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KATA PENGANTAR 
ILHAM HIDUP PAUS FRANSISKUS 

 
 
 Ketika dipilih sebagai Paus pada 13 Maret 2013 Kardinal 
Jorge Mario Bergoglio yang mengambil nama Fransiskus memilih 
motto Miserando Atque Eligendo yang secara popular dapat 
diterjemahkan sebagai: Karena belaskasihan (Tuhan), saya dipilih 
(untuk melayani). Motto ini sungguh menggerakkan segenap energi 
hidup Paus Fransiskus yang benar-benar secara mengagumkan 
mengilhami segenap pelosok dunia.  
 Pertama-tama, karena dengan motto tersebut Paus 
Fransiskus dengan amat sadar mengambil jalan pendekatan baru 
untuk menghadapi aneka problem kemanusiaan. Itulah yang 
disebut ‘pendekatan merangkul’. Berangkat dari pengalaman 
hidupnya yang penuh dengan pergolakan dan pergumulan, dengan 
tidak sedikit derita dan penyakit (fisik), Paus Fransiskus tidak ingin 
mengambil jarak dari dunia nyata. Meskipun dengan status sebagai 
Paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus 
sama sekali tidak berkehendak menghakimi dunia. Apa yang 
senantiasa diinginkannya menjadi kenyataan adalah merajut cinta 
dan kasih sayang di antara sesama manusia, bahkan dengan seluruh 
alam ciptaan. 
 Alasan kedua mengapa Paus sedang mengilhami dunia 
adalah karena beliau “go beyond boundaries”, melangkah jauh 
melewati batas-batas yang lazim menyekat manusia. Ini sungguh 
diperlihatkan dari penghayatan hidup doa yang mendalam yang 
berbuah menjadi perilaku cinta dan kasih sayang tanpa batas. 
Bacalah buku FRANSISKUS MANUSIA PENDOA (Gramedia, 2016), 
sebuah biografi Paus Fransiskus karya Mario Escobar, kita bakal 
sungguh diyakinkan betapa seorang Paus Fransiskus mendasari 
hidup dan pelayanannya yang penuh keberanian dengan doa 
sebagai sumber kekuatan utama.  
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 Oleh karena itulah, beliau menjadi salah seorang yang 
paling berpengaruh di planet ini, dengan aneka cerita dari waktu ke 
waktu, dengan pelbagai kisah dari belahan dunia yang satu ke 
belahan dunia yang lain, dari mulut anak-anak manusia pada aneka 
bangsa dan bahasa di bawah kolong langit ini. Aneka kisah Paus 
Fransiskus kemudian seakan terakumulasi dalam tema Hari Minggu 
Komunikasi Sosial se-Dunia yang ke-54: HIDUP MENJADI CERITA. 
 Tema “Hidup Menjadi Cerita” telah mengilhami pula banyak 
kalangan untuk ikut terlibat, antara lain, dalam lomba penulisan 
opini ketika mengisi Pekan Komunikasi Sosial Nasional (PKSN) yang 
pada tahun 2020 ini diselenggarakan secara on-line. Sebagian dari 
naskah, berkat kerja keras bapak Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 
dan kawan-kawan, akhirnya terpilih untuk diterbitkan dalam sebuah 
e-book. Saya amat menghargai karya para penulis maupun 
pekerjaan Pak Budi bersama timnya yang berhasil merangkai tulisan 
aneka opini menjadi sebuah buku. 
 Saya berharap buku yang terinspirasi dari tema “Hidup 
Menjadi Cerita” pada gilirannya dapat pula mengilhami para bakal 
penulis, khususnya dari generasi muda untuk memanfaatkan kisah 
hidupnya menjadi sharing inspiratif yang dapat menggelorakan 
semangat-berbagi. Bukankah dengan berbagi kisah, ‘hidup menjadi 
cerita’?  
 
 
Sorong,  17  Juni  2020. 
 
 
+ H. Datus Lega 
   Uskup Manokwari-Sorong 
   Ketua Komisi KomSos-KWI 
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PRAKATA 
MERANGKAI POTONGAN-POTONGAN  

CERITA KEHIDUPAN 
 
 
 Pesan Paus Fransiskus untuk hari Minggu Komunikasi Sosial 
se-dunia ke-54 yang bertema “HIDUP MENJADI CERITA” telah 
mengilhami dan menggerakkan banyak kalangan untuk 
menuangkan pendapat (opini) dan berbagi potongan-potongan 
cerita kehidupan, baik yang dialami, disaksikan atau dimiliki sebagai 
warisan yang tak ternilai harganya. 
 Buku bunga rampai dengan judul “HIDUP MENJADI CERITA: 

Teknologi Informasi & Komunikasi sebagai Sarana untuk Menjahit 

Kembali yang Putus dan Terbelah” ini memuat opini dari 25 

penulis. Mereka berusaha untuk mengungkap dan menyoroti 

praktik komunikasi dan penggunaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk membangun kesatuan, 

menceritakan peristiwa hidup khususnya di masa pandemic Covid-

19 dan mengestafetkannya kepada generasi selanjutnya. 

 Diharapkan, pembaca tidak sekedar membaca tulisan-

tulisan di dalam buku ini, melainkan aktif untuk ikut menyusun 

tulisan-tulisan ini yang bagaikan ‘biji-biji puzzle’ menjadi suatu 

gambar utuh. Semoga, pembaca mampu menemukan gambar utuh 

tentang Allah yang hadir dan masuk dalam kehidupan umatNya. 

 Akhir kata, selamat membaca dan menemukan gambar 

utuh tentang Allah di tengah pandemi Covid-19 dan penerapan TIK 

seluas-luasnya di tengah kehidupan umat sehari-hari. 

 

Yogyakarta, 17 Agustus 2020 

 

Editor 
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Cerita dan Memberi Kesempatan 

Bercerita 
 

Budi Sutedjo Dharma Oetomo 
Dosen FTI-UKDW, Penggagas Indonesia Menulis, Peraih Rekor Museum Rekor-

Dunia Indonesia (MURI) dan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) di bidang 

Penulisan, Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

 “Mama, Olive bosan belajar online nih. Bu Guru hanya 

mengajarkan rumus melulu”, keluh Olive. Mamanya yang 

sedang menyiapkan pesanan kue bertanya,”Kalau kamu bosan 

belajar, lalu apa yang ingin kamu lakukan?” Olive pun 

menjawab,”Olive itu ingin mendengarkan cerita, ma. Ayo 

mama yang bercerita sekarang. Mama sudah lama sekali tidak 

bercerita.” Mamanya menyahut,”Cerita apa? Cerita mama 

sudah kuno, tidak seperti film-film yang sering kamu tonton.” 

“Mamaaaa, Olive itu ingin mendengarkan cerita tentang masa 

kecil mama juga,” jawab Olive. Itulah sekelumit percakapan 

yang terjadi antara Olive dan mamanya kala belajar di rumah 

di masa pandemi. 
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 Bercermin dari sekelumit percakapan tersebut, tampak 

bahwa sudah lama tidak ada cerita dalam keluarga Olive. 

Kemungkinan besar, kondisi itu juga dialami banyak keluarga 

akibat terserapnya perhatian orang tua pada pekerjaan atau 

usahanya. Dengan demikian, rajutan cerita kehidupan dari 

generasi ke generasi terancam tidak berlanjut. Apalagi bila 

seorang anak tidak berkesempatan mengenal siapa dan apa 

pergulatan orang tuanya. 

 Sementara itu, pembelajaran di sekolah-sekolah juga 

berlangsung tanpa cerita yang memotivasi yang membuat 

para siswa dapat bermimpi tentang masa depannya. 

Kemungkinan, para guru hanya berpacu dengan waktu untuk 

mengajarkan ilmu yang tersusun rapi dalam kurikulum. 

Mereka tidak lagi menjadi guru yang inspiratif. 

 Dewasa ini, pola komunikasi yang berkembang 

memang dirasa kurang humanis lagi, melainkan lebih bersifat 

teknis, prosedural dan instruktif. Dalam percakapan, orang 

lebih dituntut berbicara to the point mengingat waktu sangat 

berharga untuk melakukan pekerjaan atau mengelola usaha 

dari pada mendengarkan cerita yang panjang lebar. Begitu 

berharganya waktu, maka lahirlah motto: time is money. 

Akibatnya, cerita tentang kejadian secara terperinci  dinilai 

tidak penting lagi. Kini, orang cenderung hanya ingin 

mendengarkan pesan-pesan pokok tanpa penjelasan yang 

utuh. Hal itu dilakukan dengan mengandaikan lawan bicara 

memiliki persepsi yang sama terhadap pesan pokok tersebut.   

 Tahun 2019, ada sebuah potongan film yang viral di 

media sosial.Mungkin, pembuat film itu ingin menggambarkan 
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pola komunikasi di sekolah yang perlu diperbaiki. Potongan 

film itu diawali dengan tampilnya  seorang guru SMA yang 

sangat disiplin, bahkan ia tidak akan mulai mengajar jika masih 

ada siswa yang belum datang. Hari itu, salah satu siswa 

bernama Kayla datang terlambat. Ia pun langsung ditegur ibu 

guru. Sementara Kayla belum sempat menjawab, teman-

temannya lebih dahulu meluapkan kejengkelannya. Hal yang 

sama terjadi lagi pada hari berikutnya. Pada hari ketiga, Kayla 

malah tidak masuk sekolah. Baru keesokan harinya, Kayla 

datang di sekolah paling pagi. Ibu guru bertanya dengan nada 

menyindir, “Kau masuk Kayla?”. Lalu Kayla disuruh 

menjelaskan alasan tidak masuk sekolah. Saat itu, Kayla 

sempat enggan bercerita, meski akhirnya ia mau mengisahkan 

pergulatannya dalam tiga hari terakhir. Keterlambatan 

pertama dikarenakan Kayla mengantarkan bundanya yang 

menderita demam berdarah untuk dirawat di rumah sakit. 

Kesokannya, ia harus menyuapi bundanya sebelum ia 

berangkat ke sekolah. Di hari ketiga, ia tidak masuk sekolah, 

karena bundanya meninggal. 

 Meskipun ada perjumpaan dengan guru dan teman-

temannya, tetapi Kayla harus menghadapi kenyataan pahit, 

hanya karena ia tidak memiliki kesempatan untuk bercerita 

saat ia terlambat datang. Apabila, Kayla mendapatkan 

kesempatan bercerita saat keterlambatan pertama, maka ia 

tidak akan menghadapi  musibah itu dalam kesendirian tanpa 

kehadiran teman dan gurunya. 

 Pesan Paus Fransiskus dalam rangka Hari Komunikasi 

Sosial Sedunia ke-54 yang bertema “Hidup menjadi cerita” 
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terbilang mengejutkan, karena tidak disangka Paus 

mencermati hal mendasar dan penting yang hilang dari 

keluarga dan sekolah modern, yaitu cerita. Pesan itu, sekaligus 

memantik refleksi mendalam tentang makna penggunaan 

teknologi informasi dan sarana komunikasi bila tanpa cerita 

yang membangkitkan asa, serta perjumpaan dengan sesama 

tanpa kesempatan berbagi cerita satu dengan yang lainnya. 

 Paus ingin mengajak setiap orang untuk kembali dan 

terus bercerita tentang kehidupannya dan Tuhan yang hadir 

dalam setiap langkahnya. Jika tidak ada lagi orang yang 

bercerita tentang Tuhan, bagaimana kisah Tuhan yang terus 

merajut kehidupan ini dapat diketahui secara utuh oleh setiap 

insan lintas jaman? 

 Sementara itu patut disyukuri, masih adanya kerinduan 

dalam diri Olive untuk mendengarkan cerita tentang 

mamanya. Jika tidak ada kerinduan seperti itu lagi, bagaimana 

mungkin rajutan kehidupan antar generasi dapat terus 

ditenun dan diwariskan turun temurun? Di sisi lain patut 

diapresiasi, masih adanya keinginan dalam diri Kayla untuk 

bercerita secara utuh kepada guru dan temannya. Jika tidak 

ada keinginan seperti itu lagi, bagaimana cara untuk 

menyatukan persepsi tentang suatu persoalan? Oleh karena 

itu,  teruslah bercerita dan saling berbagi kesempatan 

bercerita, hingga akhirnya cerita-cerita itu menghantarkan 

setiap insan untuk melihat Tuhan yang terus merajut 

kehidupan. 
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Rinduku pada Cerita 
 

Richardus Eko Indrajit 
Guru Besar bidang Komputer Perbanas Institute, Rektor Pradita University, 

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

Masih terngiang jelas di telingaku, suara Oma yang 

menceritakan kehidupannya di jaman penjajahan, terutama 

ketika harus membopong ibuku dan adik-adiknya pindah dari 

kota satu ke lainnya, karena menghindari kejaran tentara 

Belanda. Masih terdengar begitu jelas suara Mbah Kakungku, 

saat berkisah mengenai bagaimana perjuangannya 

membesarkan ayahku di masa-masa serba sulit dan terbatas. 

Masih teringat jelas pula cerita canda paman-pamanku, ketika 

menjadi laskar pelangi yang harus bersusah payah naik sepeda 

berkilo-kilo meter ke sekolah, dengan segala keusilan dan 

kenakalannya. Juga masih sangat jelas rangkaian kata-kata 

Ibuku, ketika menceritakan bunga rampai drama kelahiran 

kami putra putrinya, satu demi satu. Aku sangat suka cerita-

cerita itu, karena menggambarkan pelangi kehidupan yang 

dilalui oleh orang-orang yang kucinta. Aku sangat menikmati 
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kisah-kisah yang mereka sampaikan, karena dinarasikan 

dengan wajah ceria dan mata berbinar. Itu semua adalah ritual 

hidupku ketika masih kecil, sebagai menu mengisi liburan 

panjang kenaikan kelas.  

Oma dan Opa telah tiada. Begitu pula Mbah Kakung 

dan Mbah Putriku. Tapi cerita-cerita yang tidak pernah absen 

disampaikan setiap kali kami cucu-cucunya mengunjungi 

mereka tetap menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. 

Istimewanya adalah karena cerita mereka bukan sekedar kisah 

yang dituturkan, tetapi lebih sebagai ungkapan syukur akan 

perjalanan kehidupan yang mereka alami – yang disampaikan 

dengan perasaan gembira dan cinta kepada putra putri dan 

cucu-cucunya. Dari situ aku merasakan betapa besarnya kasih 

Tuhan bagi keluargaku. Hatiku merasa bahwa Yesus dan 

Bunda Maria yang selalu menjadi pusat doaku hadir selalu 

dalam setiap peristiwa yang dialami keluarga besarku. Kasih-

Nya sudah hadir jauh-jauh hari sebelum aku dilahirkan, hingga 

kini ketika aku telah separuh baya. 

 Dalam setiap peristiwa kecil yang dialami manusia, 

pasti ada cerita kasih-Nya. Suka dan duka hanyalah variasi 

semata. Jika dahulu manusia membagi pengalaman hidupnya 

melalui bincang sapa, surat, temu keluarga, canda ria, 

silaturahmi, arisan, dan reuni, generasi putra putriku lebih 

memilih mengungkapkannya melalui telepon, email, chatting, 

whatsapp, teleconference, instant messanger, media sosial, 

dan cara elektronik lainnya. Pesan tetap terkirim. Komunikasi 

tetap berjalan. Interaksi tetap ada dan terus berlangsung. 
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Cerita tetap tersampaikan. Namun aku merasa ada yang hilang 

daripadanya….. 

 Ketika aku bertatap mata dengan Opa Oma, atau Mbah 

Kakung dan Mbah Putri yang sedang bercerita, perasaan 

hatiku selalu bercampur aduk. Ada perasaan kagum akan 

pengalaman yang mereka alami, di tengah-tengah perasaan 

khawatir seandainya aku tak mampu menghadapi hal serupa. 

Ada perasaan bangga aku menjadi bagian dari keturunan 

mereka, sambil merasa cemas apakah aku bisa mewarisinya. 

Ada perasaan senang, karena begitu menarik kisah hidupnya, 

pada saat yang bersamaan aku takut cerita itu adalah teguran 

atau sindiran mereka padaku. Semua warna warni perasaan 

itu mengasah kepekaan suara hatiku, menanamkan rasa 

empatiku, menyadarkan keberadaan diriku, menghilangkan 

ketakutanku akan dunia, dan membangkitkan semangatku 

untuk berbuat sesuatu. Pada saat itulah, aku merasa dan 

percaya bahwa dalam segala kesukaan maupun kedukaan 

yang kualami, Sang Maha Kasih senantiasa berada di sisiku. 

 Aku merasa misteri tatapan mata itu tak dirasakan oleh 

generasi putra-putriku dan teman-temannya. Ikatan kebatinan 

dan kehadiran Tuhan melalui peristiwa tersebut terasa sirna 

ditelan kepraktisan berkomunikasi melalui media masa kini. 

Suara hati yang tak terasah karena absennya tatapan wajah 

mengurangi kepekaan empati pada generasi saat ini. Tak 

dapat aku mengerti bagaimana mereka yang banyak 

menciptakan hoaks atau berita bohong dan menyebarkannya, 

mampu mengalahkan teriakan suara hati yang melarangnya. 

Tak dapat aku mengerti pikiran orang-orang yang 
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menggunakan kata-kata kotor dan kasar berdiskursus di dunia 

maya merasa bangga atas perbuatannya. Tak dapat pula aku 

mengerti begitu banyak teriakan-teriakan menyakitkan orang 

lain di ranah publik yang mengadudomba, disampaikan oleh 

para cerdik cendikia tanpa sedikitpun menyesalinya atau 

memang mungkin kacamataku yang salah. Mungkin di masa 

kini semua itu lumrah adanya, karena setiap orang berhak 

untuk menyampaikan apapun yang ingin dikatakan tanpa 

harus khawatir akan akibat yang ditimbulkannya. 

 Oh, aku begitu rindu akan cerita Opa Omaku. Aku 

begitu kangen akan kisah kehidupan Mbah Kakung dan Mbah 

Putriku. Sayang aku tak sempat merekamnya ketika itu, 

karena memang belum ada karya manusia yang dapat 

menyimpannya. Semua itu hanya ada dalam memori 

kepalaku, yang bisa kubagikan kepada orang-orang di 

sekitarku…. untuk mengobati rasa rinduku pada cerita kakek 

nenekku. 
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Rahmat Tersembunyi di Balik 

Covid-19  
 

RD. Semuel Sirampun 
Ketua Komisi Komsos Keuskupan Agung Makassar, 

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

Pada hari Komunikasi Sosial sedunia tahun 2020, Paus 

Fransiskus mengangkat pesan yang sangat penting untuk 

direnungkan dan diberi perhatian oleh semua orang 

khususnya orang Katolik yakni “Hidup menjadi Cerita”. Paus 

Fransiskus mau mengingatkan umat bahwa kebiasaan baik 

yang seharusnya dibudayakan dalam hidup terkait dengan hal 

iman dan moral adalah mengisahkan dan menceritakan 

peristiwa hidup dengan memberi pesan supaya setiap orang 

baik yang bercerita maupun yang membaca, mendengar dan 

menyaksikannya lewat video-video singkat, dapat memetik 

buah-buah permenungan dari kisah-kisah yang diceritakan. 

Untuk menguatkan pesannya, Paus mengutip satu ayat 

dari kitab keluaran (Kel. 10:2)…”dan supaya engkau dapat 

menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku 
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mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat 

mana yang telah Kulakukan di antara mereka, supaya kamu 

mengetahui bahwa Akulah Tuhan...” Perjanjian Lama 

merupakan kisah atau cerita perjalanan sejarah bangsa Israel 

yang diberi nuansa iman dalam relasi tokoh sejarah, tokoh 

beriman bangsa Israel dengan Yahwe. Kisah dan cerita inilah 

yang diceritakan turun temurun dan akhirnya dibukukan 

menjadi Kitab Suci. Bagi Paus Fransiskus pola bercerita dan 

kisah yang diurai adalah hal-hal yang sangat penting untuk 

dilanjutkan dan dibudayakan dalam seluruh peristiwa hidup.  

Setiap hari sesungguhnya ada begitu banyak kisah yang 

menarik untuk diceritakan kepada siapapun. Kisah-kisah hidup 

yang diceritakan baik suka maupun duka, pengalaman-

pengalaman iman dan moral memberi banyak inspirasi hidup 

bagi banyak orang, sehingga dari saat ke saat hidup ini makin 

berkualitas dan makin banyak orang hidup secara bijaksana. 

Dan akhirnya manusia makin menemukan arti hidup bersama 

Tuhan dan sesama.  

Salah satu hal yang sangat menarik untuk dikisahkan 

dan diceritakan pada tahun 2020 ini adalah pergulatan dan 

perjuangan hidup manusia di tengah-tengah pandemi Covid-

19. Tidak ada yang meramalkan bahwa akan terjadi pandemi 

Covid-19 di seluruh dunia dan tidak terkecuali juga terjadi di 

Indonesia.  

Virus Corona itu datang mengancam kehidupan 

manusia dan mengacaukan tatanan seluruh kehidupan 

manusia. Setiap hari ada puluhan ribu orang yang terpapar 

Virus Corona dan setiap setiap hari di seluruh dunia ada 
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puluhan ribu nyawa manusia melayang khususnya orang yang 

lanjut usia, serta orang yang berpenyakit kronis sebagai 

penyakit penyerta. Pandemi Covid-19 tidak hanya 

mengganggu kesehatan manusia, tetapi juga mengacaukan 

rencana manusia dan perekonomian negara. Banyak orang 

kehilangan pekerjaaan, sehingga hal itu menimbulkan masalah 

baru yakni ancaman kelaparan.  

Oleh karena itu, Pemerintah masing-masing negara 

mengambil kebijakan-kebijakan penanganan untuk memutus 

mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini. “Stay at 

home” adalah istilah yang paling populer untuk mencegah 

makin menyebarnya virus Corona ini. Segala sesuatu dilakukan 

dan dikerjakan dari rumah. Pegawai mengerjakan tugas dari 

rumah dan tidak harus ke kantor, anak-anak sekolah belajar 

on line dari rumah bahkan ujian dari rumah, dan beribadah 

pun dilakukan di rumah masing-masing dengan mengikuti 

ibadah live streaming. Prinsipnya tinggal di rumah 

mengerjakan sesuatu yang berguna sambil menjaga 

kesehatan.  

