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KETERANGAN FOTO COVER:
Perempuan menimang anak kecil sebagai
wujud peran kodrati seorang perempuan
yang syarat dengan makna "Asih Asah
Asuh". Arti bayangan siluet wanita
dengan laptop di tangan sebagai wujud
refleksi keadaan saat ini, di mana segala
kemajuan teknologi mesti dikelola
dengan bijak sehingga berdaya ubah
menuju perubahan yang lebih baik.

Bulan April identik dengan Hari Kartini, karena di tanggal 21 April
seluruh bangsa Indonesia memperingatinya. Ada perayaan di sanasini, cukupkah ?
Dengan inspirasi dari Kartini, hingga saat ini para perempuan
berjuang untuk kesetaraan harkat dan martabatnya dengan cara
masing-masing setiap saat. Perjuangan itu tidak bisa disederhanakan
hanya sebatas satu entitas, apalagi sekedar perayaan yang sehari
tuntas.
Kongres XX yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo salah satu bukti
bahwa Wanita Katolik RI sebagai organisasi perempuan dan sekaligus
organisasi massa Katolik tertua, mampu menunjukkan jati diri dan
fungsi strategisnya secara nasional.
Perempuan Milenial diharapkan mampu menyerap kemajuan jaman
dengan tekhnologi yang kian melesat, meski kadang harus tergagapgagap. Revolusi Industri yang bergulir dari masa ke masa tak mungkin
terhindarkan, hingga saat ini banyak orang terhenyak dengan
munculnya Revolusi Industri 4.0. Apakah itu? KONTAK edisi ini akan
mencoba menguak sedikit mengenai hal itu.
Sebagai Organisasi Sosial kepekaan WKRI dalam menanggapi
bencana tsunami di selat Sunda diwujudkan dengan penyaluran Dana
Solidaritas melalui DPD Lampung dan Bogor. Dampak kerusakan
tsunami dapat diperkecil dengan penanaman mangrove di sepanjang
bibir pantai, keterkaitan antara tsunami dan mangrove akan
dijelaskan melalui tulisan dalam rubrik Lingkungan Hidup.
Tulisan mengenai pernak-pernik dinamika kegiatan Wanita Katolik RI
dari tingkat DPP sampai dengan Cabang dalam berkegiatan akan
mewarnai edisi perdana KONTAK tahun kepengurusan Periode 2018
– 2023 ini. Dalam edisi ini Redaksi juga mencoba menampilkan wajah
baru KONTAK. Disain luar halaman depan dan belakang tampil beda
dibanding dengan edisi-edisi sebelumnya. Di bagian akhir, kami
sajikan POJOK ORGANISASI, yang berisi TANYA – JAWAB seputar
Organisasi Wanita Katolik RI.
Akhir kata, kami ucapkan SELAMAT MEMBACA. Kritik dan saran sangat
kami harapkan untuk kemajuan KONTAK pada edisi-edisi selanjutnya.
Salam hangat,
Redaksi KONTAK

KETIKA PEREMPUAN
MENJADI PEWARTA GEMBIRA …
“Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap,
pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah
diambil dari kubur..…”
(Bacaan Injil tanggal 21 April dari Yoh. 20)

Justina Rostiawati
Ketua Presidium DPP

Ibu-ibu terkasih, Selamat Paskah!
Tahun ini, 2019, Paskah jatuh bertepatan pada tanggal 21 April, tanggal yang sebagaimana biasanya kita rayakan
sebagai Hari Kartini di Indonesia. Kartini yang hidup di zaman penjajahan Belanda dikenang karena pemikirannya
yang visioner. Seluruh pemikiran Kartini dituangkan dalam surat-suratnya kepada para sahabat di negeri Belanda,
negara yang menjadi impian untuk dikunjungi setelah ayahnya tidak memberikan ijin melanjutkan pendidikan lebih
tinggi. Sepanjang hidupnya Kartini mengalami kekecewaan demi kekecewaan tetapi sebaliknya, perempuan muda
usia ini penuh semangat dan inspirasi untuk memajukan kaumnya, perempuan Indonesia. Akhirnya secara tragis
Kartini harus menyerahkan nyawanya empat hari setelah melahirkan anak pertama, yang menjadi anak satusatunya.
Bacaan Injil Hari Minggu Paskah tanggal 21 April ini mengisahkan Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus pada
pagi-pagi buta dan melihat batu kubur telah hilang – kubur terbuka tanpa ada jenasah Yesus di dalamnya. Mengapa
Maria Magdalena yang pertama-tama datang ke tempat Yesus dimakamkan sehingga ia menjadi pewarta
kebangkitan Yesus? Mengapa bukan Simon Petrus atau murid laki-laki lain yang biasa mengikuti Yesus? Jika kita
membaca Kitab Suci, sepanjang sejarah kehidupan Yesus selalu saja ada kisah-kisah dimana Yesus menempatkan
dan memperlakukan perempuan sebagaimana Ia juga berlaku kepada murid laki-laki dan tidak jarang Yesus
mengutamakan perempuan atau bahkan mengambil risiko untuk menyelamatkan perempuan – ambil contoh kisah
Yesus menyelamatkan perempuan yang dianggap berzinah, atau kisah Yesus menyapa perempuan Samaria di
sumur, dan bagaimana Yesus menghargai janda miskin yang memberikan persembahan dengan ketulusan.
Ibu-ibu terkasih, Wanita Katolik RI yang telah berusia 95 tahun pada tahun ini merupakan bukti kegigihan,
ketekunan, dan ketulusan para perempuan Katolik di Indonesia yang telah merawat dan membaktikan diri sepenuh
hati merawat keberlangsungan dan eksistensi organisasi tercinta ini. Pada bulan November 2018 lalu, Organisasi
Wanita Katolik RI telah menerima penghargaan kategori pencapaian seumur hidup dalam merawat Indonesia –
dengan pernghargaan ini artinya organisasi Wanita Katolik RI diakui pemerintah telah ambil bagian dalam merawat
keberagaman di NKRI.
Semoga kita dapat semakin menunjukkan bahwa Organisasi Wanita Katolik RI dapat dan selalu akan ambil bagian
dalam memajukan NKRI yang berdaulat dengan memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara.
Justina Rostiawati

Isi di luar tanggung jawab percetakan

DPW WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA

EDISI 1 / TAHUN I / JANUARI-APRIL 2019

3

4

INSPIRASI IMAN

SAJIAN UTAMA

WKRI DI ERA MILENIAL
Pst Paulus Posma Manalu, Pr.
(Pastor Paroki St. Yosef Pandan – Keuskupan Sibolga)
Berusia hampir satu
abad, WKRI menjadi
salah satu organisasi
tertua di Indonesia.
Patut disyukuri bahwa
organisasi ini masih
eksis sampai saat ini,
bahkan tahun lalu
mendapat penghargaan
atas upayanya dalam
merawat kebhinekaan
dari Kementerian Dalam
Negeri. Penghargaan ini menjadi terasa amat penting di
tengah makin maraknya gerakan intoleran yang hendak
merongrong kebhinekaan bangsa.
Akhir-akhir ini ada begitu banyak ormas yang dengan
terang-terangan melakukan tindakan intoleransi dan
melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Ormas-ormas ini umumnya lahir pasca reformasi,
namun terlihat sangat garang. Di tengah situasi yang
demikian, ternyata ormas Katolik ini bisa memberi warna
lain sebagai penyejuk hidup berbangsa dan bertanah air.
Namun demikian, WKRI tak boleh berpuas diri.
Tantangan ke depan pasti semakin banyak. Salah satu
tantangannya adalah bagaimana membuat organisasi ini
dan para kadernya dapat membaca tanda-tanda zaman
serta bersinergi dengannya. Arus globalisasi sekarang ini
masuk Indonesia dengan sangat pesat. Seiring dengan
itu perkembangan teknologi juga semakin canggih. Dunia
memasuki era baru, industri 4.0 yang menekankan
penguasaan teknologi digital.
Oleh karena itu, agar semangat kebhinekaan terus
bergaung WKRI mesti melakukan revitalisasi sumber
dayanya. Dalam sebuah sesi rapat para pendamping
rohani di Konvenas pada Oktober kemarin tak dapat
dipungkiri adanya kesan organisasi ini sudah “tua”. Tua
dari segi berdirinya organisasi, juga tua dari segi
anggotanya. Kebanyakan orang-orang WKRI adalah
orang-orang tua. Kesan ini juga tercermin di daerah. Ada
keengganan orang-orang muda yang adalah pemilik era
milenial bergabung dengan organisasi ini. Bahkan
pernah ada seorang pengurus WKRI di daerah berkata
bahwa dia terlalu cepat masuk WKRI. Ia merasa belum

