini mendorong perubahan luar
biasa dalam perkembangan peradaban
manusia. Sehingga kita menyaksikan ba
nyak perubahan terjadi dengan akselerasi mengagumkan dan tidak terbayangkan
di masa-masa sebelumnya. Walaupun
tidak semua optimis dengan kondisi ini.
Sebagian berpandangan bahwa kemajuan yang dicapai harus dibayar dengan
pengorbanan yang besar, baik manusia
maupun alam. Eksploitasi besar-besaran terhadap sesama manusia dan alam
menimbulkan kekhawatiran bahwa kemajuan tersebut akan membawa manusia
kepada kehancurannya sendiri.
Terlepas dari itu semua, satu hal yang
tidak bisa dipungkiri, realita bahwa setiap
komunitas masyarakat pasti akan mengalami perubahan. Siap atau tidak, mas-

yarakat akan berubah. Di era digital saat
ini, suatu kelompok masyarakat tidak bisa
menjadi independen dalam menentukan
masa depan komunitasnya. Dorongan
perubahan akan datang dari eksternal,
pihak eksternal bahkan dapat memaksa
komunitas untuk berubah. Itulah sebabnya, kesiapan komunitas untuk berubah
akan menentukan masa depan mereka.
Walaupun sulit, perubahan sangat mungkin dilakukan, diperlukan kemauan, kerja
keras, dan konsistensi dalam menjalani
proses perubahan itu sendiri. Hal yang
sama terjadi di komunitas masyarakat
Mentawai. Kepulauan yang terletak di Sumatera Barat ini sedang mengalami perubahan dalam bidang ekonomi, sosial,
dan budaya. Sejak akses informasi dan
transportasi semakin luas, sedikit demi
sedikit masyarakat Mentawai mengalami perubahan. Konektivitas ini membuat
masyarakat Mentawai semakin terintegrasi dengan dunia luar, arus perubahan pun
masuk dan merubah kehidupan masyara
kat.
Seperti apa perubahan yang sudah terjadi pada masyarakat Mentawai? Dulu
kegiatan ekonomi dilakukan secara barter, kegiatan produksi umumnya bersifat ekstraktif, belum pada usaha untuk
memproduksi sendiri. Tujuan utama dari
kegiatan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk
menyimpan keuntungan yang lebih besar.
Begitupun kepemilikan tanah adalah milik
komunitas atau suku, namun sekarang
kepemilikin tanah sudah jadi kepemilikan

Strategi pemberdayaan ekonomi yang
dilakukan adalah pengembangan kelompok-kelompok ekonomi di masyarakat.
Berangkat dari kesadaran bahwa mo
dal utama yang dimiliki oleh masyarakat
adalah komunitas itu sendiri. Bila usaha
pengembangan ekonomi dilakukan secara individual pasti sulit karena akan
berhadapan dengan orang-orang luar
yang secara modal dan pengetahuan
lebih mapan. Oleh karena itu penguatan
kelompok menjadi penting. Selain memperkuat modal, pengembangan kelompok sebagai wadah bertumbuh bersama
perlu dilakukan.
Hingga Maret 2020, sudah delapan
kelompok terbentuk (jumlah keseluruhan
aggota sebanyak 167 orang). Komoditas
yang dikembangkan dipilih oleh masingmasing kelompok sesuai dengan kemampuan anggota kelompok dan potensi
lingkungannya. Lima kelompok memulai
usaha dengan pengembangan peternakan yang nantinya akan berkembang
ke pertanian, sedangkan tiga kelompok
lainnya fokus pada pertanian palawija.
Kelompok-kelompok ini menjadi aset utama dan menjadi fondasi pengembangan
ekonomi koperasi di masa mendatang.
Pengembangan kelompok ini diharapkan
mampu menopang kemandirian ekonomi
anggota kelompok. Selain pembangunan
ekonomi, pengembangan kelompok ini
diproyeksikan untuk mengembangkan
pengetahuan terkait pertanian, peternakan, dan penjualan hasil produksi kelompok.
Usaha ini akan berjalan bila KNLWF dan
masyarakat setempat melakukan kerja
sama yang baik. Masyarakat lokal ha
rus lebih proaktif menjaga dan membina
solidaritas kelompok, sedangkan KNLWF terus memberikan dukungan pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang
berkelanjutan.
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BSEO
RS
I TOA KU T A M A
bersama empat orang rekannya. SOKOLA menyediakan kesempatan pendidikan
bagi masyarakat adat dan marjinal di pelosok Indonesia. Sampai saat ini, SOKOLA telah memberikan literasi kepada sekitar 15,000 orang, baik anak-anak maupun
dewasa.

Butet Manurung:
Kita Harus Belajar
dari Masyarakat
Adat
Teks oleh: Eka Dalanta
Foto oleh: Dokumentasi Pribadi Butet Manurung dan SOKOLA

“Kita harus belajar dari masyarakat adat.
Mereka pemegang ilmu pengetahuan
tentang alam sekitar, bahkan tentang
bagaimana merawat bumi. Mereka menguasai 80% dari biodiversitas dan 80%
cultural diversity. Sebetulnya kekayaan
budaya itulah yang membuat biodiversity itu bertahan,” kata Butet Manurung
tentang bagaimana Corona Virus seharusnya membuka mata kita memandang
masyarakat adat.
Covid-19 sudah memberi banyak
dampak bagi kehidupan masa kini. Kehadiran Covid-19 seperti sebuah “tabrakan benda luar angkasa” yang memporak-porandakan tatanan kehidupan
seluruh dunia. Guncangan dan krisis
terjadi di seluruh negara di dunia. Tak seorangpun manusia di dunia modern dan
terikat dengan pasar yang terlepas dari
dampaknya.
Begitupun SOKOLA, organisasi non-profit yang didirikan oleh Butet Manurung
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Dampak yang dialami SOKOLA akibat
Covid-19 memang tidak seperti yang
umum terjadi pada sekolah formal. Kegiatan SOKOLA di semua lokasi tidak ada
yang berubah. Semua berjalan seperti
biasa karena program SOKOLA tidak ada
yang berada di zona merah, semuanya
berada di gunung dan hutan. “Program
kita tidak terpengaruh, berbeda sekali antara masyarakat adat dengan masyarakat
desa dan kota yang bergantung kepada
pasar. Kalau kami yang terpengaruh itu
mungkin donornya, jadi tidak bisa mendanai lagi,” kata Butet Manurung saat
dihubungi melalui telepon. “Hanya saja,
tidak ada program kerja tambahan yang
bisa direncanakan. Program yang sedang berjalan juga harus menghemat di
lapangan,” lanjut penerima penghargaan
“Hero of Asia” 2004 dari TIME magazine,
dan ‘Asia Nobel Prize’ Ramon Magsaysay
Award 2014 ini.
Sejak krisis karena Covid-19, orangorang semakin menyadari pekerjaan
yang dilakukan oleh SOKOLA dan lembaga yang berhubungan dengan masyarakat adat itu penting sekali. Seperti
pernyataan yang disampaikan oleh UNEF
(United Nation Emergency Force, pasukan tanggap darurat PBB) bahwa Covid-19 hanyalah puncak gunung es, di
bawahnya banyak sekali virus-virus lainnya, virus-virus yang berasal dari hewan.
“70% virus yang menjadi wabah di dunia
berasal dari hewan, hotspot-nya di rainforest seperti di Afrika, Amazon, dan Asia.
Virus-virus ini keluar karena deforestasi,”
kata ibu dua anak ini.
Butet menjelaskan kenapa virus-virus itu
selama ini tidak pernah terdeteksi? Itu
karena tempat mereka tidak pernah diusik-usik, mereka baik-baik saja di tempatnya seharusnya berada. Virus menjadi
berbahaya ketika sudah berada di dalam
tubuh manusia. Itu bisa terjadi karena
tempat hidupnya terguncang sehingga pindah organisme. “Binatang-binatang itu tidak apa-apa, kitanya jadi apaapa,” kata penulis buku Sokola Rimba
ini. Menurut Butet, deforestasi itu yang
membuat virus ini muncul. “Banyak nanti
armadanya yang akan datang, namanya
mungkin bukan Corona lagi atau corona
nomor berapa,” jelas alumnus Antropologi Terapan dan Partisipasi Pembangunan
dari Australian National University ini.