Meskipun banyak hal yang bisa dikerjakan dan 

dilakukan di rumah, tetapi  hasilnya tidak maksimal dan tetap 

banyak kekurangan misalnya perayaan-perayaan iman. 

Memang selama pandemi Covid-19 perayaan-iman dapat 

diikuti lewat live streaming dan ada banyak channel yang bisa 

dibuka untuk mengikuti perayaan iman seperti Perayaan 

Ekaristi sesuai dengan kemauan dan waktu dari masing-

masing umat. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang yakni 

perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Umat tidak bisa 
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menyambut Tubuh Tuhan. Umat beriman tidak ke gereja demi 

physical distancing. Konsekuensinya dengan tidak menyambut 

komuni berarti physical distancing dengan Yesus juga. 

Pertanyaannya apakah memang demikian? Banyak yang 

mengatakan walaupun kami bisa mengikuti Ekaristi live 

streaming, tetapi ada sesuatu yang tidak lengkap dan ada 

sesuatu yang kurang yakni perjumpaan Sakramental dengan 

Yesus. Sebagian umat mulai pesimis, jangan-jangan virus 

Corona juga datang untuk memisahkan relasi pribadi dengan 

Tuhan, karena adanya pembatasan-pembatasan untuk 

mengungkapkan iman kita.  

Namun sebagaian umat lainnya mengungkapkan 

bahwa komuni kerinduan menimbulkan kerinduan iman yang 

makin dalam kepada Yesus. Bahkan Kerinduan iman seperti ini 

justru menumbuhkan harapan yang kokoh dan iman yang 

teguh, sehingga meskipun pandemi Covid-19 memang 

mengacaukan banyak sisi dari kehidupan umat, tetapi iman 

yang teguh tidak akan goyah dengan adanya virus seperti ini. 

Justru di balik peristiwa yang mengguncang dunia ini ada 

rahmat yang tersembunyi yang bisa dialami oleh umat dan 

masyarakat.  

Umat dan masyarakat memang menjaga jarak secara 

fisik satu dengan sesama yang lain, tetapi justru banyak di 

antara mereka yang makin tergugah rasa kemanusiaannya. 

Umat beriman tidak dapat ke gereja demi membatasi kontak 

fisik dengan yang lainnya, tetapi iman tetap tumbuh. Umat 

menghayati imannya secara baru di tengah-tengah keluarga. 

Mungkin selama sebelum pandemi, masing-masing anggota 
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keluarga pergi ke gereja sesuai dengan mood-nya masing-

masing, tetapi dengan mengikuti misa live streaming mereka 

bisa duduk bersama dalam suasana doa mengikuti misa 

dengan penuh kerinduan dan penuh penghayatan. Dengan 

kata lain, mereka tetap menghayati kehadiran Allah secara 

rohani dalam diri mereka dan keluarga. Iman akan Allah 

dihayati secara baru. Allah dialami bukan hanya ketika berada 

di rumah ibadah atau gereja, tetapi Allah sungguh hadir makin 

dekat dengan umatnya khususnya Dia hadir di tengah-tengah 

keluarga umat beriman.  

Di media sosial sangat tampak bagaimana keluarga 

keluarga kristiani secara serius dan khusuk mengikuti 

perayaan Ekaristi, misalnya secara serius mempersiapkan 

tempat yang layak, ada meja kecil dengan hiasan seperti ‘Altar 

kecil’ dengan meletakkan lilin, salib, dan bunga-bunga. Mereka 

mengenakan pakaian rapih, bersih dan khusuk, ada doa 

pribadi sebelum dan sesudah merayakan Ekaristi.  

Dari postingan-postingan di media sosial itulah 

ditunjukkan bahwa iman tidak lemah dan mati meskipun 

Corona mengancam aktivitas kehidupan umat dan masyarkat. 

Sekali lagi ada rahmat yang tersembunyi yang dialami oleh 

umat beriman yang tetap meneguhkan iman di tengah 

pandemi Covid-19. Kita berharap wabah ini segera berlalu, 

karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan punya 

banyak cara untuk menyertai dan melindungi ciptaan-Nya. 

Kesempatan ini menjadi saat yang baik juga untuk berbenah 

diri dari kesembongan, dan makin mengakui kebesaran Allah 

sang penyelenggara hidup. 
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Luka Kemanusiaan yang 

Disembuhkan 
 

Puspitasari 
Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

Hari-hari ini kita disodori rangkaian kisah yang bermula 

dari kisah tentang seorang bernama George Floyd. Floyd 

ditangkap, karena dugaan menggunakan uang palsu saat 

berbelanja. Dan dalam penangkapan yang dilakukan oleh 

Derek Chauvin dan kawan-kawan, ada kisah tentang 

kekerasan yang terjadi. Chauvin menekan leher Floyd hingga 

ia tewas meskipun sejumlah orang di sekitar sudah berusaha 

mengingatkan untuk menghentikan tindakan kekerasan 

tersebut.  Floyd tewas satu jam kemudian. Dari satu kisah 

beranjak pada kisah lainnya, yaitu tentang kekuatan media 

sosial.  

Kisah berikutnya dimulai berkat media sosial yang 

menjadi ruang publik tempat video pada saat kejadian 

diviralkan. Ruang publik bernama media sosial tersebut 
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menegaskan bahwa ada luka kemanusiaan yang ditorehkan 

pada seorang kulit hitam bernama Floyd. Ada luka 

kemanusiaan yang diduga bersumber pada rasisme, pada 

kebencian terhadap orang kulit berwarna. Luka akibat adanya 

sikap menegasikan atau meniadakan perbedaan. 

Kisah masih berlanjut dengan kisah tentang solidaritas 

sosial. Kemarahan massa pada luka kemanusiaan yang 

bersumber pada rasisme, memuncak pada tindakan unjuk 

rasa. Serangkaian unjuk rasa terjadi di seantero negeri dan 

bahkan menular pada negara-negara lainnya diantaranya 

adalah Belgia, Inggris dan Denmark.  

Pengisahan tentang solidaritas sosial tersebut 

memunculkan kisah-kisah lama yang sebelumnya tidak banyak 

diketahui umum. Salah satunya adalah kisah tentang Edward 

Colston yang patungnya dirobohkan dalam aksi unjuk rasa 

yang terjadi di Inggris. Siapakah Colston? Colston adalah 

seorang berkebangsaan Inggris yang pada abad ke-17 memiliki 

perusahaan yang unik, Perusahaannya dikenal merupakan 

satu-satunya yang bisnisnya bertumpu pada perdagangan 

budak sebagaimana dilansir Kompas (8/6/2020). Dengan 

demikian dirobohkannya patung Colston merupakan simbol 

perlawanan terhadap rasisme. Black Lives Matter menjadi 

slogan yang diungkapkan secara kuat dalam sepanjang aksi 

demonstrasi pasca tewasnya Floyd di tangan Chauvin.  

Perusakan patung tidak hanya terjadi di Inggris 

melainkan juga di Belgia. Patung Raja Leopold II dirusak 

sebagai simbol atas kemarahan massa pada tindakan 

kekerasan yang dilakukannya sepanjang hidupnya. Leopold II 
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dikenal sebagai raja yang mengedepankan aksi kekerasan yang 

sangat kejam dan pemerintahannya secara tidak langsung 

dianggap bertanggung jawab terhadap kematian jutaan warga 

Kongo (Kompas, 8/6/2020). 

Dari peristiwa itu, dapat ditangkap ada berbagai luka 

kemanusiaan yang ditorehkan dalam sejarah kemanusiaan. 

Sejarah itu menorehkan tinta merah tentang kekerasan, dan 

kekerasan atas nama apapun, terutama, karena alasan 

menodai hakekat kemanusiaan itu sendiri merupakan hal yang 

menurut Paus Fransiskus diceritakan kembali kepada kita, agar 

kita dapat memahami  dan mengetahui siapa diri kita. Satu 

kisah demi kisah terhubungkan satu dengan yang lain, 

sehingga membentuk pemaknaan luar biasa mendalam 

tentang bagaimana kemanusiaan ditenun dalam rupa-rupa 

tindakan. 

Seluruh kisah tersebut nampaknya ada di bagian dunia 

di luar sana, bukan di negeri Indonesia. Akan tetapi apakah 

luka kemanusiaan itu hanya singgah pada negara-negara di 

luar sana, tanpa segorespun jejaknya di Indonesia? Tentu 

tidak. Setiap bulan Mei kita diingatkan tentang tragedi yang 

terjadi pada tahun 1998. Tragedi kemanusiaan yang 

menempatkan nyawa manusia bukan sebagai hal yang 

berharga. Tragedi yang membuat ribuan orang tewas karena 

dibakar dan ditembak dalam dua peristiwa beruntun: 

peristiwa Trisakti dan peristiwa penjarahan yang disertai 

dengan penistaan pada kemanusiaan.  

Luka-luka itu tentu menyedihkan. Bahkan 

menyakitkan. Karena luka-luka tersebut bukan hanya luka fisik 
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yang menggores badan kita, melainkan luka itu menggores 

memori dan kesadaran kita akan kemanusiaan yang diabaikan. 

Kemanusiaan yang direnggut.  

Namun, kisah tidak berhenti pada tragedi. Tidak 

berhenti pada meratapi luka-luka pada kemanusiaan. 

Dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa ada berbagai kisah dari 

setiap masa yang memiliki sebuah “mesin tenun”. Mesin 

tenun itulah yang menenun hal-hal baik yang tersembul dari 

pengisahan tentang luka. Mesin tenun itu selalu memunculkan 

ada  dan bahkan banyak orang-orang baik yang memberikan 

perlawanan, membuat perbedaan dan mengubah warna 

kegelapan yang menyuramkan menjadi warna yang terang dan 

memberi harapan. Dalam kisah Floyd, kita melihat ada begitu 

banyak orang yang berangkulan satu dengan yang lain, karena 

menyadari bahwa kita semua bersaudara sebagai sesama 

makhluk ciptaan Tuhan. Hitam dan putih bergandengan 

tangan. Mereka yang kulit putih keluar dari cangkang dan 

berani mengungkapkan perasaan solidaritas kepada mereka 

yang selama ini dianggap terpinggirkan, termarginalisasi entah 

karena warna kulit, agama, maupun pendidikan yang rendah. 

Dalam kisah Tragedi Mei, kita menemukan ada Tim 

Relawan untuk kemanusiaan yang melakukan solidaritas 

kepada para korban dengan melakukan pendataan, 

pendampingan dan advokasi. Pun ada Tim Gabungan Pencari 

Fakta yang kemudian terbentuk berkat dorongan berbagai 

kelompok masyarakat sipil yang menginginkan adanya 

perubahan pemaknaan terhadap kemanusiaan.  
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Paus mengatakan bahwa akan ada sosok “para 

pahlawan” yang dapat mewujudkan mimpinya menghadapi 

situasi sulit, melawan kejahatan dalam kehidupan sehari-hari  

dalam setiap kisah yang muncul. Sosok-sosok itu hadir karena 

mereka didorong oleh sebuah kekuatan yang membuat 

mereka berani, yaitu kekuatan cinta kasih. 

Benar bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada para 

pemeran dalam kisah kehidupan, kepada saudara dan saudari 

kita, ketika kita mengisahkan tentang keburukan, kita dapat 

belajar untuk memberikan ruang untuk penebusan, karena di 

tengah keburukan, kita dapat mengenali kembali dinamisme 

kebaikan dan memberikannya ruang untuk hadirnya 

kemanusiaan secara utuh. 
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Pegiat Komsos: 
Pencerita Kabar Baik secara 
Profesional 
Refleksi atas Pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi 
Sosial Sedunia yang ke-54 
 
RD. Anthonius Steven Lalu 
Sekretaris Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 
 

Pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial 
sedunia tahun 2020 sungguh kaya makna, inspiratif dan sarat 
pesan. Sebagai pegiat komisi Komunikasi Sosial (KomSos)saya 
ingin menulis kembali pesan Paus, secara singkat dan 
sederhana, jika dialamatkan secara khusus kepada para pegiat 
KomSos. 
 
Menulis Kembali Pesan Paus 

“Teman-teman pegiat KomSos Indonesia”, terima kasih 
sudah bersedia terlibat dalam Karya Gereja di bidang KomSos. 
Kalian hebat dan setia. Tahun ini saya mau mengajakmu 
bermenung tentang cerita. Cerita itu bagian tak terpisahkan 
dalam hidup, karena manusia itu punya cerita, pencerita dan 
suka bercerita. Sejak kecil kita sudah mendengar cerita yang 
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penuh dengan pesan-pesan yang membentuk kita. Karena itu 
kita perlu selalu menghirup kebenaran dalam cerita-cerita 
yang diceritakan kepada kita di setiap zaman.   

Teman KomSos, cerita itu selalu menarik dan berefek 
kuat dalam memengaruhi manusia. Di tangan orang 
bermotivasi tulus penuh kasih, cerita akan mendamaikan dan 
mempersatukan. Sebaliknya di tangan orang berhati bulus 
bermotif kekuasaan, cerita akan mendatangkan perpecahan 
dan kehancuran. Sejarah sudah membuktikan, sejak zaman 
Adam dan Hawa, cerita berbentuk godaan, bujukan jahat dan 
hasutan menghantar manusia ke dalam dosa. Sementara di 
setiap zaman ada cerita-cerita tokoh pahlawan pemberani dan 
menjadi panutan. Cerita tentang mereka sungguh inspiratif 
dan membawa kebaikan bagi kehidupan banyak orang. Di 
tangan para pegiat KomSos, kiranya cerita-cerita 
mendamaikan dan mempersatukan, karena diceritakan terus-
menerus untuk meneguhkan dan menguatkan iman umat 
beriman. 

Teman KomSos terkasih, inspirasi utama kita dalam 
bercerita adalah Kitab Suci. Inilah Cerita dari segala cerita. Di 
sana diceritakan cerita tentang Allah Sang pencerita utama 
yang membangun relasi Kasih dengan umatNya sepanjang 
sejarah dari generasi ke generasi. Tindakan Kasih Allah ini 
terus diceritakan: Supaya Engkau dapat menceritakan kepada 
anak cucumu (Kel 10:2). Yesus pun menjadi pencerita utama 
tentang Sang Bapa dengan cerita-cerita hidup sehari-hari. 
HidupNya di dunia menjadi cerita, sehingga setiap cerita 
manusia menjadi bernilai. Cerita hidup manusia dibaharui oleh 
cerita Yesus Sang Allah yang menjadi manusia. Karena itu 
setiap cerita, yang buruk sekalipun tetap berharga dan bernilai 
bila ditempatkan dalam Kasih. Apalagi kalau cerita ini 
diceritakan kepada Allah, maka kita masuk ke dalam tatapan 
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CintaNya yang berbelas kasih kepada kita dan orang lain. 
Bersama-Nya, kita dapat menyimpul kembali jalinan 
kehidupan, menjahit kembali yang putus dan terbelah. 

  
Amanat Pesan Paus untuk Umat terlebih Pegiat KomSos 

Membaca dan menuliskan Kembali pesan Paus, 
mengarahkan kita pada apa yang kira-kira diamanatkan pesan 
ini untuk umat terutama pegiat KomSos: 
a. Pegiat KomSos wajib belajar dari Kitab Suci; cerita dari 

segala cerita dan dari pelbagai cerita baik.  
Fokus pada content (isi), atau pesan yang hendak 

disampaikan biasanya menjadi prinsip para pegiat KomSos 
dalam menjalankan tugas pewartaan lewat media 
komunikasi. Bapa suci mengamanatkan supaya Kitab Suci 
sebagai cerita dari segala cerita menjadi pusat inspirasi 
cerita-cerita pewartaan para pegiat KomSos.  

Kitab Suci yang berisi cerita tentang Allah dan 
hubungan kasihNya dengan umat Israel dan Yesus Kristus 
yang memproklamasikan cintaNya, hendaknya dijadikan 
sebagai fokus inspirasi nilai pewartaan di media KomSos. 
Selain Kitab Suci, Paus Fransiskus juga mengamanatkan 
supaya para pegiat KomSos belajar dari cerita-cerita 
kesohor para penulis terkenal yang sudah teruji sebagai 
cerita baik. Cerita-cerita ini sudah teruji memberi efek baik 
bagi manusia dan daripadanya kita harus hirup 
kebenarannya untuk dijadikan sebagai isi pewartaan di 
zaman new normal life ini. 

 
b. Hidup adalah Cerita: Pegiat KomSos tidak akan pernah 

kehabisan Cerita 
Yesus menggunakan cerita hidup sehari-hari dan 

menjadikan cerita hidupNya sebagai cerita utama 
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penyelamatan. Karena itu, Paus menyatakan betapa hidup 
menjadi cerita. Kalau demikian, semua orang yang 
berkehendak baik dalam karya KomSos Gereja, 
teristimewa para pegiat KomSos tidak pernah akan 
kehabisan cerita. Cerita hanya mungkin habis kalau hidup 
tidak lagi menjadi cerita atau hidup tidak ada lagi. Selama 
masih hidup ada saja yang layak diceritakan. Apalagi Paus 
mengamanatkan betapa setiap cerita itu bernilai.  

Cerita kita diangkat ke tataran ilahi ketika Yesus Sang 
Putera Bapa menjadi cerita yang sama seperti kita 
manusia. Cerita kita yang mungkin kurang menarik, 
menyedihkan, atau buruk, bila diceritakan dengan kasih 
akan menjadi bernilai.  

 
c. Setiap Pegiat KomSos dipanggil menjadi Pencerita Kabar 

Baik kepada Sesama 
Amanat Paus yang sangat jelas dari seluruh pesannya 

memanggil setiap orang terlebih para pegiat KomSos 
untuk menjadi pencerita kabar baik kepada sesama. Cerita 
dapat diceritakan lewat perjumpaan langsung, tetapi cerita 
juga dapat diceritakan lewat media komunikasi sosial. 
Cerita-cerita baik diceritakan dalam aneka platform media 
sosial yang sangat akrab digunakan umat manusia. Apalagi 
di era Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, 
media sosial telah menjadi sarana untuk saling terhubung 
satu dengan yang lain. Bahkan untuk kegiatan 
peribadatan, media KomSos sungguh berperan sangat 
penting. Lewat pesan ini, Paus Fransiskus meneguhkan 
karya para pegiat KomSos dan mendorong supaya semakin 
banyak menceritakan kabar baik kepada sesama supaya 
dunia ini dipenuhi dengan cerita-cerita baik yang saling 
diceritakan.  
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d. Setiap Pegiat KomSos dipanggil menjadi pencerita 
kepada Allah 

Paus Fransiskus mengajak setiap orang, apalagi 
seorang pegiat KomSos untuk tidak berhenti bercerita 
hanya kepada sesamanya. Ia dipanggil membuka diri 
bercerita kepada Allah. Bercerita kepada Allah membuat 
kita dimasukkan dalam tatapan KasihNya yang maha 
kudus. Dengan demikian, kita boleh menenun kembali 
jalinan-jalinan relasi yang putus dan terbelah dengan 
Tuhan dan dengan sesama. Setiap pegiat KomSos 
diharapkan bukan hanya sibuk melayani umat beriman 
tetapi terlebih memperdalam spiritualitas pastoral 
KomSos. 

 
Membangun Komitmen sebagai Pegiat KomSos Pembawa 
Kabar Baik di Indonesia 

Merefleksikan pesan Paus Fransiskus pada Hari 
KomSos Sedunia yang 54 tahun 2020 membawa kita, 
teristimewa pegiat KomSos Indonesia untuk membangun 
beberapa komitmen dalam rangka menjadi pelayan pastoral 
KomSos sesuai harapan Gereja:  

 
a. Pegiat KomSos: Pencerita yang mulai dengan “apa yang 

ada” 
Komitmen pertama yang harus dibangun oleh setiap 

pegiat KomSos di Indonesia adalah mulai menceritakan 

kabar baik! Mulai dengan “apa yang ada”, bukan dari apa 

yang tidak ada. Dalam pengalaman, ada komisi KomSos 

yang memiliki sumber daya manusia, tetapi kurang fasilitas 

pendukung. Akhirnya tidak melakukan apa-apa dengan 

alasan tidak ada alat atau minim fasilitas. Sementara 
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pengalaman nyata banyak teman pegiat KomSos yang 

membangun komitmen kuat untuk mulai bercerita dengan 

apa yang ada, kemudian boleh tetap menyampaikan 

pesan, meski dipenuhi dengan pelbagai kekurangan secara 

teknis. Apa yang penting ialah pesan sudah disampaikan; 

cerita sudah dibagikan dan reaksi pendengar pasti akan 

sangat membantu dalam perbaikan demi perbaikan. 

 

b. Pegiat KomSos: Pencerita rendah hati yang terus belajar 
Komitmen kedua yang harus dibangun oleh para pegiat 

KomSos di Indonesia adalah sikap rendah hati dan terus 
belajar. Para pegiat KomSos tidak pernah boleh berhenti 
belajar dan mengajukan pertanyaan. Teknologi terus 
berkembang, para pegiat KomSos pun harus berkomitmen 
untuk mengikuti perkembangan dan bersedia untuk terus 
membaharui diri lewat pelbagai pertemuan dan pelatihan 
baik secara internal maupun eksternal. Di masa pandemi 
Covid 19 ini, kesempatan berlatih makin terbuka lewat 
pelbagai pelatihan secara online. 

 
c. Pegiat KomSos: Pencerita Kabar Baik yang siap bekerja 

sama dan berbagi 
Komitmen ketiga yang harus dibangun ialah Siap 

bekerja sama dan membangun jaringan. Kerja sama dan 
jaringan yang pertama-tama diharapkan adalah jaringan 
internal antar komisi atau pegiat KomSos entah di tingkat 
keuskupan, maupun paroki. Merasa paling hebat sendiri 
dengan aneka fasilitas berlimpah dan sumber daya 
manusia yang banyak, tentu tidak sedang menceritakan 
komitmen untuk menjadi pencerita kabar baik. Komisi 
atau pegiat KomSos yang merasa hebat sendiri dan tidak 
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peduli pada sesama komisi atau pegiat KomSos lain, 
rasanya kurang sukses berkarya dalam spiritualitas 
pastoral KomSos. 