DPW WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA

waktunya berkarya di WKRI karena masih terlalu muda.
Hal ini menimbulkan kesan, bahwa orang-orang WKRI
harus tua dulu. Pandangan seperti ini harus diubah jika
WKRI ingin meningkatkan jatidirinya sebagai ormas pro
kebhinekaan.
WKRI harus lebih banyak mempromosikan dirinya di
kalangan wanita yang masih berusia muda. Fungsinya
ada dua, pertama terjaminnya regenerasi kepemimpinan
di WKRI dan kedua mempermudah visi misi WKRI sampai
ke tengah-tengah dunia. Bagian pertama tentu
menyangkut bagaimana mempersiapkan tongkat
kepemimpinan di tubuh pengurus WKRI. Orang-orang
muda perlu mengenal bagaimana cara berorganisasi,
bagaimana menjalankan visi misi organisasi sehingga di
usia muda mereka yang masih punya banyak idealisme
dan penuh gagasan dapat berkarya untuk WKRI.
Sedangkan fungsi bagian kedua terkait dengan
bagaimana pemanfaatan media komunikasi untuk
penyampaian visi misi kebhinekaan WKRI. Tak dapat
dipungkiri bahwa dewasa ini, peran media sangat
signifikan. Hampir tidak ada lagi bagian hidup harian
manusia terlepas dari peran media komunikasi. Bahkan
orang tak perlu lagi ke toko dan mall sekedar membeli
pakaian, alat elektronik dan lain sebagainya.
Sisi lain dari media adalah menyebarnya hoax sebagai
perusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Banyak berseliweran berita-berita bohong di media yang
terutama menyangkut ideologi dan paham yang
bertentangan dengan Pancasila. Ada semacam satu
gerakan sistematis untuk melemahkan peran ideologi
Pancaslia sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara.
Jika berita-berita-berita semacam ini tidak dilawan maka
lama-kelamaan bisa dianggap menjadi sebuah
kebenaran. Di sinilah peran dan tugas perutusan kaum
muda WKRI yang paham dan melek teknologi informasi.
Perempuan muda yang lahir bersamaan dengan
berkembangnya media komunikasi (gen posting) tentu
diharapkan dapat aktif menggunakan media komunikasi
sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai Bonum
Communae sebagai tameng berhadapan dengan
munculnya postingan bernada intoleransi
perusak
kebhinekaan.
Pst Paulus Posma Manalu, Pr.

PIDATO PRESIDEN JOKO WIDODO
Pada Pembukaan Kongres XX
Wanita Katolik RI
Kongres XX Wanita Katolik RI kehadiran tamu istimewa,
Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo berkenan membuka
Kongres XX tersebut.
Dalam pidatonya Bapak Presiden menggarisbawahi betapa perempuan
itu memiliki banyak sekali kelebihan. Beliau memaparkan beberapa hasil
riset tentang perempuan, diantaranya bahwa perempuan memiliki
harapan hidup lebih tinggi dibanding laki-laki, perempuan juga lebih
tangguh dalam menghadapi persaingan, perempuan memiliki otak yang
lebih aktif dan lebih berempati, perempuan juga memiliki talenta untuk
multitasking.
Presiden Joko Widodo memberikan contoh keberhasilan perempuan.
Salah satunya adalah bahwa di Asian Games dari 31 atlit Indonesia yang
menerima medali emas, 12 di antaranya adalah perempuan. Presiden
juga menyebutkan 9 nama menteri perempuan yang duduk dalam
kabinet kerja, 1 menteri mengundurkan diri karena menjadi Gubernur
Jawa Timur. Dengan sedikit bercanda, Bapak Jokowi mengatakan bahwa
karakter mereka berbeda-beda. “Ada yang halus seperti Ibu Nila Moeloek
dan Ibu Yohana, namun ada juga yang galak yaitu Ibu Susi.”
Bapak Presiden melanjutkan bahwa
belia u yakin a ka n kehebata n,
ketelitian, ketangguhan, kesiapan
perempuan dalam bekerja. “Banyak
perempuan yang berperan dalam
membangun Negara termasuk peran
besar Wanita Katolik RI.” Presiden juga
mengingatkan bahwa Indonesia
adalah negara besar dengan jumlah
penduduk 263 juta, terdiri dari 714
suku, 1100 bahasa daerah, adat
istiadat dan beragam agama yang
merupakan anugerah. Dan ini semua
harus dirawat.
Selanjutnya Bapak Presiden
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menyampaikan beberapa isu yang beredar yang beliau
sebut HOAX karena memang berita yang tidak benar,
yang salah satunya bahwa Jokowi adalah PKI. Beliau
berkesempatan meluruskan foto yang beredar, yang
konon katanya mirip Jokowi, hadir di pidato DN Aidit
tahun 1955. Berita tersebut jelas tidak benar karena
Jokowi masih balita pada saat itu. “Tapi ada 9 jutaan
orang mempercayai isu ini,” sambungnya.
Kemudian disebutkan juga bahwa Jokowi adalah antek
asing-aseng, padahal Blok Mahakam tahun 2015 100%
menjadi milik Pertamina, begitu juga dengan Rokan
serta Chevron. Kepemilikan saham Freeport juga
berhasil didapatkan dari 9.3% menjadi 51.2% setelah
negosiasi yang alot selama 3,5 tahun.
Tenaga Kerja Asing (TKA) disebutkan ada 10 juta orang
Tiongkok di Indonesia padahal secara keseluruhan
hanya ada 80.000 TKA dan hanya 24.000 orang yang
berasal dari Tiongkok. Pak Presiden mengajak kita

SAJIAN UTAMA
membandingkan angka tersebut dengan jumlah
Tenaga Kerja Indonesia di Tiongkok yang berjumlah
80.000 dan di Hongkong ada 188.000 orang.
Isu harga bahan pokok juga digoreng. Inflasi disebut
mencapai 9%, padahal hanya 2,88%. “Saya kan setiap
hari memantau harga komoditas seperti cabai, beras,
telor, dan lainnya. Saya kan juga berugas menjaga
keseimbangan sehingga petani, peternak dan pembeli
sama-sama senang,” jelas beliau.
Presiden kemudian membuka Kongres XX Wanita
Katolik RI, didampingi oleh Ketua Presidium Wanita
Katolik RI Ibu Justina Rostiawati, Menteri Agama Bapak
Lukman Hakim, Ketua KWI Mgr. Ig. Suharyo, Menteri
Pemberdayaan Perempuan Ibu Yohana Yembise.
YW –DivKom

KARTINI, EMANSIPASI DAN WARISAN LITERASI
Penokohan Kartini dan Keberadaan Perempuan
Setiap kali tiba saatnya perayaan Hari Kartini, selalu
muncul polemik mengapa harus nama R.A. Kartini yang
diagungkan, dan bukannya srikandi-srikandi lain yang
sepakterjang dan kontribusinya bagi negara terbukti
serba lebih. Ada yang memberikan alasan politis, ada
yang bahkan rasis karena Kartini orang Jawa, atau
menyalahkan kedekatannya dengan pemilik media.
Masing-masing dengan sudut pandang yang
dipercayainya benar adanya.
Biarlah mereka perpolemik terus,
tidak usah
mempermasalahkannya. Tapi menilik jamannya,
perempuan saat itu serba terbatasi. Sekolah tidak perlu
tinggi, menikah dipilihkan, bersosisalisasi atau
berorganisasi serba terbatas. Dan warisan ini masih
sering terbawa bahkan pada saat ini, lebih dari 100
tahun setelahnya.
Menjelang tahun ke-74 kemerdekaan, meski pun di
banyak tempat perempuan masih termarjinalkan, tetapi
juga sudah banyak yang diposisikan sama tinggi. Di
tahun 2001 negara ini mempunyai seorang perempuan,
Megawati Soekarnoputri, sebagai presiden. Dan saat ini,
dengan bangga pula kaum perempuan bangsa ini boleh
melihat ada 9 menteri perempuan dalam kabinet
pemerintah, lebih dari era-era sebelumnya. Dan posisi
mereka juga berada pada kementerian yang selama ini
identik dengan kaum lelaki, misalnya Menteri Luar
Negeri, Menteri Kelautan, dan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Banyak pula eksekutif
perempuan yang bisa malang melintang di dunia usaha,
di dunia olah raga, bahkan di dunia teknis seperti yang
akhir-akhir ini meramaikan pembicaraan, Silvia Halim,
perempuan muda Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta.
Tetapi, pada saat yang sama, bangsa ini juga masih
prihatin dengan besarnya jumlah Tenaga Kerja Wanita di
negara orang yang jumlahnya masih tinggi. Mayoritas
mereka bekerja di sektor kelas bawah, sebagai
pembantu rumah tangga, sebagai pelayan. Juga banyak
sekali perempuan yang masih menjadi buruh murah di
beberapa pabrik di negeri sendiri.

buah-buah pemikiran yang positif bagi perempuan,
Tjoet Nya' Dhien sudah memberi teladan keberanian
bahkan memimpin perang, Dewi Sartika di bidang
pendidikan, Martha Christina Tiahahu yang ikut
bergerilya, dan masih banyak lagi teladan yang bisa
ditelusur dari catatan dan buku sejarah. Tokoh-tokoh
tersebut seharusnya menguatkan kepercayaan
perempuan, bahwa kalau mau pasti bisa.
Perempuan di era modern sekarang ini seringkali
terjebak pada istilah 'kodrat'. Acap kali didengungkan
bahwa kodrat perempuan itu mengurus rumah tangga
dan mengurus anak. Perempuan yang punya talenta
dan kemampuan lebih juga sering ragu karena diikat
oleh kodrat.
Berikut ini percakapanku dengan seorang guru waktu
saya SMP, di tahun 70-an.
“Kodrat itu adalah hal yang tidak dapat diubah dan tidak
dapat digantikan,” kata ibu guru Caroline Djumijati yang
sekarang pasti sudah pensiun. “Contohnya menyusui. Itu
kan tugas ibu, perempuan. Bapak atau suami, tidak bisa
menggantikan,” lanjutnya.
“Kalau mendidik anak?” tanya saya waktu itu?
“Bapak bisa, tidak?” tanya ibu Guru itu balik.
Saya terdiam. “Bisa donk,” kata saya dalam hati. “Kan ada
banyak bapak jadi guru,” lanjut saya, masih dalam hati.
“Hamil, mengandung,” kata ibu guru itu. “Kodrat atau
bukan?”
“Iyaaaa,” jawab kami serentak.
“Memasak?” tanyanya lagi. Itulah bu Caroline. Tidak
menggurui, tapi mengajak kami berpikir.
“Bukaaaaan,” seru kami. Lalu ada banyak hal lain yang
ditanyakan beliau, dan kami bisa mengklasifikasi sendiri.