SOSOK
Untuk mencegahnya, pembukaan hutan
sebagai lahan baru tidak diperbolehkan
lagi. “Kita harus banyak belajar dari masyarakat adat tentang bagaimana memperlakukan alam semesta,” tegas Pendiri
dan Direktur SOKOLA Institute ini. Mereka pemegang ilmu pengetahuan tentang
alam sekitar, bahkan tentang bagaimana
merawat bumi. Jumlah mereka hanya 5%
dari populasi seluruh masyarakat dunia
tetapi mereka menguasai 80% dari biodiversitas, menguasai 80% cultural diversity. Sebetulnya kekayaan budaya (penge
tahuan dan kepercayaan) yang mereka
miliki itulah yang membuat biodiversity itu
bertahan.
Butet menjelaskan kepercayaan masyara
kat adat yang percaya misalnya bahwa
ada dewa di mata air sehingga mereka
tidak mungkin buang kotoran di mata air.
Masyarakat adat juga mempunyai kewajiban menanam pohon, entah itu dalam
siklus hidup waktu lahir, menikah, atau
waktu meninggal. “Di rimba, begitu lahir
harus nanam pohon. Pohon ini harus dijaga seperti menjaga kehidupan, kalau pohonnya mati orangnya juga akan dianggap mati. Kerusakan pohon ini dendanya
besar sekali, mereka bilangnya 500 kain,
tapi kalau diuangkan bisa sampai ratusan
juta,” papar antropolog, educator, dan
aktivis lingkungan ini.

“Itu orang rimba, udah hutannya luas,
masih wajib nanam pohon dua seorang,
yang ngejarah orang luar juga. Tapi kenapa harus mereka yang ngurusin kebutuhan kayu orang sedunia? Mestinya setiap
orang tanam, meski cuma pohon rambutan. Pohon kan nggak perlu puluhan
meter persegi. Kalau tidak bisa pohon,
tanam apa yang bisa menjadi ketahanan
pangan kita. Cabe di sekitar tempat cuci
piring misalnya. Itu yang aku pelajari
dari masyarakat adat, apalagi di kondisi
seperti sekarang,” lanjutnya. Butet sendiri menanam pohon jati di rumahnya di
Bekasi. “Minimal nanti waktu aku meninggal, aku tidak menyisakan hutang bagi
lingkungan, kehidupan, dan alam semesta,” katanya.
Perempuan kelahiran Jakarta tahun 1972
ini lebih lanjut bercerita bahwa FAO (Food
and Agriculture Organization, lembaga
PBB yang mengurusi pangan) sudah
mengeluarkan statement bahwa saat
ini dunia mengalami krisis pangan yang
sa
ngat berat. FAO merekomendasikan
sustainable development dan menyarakankan seluruh negara untuk belajar
dari masyarakat adatnya. Kenapa? Karena masyarakat adat itu lifestyle-nya
tidak destruktif, masyarakat adat itu lifestyle-nya green. “Seperti orang rimba bilang, yang disebut kemewahan itu ketika

semua orang punya cukup, bukan berlebihan. Mereka menganggap alam dan
hutan itu seperti kulkas, ambil secukupnya dan biarkan sisanya tumbuh di alam.
Bukan seperti masyarakat “modern” yang
mengambil sebanyak-banyaknya seperti
seorang perampok. Masyarakat adat ini
menguasai alam sekitarnya dan sudah
ratusan tahun memelihara alam,” papar
perempuan Batak yang mengembangkan hobi petualangan saat kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung ini.
Butet merasa penting belajar tentang
masyarakat adat karena menurutnya
bumi ini sebenarnya berhutang kepada
biodiversitas sebab oksigen dan air asalnya dari hutan. “Bumi bukan berhutang
kepada hutan, tetapi kepada orang-orang
yang menjaga hutan itu, berhutang kepada pengetahuan masyarakat lokal yang
tinggal di hutan. Merekalah yang membuat kita bertahan. Apa jadinya seandai
nya Orang Rimba tidak memelihara adat
mereka namun mengadopsi adat kita,
yang apa-apa pakai uang? Hutan sudah
habis dari dulu!” pungkasnya.
Di saat pandemi, hal bijak yang bisa
dilakukan menurut Ibu Marley dan Lukki
ini adalah mendukung pelestarian alam
karena kalau kita tidak memelihara alam,
kita itu sebenarnya tidak memelihara
diri kita. Ada tiga langkah penting yang
bisa dilakukan. Yang pertama adalah perubahan sikap nyata dalam kehidupan
sehari-hari seperti hemat menggunakan
listrik dan air, makanan harus dihabiskan
karena proses penyediaannya menyisakan jejak karbon, dan lain sebagainya.
Hal kedua yang bisa dilakukan adalah
dengan ikut terlibat mendukung lembaga-lembaga yang relevan demi kebaikan
seluruh orang di bumi. Kalau tidak bisa
turun langsung menjadi volunteer, setiap
orang bisa mendukung secara finansial
sebagai representasi diri. Terakhir, yang
ketiga, yang paling abstrak tapi sesungguhnya sangat penting adalah melakukan gerakan yang merubah kebijakan.
“Kalau ada petisi-petisi, ikut tanda tangan karena petisi itu benar-benar dipertimbangkan oleh mahkamah agung dan
PTUN. Suarakan apa yang perlu disuarakan. Bikin surat terbuka kalau perlu, surat
terbuka dari orang biasa justru sangat istimewa dan akan “bunyi” banget,” pungkasnya.
Info lengkap tentang kegiatan Butet Manurung dan Sokola Institute bisa dicek di
sini: www.sokola.org
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OPINI

Kekerasan
Berbasis
Gender
di Era
Pandemi

1.

Oleh: Veryanto Sitohang
(Komisioner Komnas
Perempuan)