Komisi atau pegiat KomSos yang merasa paling hebat 
sendiri dan tidak bersedia bekerja sama dengan komisi 
atau pegiat KomSos yang belum memiliki karya-karya 
besar, tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dan 
solidaritas dalam karya di bidang KomSos. Karena itu 
komisi dan pegiat KomSos di Indonesia apalagi di masa 
kenormalan baru ini diharapkan membangun komitmen 
untuk saling membantu, saling bekerja sama dan saling 
berbagi dalam pelbagai bidang. 

 
d. Pegiat KomSos: Pelayan Pastoral Komunikasi Sosial yang 

Profesional dan Konsisten  
Komitmen keempat yang harus dibangun seluruh 

pegiat komisi KomSos di Indonesia adalah menjadikan diri 
sebagai pelayan pastoral KomSos yang profesional dan 
konsisten. Profesionalisme sungguh menjadi sebuah 
tuntutan. Sebuah Misa live streaming misalnya harus 
dikerjakan secara serius dan profesional. Karya ini bukan 
dikerjakan sekedar saja atau dilihat sebagai tempelan atau 
tambahan, melainkan harus dikerjakan secara profesional; 
termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga dan 
manajemennya harus menunjukkan perkembangan 
menuju sebuah cara berpastoral yang makin profesional 
dan konsisten. Sengaja konsistensi disebutkan secara 
tersendiri, meskipun boleh digolongkan sebagai bagian 
dari profesionalisme, karena konsistensi sungguh sangat 
penting dalam karya pastoral KomSos. Banyak orang 
mampu memulai sebuah karya di bidang media sosial, 
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tetapi tidak konsisten menjaga, memelihara dan 
membaharui secara rutin dan konsisten.  

 
Pesan Paus Fransiskus untuk Hari KomSos Sedunia ke 54, 

sudah dibaca dan direnungkan umat beriman, terlebih para 

pegiat KomSos Indonesia. Bapa Suci sungguh berharap agar 

kita semua, terutama para pegiat KomSos boleh menjadi 

pencerita-pencerita kabar baik, sehingga semakin terciptalah 

dunia yang penuh dengan cerita-cerita baik. 
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Literasi Media  

Penyambung Cerita Baik 

yang Terputus 
 

Errol Jonathans 
CEO Suara Surabaya Media, 

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

Mencermati tajuk pesan Paus Fransiskus untuk Hari 

Komunikasi Sosial Sedunia ke-54 tahun 2020, “Hidup menjadi 

Cerita - Menjahit kembali yang putus dan terbelah”, 

menyiratkan kecemasan Bapa Suci tentang relasi umat 

manusia yang disharmoni. Paus menghendaki agar umat 

manusia menyambung kembali relasi yang terputus, dan 

merestorasi persekutuan yang terbelah. Caranya dengan 

membagikan cerita yang baik supaya tidak tersesat, cerita 

yang membangun bukan menghancurkan, dan cerita yang 

menemukan kembali akar dan kekuatan untuk bergerak maju 

bersama.   



30 | Hidup Menjadi Cerita 

Bila diurai dari aspek komunikasi ada dua hal penyebab 

disharmoni umat manusia: 1) Miskomunikasi dan 2) 

Disinformasi. Miskomunikasi adalah kesalahan pengertian, 

karena respon komunikan berlawanan dengan maksud 

komunikator. Prinsip komunikasi mengajarkan, harmoni 

antara komunikator dengan komunikan akan tersambung bila 

keduanya mencapai kesamaan frame of reference dan field of 

experience. Sedangkan Disinformasi berujud informasi palsu 

yang sengaja disebarkan untuk menipu.    

 Dalam konteks Indonesia, bisa diduga trend digitalisasi 

teknologi komunikasi dan media ikut andil melahirkan 

miskomunikasi dan disinformasi. Apalagi perkembangan New 

Media (seperti seluler, internet, media sosial), terbukti lebih 

pesat dibandingkan kemampuan khalayak memakainya. Gara-

gara khalayak tidak paham karakter media baru, dampak 

buruk yang bisa ditimbulkannya juga tidak dipahami. 

Contohnya kegagalan menapis peredaran berita bohong 

(Hoax) dan berita palsu (Fakenews).     

 Oleh karena itu, data peta penggunaan teknologi 

digital di Indonesia berikut ini, dapat menggambarkan potensi 

miskomunikasi dan disinformasi. Menurut Ceidata.com 

pelanggan seluler indonesia tahun 2018 sebesar 319 juta 

orang. Sementara Digital Around The World 2019 mencatat, 

dari  268,2 juta penduduk Indonesia, 150 juta (56%) 

menggunakan media sosial. Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) menambahkan, jumlah netter di 

Indonesia tembus 171 juta jiwa (64.8%). Dapat dibayangkan 
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potensi jumlah konsumen dan produsen yang kemungkinan 

terpapar hoax dan fakenews. 

 Di sisi lain, Menurut Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI (Kemenkominfo), sekitar 800.000 situs di 

Indonesia telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. 

Kominfo juga telah mengidentifikasi dan meverifikasi 3.901 

informasi hoax antara Agustus 2018 sampai November 2019. 

Sementara Badan Intelijen Negara (BIN) merangkum, di tahun 

2018 informasi hoax mencakup 60% dari konten media sosial 

di Indonesia. 

 Sebenarnya jauh sebelum marak di internet dan media 

sosial, media mainstream  (koran, radio dan TV), ditengarai 

memelopori kelahiran hoax, fakenews, bahkan Yellow 

Journalism (jurnalisme sensasi). Karena sebagian besar media 

mainstream menyokong adagium klasik jurnalisme: ‘Bad news 

is good news’, kabar buruk adalah berita bagus. Adagium ini 

digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan 

kepentingan komersial, tanpa peduli dampak buruknya bagi 

publik. Adagium ini sekarang sudah menulari online media.   

 Terkait dengan berita bohong dan palsu, peneliti Marc 

Trussler dan Stuart Soroka pernah membuat percobaan di 

Universitas McGill di Kanada, tentang bagaimana orang 

berhubungan dengan berita. Mereka membuktikan teori ‘bias 

negatif’, yaitu istilah psikolog tentang rasa lapar kolektif 

manusia untuk mendengar dan mengingat berita buruk. Orang 

ternyata merespons lebih cepat kata-kata negatif. 

 Dampak informasi bohong dan berita palsu, khususnya 

yang berkembang di media baru, akhirnya menjadi bom waktu 
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yang memicu konflik pribadi, friksi sosial, rasisme, radikalisme, 

permusuhan, kebencian, hingga SARA (Suku, Agama, Ras, 

Antar agama dan golongan). Akibatnya persatuan dan 

pluralism di Indonesia terbelah dan terputus.  

 Penerapan ‘kabar buruk adalah berita bagus’ seakan 

menjadi referensi dan pembiasaan bagi khalayak pengguna 

media baru. Mereka langsung percaya pada informasi dan 

berita yang beredar di media sosial. Syaraf kritis mereka 

seakan lumpuh, dan tidak berinisiatif mengklarifikasi 

kebenarannya. Bahkan informasi yang belum pasti benar itu 

cepat-cepat disebar dan diviralkan.    

  

Anti virus: literasi media 

 Bila dirunut sumbernya, penyebab semua kegaduhan 

ini, karena produsen dan konsumen informasi tidak 

mempunyai anti virus yang disebut: literasi media. Literasi 

media adalah ukuran kemampuan untuk memahami, 

menganalisa, dan mendekonstruksi pencitraan media. Untuk 

khalayak yang tidak terliterasi, mereka dikategorikan belum 

melek media serta gagal paham cara media dikonstruksi dan 

diakses. Kalaupun ada yang paham literasi media tetapi gemar 

memroduksi informasi bohong dan berita palsu, maka 

motifnya tentu negatif dan diduga sedang melaksanakan 

agenda setting demi kepentingan tertentu.    

 Yang disayangkan, Gereja Katolik sebenarnya punya 

anti virus ampuh untuk menguatkan literasi umat. Yaitu 3 

dokumen komunikasi sosial yang belum tersosialisasi dan 

terliterasi secara merata. Padahal Gereja Katolik sangat 
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percaya, kesejahteraan umat manusia sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan komunikasi. Dokumen tersebut adalah: 1) 

Dekrit Konsili Vatikan-II, “Inter Mirifica”, sebagai landasan 

ideal dan hukum komunikasi sosial (4 Desember 1963). 2) 

Dokumen Instruksi Pastoral “Communio et Progressio” (23 

Mei 1971), yang menjadi petunjuk pelaksanaan dokumen 

pertama. 3) Dokumen Instruksi Pastoral “Aetatis Novae” 

(Terbitnya Suatu Era Baru), yang merespon era internet dan 

media baru. Dewan Kepausan Untuk Komunikasi Sosial 

menerbitkannya tanggal 22 Februari 1991.  

 Ketiga dokumen referensial ini sejatinya adalah 

amunisi anti virus yang sangat ampuh memberantas 

rongrongan informasi bohong dan berita palsu. Gereja Katolik 

dengan seluruh mata rantainya hanya perlu memproduksi anti 

virus ini lebih massal, yaitu dengan megelorakan gerakan 

literasi media di seluruh lapisan umat, sebagai solusi 

menegakkan kembali akar dan kekuatan untuk bergerak maju 

bersama.    

 Lembaga Komunikasi Sosial (KomSos) mulai dari strata 

Konferensi Waligereja Indonesia, Keuskupan, Paroki, Stasi, 

Wilayah dan Lingkungan, juga merupakan sindikasi yang 

tangguh untuk mendidik dan melatih umat manusia 

menangkal miskomunikasi dan disinformasi. Meski Komisi 

KomSos bukan satu-satunya lembaga yang harus 

bertanggungjawab tentang literasi media, kita boleh 

berimajinasi seandainya 3 dokumen tadi dihayati seluruh 

umat, dapat dipastikan kerisauan Paus Fransiskus akan 

tereliminasi.  
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 Otokritiknya, lembaga KomSos di seluruh lini hirarki 

Gereja Katolik belum semuanya berdaya dan terkoordinasi 

dengan baik. Kompetensi pegiatnya juga belum seluruhnya 

mumpuni. Namun, kita boleh berharap, ketika seluruh umat 

dan elemen Gereja Katolik berkehendak baik, berusaha 

menjahit kembali relasi umat manusia yang putus dan 

terbelah, pasti tidak ada yang mustahil manakala Tuhan 

berkehendak.  

 Oleh karena itu, agenda awal yang tepat diusulkan, 

ubahlah paradigma “Bad news is good news” menjadi “Good 

news is good news”. Kemudian latih keterampilan manusia 

menyikapi informasi hoax dan fakenews dengan etos ”Saring 

sebelum Sharing”. Sikap ini muaranya diharapkan akan 

menggenapi pesan Injil yang dikutip Paus Fransiskus: “Supaya 

engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu (Kel 10:2)”, 

yaitu cerita-cerita baik yang memuliakan Tuhan, manusia dan 

bumi yang diciptakan Nya.  

 Sekali lagi, Gereja Katolik meyakini, perkembangan 

komunikasi sangat mempengaruhi kesejahteraan umat 

manusia. Untuk itu siapkah umat manusia berubah dan 

mengutamakan komunikasi positif? Siap atau tidak siap, 

sebaiknya ikuti resep futuris Alvin Toffler: “Perubahan tidak 

hanya diperlukan untuk kehidupan, karena perubahan itu 

sendiri adalah kehidupan”.  
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Menoreh Cerita, 

Menjawab Visi Hidup 
 

Gabriel Abdi Susanto 
Jurnalis dan Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

Bagaimana kelak kisah hidup akan diceritakan oleh anak 

cucu kalau mereka tidak tahu visi hidup kita? Kisah hidup 

kita bakal diisi dengan menjawab tentang visi itu terus 

menerus. 

Coba bayangkan momen saat Anda meninggal dan 

dimakamkan. Lihatlah, jenazah Anda terbaring dalam peti 

terbuka. Perhatikan ekspresi wajah Anda. Lihatlah orang-

orang yang menghadiri pemakaman. Berjalanlah perlahan dari 

bangku ke bangku. Lihat wajah mereka. Berhenti di setiap 

orang dan perhatikan apa yang dipikirkan dan dirasakannya? 

Atas kotbah yang diberikan, cermati apa yang 

dikatakan tentang Anda? Apakah Anda menerima semua 

ucapannya? Kalau tidak, perhatikan hambatan apa yang 

merintangi. Hal-hal baik mana dari yang dikatakan tentang diri 
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Anda itu yang mau diterima? Bagaimana rasanya mendengar 

dia berkata-kata begitu? 

Perhatikan sekali lagi wajah-wajah sahabat dan teman 

yang menghadiri pemakaman. Gambarkan semua kenangan 

baik yang akan mereka ceritakan kalau pulang ke rumah usai 

penguburan. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada 

yang ingin Anda katakan pada mereka masing-masing sebelum 

pulang?  

Juga pesan terakhir sebagai jawaban atas pikiran dan 

perasaan mereka terhadap Anda. Jawaban yang mungkin tidak 

akan sampai kepada mereka sekarang ini. Katakanlah dan 

rasakan juga apa akibatnya pada diri Anda? 

Sekarang upacara sudah usai. Bayangkan Anda berdiri 

di atas makam dengan pandangan mengikuti semua sahabat 

pergi meninggalkan kuburan. Bagaimana perasaan Anda? 

Tinjaulah kembali hidup Anda dengan segala pengalaman. 

Apakah semua itu layak dihargai? 

Sadari kembali hidup Anda sekarang. Nyatanya, Anda 

masih hidup dan diberi waktu. Pikirkan, kenangkan diri Anda 

sendiri. Apakah Anda melihat diri sendiri secara lain atau 

berperasaan lain tentang diri sendiri akibat latihan ini? 

 

Bukan “Ngalup” 

Konsiderasi yang dibuat seorang Jesuit India, Pater 

Anthony de Mello itu akan memancing pertanyaan,  kisah apa 

yang hendak kubuat selama sisa hidupku di dunia ini? Apakah 

aku mau membuat cerita indah dan manis atau cerita buruk 

tentang diriku? Jawabannya jelas, cerita manis.  
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Membayangkan kematian bukan berarti ngalup (red : 

Jawa = berpikir mengada-ada seolah-olah menginginkan hal 

itu terjadi), melainkan melatih visi.  Hal itu juga membantu 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun kisah 

hidup yang bermakna. 

Jangan sampai saat usia sudah tak lagi muda, baru 

sadar belum melakukan apa pun yang berarti. Dan baru ngeh 

(Jawa: ingat), bahwa dirinya belum menenun kisah-kisah indah 

yang layak diceritakan kepada anak cucu.  

Oleh karena itu, pesan Paus di Hari Komunikasi Sosial 

Sedunia ke-54 ini relevan sekali. Katanya, “Manusia 

merupakan satu-satunya makhluk yang perlu mengisahkan 

dan mengenakan pada dirinya cerita-cerita untuk menjaga 

hidupnya. Kita tak hanya menenun pakaian, tetapi juga 

menenun cerita. (Bdk. Pesan Paus Fransiskus untuk Hari 

Komunikasi Sosial Sedunia ke-54). 

 

Tujuan Lebih Tinggi 

Pada dasarnya renungan kematian akan membawa 

pada pemahaman tentang tujuan hidup. Tentu kita tidak ingin 

cerita-cerita baik yang dibuat tidak ada isinya. Jangan sampai 

kisah ini sekadar memenuhi keinginan agar orang lain 

mengenang kita sebagai orang baik. 

Kita perlu isi dengan tujuan yang lebih tinggi nilainya. 

Karena itu perlu ada pendasaran kuat.  Santo Ignasius Loyola 

Pendiri Ordo Serikat Jesus  dalam buku Latihan Rohani 

menyebutkan visi kehidupan yang bisa mendasari cerita hidup 

yang dibangun itu disebut Asas dan Dasar.  
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Dia menuliskan, “Manusia diciptakan untuk memuji, 

menghormati, dan melayani Tuhan, dan dengan demikian ia 

memperoleh keselamatan jiwanya. Dan segala sesuatu yang 

lain di dunia diciptakan untuk manusia dan bahwa mereka 

dapat membantunya untuk mencapai tujuan akhir yang 

untuknya manusia diciptakan.” (Spiritual Exercise, 23). 

Visi ini keluar dari kesadaran mendalam akan cinta 

Alllah yang besar. Respon atas cinta itulah yang kemudian 

terwujud dalam pujian, hormat dan pengabdian pada Allah 

selama hidup. Jadi, visi ini mengarahkan kita pada sumber 

kehidupan. 

Hal-hal yang kita putuskan untuk dilakukan sehari-hari 

bisa mendorong kita untuk menjauh dari Allah atau menarik 

lebih dekat pada Allah. Dengan kesadaran akan visi ini, kita 

diajak untuk selalu melihat motivasi segala tindak-tanduk. 

Arahnya agar kita selalu mendambakan dan membiarkan Allah 

merasuki hidup kita.  

David L Fleming dalam What is Ignatian Spirituality? 

menyebutkan, Ignasius melihat Allah sebagai sahabat yang 

selalu hadir, tidak jauh dari hidup manusia. Allah selalu terlibat 

dalam detail hidup manusia. 

Karena itu, perjalanan hidup yang berliku bahkan sulit 

sekalipun tidak bakal menakutkan. Perjalanan yang bisa jadi 

melewati banyak tantangan, kesulitan dan gejolak, sehingga 

hidup kita bisa disebut sebagai sebuah peziarahan.  Peziarah 

bukan pengembara. Juga bukan pelancong karena peziarah 

memiliki tujuan. 
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Menjawab Visi 

Jadi, marilah kita isi hidup dengan perbuatan-

perbuatan yang selalu didasari pada motivasi untuk menjawab 

cinta Allah.  Dia selalu hadir dan terlibat dalam hidup kita 

bahkan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan atau 

tampak suram sekalipun seperti pandemi Covid-19 saat ini.  

Dalam keadaan seperti ini kita tetap bisa berbuat dan 

menorehkan cerita positif melalui kepedulian kepada sesama 

entah lewat uang, barang, sekadar sapaan dan obrolan yang 

menguatkan, atau apa pun. Cerita manis itu juga bisa berupa 

sikap positif dalam menjalani semua aturan social/ physical 

distancing yang diwajibkan pemerintah. 

Apa pun juga bisa kita lakukan, termasuk yang 

kelihatannya sepele seperti mendoakan orang sakit, pekerja 

medis, pemerintah atau siapa pun. Semuanya sangat berarti 

asal dijalani dengan hati ikhlas dan semangat ingin menjawab 

cinta Allah. Perjalanan menyusun cerita hidup bagai sebuah 

upaya terus-menerus menjawab pertanyaan, “Apa arti hidup 

ini?”. Hal ini merupakan visi yang jawabannya hanya bisa 

diberikan oleh hati, bukan akal atau pikiran. Hati menjadi 

landasan dalam menoreh cerita manis hidup kita masing-

masing. 
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Semangat Berbagi 

di kala Pandemi 
 

Lisa A. Riyanto 
Artis Penyanyi, Wakil Sekjen Yayasan Karya Cipta Indonesia, 

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

Duka yang dirasa selama pandemi 

Diam di rumah saja. Itu keadaan yang kita alami sejak 

Maret 2020 yang lalu. Sedih bercampur  rasa khawatir akan 

penghasilan yang menurun, karena kantor dan pusat 

perekonomian tutup. Bagi anak-anak mungkin pada awalnya 

merasa senang, karena tidak harus pergi ke sekolah, tetapi 

pada akhirnya mereka merasa rindu untuk bertemu dan 

bermain dengan teman-teman mereka. 

Kondisi diam di rumah saja merupakan kondisi terbaik 

daripada kita harus berdiam di Rumah Sakit. Ya, Pandemi 

Covid-19 yang semula terjadi di Wuhan, kemudian menjadi 

pandemi dan melanda Indonesia dan negara-negara lain di 

seluruh belahan dunia, telah memaksa semua orang untuk 

berdiam di rumah saja. Hal ini sebagai gerakan untuk 
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memutus rantai penyebaran virus Corona agar dapat 

mengurangi jumlah korban penderita dan korban jiwa. 

 Semua orang mau tidak mau harus dapat menerima 

kenyataan ini dan menerima ditundanya semua kegiatan. 

Mulai dari pertemuan, segala kegiatan belajar mengajar di 

sekolah, dan juga termasuk kegiatan perayaan Hari 

Komunikasi Sosial (KomSos) Nasional yang direncanakan akan 

dilaksanakan di Atambua pada bulan Juni 2020, terpaksa 

diundur hingga tahun depan. Banyak perubahan yang terjadi 

diluar kendali manusia. Termasuk pergi beribadah pun 

dilarang.  Sungguh pandemi ini meninggalkan duka tersendiri 

bagi kita semua. 

 

Tetap Semangat selama pandemi. 

Namun demikian, pandemi Covid-19 tidak 

menyurutkan semangat kami untuk merayakan Hari KomSos 

di tahun ini. ‘Hidup Menjadi Cerita’ adalah pesan dari Bapa 

Paus Fransiskus yang disampaikan pada Hari KomSos Sedunia 

pada Mei lalu. Pesan Bapa Paus Fransiskus ini sungguh 

memotivasi dan memberi kekuatan bagi kita semua khususnya 

para pengurus komisi KomSos KWI untuk terus menggerakkan 

dan menyemangati umat. Kita diharapkan dapat saling berbagi 

cerita mengenai kehidupan kita yang dapat memberikan 

semangat hidup dan inspirasi bagi orang lain.  

 

Perayaan Hari KomSos Online 2020 - Hidup Menjadi Cerita 

Dengan semangat dan penuh harapan, maka kami pengurus 

sepakat untuk mengadakan Perayaan Hari Komunikasi Sosial 
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(KomSos) Nasional secara online. ‘Hidup Menjadi Cerita’ 

adalah tema besar yang mewarnai perayaan Hari KomSos 

Nasional tahun ini. Berbagai perlombaan diadakan untuk 

mengajak semua umat untuk bergembira dan menyadari serta 

mewujudkan pesan Bapa Paus di dalam kehidupan ini. Lomba 

yang diadakan antara lain: lomba menulis opini, menulis 

feature, lomba podcast, lomba bercerita melalui video, lomba 

konten positif dan lain sebagainya. Selain itu, diberikan pula 

evaluasi dan bahkan pelatihan bagi peserta agar semakin 

dapat mewartakan konten positif bagi dunia, melawan hoax 

dan ujaran kebencian yang marak di media sosial.  