Kodrat Perempuan

Sejak saat itu, setiap diskusi mengenai kodrat laki-laki
dan perempuan, saya selalu menggunakan dasar
pemikiran guruku itu. Bagiku, itulah landasan
emansipasi.

R.A Kartini dalam usianya yang singkat mewariskan

Kalau kini aku melihat ada kondektur atau kernet bis
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perempuan, aku ingat kata guruku itu, apakah
kondektur/kernet itu menyalahi kodrat atau tidak.
Pemikiran yang sama kuterapkan ketika melihat polisi,
dokter, diplomat, politisi, ataupun tukang sapu jalan,
cleaning service, tukang tambal ban, petani, dan
sebagainya.
Bagaimana kita memaknai emansipasi?
Kembali kepada perjuangan Kartini dan para pahlawan
serta para aktivis lain, emansipasi seperti apa yang kita
kehendaki? Apakah hanya sebatas mengartikannya
bahwa perempuan boleh bersekolah, berprestasi,
bekerja, dan bersuara seperti halnya kaum laki-laki?
Kalau itu takarannya, kita sudah boleh tersenyum
karena sudah mulai tercapai.
Meskipun semangat emansipasi tinggi dan bahkan
semakin meninggi setiap tahunnya, tapi tidak sedikit
juga perempuan yang terjebak dalam perang batin,
harus meninggalkan anak-anak dan mengejar karier,
atau tinggal di rumah saja. Ada yang sedih karena
terpaksa meninggalkan anak-anaknya dengan asisten
rumah tangga, atau bahkan menyesal karena
mengalami kejadian yang tidak mengenakkan. Belum
lagi jika ada masalah dengan anak-anak atau pun rumah
tangga, perempuan kembali dipersalahkan.
Menurut saya, pilihan derajat aplikasi emansipasi
dikembalikan kepada kaum perempuan. Pendidikan
perempuan harus tinggi, itu saya sangat setuju. Karena
dengan pendidikan tinggi, perempuan bisa mendidik
anak keturunannya dengan lebih baik. Dengan luasnya
ilmu yang dikuasai, perempuan bisa memperhitungkan
dengan baik, prioritas-prioritas bagi keluarganya.
Perempuan yang terdidik merupakan cikal bakal bangsa
yang maju. Perempuan yang terdidik tidak akan mudah
diperdaya.
Menjadi Pandai adalah Emansipasi
Ada banyak perempuan yang telah menjadi ibu, ada
yang pandai, ada pula ibu yang ingin menjadi pandai
tetapi tidak memiliki kesempatan. Ada banyak hal yang
bisa dipelajari dari buku dan internet tentang menjadi
perempuan atau ibu, tapi lebih banyak lagi yang tidak
tertulis dan tidak terceritakan, yang sebenarnya sangat
perlu diketahui.
Ada banyak kejadian ketidakadilan yang dialami oleh
perempuan atau ibu, tetapi tidak dibuka atau
diselesaikan dengan baik karena perempuan tidak tahu
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bahwa mereka punya hak yang sama. Ada banyak pula
peristiwa duka yang dialami perempuan atau ibu, tetapi
tidak dapat mereka keluarkan atau ceritakan karena
takut dianggap cengeng atau emosional.
Kalau kita - perempuan Indonesia – pandai, kita akan
tahu hak dan kewajiban kita. Kalau kita pandai, kita akan
dapat mengekspresikan rasa dan asa kita dengan
berbagai cara, sehingga tidak berakhir di rumah sakit
jiwa. Menjadi pandai, juga emansipasi. Pandai, tidak
hanya harus sekolah tinggi. Kepandaian bisa didapat
dari mana saja. Sumber belajar ada di mana saja. Salah
satu sumber belajar, sumber ilmu, adalah sesama
perempuan atau sesama ibu.
Warisan Literasi
Suatu saat menjelang Konfercab di Cabang Santo
Arnoldus, Bekasi, ditampilkan slide kegiatan cabang
pada periode tersebut hingga persiapan akhir periode.
Romo Penasehat Rohani , Romo Sylvester Nong, Pr.,
terpesona melihat semuanya dan mengatakan: ”Siapa
yang sudah melihat ini semua? Hanya kalian sendiri.
Tulislah. Wartakan. Biar semua orang tahu kalian sudah
berbuat banyak.”
Kartini telah mengupayakan dan mewariskan kesadaran
untuk membaca dan menulis, karena dengan itulah
perempuan bisa membuka wawasan. Perempuan bisa
memperkaya diri dan melihat dunia dengan bacaan.
Perempuan bisa memperlajari berbagai ilmu tentang
keibuan, tentang hak dan kewajiban, tentang rasa dan
asa. Semua ilmu diperlukan perempuan, karena
padanyalah sekolah anak-anak yang pertama dan
utama.
Menulis adalah karya keabadian, yang tidak lekang oleh
ruang dan waktu, karya yang bisa menembus seluruh
dunia. Bahkan kita tahu semua karya Kartini, dari
tulisan-tulisannya. Dan kita lebih diuntungkan karena
pada masa ini didukung dengan kecangggihan teknologi
yang memungkinkan kita menjalin relasi dengan siapa
saja secara cepat, bahkan instan.
Jadi, menghidupi semangan dan warisan Kartini serta
mengikuti nasehat Romo Sylvester Nong, Pr., mari kita
wartakan karya baik kita, melalui tulisan. Mari
mewariskan karya keabadian kepada generasi penerus
kita, di seluruh dunia.
KH – DivKom

REVOLUSI INDUSTRI 4.0
(Pertama dari 4 seri)

Setiap hari kita melihat perubahan terjadi terus menerus
yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak soal
peran manusia sebagai pekerja yang akan digantikan
teknologi mutakhir. Hal ini telah ditandai dengan
pemanfaatan teknologi digital yang mendorong otomasi
dan pertukaran data yang sangat cepat.
Perkembangan teknologi ini membuat pekerjaan
manusia menjadi jauh lebih mudah; teknologi digital
digunakan manusia hampir disemua hal kehidupan dan
bahkan telah mempengaruhi pola hidup. Kalau dulu
semua dikerjakan secara manual, kemudian berubah
pakai kalkulator, komputer dan sekarang smartphone.
Dengan Virtual Reality (VR) misalnya; sekarang kita tidak
perlu ke Monas langsung karena dengan memakai VR
kita sudah terasa di Monas.
Era Revolusi Industri 4.0 sudah di depan mata. Apa itu
Revolusi Industri?
Revolusi Industri adalah penemuan teknologi spesifik
yang mengubah masyarakat secara fundamental.
Revolusi industri pertama ditandai dengan penemuan
mesin uap di Inggris tahun 1760 yang memungkinkan
proses manufaktur baru, mengarah ke penciptaan
pabrik. Alat tenun mekanis pertama diperkenalkan pada
tahun 1784 dengan menggunakan tenaga air dan uap.
Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga
manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin
tersebut. Banyak orang menganggur tapi produksi
berlipat ganda.
Seabad kemudian, revolusi industri kedua datang dimulai
dengan produksi massal di industri-industri baru seperti
baja, minyak dan listrik. Era ini ditandai juga dengan
sejumlah penemuan penting seperti bola lampu, telepon
dan mesin pembakaran internal.
Kala itu ada
pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian
kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong
hewan di Cincinnati, Amerika Serikat tahun 1870.
Akhirnya revolusi industri ketiga hadir di tahun 1960an
dengan diawali penemuan semikonduktor, komputer
pribadi dan internet; dan terjadilah otomatisasi dan
globalisasi. Pengontrol logika terprogram pertama (PLC)
yakni modem 084-969 muncul dan membuat mesin
industri tidak lagi dikendalikan manusia sehingga biaya

produksi menjadi lebih murah.
Apa yang dimaksud revolusi industri 4.0 dan apa tujuan
dari adanya industri tersebut?
Sebenarnya revolusi industri 4.0 telah ada sejak tahun
90-an dimana internet mulai di perkenalkan. Saat itu
belum ada yang tahu efek internet; seluruh dunia baru
melihat efek dari “Internet of things (IoT)” tersebut saat
ini. Dengan adanya sistem cyber-physical, industri mulai
menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas
manusia, mesin dan data.
Revolusi teknologi sedang berlangsung dan
mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan
biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat akan
mengacu pada bagaimana teknologi seperti kecerdasan
buatan atau artificial intelligence (AI), kendaraan otonom,
dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia.
Bahkan,
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah
meresmikan peta jalan atau roadmap yang disebut
“Making Indonesia 4.0”. Proses adaptasi terhadap
perubahan yang begitu cepat perlu di antisipasi dengan
cepat pula.
Dan salah satu cara mengantisipasi
kecepatan perubahan ini adalah dengan bekerja
bersama-sama, berkolaborasi.
Kombinasi teknologi mengubah cara kita hidup, bekerja
dan berinteraksi. Perubahan teknologi ini secara drastis
akan mengubah cara individu, perusahaan, organisasi
dan pemerintah bekerja yang pada akhirnya mengarah
pada transformasi masyarakat.
Mempelajari masa lalu ternyata bukan jaminan bahwa
kita atau organisasi kita akan sukses di masa depan. Ini
waktunya kita membuka mata dan pikiran kita selebarlebarnya tentang trend yang akan terjadi atau bahkan
sudah terjadi.
Revolusi industri keempat telah
mengeliminasi beberapa pekerjaan dan indikasinya
mulai terlihat dari beberapa faktor diantaranya efisiensi
dan disupsi teknologi.
Bagaimana sikap Wanita Katolik RI dalam
mengantisipasi 4.0 diusianya yang memasuki 100
tahun ?
Lucy Willar – Anggota Presidium I DPP
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SOSOK