P

enghujung tahun 2019, kita (du
nia) dikejutkan dengan munculnya virus yang menurut para ahli
kesehatan sangat berbahaya,
yang dikenal dengan nama Covid-19 (Corona Virus Disease). Di Indonesia, virus
corona menjadi wabah sejak awal Maret
lalu. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization
-WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus
dalam Konferensi Pers secara daring di
Genewa Swiss (Senin 27 April 2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 masih
jauh dari selesai, tidak dapat memprediksi kapan kepastian pandemi virus corona
akan berakhir.
Di Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19 setiap hari terus meningkat. Hingga 8 Juni 2020 ditemukan kasus
positif sebanyak 32.033 kasus (sumber
http://www.facebookkementeriankesehatanri.com). Melihat jumlah ini, penekanan partisipasi publik dalam menghentikan peredaran virus kemudian menjadi
yang utama dilakukan.
Memutus mata rantai penyebaran virus
Covid-19, berbagai aktivitas pun dilakukan dari rumah, kerja dari rumah (KDR)
maupun sekolah dari rumah (SKR).
Komunikasi online atau virtual menjadi media yang membantu setiap orang
terhubung. Setiap anggota keluarga
kemudian menempatkan rumah sebagai
ruang berproses dan beraktivitas dalam
kurun waktu yang cukup lama. Rumahku
adalah surgaku, idiom yang kerap dimunculkan untuk menggambarkan keharmonisan sebuah keluarga tidak selalu benar. Berada di rumah saja selama masa
pandemi ini, ternyata potensi kekerasan
berbasis gender semakin meningkat.
Kekerasan berbasis gender sering juga
disebut sebagai kekerasan terhadap
perempuan. Berdasarkan Deklarasi Anti
kekerasan Terhadap Perempuan tahun
1993 bahwa Kekerasan Berbasis Gen-
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der merupakan perbuatan berdasarkan
perbuatan jenis kelamin yang berakibat
atau mungkin berakibat kesengsaraan
atau penderitaan perempuan secara
fisik, seksual atau psikologis termasuk
ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan
atau perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang, baik yang terjadi di
depan umum ataupun dalam kehidupan
pribadi.
Mencermati kekerasan berbasis gender
atau kekerasan terhadap perempuan
di berbagai negara di dunia, Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
Antonio Guterres memperingatkan bahwa tekanan sosial dan ekonomi selama
pandemi Covid-19 telah meningkatkan
jumlah perempuan dan anak perempuan
yang mengalami pelecehan di setiap
negara. Guterres lewat pernyataannya
di Twitter (Minggu, 5 April 2020) menyatakan bahwa kedamaian bukan hanya
tidak ada perang, banyak perempuan di
bawah aturan lockdown untuk Covid-19,
yang menghadapi kekerasan di mana seharusnya mereka merasa paling aman, di
rumah mereka sendiri.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) lembaga negara hak asasi manusia di Indonesia
yang bertujuan untuk mengembangkan
kondisi yang kondusif bagi penghapusan
segala bentuk kekerasan terhadap pe
rempuan dan penegakan HAM, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia,
dan meningkatkan upaya pencegahan
dan penanggulangan segala bentuk Kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan, melakukan kajian dinamika perubahan rumah
tangga selama pandemi Covid-19. Kajian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia
melalui survei secara online.
Kajian dinamika perubahan rumah
tangga selama pandemi Covid-19 menemukan beberapa hal:
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Kerentanan pada beban kerja berlipat ganda dan kekerasan terhadap
perempuan, terutama dihadapi oleh
perempuan yang berlatar belakang
kelompok berpenghasilan kurang
dari 5 juta rupiah perbulan, pekerja sektor informal, berusia antara
31- 40 tahun, berstatus perkawinan
menikah, memiliki anak lebih dari 3
orang, dan menetap di 10 provinsi
dengan paparan tertinggi Covid-19.
Mereka merupakan kelompok paling
terdampak baik dari segi kesehatan
fisik dan psikis, sosial dan ekonomi
dalam rumah tangga, dan rentan
mengalami kekerasan dalam rumah.
Beban pekerjaan rumah tangga selama Covid-19 secara umum masih
ditanggung oleh perempuan, diban
dingkan laki-laki. Mayoritas res
ponden (96% dari 2285 responden),
baik laki-laki dan perempuan, menyampaikan bahwa beban pekerjaan
rumah tangga semakin banyak.
Jumlah perempuan yang melakukan
peker
jaan rumah tangga dengan
durasi lebih dari 3 jam berjumlah
dua kali lipat daripada responden
laki-laki. Diketahui bahwa 1 dari 3
responden yang melaporkan bertambahnya pekerjaan rumah tangga
menyebabkan dirinya mengalami
stres.
Kekerasan psikologis dan ekonomi
mendominasi KDRT. Sebanyak 80%
responden perempuan pada kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta
rupiah per bulan menyampaikan
bahwa kekerasan yang mereka alami
cenderung meningkat selama masa
pandemi. Kekerasan fisik dan seksual terutama meningkat pada rumah
tangga dengan pengeluaran yang
bertambah. Hal ini mengindikasikan
pengaruh tekanan ekonomi pada
potensi kekerasan di dalam rumah
tangga.
Kurang dari 10% perempuan korban
melaporkan kasusnya ke pengada
layanan semasa Covid-19. Sebagian
besar lebih memilih sikap diam atau
hanya memberitahukan kepada saudara, teman, dan/atau tetangga.

Dalam siaran persnya pada tanggal
3 Juni 2020, Komnas Perempuan
berdasarkan kajian Covid-19 merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah Republik Indonesia:
1.

Memastikan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, termasuk
penerapan Kebijakan Normal Baru,
mencakup pertimbangan dan terobosan penyikapan yang lebih kom-
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2.

3.

4.

prehensif terhadap kerentanan-ke
rentanan yang dihadapi kelompok
dalam masyarakat, khususnya pe
rempuan. Selain aspek kesehatan,
kebijakan-kebijakan tersebut perlu
mempertimbangkan aspek sosial,
budaya dan ekonomi, teknologi dan
informasi, kesehatan mental, dan
mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
Mengembangkan skema bantuan ekonomi khusus bagi perempuan, dengan langkah afirmasi pada
perempuan kepala keluarga, para
pe
kerja di sektor informal, rumah
tangga dengan jumlah anak yang
lebih dari 3 hingga 5 orang anak,
dan kelompok berpenghasilan rendah. Bantuan ekonomi ini perlu mencakup bantuan kebutuhan pokok,
sekaligus memberikan peluang dan
kesempatan kerja kreatif yang bisa
dikerjakan di rumah;
Mempersiapkan teknologi dan informasi yang cukup bagi masyarakat
serta memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan literasi komunikasi dan informasi digital;
Memastikan
penyelenggaraan
layanan tersedia dan gampang diakses bagi korban kekerasan yang
akan mengadukan kasusnya. Perhatian lebih perlu diberikan pada ketersediaan teknologi dan informasi,
layanan kesehatan fisik dan mental,
dana dan akses pengaduan yang
ramah dan aman selama masa pandemi Covid-19 ini dan merata di 34
Provinsi;

5.

6.

7.

Menyebarluaskan informasi mengenai layanan yang tersedia dan hakhak perempuan korban kekerasan,
dengan memperhatikan kebutuhan
kelompok rentan disabilitas. Penyebarluasan ini termasuk melalui pemanfaatan media massa pemerintah
seperti RRI dan TVRI nasional maupun daerah;
Membuat skema khusus penguatan
dan panduan bagi orang tua dalam
mendampingi belajar anak, termasuk
melalui kreasi metode, alat belajar,
akses pembelajaran serta monitoring prosedur pencegahan Covid-19
di masa Normal Baru secara daring
maupun non daring bagi anak didik,
terutama anak penyandang disabilitas;
Menjamin ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok dan stabilitas
harga, termasuk masker untuk kesehatan publik.

Sebagai institusi agama yang memiliki daya pengaruh kepada masyarakat,
gereja memiliki peranan strategis mencegah dan membantu perempuan korban
kekerasan. Beberapa hal yang dapat
dilakukan oleh gereja mendukung perempuan korban kekerasan adalah sebagai
berikut:
1.

Menyatakan bahwa segala bentuk
kekerasan khususnya terhadap pe
rempuan dalam berbagai bentuk
adalah dosa. Kekerasan bertenta
ngan dengan iman Kristen dan kesaksian Alkitab yang menyatakan

2.

3.
4.

5.

6.

bahwa manusia adalah citra Allah
(Imago Dei) dan dipanggil untuk
membangun kehidupan yang bebas
dari kekerasan.
Memberdayakan korban, gereja
mengubah pendekatan pelayanan ke
arah berperspektif korban kekerasan
atau empowerment (penguatan).
Membentuk komunitas anti kekerasan yang memulihkan di lingkungan
gereja.
Sosialisasi keadilan gender melalui
pelatihan, studi/penelaahan Alkitab,
penerbitan modul dan audio visual,
serta mimbar gereja.
Memperkuat kembali organisasi/perkumpulan perempuan di lingkungan
gereja dan masyarakat sebagai
strategi penghapusan kekerasan
yang holistik.
Sosialisasi makna keadilan menurut
perempuan korban kekerasan sebagai upaya mengembangkan teologi bersama korban kekerasan dan
komunitas anti kekerasan.

Pandemi Covid-19 belum usai, perempuan berpotensi mengalami kekerasan
berlapis. Kepedulian dan komitmen ber
bagai pihak akan memperkuat resiliensi
masyarakat secara khusus perempuan
untuk beradaptasi dalam situasi baru.
Semoga perempuan korban kekerasan
mendapatkan perlindungan, keadilan,
dan pemulihan.
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New (Ab)

Normal
Oleh: Berkatdo Saragih
(Ahli Mitigasi Bencana)

liki batas toleransi kemampuan. Baik itu
kemampuan finansial, maupun kemampuan psikososial rakyatnya yang secara
terus-menerus diminta untuk “mengurung
diri”. Setiap negara memiliki endurance
yang terbatas dengan tingkat yang berbeda-beda.