 Tahun ini saya merasa Perayaan Hari KomSos menjadi 

semakin meriah dan umat sangat antusias berpartisipasi. 

Antusias umat terlihat tidak hanya dari jumlah peserta yang 

berpartisipasi, tapi juga terlihat dari hasil karya tulisan 

maupun video cerita mereka yang sangat baik, menarik dan 

perlu untuk terus dikembangkan. Umat dari berbagai wilayah 

di seluruh Nusantara mengikuti perlombaan dan pelatihan 

dengan penuh semangat. Semangat inilah yang harus terus 

tumbuh di dalam hati setiap umat. Semangat yang penuh 

pengharapan dan berbagi kasih melalui cerita hidup dalam 

segala situasi, khususnya pada saat pandemi ini. Rencana 

kami, para pengurus untuk membuat suatu perayaan yang 

berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, akhirnya dapat 

terwujud di saat pandemi ini. 

 Pandemi Covid-19 membuat perayaan Hari Komsos 

Nasional tahun ini menjadi luar biasa. Di saat orang berdiam 

diri di rumah, maka tempat mereka berkumpul adalah di dunia 
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maya. Raga tetap diam di rumah, tetapi imajinasi dan 

semangat terus menyala-nyala dalam memberikan inspirasi 

melalui cerita hidup kita ke segala penjuru dunia. Mari kita 

miliki hati yang penuh syukur dengan berbagi cerita hidup kita. 
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Menenun Cerita, 

Meluruskan Sejarah 
“Kita tidak hanya menenun pakaian, tapi juga menenun cerita 

sesungguhnya” 

 

A. Margana 
Wartawan, Dosen Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Bina Nusantara Jakarta, 

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

“Berbagai cerita dari setiap masa memiliki sebuah 

“mesin tenun” umum yakni struktur yang meliputi sosok “para 

pahlawan”, bahkan pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan membenamkan diri kita dalam cerita-cerita itu, kita 

dapat menemukan kembali motivasi kepahlawanan untuk 

menghadapi berbagai tantangan dalam hidup,” demikian 

pesan Paus Fransiskus menyambut Hari Komunikasi Sosial 

(KomSos) Sedunia ke 54 yang jatuh pada 24 Mei 2020 lalu. 

Pernyataan Paus tersebut merupakan penegasan dari 

ayat kitab Kejadian 3:2 yakni  “Manusia bukan hanya satu-

satunya makhluk hidup yang membutuhkan pakaian untuk 

menutupi kerapuhannya”. Manusia juga merupakan satu-
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satunya makhluk yang perlu mengisahkan dirinya, 

“mengenakan” cerita-cerita untuk menjaga hidupnya. Ia juga 

merupakan satu-satunya mahluk yang perlu mengisahkan 

dirinya, mengenakan cerita untuk menjaga hidupnya.  “Kita 

tidak hanya menenun pakaian tapi juga menenun cerita 

sesungguhnya. Kemampuan manusiawi untuk “menenun” 

(Latin: texere) tidak hanya mengacu pada kata “tekstil”, tetapi 

juga “teks”.,” katanya.  

Dalam menelusuri cerita dari masa ke masa kehidupan 

berbangsa dan bernegara, kita juga sering menemukan cerita-

cerita yang tidak termaktup dalam sejarah yang resmi. Dalam 

cerita dari masa ke masa kehidupan berbangsa dan bernegara, 

kita juga menemukan pahlawan-pahlawan pada masanya. 

Para pahlawan atau pelaku sejarah itu merupakan “mesin 

tenun” atau bagian penting dari sejarah. 

Namun hasil tenunan atau sejarah tidak selalu lengkap 

dan menampilkan pahlawan dengan semestinya. Karena 

perkembangan zaman dan politik, sering “mesin tenun” atau 

struktur dalam cerita itu diabaikan atau bahkan 

dikesampingkan.  Oleh karena itu, kita wajib menenun cerita 

yang baik dan benar untuk meluruskan dan melengkapi 

sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Cerita-cerita yang sering tidak diperhitungkan dalam 

penulisan sejarah, mungkin perlu dikedepankan dan 

dikembangkan untuk meluruskan sejarah.  Kalau cerita tidak 

disampaikan dari masa ke masa, maka sejarah itu akan tidak 

lengkap dan bahkan bisa terjadi pembelokan sejarah. Cerita 
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yang disajikan tentu harus didukung dengan penelitian, fakta, 

dan bukti serta alasan yang benar.  

Cerita dalam bentuk apa pun, mampu menenun teks 

sejarah yang ada. Cerita juga akan menampilkan pahlawan 

atau tokoh–tokoh kunci  yang menjadi pelaku sejarah di masa 

lampau. Bahkan peran masing-masing tokoh pun perlu 

dikedepankan agar tenunan sejarah itu indah. 

 

Cerita Katedral dan Sumpah Pemuda 

Katedral Jakarta tak pernah disebut-sebut dalam buku 

sejarah sebagai tempat untuk merumuskan landasan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Cerita itu baru muncul 

setelah Keuskupan Agung Jakarta menggelar vide mapping 

memperingati hari Sumpah Pemuda di depan gereja Katedral 

28 Oktober 2019. Khalayak pun mafhum hubungan katedral 

dan Sumpah Pemuda.  

Dalam cerita – yang hampir tak pernah ditulis dalam 

buku sejarah – Kongres Pemuda II digelar di gedung Katholieke 

Jongelingen Bond (KJB – Perhimpunan Pemuda Katolik) yang 

berada di kompleks gereja katedral Jakarta. Di gedung 

Perhimpunan Pemuda Katolik itulah, tanggal 27 Oktober 1928, 

para pemuda dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul 

merumuskan landasan berbangsa dan bernegara yang 

kemudian diikrarkan menjadi Satu Bangsa, Satu Bahasa dan 

Satu Tanah Air, Indonesia.  

Cerita itu ditampilkan dengan maksud untuk 

menghidupkan ingatan bersama bahwa ada cerita sebagai 

kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara yang dimulai di 
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gedung KJB itu.  Menurut cerita yang bisa ditelusuri, Kongres 

Pemuda II digelar dua  hari, 27-28 Oktober 1928. Kongres hari 

pertama diselenggarakan di gedung KJB. Lokasinya persis di 

belakang gedung gereja katedral.  Kini, tempat itu sudah 

menjadi aula atau gedung pertemuan. 

Diceritakan, tempat itu dipilih karena dianggap aman. 

Polisi Belanda diperkirakan tidak mencurigai ada acara 

Kongres Pemuda II atau pertemuan politik yang dihadiri 

berbagai perwakilan dari seluruh  Indonesia. Kebetulan, di 

tempat itu Pemuda Katolik kerap mengadakan acara 

pertemuan sebagai kegiatan mereka. Selain itu, gedung itu 

juga di bawah naungan pastor katedral Jakarta, sehingga tidak 

mengundang kecurigaan pemerintah Hindia Belanda.   

Dalam acara hari pertama (pukul 19.30-23.30) mereka 

membahas butir-butir rancangan keputusan, yang kemudian 

disebut ikrar atau Sumpah Pemuda. Dalam sidang yang 

berlangsung alot itu akhirnya berhasil diselesaikan menjelang 

tengah malam. Menurut agenda,  tanggal 28 Oktober pagi, 

mereka  tinggal ketok palu dalam pleno untuk mengesahkan 

segala keputusan yang sudah disepakati malam itu.  Namun, 

karena tanggal 28 Oktober 1928 jatuh pada hari Minggu, 

mereka terpaksa memindahkan tempat pertemuan agar tidak 

mengganggu kegiatan misa pagi di gereja.  

Mereka memilih gedung Oos Java Bioscoop, gedung 

bioskop yang berada di pojok Jalan Merdeka Utara dan Jalan 

Veteran (kini gedung Mahkamah Agung). Gedung itu bisa 

memuat banyak peserta. Di samping itu, panitia juga tidak 

perlu repot  mencari pinjaman kursi. Kebetulan pula siang hari 
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gedung kosong karena tak ada pemutaran film. Malam hari, 

mereka memindahkan pertemuan ke rumah kos Jalan Kramat 

106 atau Indonesia Clubhuis milik Sie Kong Liong. Kebetulan 

beberapa  peserta kongres tinggal di rumah kos itu, antara lain 

Amir Syarifuddin, Mohamad Yamin, Assaat, dan lain-lain. Di 

rumah yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda itu, 

ikrar Sumpah Pemuda yang bersejarah itu dideklarasikan. 

 

Pelurusan dan pelengkapan sejarah 

Kiranya ada sejarah yang tidak lengkap atau mungkin 

penyusun sejarah memang belum mendapatkan bukti-bukti 

yang “layak sejarah” untuk dituliskan.  Oleh karena itu, cerita-

cerita yang baik dan benar di luar teks sejarah yang resmi 

perlu dikembangkan untuk menambal dan  meluruskan 

sejarah. 

 Selain itu, cerita-cerita di sekitar sejarah juga bisa 

mengedepankan berbagai tokoh atau pahlawan yang 

berperan dalam rangkaian sejarah resmi. Dengan cerita, 

diharapkan akan ada pelurusan dan pelengkapan atas sejarah 

resmi yang selama ini diketahui khalayak. 

Cerita, seperti pesan Paus, merupakan upaya menenun 

kembali sejarah atau cerita dari masa lalu yang sudah 

terlupakan atau belum diketahui. Cerita-cerita seperti itu 

perlu dikembangkan untuk menumbuhkan ingatan kolektif 

tentang sejarah yang baik dan benar. 
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Tongkat Penopang 
 

RD. Noegroho Agoeng SP 
Pastor Paroki Wates, Ketua UNIO Keuskupan Agung Semarang, 

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

Pandemik Covid-19 menyibukkan hampir seluruh 

bangsa di dunia ini. Tidak ada Negara yang tidak bersikap. 

Tidak sedikit yang merelakan seluruh rencananya diubah demi 

menghadapi musuh yang tidak tampak, tetapi nyata dalam 

hidup manusia. Pilihan itu pun membuka kesadaran akan 

munculnya persoalan-persoalan lain yang tidak akan kalah 

beratnya untuk diatasi. Bagaikan orang yang baru saja keluar 

dari rumah sakit, banyak bangsa dan negara akan gontai dan 

tidak mudah untuk langsung bekerja dan produktif bila masa 

ini berakhir. Sebelum gontai ini membuat lunglai tak berdaya 

perlu ditemukan tongkat penopang untuk berjalan. 

Masa pandemik bukan masa untuk meratap, tetapi 

menjadi masa untuk bangkit dan bergerak menghidupkan 

potensi setiap insan. Energi hidup tidak boleh berhenti  pada 

satu kutatan persoalan dan menegasikan aneka kemungkinan  
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yang bisa membangkitkan. Masa ini menjadi masa untuk 

membangkitkan potensi-potensi yang selama ini tertidur 

nyaman. 

Sampai detik ini belum ada yang bisa memastikan 

kapan wabah ini akan berakhir. Bahkan ada yang mengatakan 

bahwa virus ini tidak akan pernah bisa hilang. Ia akan bertahan 

dan hidup bersama dalam sejarah hidup umat manusia. Bila 

hal ini benar, maka mau tidak mau manusia akan hidup 

berdampingan dengan virus ini. Dengan begitu, rasanya mau 

tidak mau manusia mesti hidup berdampingan dengan virus 

ini. Fakta ini mengantar kita pada usaha menemukan cara 

baru sekaligus membangkitkan aneka potensi yang dimiliki 

agar menjadi aktualisasi yang menghidupi. 

Pikiran ini mengingatkan pada suatu cerita yang 

menarik. Suatu saat ada seorang ibu yang murung, karena 

suaminya tidak dapat bekerja, padahal selama ini suamilah 

penopang utama hidup keluarganya. Ia bingung bagaimana ia 

dapat menghidupi keluarganya kalau suaminya sudah tidak 

bisa menghasilkan uang. Sampai akhirnya ia bertemu dengan 

orang yang membuka matanya menemukan potensi dirinya 

dan mengajaknya menggunakan potensi itu untuk hidupnya. 

Ia pun tercerahkan. Ia mempunyai keterampilan memasak dan 

mempunyai jaringan pertemanan yang luas melalui media 

sosialnya. Selama ini ia tidak menyadari kemampuan tersebut 

bisa menjadi peluang bagi hidupnya. Kemudian ia mulai 

memasak dan menawarkan masakannya melalui jaringan 

media sosial yang dimilikinya. Ternyata tanggapannya sangat 

positif. Banyak orang pun memesan masakannya, bahkan ia 
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mulai berani mengirim ke luar kota. Kini hidup hariannya tidak 

lagi murung, tetapi penuh dengan senyum dan kesibukan. 

Potensi memasak kini menghidupinya. Handphone pun tidak 

lagi sekedar menjadi barang untuk chit-chat saja, tapi menjadi 

rekan kerja yang sangat produktif. 

Indonesia adalah negara yang kaya dengan aneka 

macam potensi. Banyak orang cerdas. Banyak orang mampu. 

Banyak tenaga siap membantu. Alam pun menyediakan 

banyak hal yang bisa untuk mencukupi kehidupan. Tongkat 

dan kayu pun bisa hidup kala ditancapkan di tanah. Ada suatu 

kekuatan  luar biasa untuk menghadirkan suatu bangsa yang 

besar. Namun tidak tahu mengapa selama ini semua kekuatan 

ini tampak tersembunyi dalam diri dan tidur pulas manusia 

yang dimanjakan oleh aneka kegampangan yang ada. Suatu 

ironi kala petani mesti membeli sayur pada tukang sayur, kala 

pemilik ladang minyak mengimpor minyak dari negara yang 

tidak punya sumber minyak, kala memiliki lahan luas, tetapi 

pengaturan udaranya dikuasai oleh negara kecil yang selalu 

menguras ekonomi bangsa, bahkan tega menyembunyikan 

para maling duit rakyat. Negara ini perlu tongkat penopang 

untuk menuntun badannya dan mengarahkan langkahnya. 

Masa ini menjadi masa untuk menegakkan tongkat 

penopang hidup. Setiap pribadi maupun dalam kesatuan 

sebagai bangsa layak untuk bersatu menemukan potensi dan 

mengaktualisasikan diri demi kesejahteraan bersama. 

Kebersatuan aneka potensi dalam suatu sinergi yang utuh 

akan menghadirkan bangsa yang kokoh dan mampu 

memenuhi kebutuhan dirinya.  
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Kembali pada Inti Cerita 
 

Margareta Astaman 
Penulis, CEO PT. Nusantara Segar Global (Javafresh) 

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

Pesan Bapa Suci Paus Fransiskus di Hari Komunikasi 

Sosial (KomSos) Sedunia yang ke-54 tentang hidup menjadi 

cerita telah melemparkan saya ke masa kanak-kanak saya, 

ketika saya masih berusia tiga tahun dan mencetuskan cita-

cita pertama saya; menjadi seorang tukang cerita.  

 Bukan, bukan jadi jurnalis, penulis, apalagi digital 

content creator seperti istilah-istilah zaman sekarang. Saya 

belum kenal istilah semacam itu. Membaca dan menulis saja 

saya belum lancar! Saya hanya terpesona dengan kisah-kisah 

yang dibacakan ayah saya.  

 Kagum dengan bagaimana sebuah cerita dapat 

membawa saya membayangkan tempat yang jauh dan tidak 

pernah saya datangi sebelumnya. Tentang salju yang tidak 

pernah saya rasakan. Atau tentang pria berjenggot yang kok 

baik banget mau nolongin orang, padahal nggak kenal, 
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dianggap jahat pula. Entah mengapa saya selalu 

membayangkan orang Samaria itu berjenggot. 

 Kata orang, tukang cerita bukanlah sebuah profesi. 

Namun, saya tidak peduli. Bagi saya, membagikan cerita-cerita 

yang menumbuhkan cita-cita bagi anak-anak lain itu 

seharusnya ditetapkan menjadi profesi yang bergengsi. 

 Seiring bertambahnya usia, saya mulai memahami 

kompleksitas pekerjaan ‘tukang cerita’ itu. Ternyata saya tidak 

bisa ‘hanya’ menjadi seorang tukang cerita. Ada tukang cerita 

lewat koran namanya wartawan. Ada tukang cerita tulisan 

panjang lewat internet namanya blogger. Kalau lebih pendek 

dan mediumnya video, maka istilahnya menjadi  vlogger. Saya 

pun memilih salah satu profesi tersebut menjadi seorang 

penulis buku dan editor untuk sebuah media online. 

 Semakin lama, arti bercerita menjadi semakin cenggih. 

Kalau di ranah media digital, ada yang namanya Search Engine 

Optimization atau SEO supaya cerita dapat ditemukan. Orang 

bisa bercerita macam-macam tapi kalau tidak ditunjukkan 

mesin pencari, tidak akan pernah cerita itu menemui 

pembacanya. 

 Lalu ada buzzer, mereka yang punya pengaruh besar 

dan menyebarkan cerita tentang suatu hal tertentu dengan 

cenderung promosi. Cerita mereka bakal dikonsumsi ribuan 

hingga jutaan orang.  

 Kemajuan teknologi juga mempermudah produksi dan 

penyebarannya. Ada jutaan konten bertebaran di dunia maya, 

dan dalam waktu cepat menjadi viral, tidak peduli kontennya 

positif atau negatif, benar atau salah.  
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Namun ironisnya, semakin banyak cerita, justru 

semakin sedikit pencerita. Seolah bercerita merupakan suatu 

pekerjaan yang hanya bisa dilakukan segelintir orang. 

Sebagian besar dari kita hanya menjadi penonton, menyimak 

cerita yang dijejalkan setiap harinya, dan membiarkannya 

mengalir tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain.  

 Pesan Paus di Hari KomSos Dunia tahun ini seolah 

mengembalikan cerita kembali pada intinya. Pesannya begitu 

sederhana dan sangat mudah dipahami, lepas dari jargon-

jargon sulit yang mengubur makna bercerita. 

 Seperti kata Bapa Suci, kita semua adalah makhluk 

pencerita, yang berkembang dan diperkaya oleh berbagai 

jalan cerita dalam sehari-hari hidupnya. Lebih dari itu, masing-

masing dari kita adalah cerita itu sendiri, sebuah kisah tentang 

Allah yang begitu mencintai ciptaan-Nya, hingga mengirimkan 

anak-Nya sendiri menjadi bagian dari cerita itu. 

 Di tengah dunia yang hingar bingar dengan berbagai 

berita dan keresahan, sudah saatnya kita kembali meraih 

tanggung jawab sebagai makhluk pencerita. Terlepas dari 

apapun judul profesi dan pekerjaan kita saat ini, kita semua 

adalah ‘tukang cerita’.  

 Cerita itu tidak harus bombastis dan spektakuler. 

Cerita itu sederhana dan mudah dipahami, karena lewat 

kesederhanaannya, inspirasi bagi manusia-manusia ‘biasa’ 

lainnya dapat muncul. Bahkan Bapa Suci mencontohkan 

bagaimana Yesus bercerita tentang Allah bukan dengan pidato 

yang abstrak, melainkan dengan perumpamaan dan cerita-

cerita singkat dari kehidupan sehari-hari. 
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Dan sebagai tukang cerita Kristiani, kita bertanggung 

jawab menyebarkan cerita positif, serta menghentikan cerita 

negatif yang bertebaran di sekitar kita. Menyortir dan 

mengecek kebenaran setiap berita yang masuk sebelum 

membagikannya pada orang lain. 

 Selamat hari KomSos sedunia ke-54! Selamat 

menikmati profesi sebagai tukang cerita, dan semoga hidup 

kita semua menjadi cerita-cerita yang indah dan 

menginspirasi. 
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Merayakan Kehidupan 

dengan Cerita 
 

R.B.E. Agung Nugroho 
Editor Penerbit Buku Kompas,  

Anggota Badan Pengurus Komisi Komunikasi Sosial (KomSos) KWI 

 

 

DUNIA tetiba gempar oleh virus Corona (Covid-19) di 

awal tahun 2020. Tanpa kompromi virus tersebut telah 

menjangkiti manusia di pelbagai penjuru planet ini. Kesehatan 

menjadi cerita utama, karena angka pasien terpapar Covid-19 

dan statistik kematian sempat meroket. Ribuan jiwa telah 

melayang dalam kurun waktu yang relatif singkat. 

Di tengah badai kekhawatiran, tsunami informasi 

menggempur imunitas berpikir logis. Media sosial tidak hanya 

menjadi wahana bertegur sapa dan berbagi informasi, 

melainkan juga menjadi ajang pergunjingan dan gosip yang 

belum tentu kebenarannya terkait Covid-19. Media massa pun 

berlomba mencari informasi terkini tentang seluk beluk si 

virus. Pola kehidupan manusia dalam sekejap berubah dengan 

kemunculan Covid-19. Orang dipaksa untuk memperhatikan 
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secara lebih teliti aspek kebersihan, yang sebelumnya kurang 

digubris dalam hidup keseharian, seperti rajin cuci tangan, 

tidak sembarangan menyentuh muka, memakai masker saat 

keluar rumah, dan lain-lain.  

Banyak perhelatan akbar yang sudah direncanakan 

setahun sebelumnya pun kandas. Pemberlakuan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB), baik physical distancing maupun 

social distancing, menyebabkan banyak agenda pribadi dan 

bersama mandek. Orang mulai belajar bekerja dari rumah 

atau work from home (WFH), karena kantor-kantor ditutup 

untuk sementara waktu. Umat Islam yang biasa punya ritual 

mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri juga harus 

menyesuaikan diri. Banyak usaha di pelbagai bidang macet 

total. Bahkan ada pengusaha yang sungguh-sungguh 

mengalami zero income, bahkan sampai defisit dan pailit. 