SOSOK

YANG MUDA PUN JADI PEMIMPIN
DI WANITA KATOLIK RI
G i n a Ta m p u b o l o n ,
perempuan muda yang
dinamis dan suka dengan
hal-hal baru ini lahir pada
tanggal 18 Februari 1975.
Beliaupernah menjabat
sebagai Ketua DPC St. Yosef
Pandan Tapanuli Tengah
dan saat ini menjabat
sebagai Presidium 2 DPD
Sibolga periode 2018 –
2023.

pengurus DPC St. Yosef Pandan. Akhirnya saya terpilih maka
saya harus mempertanggung jawabkan itu,” lanjutnya.
Banyak suka dan dukanya selama bergabung dengan
WKRI. Sukanya punya wadah bersama untuk melayani di
Gereja dan Masyarakat. Salah satu pengalaman yang
tidak akan dilupakannya adalah perannya dalam
Kongres XX Wanita Katolik RI. Dia terpilih untuk
membacakan SKEP pelantikan Presidium DPP terpilih.
“Kesempatan yang belum tentu akan datang dua kali,”
ungkapnya.
Beberapa kendala, menurut Ibu Gina, adalah sikap apatis
dari anggota. Semua tergantung pengurus.

Pegawai Negeri Sipil yang hobby handycraft ini memang
sudah aktif sejak mahasiswa. Kecintaannya pada
kegiatan berorganisasi bertumbuh di kampus dimana
beliau sempat menjabat Ketua Senat Mahasiswa. Ibu
Gina mulai bergabung dengan organisasi Wanita Katolik
RI sejak 2016.

“Banyak anggota yang belum merasa memiliki organisasi
ini. Padahal kita semua berkewajiban bersama-sama
membangun. Jangan semua diserahkan kepada pengurus.
Kita juga jangan minta dilayani."

"Tadinya tidak ada ketertarikan," katanya. "Saya diajak ibuibu yang lebih senior untuk ikut hadir dalam pemilihan

Program andalan di tempatnya adalah mengadakan
pelatihan-pelatihan yang diharapkan dapat menjadi

sumber mata pencaharian para anggota. Untuk itu, Ibu
Gina berharap dukungan yang besar dari para Imamimam di Stasi dan Paroki untuk membuka wawasan
umat demi pengembangan Wanita Katolik.
"Saya memotivasi para anggota yang bersedia aktif dalam
kegiatan-kegiatan. Meski jumlah mereka sedikit, kegiatan
harus tetap berjalan. Akhirnya semakin banyak yang mau
terlibat. Memang belum ideal, tapi dengan dukungan Gereja
dan anggota, WKRI akan makin dikenal dan eksis," jelasnya.

Usia muda, dengan pemikiran yang positif dan produktif
bisa menjadi energi baru dalam sebuah organisasi. Kita
pun bisa belajar dari para Senior ataupun pendahulu
untuk menambah wawasan tentang organisasi ini. Salah
satu kolaborasi yaitu 'muda dan tua' akan bisa
membangun masa depan organisasi yang lebih baik.
Mari bergandeng tangan!
YW - DivKom

MUTIARA DARI TIMUR
Kongres XX Wanita Katolik
RI Oktober 2018 lalu bukan
h a n y a b e r h a s i l
mendatangkan Presiden RI
tapi juga menyisakan
banyak cerita istimewa.
Bagi Hermina E Ndatipits
dan teman-teman dari DPD
Agats, Papua, datang ke
Jakarta tentu pengalaman
luar biasa. Apalagi DPD ini
baru terbentuk 10 bulan
pada saat itu. Artinya ini
adalah Kongres perdana yang diikuti DPD ini. Hal yang
mengharukan juga terjadi. Ibu Hermina, Ketua Presidium
DPD Agats ini mendapatkan mandat untuk melantik
Presidium DPP terpilih. "Kami pribadi kaget dan terharu
atas mandat yang diberikan kepada kami. Apalagi usia DPD
kami adalah yang termuda," tutur Ibu Hermina.
Banyak peserta Kongres yang saat itu kagum dengan
pengantar singkat Ibu Hermina sebelum melantik
Presidium DPP. Harapan yang disampaikan agar
Presidium dan jajarannya tidak segan untuk berkunjung
ke Desa-desa dan Gunung. Itu bukan bahasa puitis.
Mereka menggambarkan daerah mereka. Mereka
memang tinggal di daerah yang barangkali tidak banyak
dikunjungi orang. Selanjutnya, belau mengatakan "Kami
akan menyambut dengan sukacita."

mampu menjadi penggerak. Ini dilakukan setelah
mendapatkan ilham melalui mimpi. "Saya
mengumpulkan Ibu-ibu itu sesuai petunjuk suara yang
datang tepat Minggu pagi. Suara yg membangunkan saya
lewat jendela bulan Oktober 1998, bertepatan dengan bulan
Rosario." Percaya atau tidak, ia merasa petunjuk mimpi
itu adalah jawaban dari doa Rosario yang memang
sedang didoakan bersama bulan itu. Bukan mistis.
Setelah kepindahannya ke wilayah Paroki Mbait, belau
juga mengumpulkan mama-mama - panggilan untuk
para Ibu di Agats. Inipun bukan hal yang mudah karena
ada beberapa suami yang melarang istrinya bergabung.
Namun niat baik selalu mendapat jalan keluar. WKRI bisa
berjalan dengan segala keterbatasannya di Agats. Kini
semakin banyak yang merasakan kehadiran Wanita
Katolik RI di sana.
Kelak, sejarah perjalanan DPD Agats akan mencatat
peristiwa-peristiwa istimewa ini. Terima kasih Mama!
YW – DivKom

Ibu Hermina berprofesi sebagai PNS dan ditugaskan di
wilayah Paroki Mbait. Ia berasal dari Paroki Atsj. Pada
awal beliau mengumpulkan Ibu-ibu di Atsj, banyak yang
mencemooh.. Tapi Ia tetap membuat perkumpulan WK
(bukan WKRI). Perkumpulan ini hanya terdiri dari
Pengurus Inti, tidak ada pengurus bidang. "Saya ketuanya,
wakilnya ibu Beatha Atakat, dan ibu Wahyu sebagai
sekretaris." Mereka mulai dari segelintir orang yang
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LINGKUNGAN HIDUP
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TSUNAMI DAN MANGROVE
Pengantar
Kejadian bencana tsunami yang terjadi di Aceh
beberapa tahun yang lalu sangat menyeramkan dan
memilukan. Peristiwa tersebut masih terbayang jelas
dalam ingatan.
Tanggal 28 September 2018, tsunami dan likuifasi
menerjang Palu, dan tanggal 22 Desember 2018,
Banten dan Lampung diterjang tsunami setinggi 7
meter yang disebabkan oleh bergejolaknya Gunung
Anak Krakatau.
Negara kepulauan
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar
didunia. Terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga
Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta
km berupa daratan dan 3,25juta km persegi berupa
lautan. Sumber daya alam pesisir dan lautan sangat
penting bagi kebutuhan hidup manusia, baik itu sumber