H

al-hal yang normal adalah kehidupan kita sebelum pandemi,
maka sesuatu yang baru dan
menjadi biasa dilakukan saat
pandemi ini disebut sesuatu yang new
normal. Sesuatu yang sebelum pandemi tidak lazim, dan kemudian lazim
di masa pandemi, disebut sesuatu yang
new normal. Berjabat tangan merupakan
sesuatu yang lazim kita lakukan sebelum
pandemi; tidak berjabat tangan adalah
sesuatu yang menjadi lazim di masa pandemi ini.
Setelah dua bulan mengajak berperang,
akhirnya pada pertengahan Mei yang
lalu, Presiden Joko Widodo mengajak
kita untuk berdamai dengan virus Corona. Ajakan berdamai ini dapat diartikan
bahwa kita tidak sedang berkiblat pada
kesehatan semata, tapi juga pada situasi
sosial ekonomi.
Jalan damai dengan virus Corona kemudian di rancang untuk dapat ditempuh
melalui penerapan New Normal yang
dibagi ke dalam 5 (lima) fase; fase I - 1
Juni dengan membuka industri dan jasa;
fase II - 8 Juni dengan membuka toko,
pasar, dan mall, fase III- 15 Juni dengan
membuka sekolah, mulai dibuka dengan
sistem bergiliran, mengizinkan kegiatan
kebudayaan, salon, spa, dan lainnya,
fase IV - 6 Juli dengan membuka restoran, cafe, bar dan mengizinkan kegiatan
ibadah, fase V 20-27 Juli dimana seluruh
kegiatan ekonomi dan sosial berskala besar dibuka dan berjalan seperti sedia kala
sebelum pandemi.
Pertimbangan Perdamaian
Dari ajakan perang ke ajakan berdamai
hanya membutuhkan waktu dua bulan,
dari kasus pertama di awal bulan Maret, sampai diangkatnya wacana damai
dengan virus Corona di awal bulan Mei.
Sulit bagi negara manapun di dunia ini
untuk berperang terus-menerus melawan virus Corona. Semua negara memi-
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Kebijakan pemerintah Indonesia yang
berusaha utnuk mengurangi risiko penularan virus Corona adalah dengan
melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan publik, baik yang bersifat ekonomi,
sosial, hiburan, olah raga, dll. Kebijakan
ini memberi ekses yang sangat menyaktikan. Pertumbuhan ekonomi berada di
angka 2,3% di kuartal pertama. Jutaan
orang pekerja sudah di PHK dan/atau menerima harus dirumahkan (unpaid leave).
Meskipun demikian, harus pula disadari
bahwa kebijakan pembatasan publik
(pembatasan mobilitas manusia), atau
yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dipandang secara sebagai salah satu cara paling efektif untuk
mengurangi ancaman dan tingkat potensi
keterpaparan wilayah dan warganya dari
Corona. Fakta-fakta kondisi ekonomi inilah yang menjadi dorongan utama bagi
pemerintah untuk mengajak masyarakat
berdamai dengan virus Corona.
Syarat Perdamaian
Akhirnya banyak negara yang mengambil jalan perdamaian ini sebagai jalan tengah. Meskipun jalan ini memiliki syarat.
Apa itu? Kurva epidemiologis mendatar/
flatten epidemiologist curve. Penurunan jumlah kasus positif secara konsisten
dalam jangka waktu yang konsisten pula
sehingga terlihat garis mendatar di kurva
epidemiologist suatu negara.
Beberapa negara sudah mulai masuk
kedalam tahap new normal, karena saat
ini kurva epidemiologis mereka sudah
mendatar. Bagaimana dengan kita? Di
saat sedang hangatnya perbincangan
fase new normal, saat ini pulalah jumlah kasus positif Covid-19 semakin naik.
Kurva epidemiologis Indonesia masih
menunjukkan kenaikan (seperti huruf “J”).
Coba dibayangkan data berikut ini; jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 10.000 kasus pertama adalah 30
hari, kemudian dalam jangka waktu yang
sama yaitu selama 30 hari kemudian
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menjadi 26.000 kasus (bertambah 16.000
kasus). Per tanggal 11 Juni, kasus kumulatif sudah sebanyak 35.295 kasus.
Apakah kenaikan jumlah kasus positif
Covid-19 di Juni ini adalah kesalahan
pemerintah yang mulai menerapkan fase
new normal pada 1 Juni? Menurut saya
tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Sebab
keberhasilan proses mitigasi bencana
tergantung pada saling respon positif
yang intensif/intensive mutually positive responsiveness antara penanggung
jawab respon bencana (pemerintah) dengan affected people (masyarakat). Kealpaan dilakukan salah satu pihak, maka
risiko ancaman semakin tinggi. Terbukti
di Juni, yaitu penerapan fase I yang lonjakan kasus positif naik tajam.
Kontrol Risiko
Harus disadari bahwa momentum emas
negara Indonesia untuk melakukan penahanan atau pencegahan sudah lewat.
Indonesia secara wilayah sudah masuk
ke dalam fase mitigasi atau pengurangan
risiko. Masyarakat Indonesia bukan mela
kukan pencegahan tetapi melakukan
pengurangan risiko. Pencegahan diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat
dilakukan untuk menghilangkan risiko
ancaman, sedangkan mitigasi adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk
mengurangi risiko ancaman.
Saat New Normal sudah dimulai sementara kurva epidemiologis malah naik,
sebenarnya apa yang terjadi? Penga
baian dan penyangkalan (neglect and
denial) atas data dan fakta tentang cara
penyebarannya, cara mengurangi risiko
penularan, potensi kematian dilihat dari
demografi, resiko penyakit penyerta (denegeratif illness), dll. Padahal data dan
fakta yang sudah tersebar bebas dengan
sumber terbuka (open sources) dapat
dipergunakan untuk memperoleh dan
membangun pengetahuan tentang berdamai dengan virus Corona.
Setiap institusi atau lembaga baik publik
maupun non-publik (termasuk lembaga keagamaan) harus bersiap diri. Yang
akan membedakan kita pada akhirnya
adalah kemampun meramu data, fakta,
dan pengetahuan tentang segala sesuatu
tentang virus Corona, kemudian merakitnya menjadi alat/tools yang terdokumentasi dengan baik dan dalam bahasa yang
mudah dipahami, serta menerapkannya
di kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu
yang normal karena sudah terbiasa (continuation role play – ala bisa karena biasacontinuously until accustomed). Terbiasa
dengan kehidupan yang terbingkai sebagai aktivitas mitigasi bencana adalah
sesungguhnya New Normal.

OPINI
membuat teriakan semboyan mengatasi
pandemi Covid-19 “Lawan Covid-19”.
Teriakan semboyan “Lawan Covid-19”,
mendorong tumbuhkembangnya semangat dan kesadaran kegotongroyongan
dalam membantu sesama anggota Rumah Indonesia.

Penguatan
Nilai Keadilan
Dalam
Megatasi
Covid-19
Oleh: Dr. Drs. Marto Silalahi,
M.Si (Dosen STIE Sultan Agung
Pematang Siantar)

M

embangun Rumah Indonesia
(istilah yang digunakan penulis untuk menyebut Indonesia,
berasal dari singkatan RI -red)
didasarkan kepada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
nilai keadilan sosial. Nila-nilai tersebut
menjadi motor penggerak masyarakat
Indonesia melakukan berbagai kegiatan
sosial budaya, ekonomi, pemerintahan,
pembangunan, dan kegiatan lainnya.
Kelima nilai dasar tersebut memperkuat
keberadaan Indonesia dan berkarya bagi
kesejahteraan warga Rumah Indonesia.
Memperkuat dan memperkokoh eksistensi keberadaan Rumah Indonesia tidak hanya sewaktu masa awal kemerdekaan namun juga di masa mengisi kemerdekaan.
Nilai keadilan sosial memberikan energi
dinamis bagi gerakan bersatu dan bergotong-royong semua warga Rumah Indonesia. Sebagai anggota warga Rumah
Indonesia, kerja sama dan kerja keras
tetap mempertahankan dan mengisi keberadaan Rumah Indonesia menjadi kewajiban utama. Gotong-royong merupakan karakteristik warga penghuni Rumah
Indonesia. Membangkitkan dan memperkokoh nilai kegotongroyongan masih
relevan dalam berbagai kegiatan dalam
berbangsa, bernegara, dan bermasyara
kat.
Kegotongroyongan mendorong semua
pemangku keberadaan Rumah Indonesia, agar tetap berkarya dalam peranan
dan kedudukan masing-masing. Peranan
warga Rumah Indonesia memberi sumbangan besar atas keberhasilan pembangunan nasional. Dalam situasi dan
kondisi apapun, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai
keadilan tetap menjadi landasan berpikir
dan landasan bertindak segenap warga
Rumah Indonesia. Dalam kondisi dan
situasi saat Rumah Indonesia mengalami permasalahan baik politik, ekonomi,
sosial budaya, maupun keamanan per-