Banyak perusahaan melakukan efisiensi dan merumahkan 

puluhan, ratusan, bahkan ribuan karyawannya. Selain 

menghancurkan sendi kesehatan masyarakat, Covid-19 ini 

pelan-pelan melumat psikis individu dan ekonomi masyarakat 

secara luas. 

Tak terduga, Covid-19 ini juga menyusup ke dalam 

ceruk kehidupan bahtera rumah tangga. Akibat karantina dan 

WFH, ternyata banyak persoalan keluarga bermunculan dan 

tak sedikit yang berujung pada gugatan perceraian. Bahkan 

bertebaran berita bahwa kasus perceraian justru meningkat di 

masa pandemi Covid-19. Banyak biduk perkawinan yang sudah 

punya indikasi rentan semakin terjerumus ke jurang 

perselisihan.  
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Hidup Adalah Cerita 

Itulah kisah muram anak-anak manusia di tengah masa 

pandemi Covid-19. Memang tidak sedikit kisah positif di balik 

badai Covid-19. Dalam kondisi seperti itulah, pesan Paus 

Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial (KomSos) Sedunia ke-54 

bergaung. Pada hari Minggu Paskah VII, 24 Mei 2020, pesan 

bertajuk “Hidup Menjadi Cerita: Menjahit Kembali yang Putus 

dan Terbelah” itu diserukan di seluruh dunia. Pesan ini 

dipromulgasikan pada Pesta Santo Fransiskus de Sales, 

pelindung para jurnalis, 24 Januari 2020. 

Bapa Suci berfokus pada tema cerita yang memandang 

dunia secara baik dan positif. Manusia sebagai makhluk 

pencerita telah dan akan terus dipengaruhi oleh beraneka 

macam cerita yang akan membantunya untuk lebih mengenal 

dan memahami siapa dirinya, lingkungan di sekitarnya, dan 

menjaga peziarahan hidupnya. Dalam cerita hidupnya itulah, 

Paus mengajak Gereja untuk menjadikan Kitab Suci sebagai 

cerita dari segala cerita. Dari sanalah kisah cinta kasih Allah 

kepada manusia dibeberkan, diejawantahkan, dan dimaknai 

dalam kacamata iman. Dengan demikian, cerita-cerita kecil 

setiap anak manusia dapat dimaknai sebagai bagian cerita 

agung Kristus ketika kita berkomitmen setia untuk 

menyematkan cinta dalam cerita-cerita hidup harian kita. 

Bahkan, Paus menjelaskan, dalam cerita buruk sekalipun, kita 

masih selalu bisa belajar bagaimana memberikan ruang 

pengampunan dan penebusan Allah kepada diri dan sesama. 

Cerita hidup bersama juga dialami Gereja. Dalam 

Pekan KomSos Nasional ke-7 (PKSN VII) yang sedianya dihelat 
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di Keuskupan Atambua, akhirnya digelar secara daring, karena 

situasi pandemi. Inilah sejarah yang tertoreh dalam perjalanan 

kerasulan KomSos Gereja Katolik Indonesia. Proses 

berdeliberasi bersama ketika menghadapi situasi pelik 

menelurkan hasil yang berlimpah buah. Perayaan PKSN VII ini 

menjadi cerita Gereja Indonesia dalam merayakan kehidupan 

bersama dengan berbagi dan mengembangkan kehidupan 

Gereja dari dalam. Harapannya, semangat Ecclesia semper 

reformanda ini tidak hanya nyaring bergema, tetapi juga 

menjadi senandung yang merdu di tengah masyarakat 

Indonesia yang sedang menghadapi pandemi covid-19. 

 

Tonggak Kerasulan KomSos 

Jika menilik sejarah, kerasulan KomSos dalam Gereja 

pun menyimpan cerita warna-warni. Awal mula KomSos 

Vatikan berangkat dari sebuah aksi pendirian Komisi Kepausan 

untuk Studi dan Evaluasi Gerejani tentang Film yang Terkait 

Aspek Religius dan Moral. Komisi ini didirikan oleh Paus Pius 

XII (1939-1958) pada 30 Januari 1948. Bapa Suci mendudukkan 

komisi ini di bawah bendera Sekretariat Negara-Kota Vatikan. 

Terkait dengan dunia film ini, Takhta Suci pada masa Paus Pius 

XI (1922-1939) sebenarnya pernah mengeluarkan Ensiklik 

Vigilanti Cura tentang Gambar Bergerak pada 29 Juni 1936. 

Selama enam tahun pertamanya, lembaga tersebut berevolusi 

dengan berganti nama sebanyak empat kali. Pada 17 

September 1948, namanya diubah menjadi Komisi Kepausan 

untuk Film Pendidikan dan Religius. Komisi baru ini berdiri 

sendiri dan tidak lagi di bawah naungan Sekretariat Negara-
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Kota Vatikan. Lalu, Bapa Suci mengubah lagi menjadi Komisi 

Kepausan untuk Cinematografi pada 1 Januari 1952. Karena 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta 

media-media komunikasi massa lainnya, pada 31 Desember 

1954, komisi tersebut menjadi Komisi Kepausan untuk 

Cinematografi, Radio, dan Televisi. Cakupannya pun mulai 

diperluas mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, 

pada 8 September 1957, Paus Pius XII mempromulgasikan 

Ensiklik Miranda Prorsus tentang Gambar Bergerak, Radio, dan 

Televisi sebagai pegangan bagi komisi kepausan yang telah ia 

dirikan. 

Dalam perjalanannya, bidang kerasulan KomSos ini 

mendapat perhatian serius dari Bapa Suci Yohanes XXIII (1958-

1963). Melalui Surat Apostolik motu proprio (dari 

kehendaknya sendiri) Boni Pastoris, Paus mendirikan Kantor 

Kuria untuk KomSos dan mengembalikan statusnya di bawah 

yurisdiksi Sekretariat Negara-Kota Vatikan pada 22 Februari 

1959. Tidak lama sesudahnya, tepatnya pada 16 Desember 

1959, Paus juga mendirikan Perpustakaan Film Vatikan. 

Keseriusan Bapa Suci ini akhirnya menghasilkan ide 

pembentukan Sekretariat Persiapan untuk Media Massa dan 

Dunia Hiburan. Sekretariat yang dibentuk pada 5 Juni 1960 

dengan Surat Apostolik motu proprio Superno Dei Nutu ini 

memainkan peran penting dalam persiapan Konsili Vatikan II 

(1962-1965), terutama proses yang menghasilkan Dekrit Inter 

Mirifica. Meskipun pada 4 Desember 1963 saat promulgasi 

dokumen tentang upaya-upaya KomSos ini Paus Yohanes XXIII 

telah mangkat, penerusnya, Paus Paulus VI (1963-1978), 



64 | Hidup Menjadi Cerita 

melanjutkan elan perjuangan pendahulunya. Para Bapa Konsili 

melalui dokumen ini mengamanatkan kepada Bapa Suci untuk 

menindaklanjuti kerasulan KomSos di dalam Tubuh Gereja 

Universal. 

 

Minggu KomSos Sedunia 

Dengan mandat sebagai pucuk pimpinan tertinggi 

Gereja, Paus Paulus VI mendirikan (lagi) Komisi Kepausan 

untuk KomSos dengan Surat Apostolik motu proprio In 

Fructibus Multis pada 2 April 1964. Setelah itu, Bapa Suci 

berinisiatif untuk menetapkan Hari Minggu KomSos Sedunia 

untuk pertama kali pada Minggu, 7 Mei 1967. Hari Minggu 

KomSos Sedunia perdana ini mengusung tema “Gereja dan 

KomSos”.  

Dengan titik berangkat itulah, setiap tahun Gereja 

merayakan Hari Minggu KomSos Sedunia, yang biasanya jatuh 

pada hari Minggu sebelum Hari Raya Pentakosta. Setiap tahun 

pula, Paus Paulus VI dan para penerusnya secara rutin menulis 

pesan untuk Hari Minggu KomSos Sedunia, yang diterbitkan 

pada tanggal 24 Januari, bertepatan dengan Pesta Santo 

Fransiskus de Sales. 

Paus Paulus VI juga mempromulgasikan Ensiklik 

Communio et Progressio pada 23 Mei 1971 sebagai tindak 

lanjut dari dokumen Inter Mirifica. Setelah terbitnya ensiklik 

ini, Komisi Kepausan untuk KomSos secara bertahap 

menggelar program sosialisasi akbar secara bergilir di seluruh 

dunia: di Amerika Latin tahun 1972, Afrika tahun 1973, dan 

Asia tahun 1974.  
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Reformasi Lembaga Komsos  

Seiring waktu bergulir, Paus Yohanes Paulus II (1978-

2005) meningkatkan status Komisi Kepausan untuk KomSos 

menjadi Dewan Kepausan untuk KomSos melalui Konstitusi 

Apostolik Pastor Bonus, 28 Juni 1988, yang berlaku efektif 1 

Maret 1989. Selain mereformasi lembaga untuk KomSos, 

dokumen ini juga menjadi dasar reformasi birokrasi dan 

kelembagaan Kuria Roma secara menyeluruh. Dewan 

Kepausan untuk KomSos mengurusi berbagai hal terkait 

dengan sarana-sarana KomSos, karena melalui sarana-sarana 

komunikasi ini, pesan keselamatan dan kemajuan umat 

manusia menjadi jalan perkembangan peradaban dan 

moralitas secara umum (bdk. Pastor Bonus art. 169). 

Selama bertakhta, Bapa Suci Yohanes Paulus II juga 

aktif menerbitkan banyak dokumen terkait dengan KomSos, 

seperti Pornografi dan Kekerasan dalam Media Komunikasi 

(1989), Ensiklik Aetatis Novae (1992), Etika dalam Periklanan 

(1997), Etika dalam Komunikasi (2000), Etika dalam Internet 

(2002), serta Gereja dan Internet (2002). 

Reformasi lembaga KomSos Vatikan ini terus berlanjut 

ketika masa pontifikal Paus Fransiskus. Pada 27 Juni 2015, dia 

menerbitkan statuta yang bersifat motu proprio tentang 

pendirian Sekretariat untuk Komunikasi. Surat Apostolik 

tersebut berlaku efektif sejak 29 Juni 2015. Sekretariat ini 

dipersiapkan untuk menggantikan peran dan fungsi Dewan 

Kepausan untuk KomSos. Lalu pada Maret 2016, Bapa Suci 

secara resmi menutup Dewan Kepausan untuk KomSos, yang 
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kala itu dikepalai oleh Mgr Caludio Maria Celli, Uskup Agung 

Tituler Cluentum. 

Pendirian sekretariat baru ini ingin menggabungkan 

pelbagai media yang ada di Vatikan menjadi satu atap, yaitu 

TV Vatikan (1983), Penerbit Vatikan (1926), L’Osservatore 

Romano (1861), Dewan Kepausan untuk KomSos (1948), Radio 

Vatikan (1931), Kantor Berita Vatikan (1939), Layanan 

Fotografi Vatikan (2006), Layanan Internet Vatikan (1995), dan 

Percetakan Vatikan (1587). Dalam reformasi kali ini, Bapa Suci 

mulai melibatkan banyak awam profesional untuk bergabung 

dan menduduki posisi-posisi di dalam sekretariat baru, bahkan 

wakil juru bicara Vatikan didaulatkan kepada seorang 

profesional awam perempuan, Paloma Carcia Ovejero, yang 

mendampingi Greg Burke sebagai juru bicara Vatikan 

menggantikan Pastor Frederico Lombardi SJ. 

Akhirnya, pada 23 Juni 2018, sekretariat untuk 

komunikasi ditingkatkan statusnya menjadi Dikasteri untuk 

komunikasi. Inilah lembaga Kuria Roma pertama yang 

dikepalai oleh seorang awam professional, Dr. Paolo Ruffini. 

Lembaga ini juga melibatkan beberapa awam profesional 

sebagai anggotanya. 

 

Cerita Harapan 

Terlibatnya awam profesional di bidang komunikasi 

dalam Gereja sebenarnya menjadi sinyal bagus dalam 

mendarahdagingkan spirit Ecclesia semper reformanda. 

Berkaca dari lika-liku cerita perjalanan KomSos di Vatikan dari 

semula hingga kini, pesan KomSos Paus Fransiskus menjadi 
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begitu hidup. Gereja pun memiliki cerita yang tidak selalu 

mulus. Dia senantiasa membuka diri pada perkembangan 

zaman dan mengikuti kebutuhan reksa kegembalaan dalam 

dunia yang semakin modern. Di balik itu semua, tentu 

tersembunyi banyak kesulitan dan tantangan yang tidak selalu 

gampang. Namun, iman Gereja telah menuntun ke jalan-jalan 

yang ditawarkan Tuhan dalam setiap episode cerita dan 

babak-babak baru dalam merasul di tengah dunia. 

Dengan demikian, perjalanan PKSN VII tahun 2020 di 

Indonesia pun menjadi sebuah cerita harapan. Di tengah 

merebaknya pandemi Covid-19, Gereja mampu menemukan 

cara-cara baru dalam kerasulannya. Misa daring digelar di 

mana-mana. Katekese umat di tengah wabah Covid-19 

terbuka melalui pelbagai macam webinar, bahkan pelayanan 

sosial karitatif pun berlangsung dalam bingkai cinta kasih. 

Begitupun PKSN VII tahun 2020. Perhelatan akbar ini digelar 

secara daring dengan pelbagai lomba, pelatihan, dan perayaan 

iman. Semua itu diberi kerangka dengan cerita sebagai 

rumahnya. Setiap individu memiliki kesempatan untuk 

membagikan cerita pengalaman hidupnya, pengalaman 

sesamanya, dan pengalaman komunitasnya. Mereka 

mendapat ruang untuk membagikannya kepada orang lain 

sebagai ajakan untuk saling melengkapi. Kaum awam dipanggil 

kepada hakikat kekudusan yang sama dengan kaum berjubah, 

sehingga melalui bidang karya masing-masing, mereka ikut 

terlibat dalam membentuk cerita Gereja yang hadir di tengah 

masyarakat.  
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Alhasil, cerita demi cerita yang terangkai dalam tuturan 

(story telling) melalui podcast, lagu dan lirik, opini dan feature, 

meme dan video, semua menjadi sarana Gereja merayakan 

kehidupan. Di saat pandemi Covid-19 menghimpit dan 

ekonomi yang morat-marit, belenggu tidak dapat melilit 

harapan. Situasi yang bisa dikatakan hancur tidak mampu 

menghentikan rasa syukur dalam merayakan kehidupan 

sebagai cerita yang dapat dibagikan kepada anak cucu (bdk. 

Kel. 10:2). Oleh karena itu, cerita yang tampaknya buruk 

sekalipun tetap bisa menjadi ruang bagi kita untuk melihat 

cahaya harapan, senantiasa bersyukur dan merayakan 

kehidupan yang telah dihadiahkan Tuhan kepada kita secara 

cuma-cuma. Selamat merayakan kehidupan dengan berbagi 

cerita kepada sesama. 
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Pawon Suku Tengger dan  

Pesan Paus Fransiskus  
 

Robertus Sutriyono 
Penulis biografi komisi KomSos Keuskupan Purwokerto 

 

 

Paus Fransiskus mengingatkan arti penting menjadikan 

hidup sebagai cerita yang semestinya secara berantai 

dituturkan kepada anak cucu. Tradisi berkisah hidup dan 

kehidupan yang amat dihargai Bapa Suci itu memiliki konteks 

yang kuat dalam tradisi masyarakat kita. Suku Tengger salah 

satu contohnya.  

Bersama empat teman lain, saya pernah tinggal 

beberapa malam di keluarga Suku Tengger di Desa Ngadas, 

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ngadas 

merupakan desa yang berada pada ketinggian 2.000 meter 

dpl. Salah satu desa tertinggi di Jawa. Sebagian orang 

menyebut desa ini berada di atas awan.  

Bukan keindahan alamnya saja yang masih saya ingat 

hingga sekarang. Bagaimana keluarga Tengger mewariskan 
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cerita sejarah, budaya, tradisi yang mereka pegang kepada 

anak cucu juga sangat menarik.  

Keluarga Mulyadi, demikian nama mantan Kepala Desa 

Ngadas tempat saya dan beberapa teman menginap. Keluarga 

tersebut menerima kami di sekitar tungku atau pawon yang 

menyala. Api dan bara perlahan-lahan mengubah kayu 

menjadi abu. Panci-panci berisi air nangkring di atasnya. 

Kehangatan pawon itu menyatukan kami yang berasal dari 

beberapa daerah dengan keluarga Mulyadi.  

Saling melengkapi, Mulyadi dan istri bercerita bahwa 

pawon memiliki peran penting bagi masyarakat Tengger di 

Ngadas. Sembari mengusir dingin yang sangat menggigit, di 

situlah orang tua menuturkan tradisi dan kebijaksanaan hidup 

yang diwariskan nenek moyang Tengger. Misalnya soal tradisi 

entas-entas dengan segala pernik dan juga filosofinya.  

Ketika cerita semakin menghangat, terlihat beberapa 

bintik bara di bibir pawon yang berbahan batu bata. Menurut 

Bu Mulyadi, itu adalah pertanda bahwa leluhur mereka ikut 

hadir di tengah-tengah “sarasehan kecil” tersebut.  

Pawon masyarakat gunung yang hitam, diwarnai 

jelaga, arang dan abu, bagi masyarakat Tengger menjadi 

“jantung-hati” keluarga. Pawon juga menjadi ruang tempat 

tradisi diajarkan dan diwariskan. Bahkan diyakini, di pawon itu 

pula ada perjumpaan antara roh-roh leluhur dengan orang tua 

dan anak cucu yang akan meneruskan segala kebijaksanaan 

hidup Tengger.  

Kearifan lokal Suku Tengger ini menggema kembali 

dalam ingatan ketika saya mencermati pesan Paus Fransiskus 
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menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54. Paus 

Fransiskus menulis pesan dengan judul, “Hidup Menjadi 

Cerita; Supaya Engkau dapat Menceritakan kepada Anak 

Cucumu (Kel 10:2).”  

Bapa Suci mendorong agar setiap kita manusia sebagai 

makhluk sejarah, terus merajut kehidupan kita hari demi hari. 

Rajutan tersebut hendaknya tetap dilihat berada dalam 

campur tangan Allah. “Allah secara pribadi telah membuat 

diri-Nya terajut ke dalam kemanusiaan kita, yang memberi 

cara baru merajut cerita-cerita kita,” tulis Paus Fransiskus.  

Rajutan kehidupan yang indah pada masing-masing 

pribadi itulah yang lantas menjadi bahan cerita bagi anak 

cucu. “Yesus sendiri bicara mengenai Allah bukan dengan 

pidato yang abstrak, tetapi dengan perumpamaan cerita-cerita 

dan cerita singkat yang diambil dari kehidupan sehari-hari,” 

begitu tegas Paus.  

Begitulah. Hidup lantas menjadi cerita. Bagi mereka 

yang mendengarkannya, demikian Bapa Suci, cerita lantas 

menjadi kehidupan dan hidup dalam diri mereka. Pada 

akhirnya akan turut berperan mengubah kehidupan mereka 

tersebut.  

 Dalam konteks masyarakat Tengger, anak cucu mereka 

tumbuh dan berkembang bersama rajutan cerita kehidupan 

yang digelar di pawon. Di pawon, tak ada bedak, wangi-

wangian tubuh dan gincu. Artinya, bila kita belajar dari 

masyarakat Tengger, cerita kehidupan tersebut hendaknya 

tumbuh dalam ketulusan dan keterbukaan. Tanpa topeng dan 

niatan buruk yang terselubung di baliknya.  
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Pada titik ini, di era media komunikasi digital yang 

sedemikian maju, Bapa Suci mengingatkan, selalu ada orang-

orang yang menggunakan kekuatan dari metode bertutur 

(storytelling) untuk niatan tertentu. “Tidak semua cerita baik,” 

tandas Bapa Suci. “Ada banyak cerita yang membius dan 

meyakinkan bahwa untuk berbahagia kita harus terus 

menerus mendapatkan, memiliki dan mengonsumsi,” tambah 

Paus Fransiskus. Bapa Suci mengaitkan semangat para 

pendorong “konsumsi tanpa batas” itu dengan cerita ular 

dalam Kitab Suci yang menggoda Adam sehingga jatuh ke 

dalam dosa. Godaan seperti itu sudah ada sejak dulu. 

Kesadaran dan antisipasi mengenai godaan ini menjadi 

penting. Terlebih ketika media komunikasi moderen telah 

hadir di jantung keluarga kita. Tempat komunikasi yang 

mestinya paling tulus, tanpa topeng selembar pun. Tempat itu 

adalah meja makan, ruang keluarga, bahkan persis di samping 

bantal tidur kita.  

Oleh karena itu, kita patut dan layak untuk menggali 

kembali kebijakan-kebijakan tradisi masyarakat Indonesia 

yang kaya, juga kisah-kisah hidup kehidupan kita untuk dirajut 

dengan benang-benang dari Allah. Bersamaan dengan itu kita 

punya kewajiban menceritakannya kepada anak cucu, 

termasuk melalui media komunikasi moderen. Rajutan cerita 

yang disempurnakan oleh Allah akan menyatukan yang retak, 

menyambungkan kembali yang putus, menyembuhkan yang 

luka. 
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Cerita Maria di Era Tatap Layar  
 

Robertus Arifin Nugroho 
Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta, 

 

 

Simbah Tomorejo tinggal serumah dengan anak laki-

laki, menantu, dan dua orang cucu. Anak dan menantu sebagai 

penjual mie ayam di warung yang jauh dari rumah. Cucu 

pertama kuliah dan tinggal di kos dekat kampus. Sedangkan 

cucu kedua bersekolah di bangku SMP. Praktis, sepertiga hari 

Mbah Tomo dilalui dengan kesendirian.  

Semenjak pandemi COVID-19, dinamika keseharian 

Mbah Tomo berubah. Selama ini ia sering duduk termenung 

sendirian di teras rumah, sekarang tidak lagi. Anjuran #stay at 

home membuat para cucu berada di rumah seharian. Mereka 

sering kali duduk bersama dan ngobrol meskipun kadang tidak 

saling memahami, karena perbedaan usia. Sambil memegang 

handphone saat belajar daring, sang cucu sesekali 

mendengarkan atau pun menyarankan sesuatu kepada Mbah 

Tomo. Sesekali pula simbah kepo dengan isi gawai yang 
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dipegang sang cucu. Sebuah interaksi diselingi tawa renyah 

yang selama ini jarang terjadi.  