daya hayati maupun sumber daya non hayati yang
bernilai ekonomis dan ekologis.
Kepulauan tropis yang dikelilingi cincin api.
Negara tropis yang merupakan gugusan kepulauan
terbesar di dunia dan yang diapit empat lempeng
tektonik belahan dunia tersebut, dikelilingi kurang lebih
129 gunung api yang aktif. Adapun bencana yang perlu
diwaspadai adalah berupa bencana geologi dan
bencana hidrometeorologi. Bencana geologi berupa
letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi dan
tsunami, sedangkan bencana hidrometeorlogi berupa
bencana kebakaran hutan, puting beliung, kekeringan
dan banjir. Yang perlu juga diwaspadai adalah potensi
kegempaannya. Dibandingkan dengan di Amerika,
potensi kegempaan di Indonesia 10 kali lebih besar.
Pemahaman Mitigasi Bencana yang tidak memadai
Idealnya, setelah memahami situasi dan kondisi
Indonensia, sudah sepantasnya pemerintah secara
terus menerus tanggap terhadap kebencanaan.
Bencana di tahun 2019 diprediksi akan terjadi 2500
bencana hidrometerologi dan rata-rata terjadi 500
gempa setiap bulannya. Berdasarkan data yang
diperoleh, yang masih memprihatinkan hingga saat ini
adalah mengenai pemahaman mitigasi bencana yang
jauh dari memadai. Pemerintah adakalanya lambat
atau kurang tepat dalam memberi informasi dan
lambat dalam penanggulangannya. Namun belum lama
ini ada suatu perkembangan baik, yang bisa
memberikan harapan. Presiden RI, bapak Ir. H. Joko
Widodo telah mengangkat bapak Letjen Doni Monardo
sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) yang baru. Beliau seorang Letnan
Jenderal yang tanggap akan isu-isu lingkungan hidup.
Karyanya terkait dengan program penghijauan antara
lain dengan membuat Yayasan Budi Asih, yayasan yang
bergerak member donor berupa pohon-pohon untuk
penghijauan dan merevitalisasi Sungai Citarum dsb.
Sangat diharapkan beliau bisa mengemban tugasnya
dengan baik.
Mangrove
Allah Sang Pencipta itu memang luar biasa.
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Diciptanyalah bumi Indonesia, suatu negara yang subur
dengan alamnya yang kaya akan keanekaragaman
hayati. Paparan matahari yang tercurah banyak
menjadikan Indonesia dikenal sebagai zamrudnya
khatulistiwa dengan hutan tropisnya terluas setelah
Brazil. Sebagai negara kepulauan, di antara negara
negara di dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang
termasuk memiliki garis pantai 1.990.250 KM, dan yang
memiliki kekayaan laut dalam jumlah besar. Allah Sang
Pencipta sudah menciptakan pengaman bila terjadi
sesuatu terkait dengan pantai, yakni berupa hutan
mangrove di bibir pantai.
Adapun manfaat pohon mangrove yang terhimpun
dalam hutan mangrove, menurut ahli Davus Claridge &
Natarina (1995) dan FPPB (2009), adalah sebagai
berikut:
1. Hutan mangrove merupakan habitat satwa langka.
Terdapat lebih dari 100 jenis burung. Terdapatnya
daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan
mangrove juga merupakan tempat mendaratnya
ribuan burung yang sedang hijrah secara musiman.
2. Hutan mangrove merupakan pelindung terhadap
bencana: melindungi bangunan, tanaman
pertanian, atau vegetasi alami dari kerusakan akibat
badai atau angin yang bermuatan garam, melalui
proses filterasi. Mangrove juga dikenal sebagi “Green
Belt”, penahan ombak laut bila terjadi tsunami.
3. Proses pengendapan lumpur. Pengendapan ini
berkaitan erat dengan penghilangan racun dan
unsur hara air yang terikat pada lumpur, sehingga
kualitas air laut terjaga baik.
4. Berfungsi sebagai penambah unsur hara. Sifat
fisiknya cenderung meperlambat aliran air sehingga
proses pengendapan dapat termasuk sebagai
pencucian unsur hara dari pertanian.
5. Berfungsi sebagai penambat racun. Beberapa
species tertentu dalam hutan mangrove dapat
membantu proses penambatan racun secara aktif.
6. Sumber alam dalam kawasn (In-Situ) dan luar
kawasan (Ex-Situ). Hasil alam in-situ dapat
dimanfaatkan langsung didalam kawasan
sedangkan sumber alam yang ex-situ meliputi
produk alamiah yang bisa dibawa ke tempat lain
untuk dimanfaatkan masyarakat .

7. Fungsi Transportasi. Transportasi melalui hutan
mangrove merupakan transportasi yang aman.
8. Sumber plasma nuftah. Plasma ini sangat besar
manfaatnya bagi perbaikan jenis-jenis satwa
komersial maupun pemeliharaan populasi
kehidupan liar itu sendiri.
9. Sebagai tempat wisata karena memiliki estetika.
Misalnya hutan mangrove di Muara Angke di Jakarta.
10.Sarana pendidikan dan pelatihan. Dapat dijadikan
laboratorium alami.
11.Mendukung proses-proses ekologi, geomorfologi,
atau geologi.
12.Penyerapan karbon. Dalam fotosintesa, dikenal
tumbuhan akan melepas karbon dioksida ke
a t m o s f e r , t e t a p i h u t a n m a n g rov e j u s t r u
mengandung sejumlah bahan yang menyerap
karbon.
13.Memelihara iklim mikro. Mampu menjaga
kelembaban dan curah hujan kawasan sehingga
menjaga iklim mikro.
14.Mencegah berkembangnya tanah sulfat masam.
Mencegah terokasidasinya lapisan piritan
menghalangi kondisi alam menjadi rusak. Maka
secara garis besar, dapat diuraikan hutan mangrove
memiliki dua manfaat. 1 Manfaat ekonomi, yaitu
berupa kayu ( kayu konstruksi, kayu bakar,
serpihannya untuk bubur kayu) dan yang bukan
kayu, yakni sebagai lahan ecotourism. 2 .Fungsi
ekologi, di antaranya
untuk proteksi dan
abrasi/erosi, menahan gelombang atau angin
kencang, pengendalian instrusi air laut, habitat
berbagai jenis fauna, tempatmemijah dan
berkembangbiaknya berbagai jenis ikan dan udang.
Selain itu juga untuk pembangunan lahan melalui
proses sedimentasi, pengontrol penyakit malaria
serta meleihara kualitas air laut.
#Diambil dari berbagai sumber#.Salam peduli bumi.
Maria S.A. Wardhani
Pendiri PEPULIH (Pemerhati & Peduli Lingkungan Hidup)
dan SHB (Srikandi Harmoni Bumi)

EDISI 1 / TAHUN I / JANUARI-APRIL 2019

13

14

LAPORAN KEGIATAN

LAPORAN KEGIATAN

BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA,
WANITA KATOLIK RI PEDULI

BANTUAN TSUNAMI
LAMPUNG

Bela rasa adalah konsep iman ikut menderita, sehati dan seperasaan sebagaimana tertulis dalam
Injil Lukas 6:36, “Hendaklah kamu berbela rasa seperti BapaMu di surga berbela rasa”
(Mgr. Ignatius Suharyo dalam Prosiding Lokakarya Nasional, 2015).
terselamatkan.

Di penghujung tahun 2018, tepatnya pada 22 Desember
2018, musibah Tsunami Selat Sunda menimbulkan
derita yang teramat dalam bagi korban bencana di
Lampung dan Banten. Berita duka ini menggerakkan
hati perempuan-perempuan yang tergabung dalam
organisasi Wanita Katolik RI untuk membantu
meringankan derita para korban.
Dewan Pimpinan Pusat Wanita Katolik RI berkoordinasi
dengan Dewan Pengurus Daerah di wilayah kerja
daerah terdampak yaitu DPD Lampung dan DPD Bogor.
DPP dengan DPD terkait menyalurkan dana bantuan
dari Dana Solidaritas. Dana Solidaritas WKRI adalah
dana yang dikumpulkan dari para anggotanya yang
penggunaannya adalah untuk memberikan dana
bantuan bagi daerah bencana di seluruh Indonesia.
Dalam penyaluran, penggunaan dan
penanggungjawaban, DPP bekerja sama dengan DPD
daerah terdampak bencana.
Wilayah provinsi Lampung yang terkena dampak
tsunami terparah adalah Desa Way Muli dan Pulau
Sebesi selain beberapa daerah pesisir lainnya di wilayah
Lampung Selatan, yang mengakibatkan pesisir pantai
hancur, fasilitas umum rusak parah, dan puluhan
n y a w a o ra n g d ew a s a d a n a n a k - a n a k t i d a k
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Wanita Katolik RI DPD Lampung
yang diketuai Ibu Elizabeth Sri
Puryanti – Ketua Presidium DPD
Lampung beserta cabang-cabang
di wilayahnya bekerjasama
dengan Caritas Keuskupan
Tanjung Karang membantu para
pengungsi dengan menyiapkan
nasi bungkus. Bantuan
lain
berupa dana tunai, dan berbagai
kebutuhan sanitasi dan obatobatan, dan mengirimkan
perlengkapan sekolah untuk anak usia SD paska
bencana.
Ibu M.F. Nining selaku Ketua Presidium DPD Bogor
melalui DPC Serang menyalurkan bantuan berupa
sembako, keperluan sanitasi dan sekolah melalui
Gereja Kristus Raja Serang, ke daerah bencana terdekat
di Carita, Anyer, sekitar 60 km dari gereja. Lokasi
bencana terparah yang dilayani yaitu Kecamatan
Sumur, Pandeglang yang berjarak 160 km dari lokasi
gereja, sekitar 5 jam perjalanan darat.