tahanan, maka semua warga Rumah
Indonesia dituntut bergotongroyong,
membantu sesuai dengan peranan dan
kedudukannya masing-masing.
Begitupun ketika menghadapi pandemi
Covid-19, Rumah Indonesia memanggil
partisipasi aktif semua masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi yang
sangat mungkin dilakukan adalah memberikan bantuan sembilan bahan pokok
(sembako) kepada warga yang membutuhkannya. Bentuk lainnya, ada anggota
masyarakat memberikan makan gratis,
ada memberikan amplop berisi uang,
membantu tetangganya, dan kegiatan
lainnya. Panggilan Ibu Pertiwi tersebut
menunjukkan bahwa nilai kegotongro
yongan masih tertanam dan tumbuh dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana
memasifkan nilai kegotongroyongan dalam mengisi kemerdekaan, terutama kondisi genting seperti sekarang, adalah pertanyaan besar bagi semua masyarakat
Indonesia. Memperkuat nilai keadilan sosial (khususnya nilai kegotongroyongan)
dapat dilakukan dengan menampilkan
karakteristik Bangsa Indonesia. Karakteristik Bangsa Indonesia tersebut merupakan akumulasi dari nilai dasar ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan sosial. Memberikan bantuan
baik berbentuk fisik (misalnya sembako)
maupun non fisik (misalnya sosialisasi
bahaya Covid-19) akan meningkatkan
kesadaran kerja sama dan kerja keras
dalam mengatasi pandemi tersebut.

Nilai kegotongroyongan membangkitkan dan menampilkan partisipasi dalam
membantu warga yang terkena dampak
Covid-19 itu. Partisipasi bidang ekonomi
menjadi faktor penting dalam kerja sama
dan kerja keras mengatasi pandemi
Co
vid-19. Pemerintah Indonesia dan
perangkatnya telah bekerja keras mengatasi pandemi Covid-19 dengan berbagai
program dan kegiatan. Hal yang sama sejatinya ditampilkan semua masyarakat Indonesia. Menjaga, merawat, dan mengisi
Rumah Indonesia adalah tanggungjawab
semua anggota masyarakat. Memaksimalkan nilai kegotongroyongan, misalnya
gerakan menjaga jarak (social atau physical distancing) sebagaimana kebijakan
yang telah diterbitkan pemerintahan dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Landasan berpikir dan landasan bertindak (sesuai dengan nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan nilai keadilan sosial) menjadi fondasi menghadapi pandemi Covid-19.
Penyesuaian diri dengan lingkungan
adalah pilihan bijak yang dapat diambil
semua warga dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebiasaan-kebiasaan
baru perlu dilakukan, seperti mencuci
tangan setiba di rumah, memakai mas
ker, menjaga jarak, rajin berolahraga,
menumbuhkan semangat berbagi kasih
(misalnya sembako), dan sebagainya.
Menumbungkembangkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan nilai keadilan sosial menjadi sarana
memperkuat semangat berbangsa dan
bernegara dalam mengatasi berbagai
permasahan. Rumah Indonesia harus
dirawat semua warga negara. Semoga
Rumah Indonesia kita dan seluruh masyarakat Indonesia selalu diberkati Tuhan
Yang Maha Esa.

Semangat dan semboyan teriakan kemerdekaan “Merdeka atau Mati” secara
tidak langsung dapat menumbuhkan
kesadaran dan semangat kerja sama
untuk mendirikan Negara Indonesia. Teriakan kemerdekaan “Merdeka atau Mati”
juga bisa kita gunakan untuk memotivasi
menghadapi pandemi Covid-19, apalagi
sampai detik ini, belum ditemukan obat
untuk menyembuhkannya. Dengan mencontoh teriakan kemerdekaan, kita bisa
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The New
Normal Life
Babak Baru
Kehidupan
di Masa
Pandemi

Bulan Juni ini seperti sudah diumumkan oleh pemerintah, aktivitas ekonomi dan berbagai kegiatan lainnya di masyarakat
akan dimulai kembali secara bertahap. Kembalinya aktivitas
sosial dan ekonomi ini disebut sebagai new normal atau kenormalan baru. Bagaimana tanggapan kamu terhadap wacana new normal ini? Apakah sebaiknya new normal memang
harus dimulai? Adakah kekhawatiran memasuki babak baru
ini dan seperti apa persiapan yang perlu dilakukan? Yuk…
simak.
Teks oleh: Eka Dalanta & Fernando Sihotang
Foto dokumentasi pribadi

Menurut saya new normal ini sebagai upaya adaptasi yang memang perlu dilakukan. Hanya saja perlu persiapan oleh semua pihak, mulai dari penetapan standarisasi baru setiap
kegiatan hingga penanganan medisnya. New normal ini menjadi alternatif solusi sampai
vaksin bisa diproduksi secara massal. Kelumpuhan ekonomi terlalu lama berpotensi me
nimbulkan banyak persoalan baru yang tidak kalah fatalnya. Rasa khawatir pasti adalah.
Khawatir kalau nanti banyak orang yang tidak mematuhi protokol/SOP yang ditetapkan.
Apalagi tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir.
Persiapan saya memasuki babak baru new normal dengan memperkuat imun tubuh,
mempersiapkan masker, sabun cuci tangan, cairan desinfektan, dan merubah pola
hidup. Untuk usaha saya yang sempat terhenti, saya sudah mempersiapkan kebijakan
baru sebagai bentuk adjustment dan adaptasi kondisi new normal. Seperti kewajiban
mengenakan masker di area kafe, wajib cuci tangan dengan sabun, dan penyemprotan
cairan desinfektan secara berkala. Selain itu kita juga menghimbau pelanggan menggunakan transaksi non tunai.
Hotmatua Silalahi, Pegiat UMKM (Patarias Coffee Shop)
Jemaat HKBP Dame Pematangsiantar

Pemerintah memang sudah mengumumkan aktivitas ekonomi dan berbagai kegiatan
lainnya di masyarakat akan dimulai kembali secara bertahap, tetapi melihat kondisi di
beberapa daerah di Indonesia khususnya di Medan Sumatera Utara, menurut saya masih
memerlukan pembatasan berskala besar itu. Kenapa demikian? Seperti diungkapkan
oleh Ketua Pansus Covid-19 DPRDSU Akbar Himawan Buchari, ia mengatakan Pemprov.
Sumatera Utara belum siap menerapkan new normal. Kalau memang harus diterapkan di
Sumatera Utara, masyarakat harus benar-benar memiliki kesadaran bagaimana seharusnya menjalani hidup di kenormalan baru ini.
New normal bukan berarti kita sudah bebas dari Covid dan bisa beraktivitas sebebas-bebasnya seperti masa sebelum pandemi. Kita dituntut oleh hukum perubahan, kita harus
mampu menerima kondisi baru beserta segala protokolnya walau tidak sesuai keinginan.
Dan yang tidak kalah penting, pandemi ini mengajarkan kita untuk menjaga alam. Manusia sudah terlalu serakah dan merusak alam, anggap saja pandemi ini sebagai peri
ngatan dari alam semesta untuk kita. Saya sempat berpikir, kenapa saat ini kita dituntut
menutup mulut memakai masker? Mungkin selama ini kita terlalu banyak berbicara dan
sedikit bertindak. Memasuki babak baru new normal, kita seharusnya lebih banyak bertindak melakukan hal-hal positif.
Selama dua bulan terakhir kita di rumah saja. Saya ibaratkan kita selama ini menjadi ulat
yang berdiam diri, mencoba mengenal diri sendiri, berdialog ke dalam batin, dan melakukan pertobatan besar-besaran. Masuk ke new normal, kita keluar dari fase kepompong,
kita sudah menjadi kupu-kupu. Kita siap menjadi keindahan bagi orang-orang di sekitar
kita, memberi manfaat buat orang lain (jangan hanya berpikir memanfaatkan orang lain).
Selamat berpetualang kembali sebagai kupu-kupu!
Bhikkhu Dhirapuñño
Penggiat Komunitas Lintas Iman
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Saya berpendapat new normal harus segera dilakukan karena jika tidak akan muncul
persoalan baru, yang justru jauh lebih sulit diatasi, misalnya bencana kelaparan. Masyarakat harus kembali produktif (bekerja) untuk menghindarinya. Namun yang perlu
ditekankan adalah pemerintah dan masyarakat harus benar-benar punya komitmen tinggi
melaksanakan semua aturan di era new normal, termasuk mematuhi protokol kesehatan.
Saya sedikit khawatir penyebaran Covid-19 semakin cepat mengingat masih banyak
yang tidak patuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Itu sebabnya perlu komitmen dari masyarakat untuk tetap taat pada aturan. Jangan sungkan saling mengingatkan
jika ada yang tidak menggunakan masker ketika berada di tempat umum.
Memasuki new normal, saya membiasakan diri melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan, dan membatasi diri bepergian
ketika memang tidak ada kepentingan. Saya juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu saya beraktivitas (rapat daring misalnya). Saya juga mencoba me
rubah mindset dan memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin, agar lebih produktif dan dapat beradaptasi dengan tatanan hidup masyarakat yang baru.
Jhon Mejer Purba, Staf Ahli DPD RI
Jemaat GKPS Ujung Saribu