Kisah kecil ini menyadarkan kita bahwa teknologi tidak 

bisa selalu disalahkan. Kita seringkali menilai produk teknologi 

mencetak generasi terasing. Faktanya teknologi mampu 

memberikan solusi atas pandemi Corona dan sekaligus 

berdampak pada kedekatan relasi keluarga. Harapannya saat 

pandemi hilang, produk teknologi tetap menjadi sahabat 

manusia dalam membangun relasi harmonis.  

Saat ini disruptif teknologi revolusi industri generasi 

keempat (4.0) ditandai dengan kemunculan teknologi 

kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Sistem cyber-

physical telah menyentuh dunia virtual yang berwujud 

konektivitas antarmanusia, mesin, dan data (big data). Semua 

sistem tersebut sudah bisa dijangkau dengan mudah dan bisa 

ditemukan di setiap tempat (internet of things). Kadang kita 

bersungut-sungut dengan zaman disruptif teknologi ini. 

Interupsi produk digital terhadap interaksi keseharian sangat 

riskan mengganggu mentalitas personal. Meskipun demikian, 

kita mesti ingat dengan istilah A Man Behind of The Gun. Kita 

bisa memeluk teknologi, bukan menyingkirkannya. Baik 

tidaknya produk teknologi sangat tergantung penggunanya. 

Teknologi, khususnya teknologi komunikasi, adalah sebuah 

keniscayaan. Tinggal bagaimana kita memanusiawikannya. 

Mengubah “generasi menunduk” menjadi “generasi 

mengangguk penuh hormat” di era tatap layar ini.  
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Maria “Bunda Komunikasi”  

Insprasi di bulan Maria bisa digunakan untuk 

memanusiawikan generasi menunduk. Memanfaatkan 

momentum Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54, “Hidup 

Menjadi Cerita”, melalui cerita Maria untuk menghadirkan 

kisah kecil Mbah Tomo dalam dinamika keseharian. 

Menggunakan cerita Maria sebagai sarana membangun 

keharmonisan, mendengarkan dengan hati, dan memantik hal 

baik dari orang lain.  

Maria mengajarkan bagaimana membangun 

komunikasi yang baik. Kisah Maria saat menerima cerita dari 

para gembala (Luk 2:15-20) menunjukkan bahwa ia mau 

mendengarkan dengan hati. Maria menyimpan itu semua di 

dalam hati dan merenungkannya. Kata “merenungkan” adalah 

terjemahan dari kata “symballo” (bahasa Yunani) yang berarti 

“meletakkan atau menempatkan bersama-sama” di suatu 

tempat. Dalam hidup sehari-hari, terdapat banyak pesan 

komunikasi yang mengakibatkan kita merasa gembira, sedih 

atau marah. Seharusnya kita tidak hanya berhenti di situ, tapi 

menempatkannya bersama dengan keheningan batin untuk 

menemukan kehendak Tuhan. Teknologi komunikasi menjadi 

kesempatan kita untuk mendengarkan, bukan sekadar 

mendengar omongan orang lain lalu menstigmanya sebagai 

Lucifer atau Mikael. 

Kisah perjamuan Kana (Yoh 2:1-11) juga menginspirasi 

bagaimana komunikasi digunakan. Tertulis dalam cerita injil 

bahwa sebenarnya belum tiba saatnya Yesus membuat karya 

agung-Nya. Meskipun demikian Maria mampu menghadirkan 
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perubahan dalam diri Yesus melalui mukjizat air menjadi 

anggur. Maria memberi teladan bagaimana berkomunikasi 

secara elegan, sehingga menghasilkan daya ubah besar. 

Teknologi komunikasi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk 

menginspirasi dan memotivasi orang lain agar memiliki daya 

hidup, bukan daya mati. Teknologi komunikasi bukan untuk 

mengkonstruksi narasi kebohongan atau memarjinalkan orang 

lain, tapi sarana membangun narasi-narasi kebaikan.  

Permasalahan yang muncul adalah keengganan untuk 

membangun cerita kebaikan, karena takut disangka glorifikasi 

diri. Akibatnya teknologi komunikasi melalui media sosial 

didominasi oleh narasi bohong (hoaks). Kita bisa mencermati 

kisah Joseph Goebbels (Menteri Propaganda Jerman) di masa 

pemerintahan Adolf Hitler. Ia mengenalkan teknik propaganda 

Argentum ad nausem atau Big Lie (kebohongan besar). Berita 

bohong disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi, 

sebanyak dan sesering mungkin. Kebohongan tersebut 

akhirnya dianggap kebenaran. Mengapa kita tidak 

menggunakan cara tersebut? Tentu bukan bercerita tentang 

hal buruk, tapi aktif menyampaikan cerita baik yang akhirnya 

“menghidupkan” banyak pribadi. Logikanya sederhana, perihal 

kebohongan saja bisa, mengapa yang jelas-jelas kebaikan tidak 

bisa?  

Kita tidak dapat lari dari era tatap layar, tapi 

bagaimana kita bisa memberi values pada era ini. Latihan 

Rohani Santo Ignatius mengajarkan tentang sarana dan 

tujuan. Melalui cerita Maria, kita meyakini bahwa produk 

teknologi adalah sarana (bukan tujuan). Sarana untuk 
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mencapai tujuan manusia diciptakan, yaitu memuji, 

menghormati, dan mengabdi Allah sehingga dengan itu 

menyelamatkan jiwa kita. 
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Hidup menjadi Cerita  
 

Valerian Santosa  
Pelajar SMAK Santo Yoseph Denpasar  

 

 

Sedari kecil, kita semua pasti menyukai berbagai cerita 

baik itu dongeng, legenda, cerita pengalaman dan berbagai 

cerita lainnya. Ketika kita masih balita, orangtua akan 

menceritakan dongeng sampai kita terlelap. Saat berada di 

lingkungan sekolah dan masyarakat, istirahat siang juga 

menjadi kesempatan untuk bertukar cerita dan pengalaman 

dengan rekan dan handai taulan. Kebiasaan berbagi cerita 

masih belum bisa tergantikan, meskipun pada zaman ini telah 

banyak terobosan dan berbagai inovasi yang mengubah 

kebiasaan manusia secara intens. Saat ada waktu luang, tak 

jarang kita juga membaca novel, membaca cerita pendek di 

Wattpad atau cerita broadcast melalui media WhatsApp. 

Seakan-akan cerita adalah salah satu warisan umat manusia 

yang akan terus relevan sampai kapanpun  

Secara etimologis, cerita masih dekat dengan kata 

“Teks” yang berasal dari Bahasa Latin “Texere” yang berarti 
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menenun. Semua cerita pasti terinspirasi dari berbagai 

kejadian-kejadian nyata yang sering terjadi di sekitar kita. 

Banyak hal yang dapat kita pelajari dari cerita. Perjalanan 

hidup sang tokoh utama, perseteruan dengan tokoh 

antagonis, munculnya permasalahan dalam perjalanan 

menuju klimaks cerita, metode dan taktik yang digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan bagaimana 

tokoh-tokoh dalam cerita merayakan kebahagiaan atau 

“happy ending” dari cerita tersebut. Cerita menjadi sarana 

bagi yang empunya cerita untuk menyampaikan suatu pesan 

bagi masyarakat dan generasi selanjutnya. Mengajarkan 

bagaimana kita harus bisa membedakan yang benar dan salah, 

meneladani tindakan heroik yang terdapat pada tokoh 

pahlawan dalam cerita, kemenangan cinta dan kebaikan atas 

kejahatan, serta membekali kita untuk menghadapi 

permasalahan yang mungkin akan kita hadapi di dunia ini.  

 Cerita menjadi metode terbaik untuk menyampaikan 

ajaran-ajaran moral bagi semua lapisan masyarakat, sesuai 

dengan judul pesan Bapa Suci pada hari KomSos sedunia 2020, 

yang diambil dari kitab Keluaran 10:2, “Supaya engkau bisa 

menceritakan kepada anak cucumu.”  

Kita tidak bisa menolak pendapat bahwa Alkitab sendiri 

ditulis dalam bentuk cerita. Sebuah cerita yang mengisahkan 

bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia, dan bagaimana 

Yesus Kristus mengorbankan Diri-Nya bagi keselamatan umat-

Nya. Dalam menjelaskan cerita Alkitab pun kita memanfaatkan 

cerita. Setelah membacakan kutipan ayat suci, anak-anak 

biasanya akan disuguhi cerita yang sejalan dengan ayat 
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tersebut agar lebih mudah dihayati dan diresapi. Kebiasaan ini 

tidak lantas hilang seiring dengan perkembangan manusia, 

berbagai cerita dan kisah nyata juga sering disisipkan dalam 

kotbah sebagai tambahan dan masukan agar kita mampu 

mengilhami dan mempraktekkan apa yang sudah kita dengar 

dalam bacaan mingguan. Cerita mampu mengajak para 

pendengarnya untuk “masuk ke dalam pikiran sang penulis,” 

serta membuat kita mengandai-andaikan alur cerita yang kita 

dengarkan, serta menarik korelasi antara cerita tersebut 

dengan kehidupan kita sehari-hari.  

Layaknya cerita yang baik, para tokoh antagonis pasti 

selalu mencari celah untuk menyerang kebaikan dan 

kedamaian yang sudah ada. Dari zaman ke zaman, Ada banyak 

orang berusaha mengeksploitasi “keajaiban cerita” yang 

mampu menghipnotis pendengarnya, sebagai metode ampuh 

untuk memecah-belah dan merusak hubungan harmonis yang 

telah dijalin bertahun-tahun. Pada masa penjajahan, kaum 

imperialis mempergunakan sistem Devide et impera (divide-

and-conquer) sebagai siasat ampuh untuk memicu pertikaian 

antar bangsa yang awalnya damai. Pada era digital ini, cerita-

cerita palsu tersebut bukannya hilang bersamaan dengan 

keterbukaan informasi, malah semakin mudah dibuat dan 

disebarkan melalui media sosial yang dapat dijangkau oleh 

siapapun di seluruh pelosok negeri. Gosip dan kesimpulan 

sesat yang tidak dapat dipertanggungjawaban sudah mulai 

menjadi konsumsi umum, dan jika kita tidak dapat menyortir 

cerita-cerita tersebut, maka kita juga akan terjerumus ke 

dalam kebohongan yang bisa merugikan diri banyak pihak. 



82 | Hidup Menjadi Cerita 

Cerita yang awalnya ditujukan untuk mendidik dan menjaga 

persatuan dimanipulasi menjadi senjata untuk memicu 

pertikaian. Namun kita tidak perlu khawatir, karena cerita-

cerita negatif akan lenyap selama tidak banyak pendukungnya.  

Sebagaimana tenunan yang belum selesai, suatu cerita 

yang belum lengkap tentu menimbulkan ketidaknyamanan 

tersendiri. Siapapun pasti pernah merasakan kesukaran yang 

teramat berat dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya kita akan 

menyadari bahwa kesulitan yang kita alami merupakan tebing 

yang harus dipanjat, untuk sampai ke puncak kejayaan. Begitu 

pula dengan rencana Tuhan yang terlihat rumit, tetapi 

membawa kebahagiaan sejati bagi mereka yang setia dan 

percaya. Seperti pada pengalaman Nabi Ayub yang kehilangan 

segalanya, ketujuh pedang yang menusuk hati Bunda Maria, 

serta cobaan yang dihadapi Para Kudus dalam perziarahannya 

di dunia.  

Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha menjadikan 

hidup kita bemakna bagi diri kita dan semua orang di sekitar 

kita. Jadikanlah semua pemikiran, perkataan dan perbuatan 

kita menjadi sebuah cerita indah dan layak diwariskan ke 

generasi selanjutnya. 
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Hidupmu, Ceritamu 
 

RD. Andreas Novi Rumayar  
Imam Keuskupan Manado, Mahasiswa della Salle University Manila 

 

 

Manusia adalah makhluk pencerita. Harus diakui 

bahwa pernyataan ini muncul dari pengalaman setiap orang 

yang tidak bisa dilepaskan dari cerita-cerita yang ada di sekitar 

hidupnya. Bayangkan saja, ketika seseorang baru dilahirkan 

ada banyak cerita yang turut lahir bersama dengannya. Orang 

tua akan dengan bangga merekam tahapan-tahapan peristiwa 

mulai proses persiapan kelahiran, hingga saat sesudah 

kelahiran. 

Dalam perjalanan waktu, ketika seorang anak sedang 

dalam masa pertumbuhannya, cerita-cerita pun muncul dan 

menemani perjalanan hidupnya. Sekalipun si anak belum 

dapat berbicara dan mengadakan ceritanya sendiri, tetapi 

orang-orang di sekitarnya membantu dia menyusun cerita 

hidupnya berdasarkan pada pengalamannya. Ketika si anak 

telah dapat berpikir sendiri dan mampu menceritakan 

pengalaman yang dialaminya, maka hidupnya pun semakin 
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diperkaya dengan aneka cerita yang tidak hanya datang dari 

luar dirinya, tetapi kini terlahir dari perspektif pribadinya 

sendiri. Dengan kemampuan bercerita, seorang manusia 

mampu mengenal kesekitarannya, memberikan tanggapan 

atas pengalaman hidupnya, serta berefleksi atas anugerah 

kehidupan yang diterimanya.  

Sering tidak disadari oleh kebanyakan orang tentang 

pentingnya cerita dalam pembentukan kepribadian sebagai 

manusia. Padahal setiap pengalaman kehidupan selalu dimulai 

dengan cerita, berjalan dan bertumbuh bersama cerita, 

berpuncak pada peristiwa dan cerita, dan akhirnya 

terwariskan dan diabadikan dalam cerita. Christian Jarret 

(2019) menulis bahwa ada sebuah program yang sangat 

popular di televisi Inggris dan Amerika, pada pertengahan 

abad ke-20. Nama programnya adalah “This is Your Life”. 

Menarik bahwa pada program ini para selebritas dan non-

selebritas diundang dan dihadiahi buku merah yang berisi 

tentang cerita peristiwa-peristiwa penting serta kenangan 

dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka yang diundang ini 

terkejut, karena tidak menyadari bahwa ternyata ada orang 

lain yang dengan sedemikian detail merekam peristiwa hidup 

mereka, dan melalui program itu mereka seolah ditarik 

kembali untuk merenungkan kehidupannya dan belajar dari 

sana. Demikianlah di sekitar kita ada banyak narasi yang entah 

sengaja maupun tidak, telah tertulis dalam sebuah “buku 

merah” pribadi kita masing-masing yang seringkali tidak 

disadari. Anda adalah cerita atau kisah anda.  
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Akhir-akhir ini refleksi tentang cerita dalam kaitannya 

dengan kehidupan manusia menjadi penting dan menarik 

perhatian. Tidak sedikit cerita yang tercipta dan tersebar baik 

tentang pribadi, pun tentang realitas. Ketika Paus Fransiskus 

dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sosial (KomSos) 

Sedunia ke 54 menegaskan tema “Hidup Menjadi Cerita”, 

setiap pribadi manusia seolah ditarik kembali untuk membuka 

“buku merah” pribadinya yang berisi aneka cerita hidup yang 

bermakna. Hal ini tentu tidak dimaksudkan untuk kembali 

mengungkit-ungkit pengalaman masa lalu yang belum tentu 

menyenangkan. Akan tetapi, sebagaimana bagian awal dari 

pesannya, Paus mengingatkan betapa pentinglah bagi seorang 

pribadi untuk menghirup kebenaran dari cerita-cerita yang 

baik supaya kehidupannya tidak tersesat. Melalui pesan ini 

kita diingatkan bahwa di sekitar kita, bahkan dalam seluruh 

perjalanan pengalaman hidup manusia senantiasa terukir 

cerita-cerita yang entah menyenangkan maupun 

menyedihkan, tetapi semuanya mengandung makna yang 

mendukung kehidupan.  

Perkembangan kehidupan manusia tidak dapat 

dilepaskan dari cerita-cerita yang menyertainya. Tidak hanya 

itu saja. Manusia yang hidup dan berkembang ini juga menjadi 

pribadi pencerita yang menciptakan dan membagikan kisah-

kisahnya kepada sesama dan dunia. Dalam sebuah makalah 

The Psychology of Life Stories, McAdams (2001) menegaskan 

bahwa manusia memiliki sifat yang berbeda-beda; demikian 

juga cara mereka menceritakan kisah hidup mereka 

menggunakan gaya yang berbeda. Peneliti ini berargumen 
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bahwa telah cukup banyak bukti yang terakumulasi 

mendukung gagasan ini, tetapi satu hal yang pasti bahwa 

tujuan hidup, nilai-nilai kebajikan, dan sifat karakter pribadi 

menjadi rangkaian narasi kehidupan yang mencerminkan 

aspek kepribadian. Senada dengan pernyataan ini Paus 

Fransiskus mengingatkan kita bahwa cerita kita 

menghubungkan kita. Sebuah relasi yang kuat dan indah akan 

tercipta dari cerita yang indah dan bermakna. Karena itulah 

cerita-cerita yang meneguhkan, memperat persaudaraan dan 

damai, dan membawa makna bagi kehidupan perlu dibagikan 

untuk menjaga hidup. Sebaliknya, cerita-cerita yang 

menghancurkan, berisi fitnah, kebencian, bahkan 

kebohongan, sebaiknya tidak diciptakan. Menurut survey para 

peneliti di Eropa dan Amerika, orang yang menceritakan 

banyak kisah positif dan inspiratif cenderung lebih bahagia, 

memiliki kepuasan hidup, dan kesehatan mental yang terjaga. 

Pada akhirnya cerita ini pun harus diakhiri. Hanya satu 

cerita yang pantas untuk bertahan kelanjutannya, yakni cerita 

cinta Allah dan manusia, sebagaimana yang tertuang dalam 

Kitab Suci. Semua cerita manusia dan dunia akan semakin 

bermakna jika bercermin dari kesadaran akan cinta Allah. 

Karena itu dalam semangat hari KomSos Sedunia, mari kita 

bagikan cerita-cerita bermakna. Hidupmu adalah ceritamu. 

Bagikanlah hidupmu bagi dunia, maka dunia akan bercerita 

tentang kamu. 
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Menjadi Pendengar dan 

Pencerita yang Baik di tengah 

Covid-19 
 

Sunnaholomi Halakrispen 
Karyawan & jurnalis PT Citra Multimedia Indonesia 

 

 

Setiap manusia merupakan pencerita dan pendengar 

cerita dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tecermin ketika kita 

ikut membahas dan menyebarkan informasi yang sedang 

hangat diperbincangkan, apalagi dalam masa-masa pandemi 

global Covid-19 (virus Corona baru). Namun, ada hal yang 

perlu diwaspadai. Jika informasi yang disebarkan tanpa 

disaring terlebih dahulu, maka kita akan mudah terbawa arus 

menyebarkan informasi palsu (hoax).  

Perilaku manusia sebagai pencerita juga ditegaskan 

Bapa Paus Fransiskus dalam pesan Hari Komunikasi Sosial 

(KomSos) Sedunia 2020, yaitu “Hidup Menjadi Cerita”. Bapa 

Paus mengingatkan, "Sebagai makhluk pencerita, manusia 
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dipengaruhi oleh beragam cerita yang membantunya 

memahami siapa dirinya sesungguhnya dan menjaga 

hidupnya."  

Pesan Bapa Paus menjadi pengingat, terutama 

masyarakat modern. Hidup dengan perkembangan teknologi 

informasi justru membuat kita cenderung terus-menerus 

menerima hoax, meyakininya, hingga memunculkan fanatisme 

terhadap perspektif diri sendiri. Akibatnya, hubungan 

pertemanan bisa rusak. Fenomena ini terjadi dalam 

pengalaman pribadi. Beberapa teman sering kali membagikan 

hoax tentang Covid-19 di grup WhatsApp. Bermodalkan 

broadcast message, dikatakan bahwa Covid-19 bisa menular 

melalui ponsel buatan Cina. Sontak beberapa teman lainnya 

yang memiliki ponsel tersebut pun merasa khawatir dan 

ketakutan.  

Informasi hoax juga dapat membuat seseorang keliru 

dalam mengambil keputusan. Saya teringat, orang 

berbondong-bondong pergi ke gerai McDonald’s Sarinah 

Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka datang hanya demi 

mengabadikan momen terakhir sambil mengenang yang 

pernah terjadi, lalu mengunggahnya di media sosial.  

Teman saya menjadi salah satu di antara mereka. Ia 

bertekad mengunjungi McDonald’s Sarinah pada hari terakhir 

restoran itu buka, karena mendapat informasi bahwa area itu 

aman dalam masa pandemi. Setiba di sana, ia baru sadar telah 

menjadi korban hoax. Ternyata, ada banyak orang di lokasi itu.  

Waktu pun berlalu, teman saya panik setelah mengetahui 

bahwa orang yang ditemuinya di McDonald’s Sarinah ternyata 
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positif Covid-19. Ia khawatir ikut tertular. Keluarganya pun 

menyalahkan dirinya karena terpengaruh pergi ke lokasi itu. 

Alhasil, terjadi pertengkaran di rumah.  

 

Hoax memicu pertengkaran  

Suatu ketika, satu teman saya menyebarkan informasi 

di grup WhatsApp tentang pemakaian disinfektan. Katanya, 

benda di sekitar rumah wajib disemprot dengan cairan 

disinfektan demi menghadang penyebaran virus Corona. 

Informasi itu pun dijadikan bahan promosi produk yang ia jual.  

Celakanya, disinfektan justru disemprotkan ke semua barang, 

termasuk obat-obatan dan makanan. Kemudian, teman lain 

yang membacanya menjadi geram dan memberitahu bahwa 

informasi itu salah.  

Di tengah adu argumen yang penuh emosi itu, saya 

berusaha menyampaikan fakta yang bisa menjadi rujukan. 

Agar tidak menyinggung teman yang berjualan disinfektan, 

saya menjelaskan cairan itu hanya boleh disemprotkan ke 

benda-benda tertentu, tidak boleh sembarang digunakan. 