BANTUAN TSUNAMI RANGKASBITUNG

BANTUAN TSUNAMI SERANG

Menurut Ibu Yanti Regina, Ketua Cabang Serang, lokasi
yang jauh dan jalan yang rusak (terputus) menjadi
kendala utama yang ditemui dalam menyalurkan
bantuan.
DPC Rangkasbitung yang diketuai Ibu Heni bergerak
bersama dengan RS Misi Lebak membuka dapur umum,
dengan dibantu para pengungsi. Bantuan bahan
pangan dan non pangan disalurkan melalui RS Misi
Lebak dan ditempatkan ke satu titik yaitu di Paroki St.
Maria Tak Bernoda Rangkasbitung.
Katarina Catri Erliana-ed. EI – DivKom
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KONFERDA V DPD KEUSKUPAN SIBOLGA
8-9 Desember 2019
Dalam rangka mempertahankan dan melanjutkan
eksistensi Wanita Katolik RI di Keuskupan Sibolga yang
telah vakum selama kurang lebih 2 tahun dan telah
berakhirnya masa jabatan pengurus DPD Keuskupan
Sibolga masa bakti 2012 - 2017 pada tanggal 10 Juni 2019,
DPP WKRI mengeluarkan Surat Tugas Khusus yang isinya
menugaskan Ibu Gina Lamria Tampubolon (Ketua DPC
WKRI St. Yosef Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah)
untuk mempersiapkan Konferda V DPD Sibolga.
Sebagai tindak lanjut surat tugas tersebut, Ibu Gina
berkoordinasi dengan Ibu Orlida Situmorang, selaku
Ketua Presidium masa bakti 2012-2017 untuk
menginventarisir anggota dan permasalahan yang ada.
Selanjutnya dilakukan audiensi kepada Penasehat
Rohani WKRI yaitu Pastor Posma Manalu, untuk
menyampaikan adanya surat tugas khusus tersebut dan
mempersiapkan segala sesuatunya.
Pemberitahuan kepada seluruh paroki di Kepulauan Nias
disampaikan langsung oleh Pastor Posma Manalu pada
tanggal 16 November 2018. Undangan kepada cabangcabang disampaikan dan ternyata dari 7 cabang yang
aktif, ada 5 cabang yang bersedia hadir yaitu cabang
Pandan, Sibolga, Tuhemberua, Alasa dan Lahewa.
Acara dilaksanakan di Hotel Dainang Sibolga mulai
tanggal 8 Desember 2018 yang diawali dengan Misa yang
dipimpin Pastor Sebastian Sihombing (Delegatus
Keuskupan Sibolga) dan Pastor Posma Manalu

(Penasehat Rohani WKRI), yang dilanjutkan dengan
Seminar-seminar yaitu Seminar "Semangat Wanita
Katolik RI" yang disampaikan langsung oleh Ibu Justina
Rostiawati (Ketua Presidium DPP WKRI) dan Seminar
"Peran Wanita Dalam Hidup Menggereja”, oleh Pastor
Posma Manalu.
Konferda berlangsung lancar dan menghasilkan 3
Presidium DPD Keuskupan Sibolga masa bakti 20182023, yaitu Lasmauli Florida Aritonang sebgai Ketua
Presidium, Remetia Zebua sebagai Anggota Presidium I
dan Gina Lamria I. Tampubolon, Anggota Presidium II.
Presidium terpilih dilantik oleh Ibu Justina Rostiawati,
diberkati dan diteguhkan oleh Pastor Posma Manalu
Gina Tampubolon
Anggota Presidium II DPD Sibolga

SEJARAH BARU DI DPD SUMATERA BARAT
Kunjungan kerja Anggota Presidium I, Wanita Katolik RI
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Barat,
Veronika TPW ke Paroki Santa Maria Auxilium
Christianorum Sikabaluan dan Paroki Stella Maris
Siberut Barat Kepulauan Mentawai membuka sejarah
baru bagi ormas perempuan Katolik ini.
Di Sikabaluan, Veronika melantik Kornelia Tasiribeddei
sebagai Ketua Wanita Katolik RI Cabang Santa Maria
Auxilium Christianorum Sikabaluan periode 2018 –
2021. Pelantikan ini dilaksanakan dalam perayaan
ekaristi bersama umat dipimpin Pastor Paroki P. Otto
Processus Hasugian, Pr dan Pastor Rekan Prian D.
Malau, Pr di gereja paroki, Minggu 9 September 2018.
Sebelum pelantikan, sebanyak 150 an calon anggota
dan pengurus mengikuti sosialisasi organisasi tentang
seluk beluk ormas perempuan Katolik ini.
Pelantikan pengurus baru ini merupakan tonggak
sejarah baru berdirinya organisasi Wanita Katolik RI di
Paroki Sikabaluan. Pada hari yang sama, Ketua Cabang
Santa Maria Auxilium Christianorum Sikabaluan
melantik Dewan Pengurus Ranting St. Anna dan Dewan
Pengurus Ranting St. Elisabeth Sikabaluan periode 2018
– 2021.
Kepala Paroki Pastor P. Otto Processus Hasugian dalam
khotbahnya mengatakan bahwa para pengurus yang
dilantik telah mendapatkan tugas perutusan dari Tuhan
Yesus untuk berbuat kebaikan kepada semua orang.
Visi dan Misi organisasi hendaknya bisa diterapkan oleh
setiap anggota organisasi ini. “Ibu-ibu ini merupakan
kekuatan bagi Gereja. Oleh sebab itu, hidupkanlah Gereja,
maka organisasi inipun pasti akan hidup. Berbuatlah
dengan aneka kegiatan yang bisa menjangkau masyarakat
luas.”

2021. Pelantikan ini sungguh merupakan tonggak
sejarah baru bagi Wanita Katolik RI di daerah Betaet
Siberut Barat Kepulauan Mentawai.
Misa dan pelantikan pengurus Cabang dan pengurus
Ranting Betaet Paroki Stella Maris Siberut Barat
diadakan pada hari Minggu, 4 November 2018 dipimpin
P. Abel Maia, Pr. Dalam khotbahnya, Pastor mengajak
pengurus dan anggota Wanita Katolik RI serta umat
menjadi orang yang bisa menghibur orang lain. Khusus
untuk pengurus harus sungguh-sungguh menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya. “Bereskan semua urusan
di rumah tangga, baru tampil di luar dengan baik.
Berorganisasilah dengan baik dan kompak,” pesan beliau.
Di dua paroki ini, dalam sambutannya Veronika TPW
berharap agar para pengurus dan anggota Wanita
Katolik RI selalu ingat bahwa ormas ini adalah kekuatan
Gereja dan Negara. Pengurus dan anggota Wanita
Katolik RI adalah orang-orang super, karena mampu
melakukan pekerjaan berbeda dengan waktu yang
bersamaan. “Kita bisa mengurus rumah tangga sekaligus
bisa juga berorganisasi. Namun demikian utamakan
keluarga, baru berorganisasi. Jalinlah komunikasi dan
bekerja samalah dengan baik sesama pengurus dan
anggota. Jangan lupa, tetaplah mengandalkan Tuhan
sehingga program-program yang kita rencanakan bisa
berjalan dengan baik dan berguna bagi orang yang kita
layani,” pesannya.
Veronika TPW
Anggota Presidium I DPD Sumatera Barat

Dalam kunjungan kerjanya di Paroki Stella Maris Siberut
Barat, Sabtu 3 November 2018, Veronika
juga
mengadakan sosialisasi organisasi kepada sekitar 120
orang calon pengurus dan calon anggota. Setelah
sosialisasi, dilaksanakan pelantikan Ketua Cabang Stella
Maris Siberut, Margaretha T., kKemudian Ketua Cabang
melantik pengurus Ranting St. Cicilia, Ranting St.
Elisabeth, Ranting St. Dominikus, Ranting St. Fransiskus
Betaet Paroki Stella Maris Siberut Barat periode 2018 –
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WKRI MENANG BANYAK...!!!
"Masyarakat Katolik sebagai bagian integral dari bangsa ini
ingin menunjukkan eksistensi dirinya sebagai anak bangsa,"
demikian sambutan Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi
dalam Munas tersebut.
Ajang Pertemuan Aktivis dan Ormas Katolik
Dalam kepengurusan LP3KN periode 2017-2022,
ditetapkan sebagai Ketua Umum adalah Prof. Adrianus
Meliala, didampingi Sekretaris Umum Tony Pardosi dan
Bendahara Umum Siti Garsiah. Ketua Umum dibantu oleh
Ketua I, Sekretaris Eksekutif Bidang Komisi Kerawan KWI,
Ketua II, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI, dan Ketua III
Sekretaris Eksekutif Komisi Liturgi KWI.
Beberapa tokoh Katolik ditetapkan sebagai penasehat,
antara lain Menteri Ignatius Jonan, Marie Elka Pangestu,
Purnomo Yusgiantoro, Gorys Mere dan banyak lagi yang
lainnya.
Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani - Pesparani Katolik: pertama di Ambon pada tanggal 27 Oktober - 2
November 2018, tumpang tindih dengan pelaksanaan
Kongres XX WKRI.
Utusan WKRI dalam kepengurusan LP3KN a.k.a. Steering
committee dari Pesparani tersebut, Ibu Kun Herrini dan
Ibu Erta Irawati, sempat merasa galau. Di satu pihak,
sangat ingin ikut berkonggres tapi di pihak lain, sedang
mengemban tugas mulia di event akbar yang baru
pertama kali diadakan tersebut.
LP3KN
Pesparani Katolik Nasional pertama ini dirancang selama
hampir 2 tahun, diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Ambon,
lalu dikuatkan dengan dibentuknya Lembaga Pembinaan
dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN)
oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang
kepengurusannya dibentuk dan disahkan dalam
Musyawarah Nasional yang berlangsung pada tanggal 1316 Juni 2016 dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 35 Tahun 2016 pada 26 Agustus
2016. Munas ini dihadiri oleh unsur Pemerintah (dalam hal
ini Kementrian Agama), Gereja Katolik (dalam hal ini KWI),
dan unsur Masyarakat Katolik (dalam hal ini ormas-ormas
Katolik) seluruh Indonesia. Dengan demikian,
pembentukan Kepengurusan didasari tiga pilar utama,
yaitu Negara, Gereja, dan Masyarakat. Kepengurusaan ini
ditetapkan akan bertugas selama 5 tahun.
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Kepengurusan yang berjumlah 86 orang ini terdiri dari
wakil Bimas Katolik Kemenag dan dari Organisasi
Kemayarakatan seperti WKRI, PMKRI, ISKA dan FMKI dan
sebagainya.
Wakil dari WKRI
WKRI mengutus dua orang untuk ambil bagian dalam
kepengurusan LP3KN, yakni Kun Herrini dari Cabang St.
Arnoldus Janssen, Bekasi, dan Erta Irawati dari Cabang St.
Bartolomeus, Taman Galaxy.
Kun Herrini ditunjuk sebagai Sekretaris Bidang
Penyelenggara Kegiatan. Selain memastikan bahwa
semua kegiatan selama Pesparani berlangsung dengan
baik, semua peserta mendapat pelayanan yang baik
selama berpesparani, ada tugas tambahan khusus, yakni
pelaksanaan liturgi dalam Upacara Pembukaan dan
Penutupan serta membantu pelaksanaan Munas.
Erta Irawati sebagai anggota Bidang Humas
bertanggungjawab pada peliputan kegiatan Pesparani
Nasional 1, baik di Media cetak, radio, maupun televisi
lokal dan Nasional. Mengkoordinir para wartawan (lokal
maupun pusat), Erta bak induk semang dari sekian banyak
wartawan yang meliput, memastikan bukan saja
kelancaran pekerjaan mereka tetapi juga kesejahteraan
mereka selama menjalankan tugas. Ternyata penugasan
Erta bukan hanya pada peliputan kegiatan, dia mendapat
tugas tambahan dari Ketua Umum sebagai
penanggungjawab Pameran dalam rangka Pesparani