Saya sangat mendukung keputusan pemerintah memberlakukan new normal. Pemerintah pasti sudah mempertimbangkan dan melakukan diskusi baik skala nasional maupun
global. Pandemi Covid-19 memberi dampak besar terpuruknya ekonomi dunia. Berdasarkan data yang saya baca di media cetak ataupun statement dari Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2020 hanya tercatat sebesar 2,97%. Tiga negara
yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi positif hingga saat ini salah satunya adalah
Indonesia (0,5%), lalu India (1,7%), dan China (2-3%). Jika pandemik ini tidak segera berakhir, Indonesia bisa mengalami depresi ekonomi, bukan lagi resesi ekonomi. Jauh lebih
terpuruk setelah pasca perang dunia II. Itulah sebabnya new normal menurut saya adalah langkah yang tepat agar roda perekonomian tetap berjalan. Semua aktivitas dibuka
kembali secara bertahap seperti yang sudah sampaikan pemerintah. New normal akan
berhasil jika semua pihak disiplin mentaati protokol yang telah ditetapkan pemerintah.
Kekhawatiran pasti ada. Kekhawatiran terbesar adalah jika kita berada di dekat orang
yang tidak peduli bahaya Covid-19. Di Jakarta, saya masih melihat orang tidak memakai
masker di jalanan, pun di angkutan umum (KRL dan busway) kesadaran masyarakat untuk physical distancing masih kurang. Persiapan memasuki new normal, secara teknis untuk diri sendiri saya memakai masker, membawa hand sanitizer dan desinfektan semprot,
menjaga jarak, cuci tangan, konsumsi vitamin dan makanan yang bergizi, serta olahraga
sebelum atau sesudah pulang kerja. Sebisa mungkin menghindari keramaian dan tidak
bepergian jika tidak terlalu penting. Jika memakai transportasi umum saya memakai jaket
dan faceshield lalu segera mandi jika sudah tiba di rumah. Secara mental saya berusaha
berpikir positif agar tidak khawatir berlebihan, selalu bersyukur apapun kondisinya saat
ini dan selalu berdoa meminta perlindungan dan kesehatan kepada Tuhan.
Ana Maria Aritonang, Staf Ahli DPD RI
Jemaat HKBP
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C E R I TA F OTO

Kredit Foto: Holy Trinity Lutheran Church, Minneapolis

GerejaSebagai“Rumah”
Bebas Diskriminasi

Teks oleh: Fernando Sihotang
Sumber: Video Wawancara di www.msn.com 
(Judul: Minneapolis Church Rising Money to Rebuild Ailing City)

Kredit Foto: Holy Trinity Lutheran Church, Minneapolis

S

ituasi pandemi Covid dan diskriminasi rasial yang ditolak lewat demonstrasi #BlackLivesMatter di Amerika
menorehkan banyak kisah ketidakadilan. Ketidakadilan
sangat dirasakan oleh mereka yang rentan dan tidak
berdaya dengan sistem yang menindas. Ada banyak orang
yang akhirnya terlantar, tidak makan karena miskin, dan takut
akibat ketidakpastian ekonomi dan sistem yang diskriminatif.
Gereja Lutheran di Minneapolis (Holy Trinity Lutheran Church/
HTLC) yang berlokasi 1 km dari tempat di mana George Floyd
terbunuh, menjadikan gereja sebagai tempat berbagi bagi
mereka yang tidak makan, terlantar dan sakit, serta menjadi
tempat orang mencari keamanan bagi peserta demonstrasi
yang terluka, tertembak, dan terpapar gas air mata. Donasi
berhasil dikumpulkan lewat jaringan media sosial dan lingkaran
sosial jemaat.
Apa yang dilakukan jemaat ini menginspirasi banyak orang.
Jika pada realitanya ada banyak orang yang berjuang untuk
hidup karena kurang mampu, namun tidak sedikit orang yang
bisa dan mau memberi. Gereja menjadi tempat berdonasi uang
dan makanan untuk membantu warga yang membutuhkan. Lewat pelayanan diakonia ini, orang-orang menerima dan juga
terdorong untuk memberi. Jika hari ini seseorang menerima,
besoknya ia memberikan sesuatu yang ia miliki, misalnya menjadi bagian dari sukarelawan.
Rev. Angela Khabeb (pendeta jemaat HTLC) mengatakan
bahwa masyarakat di Amerika sudah lama hidup dengan pandemi kemiskinan, pengangguran, dan tunawisma. Dan hari ini
pandemi Covid-19 menambah ketidakadilan baru. Ditambah
lagi dengan diskriminasi rasial tak jemu-jemunya melemahkan
mereka yang distigma sebagai ras inferior (rendah).
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Kredit Foto: Holy Trinity Lutheran Church, Minneapolis

Kredit Foto: David Ishida

Kredit Foto: Holy Trinity Lutheran Church, Minneapolis
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LUTHERAN GLOBAL

Bagaimana Gereja
Berperan Melawan
Rasisme

Teks oleh: Fernando Sihotang
Foto oleh: Franklin Ishida

S

urat ELCA (Evangelical Lutheran
Church in America) diterjemahkan dari website www.elca.org
dalam berita yang berjudul “ELCA
reaffirms commitment to combat racism
and white supremacy”.
Bentuk-bentuk baru diskriminasi dan
kekerasan atas dasar ras selalu timbul
dan berkembang dalam konteks yang
berbeda-beda. Pada saat dunia sedang
berkutat dengan perjuangan sejarahnya
mengatasi pandemi, masih banyak orang
yang berlaku keji dan merasa superior (lebih unggul) dari orang dengan ras
lain. Harusnya pandemi ini menjadi titik
balik bagi kita untuk belajar mengenali
sisi sakral dari kemanusiaan, bahwa kita
semua adalah makhluk rentan dan membutuhkan orang lain.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan diskriminasi rasial (rasisme)
sebagai sebuah tindakan pengkotakan,
eksklusi dan pembatasan atau pengistimewaan atas dasar warna, keturunan,
bangsa atau kesukuan sehingga mengurangi hak seseorang atau kelompok untuk
mendapatkan penghormatan atas mar
tabat yang setara (UN CERD). Kejahatan
rasial ini digerakkan oleh keyakinan bahwa inferioritas (berstatus lebih rendah)
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adalah alamiah karena manusia terlahir
dengan ras yang berbeda. Keyakinan
ini akan mengglorifikasi sentimen dan
diskriminasi terhadap seseorang atau komunitas dari ras yang “lemah” tersebut.
Kejahatan rasial juga tidak jarang ditautkan atas dasar perbedaan agama, bahasa, budaya dan identitas seksual. Sebagai
contoh, banyak penganut agama-agama besar beranggapan kalau penganut penghayat kepercayaan (misalnya:
Parmalim, Kaharingan, Kejawen) adalah
kelompok primitif, terbelakang (underdevelopment) dan penyembah berhala, sehingga kehadiran mereka di masyarakat
sungguh menakutkan. Atau, mengidentifikasi satu suku sebagai kelompok yang
kurang beradab dari suku-suku bangsa
lainnya. Lihat apa yang terjadi di Papua
yang sejak tahun 1960-an terus mencari
keadilan dan berjuang untuk kesetaraan
harkat dan martabat. Banyak insiden
yang melukai sisi kemanusiaan mereka
dan mayoritas kita memilih bungkam dan
acuh dengan tangisan mereka. Mungkin
kita perlu bertanya dalam diri kita, apakah
kita juga bagian dari orang-orang yang
berpikir superior dari mereka.
Padahal seharusnya akal budi yang dianugerahkan oleh penciptanya diguna-