Saya sertakan juga link berita kredibel mengenai penggunaan 

disinfektan. 

Pertikaian akibat berita yang simpang siur 

kebenarannya juga terjadi di salah satu komunitas Katolik 

yang saya ikuti. Orang-orang ikut terbawa arus. Perbedaan 

pandangan antar teman pun menimbulkan perdebatan, saling 

tersinggung, hingga permusuhan. Di satu sisi, umat Katolik di 

Indonesia diharapkan harus memaknai sekaligus menerapkan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan hukum kasih yang 
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diajarkan Yesus Kristus. Lalu, apakah pantas menyebarkan 

hoax yang mengakibatkan perpecahan dan sakit hati bagi 

sesama?  

 

Mencari fakta dan membagikannya  

Menurut saya, penyebaran informasi positif tetap 

harus dilakukan selama pandemi. Meskipun setiap orang 

bebas berpendapat, kita sebaiknya tidak menyimpang dari 

fakta dan memecah belah persatuan. Hal ini telah dibahas 

dalam pesan Paus Fransiskus untuk Hari KomSos Sedunia ke-

54, "Karena itu, manusia harus bijaksana dan berani menolak 

cerita palsu dan jahat dan kembali mencipta cerita-cerita 

indah, benar, dan baik."  

Oleh karena itu itu, perlu ada pertimbangan ketika 

hoax tersebar di grup WhatsApp. Apakah hoax itu berhenti 

pada kita sebagai pendengar yang baik, atau kita menjadi 

pencerita yang buruk karena kita ikut menyebarkannya?  

Sebaiknya, kita bijaksana dalam menghadapi situasi 

wabah covid-19, agar bisa berpikir jernih. Seperti apa yang 

dikatakan Pastor Andang Binawan, SJ dalam live Instagram 

pada Hari Raya Kenaikan Tuhan 2020. "Pandemi Covid-19 ini 

jangan dilihat sebagai sial atau hukuman Tuhan. Tuhan 

memberikan sesuatu supaya kita lebih dewasa dan lebih bijak. 

Jadi, segala macam akibat dari virus Corona ini menjadikan 

bumi dan seluruh alam mencari keseimbangan baru, dan 

bagaimana kita menjalani kesulitan ini," ucap Pastor Andang.  

Memang tidak mudah untuk menjahit kembali yang putus dan 

terbelah. Namun, bukan berarti mustahil dilakukan. Dengan 
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upaya yang tepat, perlahan akan tercipta kedamaian. Mari 

lebih bijak menyerap informasi dan menyebarkan cerita-cerita 

baik kepada orang-orang di sekitar kita, agar tidak ada 

kekhawatiran atas ketidakpastian. 
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Bercerita sesuai Konteks  
 

Wahyuni Anugrah 
Aktifis Paroki dan Mahasiswa di STKIP, Melawi, Kalimantan Barat 

 

 

Salah satu kesukaanku waktu kecil ialah mendengarkan 

cerita. Orang tuaku memiliki hobi bercerita. Biasanya mereka 

memperdengarkan cerita-cerita kepahlawanan di daerahku 

Kalimantan Barat atau dongeng-dongeng yang memberi pesan 

seperti keberanian, percaya diri, kejujuran dan kesetiaan. 

Orang tuaku mengerti dengan baik, bahwa ketiadaan 

teknologi dan informasi, tidak boleh menjadi penghambat 

untuk membagikan cerita-cerita bermakna kepada anak-anak 

mereka. Kelak aku mengerti betapa cerita-cerita memiliki daya 

ubah yang luar biasa. Cerita bagai jembatan, menghubungkan 

generasi yang satu dengan generasi yang lain untuk menimba 

inspirasi dan mengubah pola pikir.  

Tidak hanya cerita dari orang tua, imanku juga tumbuh 

dari mendengarkan cerita-cerita inspiratif kitab suci. Aku 

mengenal kisah Yesus dan kisah para nabi perjanjian lama 

lewat cerita-cerita para guru di sekolah. Cerita yang kudengar 
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menggugah minat dan imajinasi. Ada rasa kagum dan bangga 

yang muncul di hati. Walau aku mendengarnya di masa kecil, 

ketika ditanya tentang hal yang berkesan di masa SD, dengan 

bangga aku menyebut cerita-cerita tentang Yesus dan Bapa 

Abraham serta beberapa tokoh kitab suci lainnya.  

 

Memudarnya Kebiasaan Bercerita  

Di tengah kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi, kebiasaan untuk bercerita mulai memudar. Kaum 

muda sekarang lebih lengket dengan gawai daripada 

mendengarkan cerita orang tua. Tidak mengherankan alat-alat 

teknologi turut membentuk karakter seseorang dalam 

berkomunikasi dan berelasi. Kehadiran media seperti TV, 

internet, dan gadget menciptakan kultur baru yang perlahan-

lahan mengurangi komunikasi langsung. Berkurangnya 

komunikasi langsung juga membuat orang sulit mendengar 

cerita-cerita yang menumbuhkan iman, harapan dan kasih.  

Pengaruh teknologi juga berdampak pada dunia 

pewartaan. Dulu para misionaris berkeliling dari satu kampung 

ke kampung lainnya untuk mewartakan injil lewat berbagi 

cerita dengan umat-umat yang mereka layani. Dengan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih, model 

pewartaan iman sangat berbeda. Tentu model pewartaan kita 

tidak bisa mengabaikan kemajuan yang ada. Tuntutan agar 

pewartaan berkompromistis dengan teknologi informasi 

adalah hal yang mesti diambil di dunia dewasa ini. Hal ini 

dilakukan untuk bisa menjawab situasi konkret di tengah 

pergeseran budaya akibat teknologi.  



PKSN 2020 - Online | 95  

Di tengah kemajuan teknologi, dunia pewartaan kita 

harus mencari cara-cara baru dalam menyampaikan cerita 

kepada umat. Dengan memanfaatkan kemajuan yang ada, 

cerita-cerita yang terus barui seperti pesan Paus Fransiskus 

kiranya bisa menyentuh hati umat. Di paroki tempat saya 

tinggal, kami membuat akun-akun youtube untuk 

menyampaikan cerita-cerita kepada anak-anak dan umat 

dewasa dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

dimengerti. Walau tidak selalu sesuai harapan, kreatifitas 

orang muda paroki kami, sangat membantu anak-anak dan 

umat paroki terutama dalam situasi sekarang ini.  

 

Menyampaikan cerita dalam Homili  

Kerinduan untuk terus mendengarkan cerita-cerita 

heroik selalu ada. Menurut saya, lewat homili, para imam 

terus bercerita tentang Tuhan dan kuasaNya. Juga dalam 

homili diselipkan cerita-cerita yang menggugah umat untuk 

hidup jujur dan kudus. Namun, cerita tidak hanya harus sesuai 

dengan pesan yang mau disampaikan, tetapi juga harus sesuai 

dengan pendengar dan sesuai dengan situasi untuk 

diceritakan. 

Kerap pelayan umat cenderung memaksakan suatu 

cerita ke dalam kotbah atau homily, tetapi tidak kena betul 

sehingga pendengar tidak dapat menarik kesimpulan darinya.  

Pesan Paus Fransiskus tentang cerita hendaknya menggugah 

kesadaran para pewarta injil agar menjadi pencerita yang baik. 

 Pencerita yang baik mampu menggerakkan orang 

untuk berubah dari cara hidup yang lama. Pencerita yang baik, 
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bisa membaca konteks orang yang mendengarkan cerita. Di 

tengah kemajuan teknologi, tampaknya orang bisa memahami 

teologi dari teks kitab suci dengan mencari sendiri di internet. 

Namun jauh dilubuk hati tersimpan kerinduan untuk 

mendengarkan cerita-cerita yang menggugah kesadaran dan 

imajinasi serta menumbuhkan iman yang langsung dari para 

pelayan Gereja. Di sinilah kehadiran pelayan sangat penting 

untuk memberikan kesegaran baru lewat cerita-cerita yang 

bermanfaat.  

Ahkhirnya, inilah saatnya, jagat pewartaan kita terus 

menggemakan cerita-cerita yang menyapa umat dan 

menyentuh hati mereka. Daerah di pedalaman seperti di 

Kalimantan, tidak semua orang bisa memahami teologi yang 

tinggi-tinggi. Mungkin hanya segelintir saja. Yang mereka 

butuhkan ialah cerita-cerita sederhana yang mudah 

dimengerti dan pesannya bisa dihayati dalam hidup harian. 

Kehadiran para pelayan Gereja hendaknya menyentuh 

kerinduan umat akan cerita-cerita kitab suci atau cerita-cerita 

heroik yang dinarasikan untuk bisa dipahami oleh umat 

sederhana. 
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Bersyukur di tengah Wabah  
 
Yohanes Bambang Ruwanto  
Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta  

 

 

Kita selalu menyimpan cerita-cerita rahasia yang kita 

sendiri tidak tahu jalan ceritanya. Sebagai manusia rapuh, kita 

mengikuti saja jalan cerita itu. Sering kali kita melewati hari-

hari yang sungguh berarti, semua cerita tampak indah. Akan 

tetapi, kita juga sering mengalami peristiwa sedih yang 

membuat hidup ini menjadi semakin berat. Adakah yang 

pernah memikirkan kalau dunia akan dilanda pandemi Covid-

19? Adakah yang pernah membayangkan kalau mudik lebaran 

dilarang pemerintah? Inilah gambaran bahwa menjalani hidup 

itu selalu ada cerita suka dan duka.  

Jauh sebelum pandemi Covid-19, sejumlah agenda 

sudah dipersiapkan untuk merayakan ulang tahun perdana 

sebuah gereja stasi yang berubah status menjadi gereja 

paroki. Namun, karena ada sebaran virus korona, semua 

agenda gagal terlaksana, karena kegiatan yang dirancang 

selalu melibatkan banyak orang. Sebagai manusia, sebagian 
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besar umat gereja itu sedih dan kecewa. Pandemi Covid-19 

memaksa umat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, 

dan ibadah di rumah. Namun demikian, dalam situasi apa pun 

manusia wajib bersyukur: masih untung pandemi terjadi saat 

kita telah berada di era teknologi informasi. Kita, umat Katolik, 

masih dapat mengikuti misa melalui jaringan internet.  

Dalam tradisi Katolik, bulan Mei adalah bulan untuk 

berdevosi secara khusus kepada Bunda Maria melalui doa 

Rosario. Sudah menjadi tradisi setiap tahun, di Lingkungan 

Maria Regina, tempat tinggal penulis, doa Rosario dilakukan 

secara bergiliran dari rumah ke rumah. Akibat pandemi Covid-

19 sekaligus mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah di 

rumah, tradisi yang baik ini terputus. Akan tetapi, penulis 

melihat ada peristiwa iman di tengah wabah. Selama bulan 

Mei penulis menjadi memiliki kesempatan untuk berdoa 

Rosario bersama-sama dengan anggota keluarga. Tanpa 

pandemi, rasanya mustahil dapat mendaraskan doa Rosario 

secara rutin.  

Dalam situasi yang tidak menentu terkait pandemi 

Covid-19, kita harus memikirkan kehidupan umat. Ada banyak 

umat Katolik yang terdampak pandemi virus Corona. Banyak 

umat Katolik yang kehilangan pekerjaan, karena di-PHK, 

pekerja ojek daring tidak mendapat penumpang, dan buruh 

bangunan dirumahkan. Untuk membantu ekonomi umat agar 

tetap menggeliat, pengurus gereja di tempat tinggal penulis 

membuat warung online. Melalui grup WhatsApp umat dapat 

berkomunikasi dengan penjual terkait barang yang 

dibutuhkan. Ada transaksi jual-beli. Apa pun kebutuhan warga 
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dapat dipenuhi di warung online. Warung online ini sungguh 

luar biasa: dapat menggerakkan ekonomi umat. Puji Tuhan, 

ide warung online ini telah ditiru oleh beberapa komunitas di 

sejumlah tempat.  

Laporan sejumlah lembaga riset menunjukkan, 

berakhirnya pandemi Covid-19 masih sulit diprediksi. Ada 

lembaga riset yang memprediksi Covid-19 di Indonesia akan 

berakhir pada 10 Oktober 2020 (ddi.sutd.edu.sg). Hari Basuki, 

pengajar Biostatistika dan Kependudukan Unair, menyebutkan 

Covid-19 di Indonesia akan mereda pada akhir Juli atau awal 

Agustus 2020 (kompas.com). Ilmuwan ITB pernah 

memprediksi, pandemi Covid-19 berakhir pada pertengahan 

April 2020 (itb.ac.id). Setiap ilmuwan dan lembaga riset 

memiliki prediksi yang berbeda. Artinya, dunia yang penuh 

ketidakpastian ini tampaknya belum akan segera berakhir. Apa 

yang harus kita lakukan? 

Umat Katolik harus siap menghadapi situasi yang 

penuh ketidakpastian ini. Bagi kaum muda dan sebagian 

warga yang paham internet, hidup di era internet sangat 

mudah. Ingin membeli barang tinggal searching, bayar melalui 

transfer. Ingin mengikuti misa streaming, tinggal klik. Namun, 

apakah gereja sudah memikirkan generasi tua yang tidak 

memahami internet? Banyak umat Katolik yang berusia lanjut 

tidak bisa ikut misa streaming karena berbagai keterbatasan. 

Masa pandemi merupakan kesempatan untuk berbagi 

informasi dan berkomunikasi dengan umat yang memiliki 

keterbatasan akses internet. Kita ajak mereka untuk berdoa 

dan merayakan Ekaristi bersama.  
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Meskipun ilmuwan memiliki prediksi yang berbeda-

beda terkait berakhirnya pandemi, kita harus optimis bahwa 

wabah ini akan berakhir. Saat pandemi berakhir bukan berarti 

kehidupan ini akan berjalan normal seperti sebelum wabah. 

Masyarakat dunia menyebutnya sebagai keadaan normal baru 

(the new normal). Keadaan ini sangat berbeda dengan 

keadaan sebelum wabah. Sebagai gambaran, para jemaat di 

salah satu gereja terbesar di Korea Selatan harus menahan diri 

untuk bernyanyi atau mengucapkan kata “amin” karena 

khawatir menyebarkan droplet. Air suci sudah tidak digunakan 

lagi.  

Kita berharap sambil terus berdoa agar pandemi Covid-

19 segera berakhir. Kita harus siap menghadapi “dunia baru” 

pasca-Covid-19. Kehidupan normal baru, pasti berbeda 

dengan sebelum wabah. Tradisi baik selama pandemi harus 

dipertahankan. Berbagai upaya melawan korona ini tentu 

menjadi cerita indah bagi generasi mendatang. Mari kita terus 

mohon bimbingan-Nya agar mampu melewati situasi yang 

sulit ini dengan selamat. 
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Memulai Kembali Ceritaku  
 

Demas Putra Oktora 
Freelance Teater 

 

 

Mengapa di era moderenisasi saat ini banyak diantara 

dari kita yang tidak menyaring cerita terlebih dahulu atau 

mencoba mencari kebenaran cerita yang kita dapati apakah 

benar atau tidak? Umumnya cerita yang kita dapati itu belum 

tentu benar, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa 

mereka menerima cerita dari narasumber yang terpercaya. 

Namun, di era moderenisasi saat ini banyak oknum yang tidak 

bertanggug jawab yang telah menyebarkan cerita yang 

mengandung unsur hoax dan mencoba menebar kebencian 

dengan cara membesar-besarkan cerita dengan data yang 

tidak tau dari mana asalnya.  

Menurut teori paradigma naratif bahwa sejak dulu 

manusia sudah menjadi makhluk pencerita dan pembuat 

cerita. Pada awalnya cerita yang dibuat oleh manusia adalah 

sebuah ilmu mengenai kehidupan dan agama saja. Namun, 

berjalannya waktu, manusia juga menggunakan cerita untuk 

sebuah hiburan yang bersifat positif. Hingga masuk pada era 
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digital, hiburan yang dibuat oleh manusia yang mempunyai 

maksud menceritakan arti kehidupan pun telah berhubah. 

Banyak hiburan yang di salah gunakan oleh media komunikasi 

untuk menyebarkan unsur kebencian dan kebohongan, 

bahkan sampai kitapun tidak tahu mana hiburan yang baik dan 

mana hiburan yang mengandung unsur kebohongan.  

Saat ini media komunikasi adalah sumber cerita yang 

mudah kita dapati dimana pun dan kapanpun. Kita bukan 

hanya mendapatkan cerita saja, tetapi kita pun juga bisa 

menjadi seorang pencerita didalam media komunikasi. Sering 

kali beberapa media komunikasi memproduksi cerita yang 

mengandung unsur destruktif dan provokatif. Bukan hanya itu 

saja, media komunikasi pun sering kali memberi cerita yang 

berisi tentang kekerasan dan kebencian hingga informasi yang 

tidak masuk akal. Banyak pula diantara kita yang 

menggunakan media komunikasi untuk menyebarkan cerita 

tentang kebohongan dan informasi palsu untuk mencari 

ketenaran diri sendiri.  

“Sebagai makhluk pencerita, manusia dipengaruhi oleh 

beragam cerita yang membantunya memahami siapa dirinya 

yang sesungguhnya dan menjaga hidupnya.” Salah satu 

kutipan yang dikatakan oleh Bapa Paus Fransiskus 

menjelaskan, bahwa kita sebagai manusia seringkali 

mendapatkan cerita yang bermacam-macam dalam kehidupan 

sehari-hari, yang membuat kita memahami siapa kita 

sebenarnya. Namun, sering kali kita terhasut dalam cerita 

yang tidak baik, entah itu cerita mengenai kebohongan hingga 

cerita mengenai kebencian.  
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Sebagai manusia kita pun sering merasa lapar dan 

rakus, hingga kita terbius dengan apa yang kita konsumsi 

sendiri. Bukan hanya makanan dan kekuasaan saja, tetapi juga 

cerita yang setiap hari kita dapati. Ada yang terdorong untuk 

mencoba menebarkan cerita hoax dan mencoba membuat 

orang lain percaya dengan cerita kita, atau kita mendengarkan 

gosip dari orang lain dan kita percaya atas gosip yang 

mengandung unsur kebohongan. “Jika kamu memakannya, 

kamu akan menjadi seperti Allah” (Kej 3:5) seperti ular yang 

sedang mencoba menggoda perempuan itu.  

Kitab Suci adalah cerita yang menceritakan kisah yang 

intim antara manusia dan Allah, yang disampaikan oleh Yesus 

kepada kita. Seperti yang dikatakan injil Yohanes “Tidak 

seorang pun yang melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, 

yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya.” 

(Yoh 1:18)  

Yesus sendiri berbicara mengenai Allah bukan dengan 

cara pidato yang abstrak, melainkan dengan menggunakan 

cerita-cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Cerita 

mengenai Yesus bukanlah warisan masa lalu yang hanya di 

kenang saja, melainkan cerita yang harus kita ceritakan 

kembali kepada semua orang dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai makhluk pencerita, kita pun dapat memutus 

benang yang telah kusut akibat cerita kebohongan yang sering 

kali kita konsumsi setiap hari dan menyambungkannya 

kembali dengan cerita yang Yesus ceritakan di dalam Kitab 

Suci. Agar kita dapat mengetahui diri kita yang sesungguhya 
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dan menjaga hidup kita, agar tidak terpuruk dalam benang 

yang kusut kembali.  

Saat ini Bapa Paus mengajak kita untuk lebih mengenal 

diri kita dengan cerita yang terdapat di dalam Kitab Suci dan 

bercerita kembali kepada orang lain, “Supaya engkau dapat 

menceritakan kepada anak cucumu” (Kel 10:2). Oleh karena 

itu, teruslah bercerita dengan menceritakan hal yang positif 

bagi kehidupan sesama, bukan dengan cara menceritakan 

tentang kebohongan saja. Ceritakanlah pengalaman kebaikan 

Tuhan, agar anak dan cucumu juga dapat merasakan kebaikan 

Tuhan. 
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Citra Cerita 
 

Bonifasius Jennis Egi Purwanto 
Event Organizer 

 

 

Cerita adalah salah satu cara manusia 

mengekspresikan dirinya. Di berbagai lapisan masyarakat 

sebuah cerita tumbuh dan berkembang layaknya anak kecil 

yang sedang mencari jati dirinya. Terlebih lagi di jaman yang 

serba digital seperti sekarang ini, banyak sarana yang bisa 

digunakan untuk berinteraksi, baik secara langsung (face to 

face) maupun tidak langsung, yaitu melalui gawai dengan 

berbagai macam aplikasi, seperti; skype, zoom, meeting, video 

call, instagram live, youtube live dan masih banyak lagi. Ini 

menandakan bahwa keinginan manusia untuk saling bertukar 

pikiran sangatlah besar. Bahkan untuk bisa sekedar 

bercengkrama dengan orang yang jauh pun mereka akan 

mengusahakan berbagai cara untuk bisa saling berinteraksi.  

Selalu menyenangkan ketika kita berbincang-bincang 

dengan membahas suatu tema yang menarik. Apalagi bersama 

teman-teman, segelas kopi dan sepiring makanan kecil sudah 

bisa menjadi sarana pendukung untuk obrolan yang lebih 
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dalam dan akrab. Dengan berbagai latar belakang dan tingkat 

pendidikan yang berbeda-beda akan membuat obrolan 

menjadi lebih variatif. Akan ada banyak cerita yang menarik 

satu sama lain. Melalui cerita kita juga bisa belajar banyak hal 

yang membuat kita memiliki wawasan yang luas dan 

cakrawala pandang yang lebih besar dari sebelumnya. Itulah 

yang nantinya kita gunakan untuk menyaring, mana cerita 

yang baik dan mana cerita yang buruk. 

 Pada kenyataannya tidak semua cerita yang beredar di 

lingkungan kita itu benar adanya. Itulah yang disebut dengan 

hoax atau berita palsu. Di jaman modern seperti ini banyak 

oknum yang kerap kali menyebarkan berita-berita palsu atau 

hoax dengan berbagai macam tujuan. Supaya viral dan 

terkenal, serta di sorot media dan lain sebagainya. Hal ini 

tentu saja sangat mencederai citra cerita itu sendiri. Di mana 

cerita sesungguhnya adalah sarana terbaik untuk merekam 

jejak verbal manusia. 