Nasional I bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku
Tempaan Wanita Katolik RI
Dalam kiprah di Wanita Katolik RI, kita semua terlatih
untuk bekerja tulus, cepat dan akurat tetapi tetap dengan
keramahan yang khas. Dalam organisasi ini juga kita
semua terlatih untuk multi tasking dan memikirkan dari A
sampai Z, tanpa membedakan bahwa ini harusnya
tanggungjawab siapa dan tugas siapa.
Begitulah kami berdua melaksanakan tugas kami di
LP3KN. Dalam setiap rapat bidang, selain memastikan
rapat berjalan lancar, tak jarang kami juga merangkap
sebagai sie konsumsi - bahkan membayari dulu untuk
direimburse - juga sebagai pemimpin rapat, sebagai
notulis, dan yang pasti memastikan ruangan rapat kembali
rapi setelah rapat usai.
Tak jarang kami mendengar pujian tak langsung, bahwa
"Kalau ada Bu Kun atau Bu Erta, aman deh...". Dan untuk itu
semua, kami bangga telah dibesarkan dalam etos kerja ala
WKRI.
Hasil lomba
Bagi yang belum menbaca informasi tentang hasil lomba
Pesparani Katolik I di Ambon, berikut ini kami sampaikan
daftarnya:
Cerdas Cermat Anak: DKI Jakarta
Cerdas Cermat Remaja: Kalimantan Timur

Bertutur Kitab Suci: Kalimantan Barat
Bertutur Kitab Suci Remaja: DKI Jakarta
Mazmur Anak: Kalimantan Timur
Mazmur Remaja: DKI Jakarta
Mazmur Dewasa: Nusa Tenggara Timur
Paduan Suara Anak: Kalimantan Timur
Paduan Suara Dewasa Pria: Maluku
Paduan Suara Dewasa Wanita: DKI Jakarta
Paduan Suara Gregorian Anak Remaja: Kalimantan Barat
Paduan Suara Gregorian Dewasa: Kalimantan Barat
Paduan Dewasa Campuran: Jawa Barat
Juara Umum: Kalimantan Timur
Kecewa atas Ketidakhadiran Presiden
Salah satu yang seru dalam pelaksanaan Pesparani
Ambon adalah tentang kepastian kehadiran atau
ketidakhadiran Presiden Joko Widodo. Hingga saat
keberangkatan team ke Ambon, kami semua masih sangat
optimis RI 1 akan hadir dan membuka Pesparani. Bahkan
pada gladi bersih upacara pembukaan yang
diselenggarakan satu hari sebelumnya, keyakinan itu
masih tinggi, meskipun situasi politik di Jakarta agak
memanas dan ada selentingan bahwa RI 1 ada agenda ke
Jawa Timur.
Siang menjelang, mulai terdengar kekecewaan di sana sini,
dan helaan nafas kekecewaan semakin terdengar keras
ketika dikonfirmasi bahwa Pak Menteri Jonan lah yang
akan membuka Pesparani Katolik Nasional 1 tersebut.
Meski pun Pak Jokowi menyampaikan permintaan maaf
melalui sebuah tayangan video yang diputar beberapa
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kali, namun komentar kekecewaan terus terlontar.
"Semoga nanti sempat hadir di penutupan," masih
terdengar harapan.
"Nggak mungkin, dibuka menteri ditutup presiden," yang lain
menimpali.
"Pasti RI 1 mempertimbangkan. Karena rugi sekali kalau
nggak hadir," sanggah yang lain politis.
Dan ternyata memang Pak Presiden tidak hadir dalam
Pesparani Katolik I di Ambon. Tidak di pembukaan atau
pun di penutupan.
WKRI Menang Banyak!!
Tanggal 30 Oktober 2018, ruang makan di hotel tempat
kami semua menginap, riuh dengan celotehan bahwa Pak
Presiden hadir dalam Kongres WKRI ke-XX di Hotel

WARNASARI
Mercure, Jakarta. Beberapa Panitia Pesparani menyalami
kami sambil bernada iri. Kami tentu saja merasa sangat
senang dan bangga, meski kami tidak bisa berada di
Kongres dan tidak bisa menikmati kegembiraan dan
sensasi kehadiran Pak Jokowi dalam Kongres, tapi jauh di
Ambon kami bersyukur dan berbangga dalam hati.
"Waaah, WKRI menang banyak," kata Pak Joko - salah satu
sekretaris LP3KN kepada kami. Pak Joko ini yang sangat
sibuk mengkonfirmasi status kehadiran Bapak Presiden
Joko Widodo dan akhirnya kecewa karena ketidakhadiran
beliau.
"Ya, kami menang banyak," jawab kami berdua serempak
sambil tertawa lebar.
KH & EI – DivKom

SEMUA KARENA CINTA
Setiap kegiatan selalu mempunyai cerita di balik layar.
Persiapan, pelaksanaan bahkan setelah kegiatan berakhir
akan menyisakan kenangan. Kenangan tidak selalu indah.
Ada kenangan buruk, puas dan tidak puas, dan lainnya.
Secara global Kongres XX Wanita Katolik RI bisa dikatakan
sukses, berjalan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan,
tidak akan mengurangi esensi Kongres ini. Ada hal-hal
menarik yang ingin saya bagikan. Cerita yang kelihatannya
tidak penting, bahasa sekarang cerita receh, tapi
sesungguhnya bermakna sekali.
Kehadiran Presiden RI Ir. Joko Widodo menjadi kejutan
indah bagi para peserta. Beberapa tidak tahu dan tidak
menyangka kalau Presiden bisa hadir. Saya tidak akan
membahas politik karena kehadiran Beliau kapasitasnya
sebagai Presiden RI bukan sebagai Calon Presiden. Saya
membayangkan suasana akan sunyi saat Presiden datang.
Apalagi panitia juga telah menginfokan kedatangannya
dan peserta sudah diharapkan untuk tenang. Ketika
memasuki ruangan, spontan para peserta meneriakkan
namanya, "Jokowi. Jokowi ....." Tepuk tangan peserta
Kongres mengiringi langkah Presiden. Ketika
menyampaikan pidato, peserta juga menyimak dengan
serius, sekali-kali tertawa dan bertepuk tangan.
Ketika tiba saatnya Presiden Jokowi meninggalkan
ruangan, para peserta dengan senjata andalan mereka
yaitu HP, mencoba untuk bersalaman dan berfoto
dengannya. Butuh waktu cukup lama bagi Presiden untuk
keluar ruangan karena melayani foto dan bersalaman
dengan ibu-ibu yang berasal dari berbagai daerah itu.
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Pemandangan yang tidak biasa apalagi sampai beberapa
Ibu naik ke kursi untuk mendapatkan foto Presidennya.
Saya melihat itu semua sebagai cinta. Ibu-ibu
menunjukkan kecintaannya pada sosok yang telah bekerja
untuk Negeri ini.
Ada hal lucu ketika seorang panitia memberi saya sebuah
konde rambut. Konde yang ditemukan di Ballroom. Ini
pasti milik salah satu peserta. Mungkin terjatuh ketika
mereka berdesakan untuk menyambut Pak Presiden tadi.
Apakah si Ibu mencari kodenya?
Banyak sekali cinta untukmu di ruang itu, Pak Presiden.
Semoga cinta kami menemani kerja kerasmu. Kami masih
membutuhkan kepemimpinanmu.
YW - DivKom

PEREMPUAN DAN AIR MATA
Dan bagi perempuan air mata yang jatuh
terkadang bukan hanya cerita tentang kesedihan
Di sana terkadang ada ketegaran juga kekuatan
-Herlina Winara-