SAMA - Semper Reformanda
Edisi Juni 2020

kan untuk memuliakan manusia sebagai
sesuatu yang sakral dan dijunjung tinggi
derajatnya. Teologi kekristenan akan penciptaan “manusia diciptakan segambar
dan serupa dengan Allah” menunjukkan kalau di hadapan Tuhan kita semua
sama, sekaligus kita diciptakan unik karena memiliki kekhasan masing-masing.
Ini cukup menjelaskan kepada kita kalau
ternyata memuliakan manusia adalah
tanggung jawab spiritual kita sebagai
orang-orang yang percaya.
Gereja diperhadapkan dengan realitas,
baik pada dirinya maupun yang berkembang di masyarakat, bahwa kejahatan
rasial adalah pelanggaran hukum Tuhan.
Pewujudnyataan kasih terhadap sesama
sebagai cerminan mengasihi diri sendiri
harus terus disuarakan di ruang publik
agar gereja tidak berdiri sendiri. Dengan
menguasai ruang publik, suara-suara kebaikan akan mendominasi dari kepenti
ngan-kepentingan dan sikap permusuhan.
Kita lihat saja bagaimana gereja-gereja
dari seluruh sudut dunia menggelorakan
penolakan terhadap ketidakadilan rasial
yang masih sistemik di Amerika Serikat
dan belahan bumi lainnya. Penuntutan
keadilan atas kematian warga kulit hitam

Amerika George Floyd adalah puncak
dari akumulasi kemarahan jutaan warga yang diperlakukan secara tidak adil
karena diidentifikasi sebagai ras inferior
di masyarakat. Ini saatnya bagi gereja
menjadi saksi kekuasaan Kristus yang
membawa damai di tengah-tengah masyarakat yang tersekat.
Evangelical Lutheran Church in America
(ELCA), atau Gereja Lutheran di Amerika,
dalam momentum penuntutan keadilan
rasial di Amerika meneguhkan komitmennya untuk memberantas rasisme dan
supremasi kulit putih (white supremacy).
Bishop kepala ELCA Rev. Elisabeth Eaton dan 64 bishop gereja bersama-sama
melayangkan petisi menyerukan penghentian diskriminasi dan kekerasan atas
dasar ras. Berikut ini kutipan petisi yang
diterjemahkan.
ELCA Menegaskan Ulang Komitmennya
Memberantas Rasisme dan Supremasi
Kulit Putih
Hai manusia, telah diberitahukan
kepadamu apa yang baik. Dan apakah
yang dituntut TUHAN dari padamu:
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di
hadapan Allahmu? (Mika 6:8)
Evangelical Lutheran Church in America

(ELCA) menegaskan ulang komitmen
nya untuk memberantas rasisme dan supremasi kulit putih seiring dengan pembunuhan akhir-akhir ini terhadap warga
Amerika kulit hitam. Ahmaud Arbery,
Breonna Taylor, Dreasjon (Sean) Reed,
and George Floyd, mereka adalah saudara-saudara kami. Ahmaud Arbery dikejar, ditembak, dan dibunuh oleh seorang
pensiunan polisi dan putranya ketika sedang berolahraga di Brunswick, Ga. (23
Februari 2020). Breonna Taylor, seorang
teknisi medis berusia 26 tahun, ditembak delapan kali oleh petugas kepolisian
Louisville yang masuk ke apartemennya
tanpa memberi ketukan pintu sebagai
pemberitahuan (13 Maret 2020). Dreasjon (Sean) Reed, pemuda berusia 21 tahun dari Indianapolis meninggal setelah
ditembak setidaknya delapan kali oleh
petugas kepolisian Indianapolis (6 Mei
2020). George Floyd dibunuh oleh polisi
di Minneapolis ketika meminta pengampunan, terjadi tepat satu blok dari gereja Lutheran Calvary, salah satu jemaat
ELCA (25 Mei 2020). Sebagai konferensi
bishop-bishop, kami mengutuk supremasi kulit putih yang telah menyebabkan
kematian banyak orang-orang kulit hitam
yang tidak bersenjata (sipil), masyarakat
asli (adat), dan Persons of Color (orangorang dengan kulit berwarna). Kami turut
berduka, berdoa dan bersama-sama
dengan keluarga dan sahabat-sahabat

mereka tercinta yang menjadi korban ke
tidakadilan, kekerasan rasial, dan racun
berbahaya dari supremasi kulit putih.
Resolusi kebijakan sosial, yakni “Pengutukan atas Supremasi Kulit Putih dan Retorika Rasis”, yang diadopsi pada Sinode
Agung ELCA tahun 2019, menegaskan:
“Sebagai orang-orang yang terpanggil
mengasihi sesama sebagaimana Allah telah mengasihi kita, oleh karena itu
kami menyerukan komitmen bersama
dan satu suara menentang rasisme dan
supremasi kulit putih. Kami selalu bersama-sama dengan mereka yang menjadi
target dari ideologi dan tindakan rasis.”
Sebagai gereja, bersama kita harus terus
mengutuk segala bentuk supremasi kulit
putih dan meneguhkan diri kita masingma
sing dan membebaskan dosa-dosa
ke
tidakadilan, rasisme, dan supremasi kulit putih dari lingkungan gereja dan
masyarakat dan di dalam diri kita sendiri
sebagai individu maupun di keluarga.
… kami mendorong seluruh jemaat ELCA
untuk meneguhkan ulang pertobatan dari
segala dosa rasisme dan menanggalkan
supremasi kulit putih yang masih mewa
bah di gereja ini dengan menandai hari
penyesalan ini lewat penelaahan Alkitab
dan doa yang menuntun kita pada aksi.
https://www.elca.org/emanuelnine
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agasan publikasi buku ini diawali dari penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) tentang “Pluralitas dan Minoritas” pada tahun
2015. Hasil penelitian ini lantas diperkaya lewat kegiatan seminar nasional sehari menjelang “aksi 212” pada tahun 2016. Di tengah mengentalnya populisme
Islam di tanah air dan sikap yang kurang “friendly” terhadap minoritas, seminar tersebut
membahas tentang identitas kebangsaan Indonesia yang plural dan bagaimana dinamika
kelompok minoritas belakangan ini di tanah air. Tujuan dari buku yang ditulis oleh sembilan
penulis ini adalah membawa pembaca sekalian untuk memiliki pemahaman yang jernih
dan objektif terkait minoritas dan tidak terbawa arus politik yang cenderung mengarah kepada majoritarianisme.
Buku ini menjelaskan bahwa dilema minoritas di Indonesia ironisnya justru berangkat dari
penggunaan istilah itu sendiri. Minoritas adalah mereka yang secara objektif menempati
posisi yang tak menguntungkan dalam masyarakat. Buku ini mengungkap beberapa persoalan sosial terkait kebijakan publik, perlindungan hukum, dan stigma sosial yang terbangun
di masyarakat. Para penulis buku ini menegaskan kalau minoritas yang dimaksud bukanlah
semata “statistik”. Minoritas bisa saja memiliki jumlah besar tetapi posisinya berada sebagai subordinat kelompok lain.
Minoritas bukan sekedar sebuah konsep tentang realitas, tetapi juga sebuah kerangka pi
kir untuk sebuah sikap keberpihakan. Kelompok warga negara yang dari waktu ke waktu
diperlakukan sebagai minoritas dan karenanya terdiskriminasi menuntut pembelaan atas
nama kewargaan yang berkeadilan. (Dr. Samsul Maarif)
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W I R A U S A H A K R E AT I F

Kerja
Mencuci
Sepatu:
Dari Fun
Menjadi
Potensi
Teks oleh: Fernando Sihotang
Foto: Koleksi Janter Sidauruk
Nama
Usia
Domisili
Pekerjaan
Jemaat
Medsos

: Janter Sidauruk
: 28 tahun
: Pematangsiantar
: Wirausahawan
(Cuci Sepatu: Fun Cleaning)
: Huria Kristen Indonesia
: @mr_janter
@funcleaning