Bagi perempuan airmata seringkali merupakan
upaya pengungkapan perasaan. Perempuan
akan menangis ketika bersedih, bergembira,
bahkan ketika berbahagia. Ketika bibir kelu
untuk berkata, air mata akan menjawabnya.
Begitu sering kita dengar ungkapan mengenai
perempuan dan air mata.
Air mata merupakan kekuatan kah? Bukan
sebagai tanda kelemahan ?
Dalam kisah sengsara Yesus, kita diajak turut
menghayati tangisan Maria saat mengikuti
perjalanan Yesus menuju Golgota (Via Dolorosa).
Dalam film “The Passion” besutan sutradra Mel
Gibson, ada sebuah adegan di mana Yesus menatap
bundanya yang menangis sambil mengiringi
perjalanannya menuju Golgota. Yesus tahu ibunya
menangis sangat sedih, namun kehadiran Maria
mengiringi perjalanan beratnya, memberi kekuatan dan
rasa aman. Di balik tangisnya, Maria memberikan daya
kekuatan bagi putranya untuk menuntaskan perutusannya.
Ibu Teresa menangis ketika menyaksikan penderitaan kaum miskin
papa di Calcuta, tangis ini yang menggerakkan dirinya untuk berkarya. Di
akhir karyanya pun, Ibu Teresa pasti juga menangis… tangis bahagia karena
karyanya mampu memberikan kebahagiaan bagi sesamanya.
Ibu Kartini menangisi nasib perempuan pada masanya, air matanya tercurah meratapi
ketidakadilan yang ia rasakan. Air mata itu yang menggerakkan ia mengangkat kepala dan
berjuang untuk kesetaraan kaumnya. Tak lelah ia memperjuangkan tujuan dan keyakinannya,
sampai akhir hayatnya.
Yakinlah, air mata bukan sebuah kelemahan, namun sebuah kekuatan yang tersembunyi.
Menangislah kalau itu bisa membuatmu bangkit.

KIRI: Suasana peserta Kongres yang berebutan berswafoto dengan
Presiden Jokowi. KANAN: Kondejepit rambut yang tertinggal pasca
keriuhan peserta kongres berswafoto dengan Presiden

EI – DivKom
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LAPORAN DANA SOLIDARITAS
Dana Solidaritas adalah dana yang dikumpulkan dari DPD-DPD setahun sekali, sekali yang dimaksudkan untuk
membantu DPD yang terkena (dampak) bencana - baik bencana alam dan bencana sosial lain.
Dana solidaritas tidak bisa diakses secara individual - misal untuk membantu individu pengurus/anggota yang terkena
musibah karena rumahnya terbakar atau kebanjiran atau longsor. DPD bisa mengakses dana solidaritas lewat surat
permohonan ke DPP jika ada daerah bencana dalam wilayah kerjanya dan akan melakukan bantuan yang
membutuhkan dana - misal membuka dapur umum di pengungsian untuk sejumlah 2000 orang bekerja sama dengan
Carina (Keuskupan setempat)
PENYALURAN DANA SOLIDARITAS
TGL. 1 OKTOBER 2018 - 30 APRIL 2019

Saldo Dana Solidaritas 1 Okt. 2018

1. Gempa Palu
2. Bencana Lampung
3. Bencana Bogor
4. Banjir Jayapura

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Jumlah Total

Rp. 100.000.000

Saldo Dana Solidaritas per 30 April 2019

Rp. 49.270.736

Penerimaan:
1. DPD Sumatera Barat
2. DPD Keuskupan Pangkalpinang
3. DPD Sumatera Selatan
4. DPD Jawa Barat
5. DPD Keuskupan Purwokerto
6. DPD D.I. Yogyakarta
7. DPD Keuskupan Malang
8. DPD Nusa Tenggara Timur
9. DPD Kalimantan Selatan
10. DPD Sulawesi Tengah
11. DPD Sulawesi Tenggara
12. DPD Timika
* (individu) Ibu Susanty Hidajat

Rp. 19.440.000
Rp.
173.000
Rp. 2.500.000
Rp. 5.000.000
Rp.
504.000
Rp. 5.800.000
Rp. 1.500.000
Rp.
600.000
Rp. 1.135.000
Rp. 2.000.000
Rp. 5.750.000
Rp.
500.000
Rp. 17.400.000

Jumlah Total

Rp. 149.270.736

25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000

Tanya: Anggota /pengurus/presidium Wanita Katolik RI mencalonkan diri sebagai legislatif dan tidak terpilih. Bolehkah
kembali lagi? Bagaimana prosedurnya?
Jawab: Peraturan tentang larangan Pengurus Wanita Katolik RI untuk berpolitik praktis harus dimaknai dengan
tetap memberi kebebasan kepada setiap anggota untuk dapat berperan aktif dalam perpolitikan. Maka
konsekwensinya adalah bila ada pengurus apalagi presidium WK berniat untuk mencalonkan diri sebagai
legislatif (nyaleg), kepada ybs ditanyakan kembali kesungguhannya untuk memilih apakah mau nyaleg atau
mau tetap memilih menjadi pengurus WK.
Bila tekadnya kuat untuk nyaleg, maka jabatannya dalam kepengurusan WK harus dilepas dan ybs
dipersilakan nyaleg sebagai anggota biasa. Ketika berkampanye tidak diperkenankan menggunakan atribut
organisasi Wanita Katolik RI dan/atau materi apa pun yang berkaitan dengan organisasi. Karena ketika
mengajukan diri sebagai caleg, ybs sudah menjadi anggota biasa maka ketika ybs tidak terpilih dan ingin aktif
kembali di organisasi WK tidak diperlukan prosedur tersendiri, silahkan aktif kembali sebagai anggota biasa.
Posisi/Jabatan di kepengurusan yang secara sadar telah dia pilih untuk dilepas ketika mau nyaleg tidak
secara otomatis dikembalikan lagi kepada ybs sebagai konsekwensi logis ketika dia menjatuhkan pilihan.
Kirimkan pertanyaan anda seputar organisasi melalui email redaksi dengan menyebutkan nama dan cabang.
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bunuh diri yang terjadi di Gereja Santo Antonius, Kochchikade, Gereja Santo

Sebastianus, Negombo, Gereja Zion di Batticaloa, Shangri-La Hotel, Kolombo

Cinnamon, Grand Hotel The Kingsbury, Hotel The Tropical Inn dan Kompleks
menewaskan lebih dari 310 jiwa dan 600 korban terluka, dan itu menjadi

POJOK ORGANISASI

Bidang Organsasi

Kebangkitan Yesus Kristus, di belahan dunia yang lain terjadi serangan bom

perumahan Satu di Dematagoda 3 Gereja dan 3 hotel di Sri Lanka dengan

PENERIMAAN DANA SOLIDARITAS
TGL. 1 OKTOBER 2018 - 30 APRIL 2019
Rp. 86.968.736

Pada saat kita merayakan Paskah dengan penuh syukur dan sukacita karena

kedukaan bagi kita semua

Wanita Katolik Rl turut berduka bersama dengan keluarga para korban dan
mengecam perbuatan teror yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan

membawa banyak korban. Marilah kita bersatu dalam doa memohon rahmat
terang Kristus sebagai pembawa damai dan keselamatan bagi umat manusia
melalui karya pelayanan yang berbela rasa dalam bentuk kepedulian kita

terhadap lingkungan sekitar dalam keikutsertaan kita untuk ambil bagian
dalam merawat dan menjaga perdamaian di mana pun kita berada.
Marilah kita berdoa:
Bapa yang kuasa atas kehidupan ini, di saat kami sedang bersukacita

merayakan Kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus, saudara saudara kami di
Sri Lanka berduka akibat musibah yang menimpa mereka.

Kami yakin bahwa kehidupan mereka hanyalah diubah, bukannya

dilenyapkan; dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di

surga. Bapa, ampunilah segala dosanya, dan terimalah dia dalam pangkuan

kasih-Mu la telah mati seperti Kristus; maka perkenankanlah ia pun bangkit
seperti Kristus.

Allah yang maha pengasih dan penyayang, Putra-Mu Yesus telah

menunjukkan kelapangan hati-Nya: la mendoakan orang-orang yang

menyalibkan-Nya, dengan berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka.” Dengan
demikian la sendiri melaksanakan apa yang la perintahkan kepada kami:
Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.

Dendam, amarah dan kebencian yang tertananam pada pelaku bom para

Jemaah Tauhid Nasional dan Gerakan ISIS menjadi alasan untuk melakukan
serangan balasan atas apa yang terjadi di tragedy penembakan di 2 Masjid
di Selandia Baru pada Maret lalu.
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Ya Bapa, berilah kami kasih seperti yang Kau berikan kepada Yesus
sehingga kami dimampukan untuk senantiasa menjadi pembawa

damai bagi sekeliling kami, jauhkan sifat dendam yang menjadikan
dunia porak poranda. Sentuhlah dan bimbinglah mereka ke jalan

kasih-Mu, agar hati mereka Kau jauhkan dari kebencian, dan kami
semua boleh berhimpun di dalam rumah-Mu; di sana semua orang
terbebas dari api kebencian, dan menemukan kasih sejati yang
mengikat semua hati dalam kasih.

Ya Roh Kudus, kami segenap keluarga besar Wanita Katolik Rl mohon,
curahkanlah rahmat persaudaraan di antara kami, tekun

mengusahakan kedamaian, kerukunan, dan ketenteraman.

Bebaskanlah kami dari hal-hal yang melemahkan semangat

DPP Wanita Katolik RI
persaudaraan sehingga damai sejahtera boleh bertahta di dunia ini.
Ya Bapa, semua harapan ini kami haturkan kepada-Mu dengan

pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus,
kini dan sepanjang masa.

Santa Anna, doakanlah kami.

Selamat Paskah

AMIN