S

etelah beberapa bulan mengalami pembatasan sosial dan
karantina wilayah, virus sudah
menusuk masuk ke jantung sosial ekonomi masyarakat. Kalau melihat
pemberitaan di media tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pandemi ini, Covid-19 sudah lebih sering
diaso
siasikan dengan isu-isu ekonomi
daripada isu kesehatan. Kecemasan
menghinggapi masyarakat akan masa
depan mereka karena sumber penghidupan mereka hening tidak memberikan kepastian.
Grafik daya tahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia terus mengalami penurunan akibat dampak langsung dari
kehilangan sumber mata pencaharian.
Kementerian UMKM memperkirakan seti
daknya ada 47 persen pelaku UMKM di
Indonesia terancam bangkrut akibat pandemi (Tempo.co, 20/05/2020). Padahal
kalau dilihat dari statistik BPS, kekuatan
ekonomi Indonesia sesungguhnya ditopang oleh 55,7 persen jumlah pekerja
informal dari 126 juta tenaga kerja secara
nasional. Masalah lain muncul dari sektor
formal, yaitu sebanyak 1,9 juta pekerja
formal sudah di PHK per April 2020 (Kompas, 19/04/2020).
Orang-orang muda banyak yang ter-

Apa yang membuat Anda berkecimpung
di dunia usaha kreatif cuci sepatu?
Semua ini diawali dari hobby saya
yang suka mengoleksi sepatu, baik
itu baru atau bekas, sampai tak sadar kalau saya sudah punya sepatu
yang menurutku sudah kebanyakan.
Selang waktu yang lama, banyak
sepatu koleksi saya tak bisa lagi
dipakai karena tidak terurus de
ngan baik. Saya mulai belajar untuk
mencuci sepatu yang benar dan
bagaimana cara merawat sepatu.
Kebetulan saya menemukan informasi kalau usaha cuci sepatu
lumayan familiar di kota-kota besar.
Mumpung belum ada yang memulai
di kota Pematangsiantar, saya kembangkan hobby saya ini menjadi
bisnis baru namun menyenangkan.
Sudah ada beberapa teman saya
yang membuka bisnis serupa.
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dampak dan bingung dengan masa depannya, akibat hilangnya sumber pencaharian dan pemutusan hubungan kerja.
Untuk melanjutkan hidup, mereka pasti
harus memutar akal supaya lebih kreatif
dan disesuaikan dengan kebutuhan gaya
new normal masyarakat hari ini. Misalnya,
kreatifitas baru harus disesuaikan de
ngan kondisi daya beli masyarakat yang
cenderung menurun hari ini. Ada baiknya
juga kita belajar dari orang-orang yang
sudah pernah memulai.
Janter Sidauruk salah satunya. Diawali
dari sebuah hobby, ia menemukan potensi besar di usaha cuci sepatu yang
sudah dirintisnya sejak tahun 2017. Ia
mendorong anak-anak muda sepertinya
untuk tidak berhenti berkarya dan mencari peluang, walau sekecil apapun, agar
tetap bisa melanjutkan hidup di masa
pandemi ini. Upaya yang sedikit pun
tentu akan menjadi modal menggerak
kan mesin-mesin optimisme seberat
apapun badai yang berhembus. Hal ini
mengingatkan penggalan kalimat penyair Jerman Friedrich Schiller (1723-96):
“Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan
pernah dimenangkan” (Rosihan Anwar,
2011). Pandemi ini menguji kita untuk
terus mempertaruhkan hidup agar kelak
kita memahami makna kemenangan yang
sesungguhnya.

W I R A U S A H A K R E AT I F
Seberapa besar potensi usaha ini di Pematangsiantar tempat Anda tinggal?
Mengingat jenis usaha ini tidaklah po
puler dan juga setiap orang bisa mencuci
sepatunya sendiri.
Selagi pabrik sepatu, baik merek kelas
atas maupun kecil, masih beroperasi
dan orang-orang masih memakai sepatu,
bisnis yang saya lakukan ini akan terus
menemukan potensi. Memang semua
orang bisa mencuci sepatu, tapi tidak
semua orang punya waktu. Mencuci
sepatu memang pekerjaan sederhana,
tapi biasanya juga paling malas untuk
dikerjakan. So, menurutku bisnis ini masih
sangat worth it lah untuk digeluti.

Seberapa sering Anda mendapatcustomer?

Anda kan juga aktif di Rarart, membuat festival, dan aktif di dunia musik
Punk, serta lagi menggodok album folk song. Boleh diceritakan pengalaman Anda ini?
Banyak orang kreatif, tapi tak sadar kalau dia sebenarnya kreatif. Yang paling
sulit adalah kalau dia tidak bisa mengemas kreatifitasnya, upaya dia akan
terbengkalai dan disia-siakan begitu saja.
Berbicara mengenai kreativitas, kadang saya malu mengatakan kalau saya
cukup kreatif. Sebenarnya saya tak kreatif-kreatif kali kok, karena lebih ba
nyak yang hebat-hebat di luar sana. Hanya saja saya banyak belajar dan
dapatkan gagasan-gagasan baru dari pengalaman masuk ke dunia musik
lokal di Siantar. Dari pengalaman mengikuti lokakarya, banyak membantu
saya belajar membangun industri musik lokal. Lewat Rarart House yang sevisi dengan saya membawa saya mengenal ragam subgenre kreatif, dari yang
tadinya hanya musik berkembang ke arah visual, design, marketplace, dan
banyak hal.
Satu saran saya, kalau kita sudah terjun ke dalam dan merasa sudah menemukan passion, jangan dilepaskan begitu saja. Jangan merasa rendah
kalau merasa hanya tahu satu hal. Di dalam kita akan melakukan banyak hal,
apalagi kalau jejaring pertemanan sudah bertambah. Tetap fokus walaupun
kadang-kadang harus kecolongan.

Susah menganalogikan kata “sering”
yang dimaksud. Tapi thanks God, banyak
orang yang kenal dengan brand usaha
saya ini (Fun Cleaning). Awalnya hanya
dikenal oleh teman-teman dekat, sekarang sudah banyak customer baru saya
yang mau mencucikan sepatunya di Fun
Cleaning.
Apa keuntungan dari melakukan usaha
demikian selain keuntungan finansial?
Memulai usaha nggak selalu harus punya
modal besar. Kalau mau saja sebentar
gali-gali informasi, ternyata banyak motivasi dan inspirasi yang bisa kita adopsi
menjadi satu usaha. Sama halnya dengan
saya yang awalnya resah dengan punya
banyak sepatu tak terurus dan tera
wat
yang pada akhirnya berubah menjadi
bisnis. Tinggal kitanya yang bisa nyari
poin itu atau nggak. Menurutku, siapapun
bisa kok melakukan hal yang sama asal
ada kemauan memulai saja.
Apa keuntungannya punya usaha ini?
Saya bisa mengatur pos finansialku,
mana yang stay di Fun Cleaning, mana
untuk jajan, mana untuk hobby. Puji Tuhan kalau keuntungan dari Fun Cleaning
cukup membantu saya untuk meng-cover
kebutuhanku. Bisnis sekecil apapun akan
menjadi pengalaman untuk me-manage
keuangan kita sendiri.

Apa pesan Anda kepada orang-orang muda agar selalu berkarya dan bertahan hidup (survive), apalagi di masa pandemi ini.
Yah, begitulah pandemi. Kok kita sama-sama gusar ya? Pandemi ini memang
terlalu serius menguji kita dalam banyak hal, baik kesehatan, usaha, hobby,
kehidupan sosial. But, I’m telling you Guys this is not the end. Yang terpenting
jaga kesehatan fisikmu, supaya pikiran juga sehat.
Memang pandemi ini membuat saldo tabungan di ATM kita bocor. Kita sama
kok. Tapi kita tentunya kita tak mau begini terus merenungi nasib hidup di
masa pandemi. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Salah satunya adalah belajar meminimalisir pengeluaran yang tak prioritas,
misalnya nih berhenti beli sepatu untuk sementara ini, hahaha. Jangan kita
jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk berhenti berkarya. Mungkin lebih
kreatif lagi dalam menggunakan mediumnya yang tersedia di platform media
sosial. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berkarya apalagi sumber hidup
kita dari karya kita sendiri. Teruslah berinovasi, karena untuk maju itu tidak
harus menciptakan yang baru. Tetap jaga kesehatan. Love you, Guys.
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