Tentu hal itu bukan hanya membengkokkan pola pikir 

manusia, tetapi juga bisa mengubah pandangan manusia 

tentang suatu hal yang diberitakan. Belakangan banyak sekali 

berita-berita hoax atau palsu yang beredar lewat berbagai 

macam media mainstream. Di sinilah sebenarnya kita dituntut 

untuk bisa lebih cerdas dan lebih up to date dalam menerima 

sebuah berita. Salah satu caranya adalah dengan 

mengkomunikasikan kepada teman-teman, keluarga, pacar, 

istri, suami dan lain sebagainya tentang sebuah cerita yang 

didapat. Bagi sebagian orang keterbatasan sarana untuk 

menguji keabsahan sebuah cerita kadang menjadikan orang 



PKSN 2020 - Online | 107  

malas untuk mencari tahu. Jadi ketika mendapat suatu cerita, 

dia akan langsung menyebarkannya begitu saja tanpa meneliti 

lebih jauh tentang berita tersebut. Semakin banyak cerita itu 

disebarkan maka semakin banyak pula resiko orang lain untuk 

percaya pada cerita tersebut. 

Paus Fransiskus dalam pesannya di Hari Komunikasi 

Sedunia yang ke-54 mengingatkan kita semua bahwa hidup 

adalah cerita panjang umat manusia. Bahwa banyak cerita-

cerita sedih, bahagia, mengagumkan, membanggakan, serta 

mengejutkan yang terjadi di sepanjang hidup kita adalah 

anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu 

kemudian kita bagikan cerita-cerita yang kita alami ini kepada 

orang-orang terdekat melalui obrolan santai di teras rumah 

atau di pos ronda. Cerita merupakan hal yang patut diberikan 

tempat khusus supaya memiliki martabat yang baik dan luhur. 

Ketika cerita yang dibagikan adalah cerita yang positif 

tentu secara otomatis orang-orang yang mendengar cerita kita 

juga akan terpicu untuk membagikan cerita yang positif. 

Energi positif dari sebuah cerita juga berpengaruh besar untuk 

memotivasi kita dalam membangun sebuah cerita di hidup 

kita yang kelak akan kita kenang. Saya menyebutnya sebagai 

sejarah hidup. Semua orang memiliki sejarah hidupnya 

masing-masing. Bukan hanya kita saja yang bisa mengisi atau 

menggoreskan sejarah itu, bahkan orang lain juga bisa turut 

serta, misalnya mantan (pacar). Secara tidak langsung dia juga 

pernah mengambil tempat dalam sejarah hidup seorang yang 

mencintainya, sehingga kebersamaannya bisa menjadi sebuah 

cerita. 
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Tentunya cerita yang terjadi tergantung dari pribadi 

masing-masing. Kita juga bisa menjadi bagian dari sejarah 

hidup orang lain. Ini merupakan sebuah benang merah yang 

terjadi dalam kehidupan manusia. Karena itulah kemudian 

cerita masa lalu seseorang mempunyai kemiripan dengan 

orang yang lain. Hanya saja subjek dan objeknya saja yang 

pasti berbeda. Benang merah inilah yang kemudian 

menjadikan manusia adalah makhluk sosial. Di mana masing-

masing orang bisa masuk ke dalam sejarah kehidupan orang 

yang lain. Pada dasarnya sejarah hidup manusia adalah citra 

cerita yang luhur dan sudah sepantasnya kita ukir dengan 

sebaik-baiknya. Oleh karena, itu semua adalah anugerah yang 

tak ternilai dari Tuhan. 
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Upahmu Besar di Sorga  
 

Antonius D. Basuki 
Seniman Komunitas Seni dan Film Kincir Angin – Yogyakarta 

 

 

Frasa “upahmu besar di Sorga” sering kita dengar. 

Sebagai umat Kristiani, kita selalu terngiang akan sabda Yesus 

itu di dalam Injil Matius 5:12. Sebuah sabda yang disampaikan 

pada saat kotbah di bukit.  

Untuk siapakah sebenarnya frasa itu? Apakah itu 

sebuah kiasan ataukah bisa diartikan secara harafiah? Upah 

adalah sebuah hak yang diterima oleh pekerja ataupun orang 

yang memberikan kewajibannya kepada orang yang 

mempunyai sebuah pekerjaan untuk dilakukan. Jelasnya, 

setiap orang yang bekerja, ia akan memperoleh upahnya.  

Upah lebih banyak dikaitkan dengan materi duniawi, 

yakni uang. Siapapun itu, jika ia bekerja untuk orang lain, 

maka ia berhak mendapatkan uang, yang besarnya tergantung 

dari pekerjaan itu sendiri, atau perjanjian yang dibuat oleh 

dirinya dan pemberi kerja. Seorang pekerja patut mendapat 

upahnya (Mat 10:10; Luk 10:7; I Tim 5:18b).  
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Saya dibesarkan oleh keluarga Katolik yang taat. Ayah 

saya bekerja pada sebuah lembaga pendidikan Katolik, yang 

memiliki visi dan misi untuk orang miskin. Ayah saya selalu 

menekankan pentingnya mengikuti teladan Kristus, yakni 

melayani bagi kaum papa. Yayasan tempat ayah saya bekerja 

pun, selalu menekankan, bahwa kita harus memiliki visi dan 

misi untuk melayani orang miskin.  

Tahun demi tahun berlalu, jaman telah berubah. 

Sekolah atau yayasan itu, memiliki visi dan misi yang sama, 

yakni hidup untuk orang miskin. Namun ada yang menggangu 

pikiran saya. Saya melihat, para pegawai yang bekerja di 

bawah yayasan itu hidup dalam kemiskinan. Jam kerja yang 

sama, tetapi kenaikan upah yang diberikan tidak sesuai. 

Walaupun saya melihat sekolah-sekolah di bawah yayasan itu 

mengalami kemajuan pesat. Gedung-gedung direnovasi, 

peralatan dimodernisasi, uang sekolah juga tidak murah lagi 

dan seterusnya. Saya pun terngiang kembali akan frasa yang 

selalu digaungkan, bahwa nanti upahmu besar di Sorga.  

Saat memasuki usia remaja, saya bergabung untuk 

bekerja di bidang pelayanan komunikasi. Saat itu saya bangga 

melayani gereja, dan sangat mengamini akan frasa ‘upahmu 

besar di Sorga’. Karena pelayanan, maka saya tidak 

mengharapkan upah atau uang. Ada beberapa teman yang 

juga bekerja melayani gereja. Kami menjadi teman akrab dan 

menjadi tim yang baik.  

Dalam pelayanan kami, ada kantor resmi milik gereja 

yang menangani bidang pelayanan kami dan ada pegawai 

yang digaji oleh gereja untuk mengurus segala administrasi 
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dan “marketing” bagi umat, sehingga seakan terjadi dua kubu 

yakni orang kantor dan relawan.  

Suatu ketika saya berbincang dengan para pegawai 

kantor, tentang upah, tentang fasilitas dan sebagainya. Saya 

terkejut, ternyata upah para pegawai itu jauh dari bayangan 

saya. Bahkan jauh dari upah minimum. Namun nampaknya 

mereka tidak keberatan. Menurut para pegawai itu, mereka 

bekerja tidak sepenuhnya, seperti para pekerja pada 

umumnya, tetapi sebagian adalah pelayanan. Di samping itu, 

mereka merasa bekerja untuk gereja. Sekali lagi saya dengar 

kalimat “upahmu besar di Sorga.”  

Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, pikiran 

saya menjadi kacau. Di satu sisi, pelayanan itu adalah hal yang 

terpuji. Namun di sisi lain mereka juga butuh makan, butuh 

hidup. Saya merasa gereja “memanfaatkan” orang-orang itu. 

Saya jadi teringat kata-kata Paus Fransiskus : “jika seseorang 

meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang lebih kepada 

perbudakan daripada pelayanan, Anda harus berani 

mengatakan tidak! Pekerjaan Anda adalah untuk melayani, 

melayani untuk gereja, bukan perbudakan.” - Tempo.co  

Namun setelah saya pikirkan lagi, ah, mungkin bukan 

gereja, tetapi oknum-oknum pejabat gereja yang 

“memanfaatkan” orang-orang itu. Ya, oknum. Itu lebih pas. 

Mendadak saya kehilangan semangat untuk pelayanan. Tapi 

seiring berjalannya waktu, saya menjumpai tidak semua 

tempat mengalami, seperti apa yang saya jumpai. Mungkin 

kebetulan saja saya berada di tempat di mana terjadi 

“pemanfaatan” itu. Jadi, apakah saya keliru menilai?  
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Saya merasa kasihan jika mengingat orang-orang di 

masa kecil dan masa remaja saya. Namun saya hanya bisa 

mengangkat bahu, ah, sudahlah. Biarlah itu semua terjadi. Toh 

mereka mau menjalaninya. Saya yakin mereka memiliki 

alasannya sendiri.  

Saya sendiri masih dalam pergumulan dalam pemikiran 

dan dalam hati nurani. Saya bukanlah orang yang 

berkelimpahan secara materi di dunia, bahkan di tengah 

pandemi ini, pundi-pundi saya sangat tipis. Namun saya 

membuat sebuah resolusi, yaitu akan terus aktif dalam 

pelayanan sejauh saya bisa melakukan. Toh, secara teknologi, 

saya “berkelimpahan”. Jadi tidak ada alasan untuk tidak 

berbuat “sesuatu”.  

Saya berdoa, semoga Tuhan tetap “mengupah” saya di 

Sorga. Saya rela untuk membagi “upah” saya kepada mereka 

yang membutuhkannya kelak. Karena saya yakin, saya 

berkelimpahan di Sorga. 
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Mari Membangun  
 

Lukas Jaka Purnama 
Guru SD Tarakanita Citra Raya, Tangerang, Banten 

 

 

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik 

Indonesia (Kemenag) tahun 2019, indeks kerukunan umat 

beragama di sejumlah kota besar justru di bawah rata–rata 

nasional. Papua, NTT, Bali menempati urutan tertinggi. Namun 

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur berada di bawah 

rata–rata nasional. Artinya apa? Masih ada sejumlah 

pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua agar kerukunan umat 

beragama bisa meningkat. Sudah menjadi tanggungjawab 

semua, baik pemerintah maupun warga negara untuk 

mewujudkannya. Bagaimana caranya?  

Permasalahan utama yang dari dulu ada dan selalu 

menjadi sumber gesekan, dari tingkat yang paling rendah, 

rukun tetangga (RT) baik di desa maupun di kota adalah 

agama. Segala permasalahan kalau sudah menyangkut agama, 

menjadi sebuah hal yang sensitif. Akhirnya yang terjadi adalah 
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sikap saling curiga, lalu mencoba untuk membentengi, dan 

muaranya adalah menjadi eksklusif.  

Tampaknya situasi atau kondisi saling curiga, saling 

menjelekkan, kurang menghormati antar umat beragama ini 

sudah terjadi sejak dulu kala. Dan situasi semacam ini bila 

tidak diatasi akan bisa mempersulit kehidupan kita dalam 

berbangsa. Tidak hanya itu tetapi bisa lebih parah lagi, bisa 

memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita.  

Presiden Jokowi rupanya sudah mempunyai resep 

untuk mengatasi hal itu. Antara lain dengan menggunakan 

payung hukum untuk menangkal ormas radikal. Tidak hanya 

itu, tetapi juga dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila (BPIP). Memang sekarang masih terjadi tindakan 

intoleransi, seperti sulitnya mendirikan tempat ibadah, 

pemaksaan kehendak dari sekelompok ormas, dan 

sebagainya. Hal itu tentu masih menjadi pekerjaan rumah 

pemerintah, sampai kapan pun. Bahkan mungkin setelah 

pemerintahan Presiden Jokowi. 

Oleh karena itu, mengandalkan peningkatan 

kerukunan beragama kepada pemerintah saja tidaklah cukup. 

Namun, kita dapat berbuat sesuatu, misalnya di tingkat RT, 

kita bisa masuk dalam kepengurusan RT untuk ikut ambil 

bagian dalam membangun RT. Mencoba untuk masuk, 

bergaul, dan sekaligus terlibat dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasinya. Prinsipnya adalah kita 

bersama–sama ingin membangun, memberikan sumbangsih 

apa yang bisa kita berikan demi kemajuan RT. Selama kita 

punya niat baik, maka tanggapan yang diberikan pun pasti 
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baik. Walaupun mungkin ada jalan yang berliku dan mendaki 

itu adalah hal yang biasa. Ingat apa yang disampaikan Bunda 

Teresa, “Lakukan hal yang biasa dengan cinta luarbiasa”. 
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Pandemi dan Segudang 

Cerita Inspiratif  
 

Aloisius Johnsis 
Profesional KomSos BMV Katedral, Keuskupan Bogor 

 

 

Jika hidup menjadi sebuah cerita mungkin pandemi 

Covid-19 adalah bab yang tak boleh dilewatkan semua 

manusia. Kenapa? Ya, karena cerita yang ada di dalamnya 

dijamin tidak akan membuat bosan. Ketidakpastian yang 

membuat penasaran, kesedihan yang mengundang air mata, 

dan perjuangan yang menginspirasi melengkapi setiap baris 

ceritanya.  

Kita sama-sama tahu bahwa Pandemi Covid-19 

mengubah semua lini kehidupan manusia tanpa pandang bulu. 

Ada yang harus di rumah saja, tetapi ada juga yang tidak tahu 

harus pulang ke mana, karena tidak memiliki rumah. Ada yang 

belajar di rumah, tetapi tidak sedikit yang putus sekolah. Ada 

pula yang harus bekerja dari rumah atau panggilan akrabnya 
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work from home. Namun, jangan lupa, banyak juga yang harus 

kehilangan pekerjaan.  

Pandemi tidak hanya menyentuh lini sosial 

kemasyarakatan saja, tetapi juga hidup beragama di banyak 

negara. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun perayaan 

ekaristi bahkan Pekan Suci di Vatikan dan banyak negara harus 

ditutup untuk umat. Semua dilakukan secara virtual, 

#darirumahaja untuk #jagajaraksejenak, katanya.  

Namun, pandemi tidak hanya soal hal-hal negatif. 

Layaknya sebuah buku yang dinamis, wabah ini juga 

menghasilkan segudang cerita inspiratif. Kepedulian, cinta, 

dan keinginan untuk berbagi membuat banyak orang tetap 

berkarya dengan cara yang sederhana. Ada yang membagikan 

pesan-pesan positif melalui media sosial, ada juga yang 

menggalang dana melalui berbagai cara mulai dari konser 

daring, sampai program televisi. Tidak lupa para dokter, 

perawat, sopir ambulan, dan seluruh tenaga medis yang tanpa 

lelah mau terus berjuang, bertaruh nyawa menjadi garda 

terakhir penanganan Covid-19.  

 

Pahlawan Penawar Rindu  

Kali ini, kita akan bercerita tentang satu kelompok yang 

bisa disebut sebagai ‘Pahlawan Penawar Rindu’. Bagaimana 

tidak, mereka juga harus di luar rumah agar kita bisa tetap 

nyaman untuk di rumah saja. Ya, mereka adalah para pegiat 

komunikasi sosial (KomSos) baik itu di stasi, paroki, ataupun 

keuskupan yang mau berusaha untuk menyediakan layanan 

misa daring secara live streaming.  
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Harus diakui, para pegiat KomSos juga 

mempertaruhkan banyak hal untuk membuat obat penawar 

rindu untuk umat di rumah. Kita sama-sama tahu betapa 

bahayanya virus ini, pemerintah pun menganjurkan 

masyarakat untuk tetap di rumah selama kurun waktu 

tertentu. Namun, mereka mau mengambil risiko untuk tetap 

menyelenggarakan misa daring di tengah segala keterbatasan 

yang ada.  

Sejujurnya, risiko yang mereka ambil bukan hanya 

untuk dirinya sendiri, tetapi juga keluarga di rumah. Para 

pegiat KomSos tidak pernah tahu apa yang mereka temui di 

jalan, ketika menggunakan berbagai moda transportasi 

ataupun ketika sampai ke tempat tujuan. Tetapi sekali lagi, 

mereka mengambil risiko itu demi kenyamanan banyak orang.  

Hari ini, pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang 

di medan tempur, ataupun peperangan. Pahlawan juga bukan 

hanya mereka yang membuat hal-hal besar. Pahlawan hari ini 

adalah mereka yang mau mengorbankan kenyamanannya 

untuk kenyamanan orang lain, dan para pegiat KomSos 

membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan penawar rindu.  

Pasti kita kehilangan sebagian diri, ketika tidak dapat 

merayakan Ekaristi bersama-sama di dalam Gereja. Namun, 

misa daring kembali menjahit kita sebagai kesatuan umat 

Allah yang memiliki kerinduan serupa. 

Memang, walaupun dunia berubah, teknologi semakin 

maju, ada hal-hal yang tak bisa digantikan secara virtual. Salah 

satunya adalah Ekaristi. Semoga apa yang diusahakan oleh 

para pegiat KomSos dimanapun mereka berada, dapat sedikit 
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mengobati kerinduan kita semua terhadap Ekaristi dan 

komuni kudus. Saat ini, yang terpenting adalah kita semua 

saling menjaga, saling mendoa, untuk melewati masa ini 

bersama-sama.  

Akan tiba saatnya, cerita tentang pandemi habis di 

baca, dan menjadi warisan sejarah yang tak akan pernah 

terlupakan untuk anak cucu kita. 
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Jurnalis yang Bercerita 

tentang Kebenaran 
 

Mario F.Cole Putra 
Novisiat Claretian Benlutu, Desa Benlutu, Kecamatan Batu Putih 

 

 

Dewasa ini, sulit sekali mencari dan mendapatkan 

berita-berita yang sungguh-sungguh memiliki roh kebenaran. 

Berita-berita tersebut rupanya telah dieksploitasi dan 

dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Imbasnya adalah 

masyarakat menjadi plin-plan dalam menyikapi masalah-

masalah yang ada. 

Sebagai contoh, berita-berita mengenai covid-19 

tentang kapan virus itu muncul, bagaimana peredarannya, lalu 

bagaimana penanganannya dan lain sebagainya menjadi hal 

yang mengaburkan rasionalitas masyarakat. Khalayak luas 

beranggapan bahwa virus ini merupakan sesuatu yang alamiah 

dan ada pula yang beranggapan bahwa Covid-19 adalah 

hukuman dari Tuhan. 
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Namun, belakangan, muncul berita bahwa ada unsur-

unsur politik-ekonomi dibalik lahirnya virus Corona. Saat ini, 

Amerika Serikat dan China saling baku tuduh ihwal siapa 

dibalik pembuat virus yang telah memakan nyawa banyak 

orang di seluruh dunia ini. Konspirasi yang bermunculan di 

mana-mana tak terbendung lagi. 

Penyebaran berita-berita tersebut sangat massif, 

karena mayoritas masyarakat dunia sudah memiliki ponsel 

pintar. Masyarakat dengan mudah mengakses berita-berita di 

internet. Dalam pada itu, berita-berita yang dibaca pun sulit 

dibedakan antara berita benar dan berita hoax. Kita bisa 

melihat sendiri betapa telah terjadi tsunami informasi yang 

membuat kita tidak tahu mana berita benar dan mana berita 

hoax.  

Melihat kenyataan ini, tanggung jawab tentu menjurus 

kepada para penyedia informasi, yakni para jurnalis. Mengapa 

tidak menyertakan para editor, pemilik media massa, 

penyedia jasa informasi dan lain sebagainya? Saya menyebut 

hanya jurnalis, karena merekalah yang berada di lokasi 

kejadian dan yang menyajikan berita atas kejadian di lokasi 

tersebut. Tak dapat disangkal lagi akan betapa pentingnya 

peran seorang jurnalis yang menulis berita. Mereka adalah 

orang-orang yang berada di garda terdepan untuk menulis 

berita-berita. 

Pesan Paus dalam memperingati Hari Komunikasi 

Sedunia tahun ini ingin menyasar isi dari sebuah berita. Hal 

yang ingin diangkat dalam pesan kali ini, hemat saya, agar 

mereka yang berurusan dengan penyelenggara berita mau 
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memperhatikan isi dari setiap berita yang mereka muat. 

Meminjam bahasa pesan tersebut, Paus hendak mengajak 

para penyelenggara berita untuk menenun cerita, yakni cerita 

tentang kebenaran. Cerita itu adalah cerita yang hidup, yang 

tidak dibuat-buat. Seperti pada kalimat pertama dari pesan 

Paus kali ini. “Saya ingin mengkhususkan pesan tahun ini pada 

tema “Cerita”. Karena saya yakin, kita perlu menghirup 

kebenaran dari cerita-cerita yang baik supaya tidak tersesat. 

Lantas, hal seperti apa yang mesti kita harapkan ada dalam diri 

seorang jurnalis? Menulis sebuah berita tidak lain merupakan 

penyajian cerita bagi orang lain yang tidak berada di tempat 

kejadian. Dalam hal ini, ketika seorang jurnalis menulis berita, 

sebenarnya dia sedang menceritakan suatu kejadian kepada 

pembaca yang berada di lain tempat. Oleh karena itu, jelaslah 

bahwa para jurnalis adalah penenun cerita dari suatu kejadian. 

Misalnya, saya yang berada di Kupang tidak tahu situasi 

masyarakat yang berada di Jakarta. Saya menjadi tahu, karena 

seorang jurnalis mengangkat kejadian tersebut dalam 

beritanya. Saya bisa tahu siapa yang menjadi pelaku dan 

korban dalam peristiwa itu, kapan kejadiannya, bagaimana 

peristiwa itu terjadi, dimana kejadian itu berlangsung, apa 

yang menjadi pemantik awal kejadian, dan lain sebagainya. 

Itulah mengapa, dalam beberapakali mengikuti kursus 

menulis, pada bagian menulis berita, para pemateri dengan 

tegas mengatakan bahwa dalam berita, seorang jurnalis 

dilarang menyertakan unsur opini dalam berita yang dibuat. 

Hal-hal yang ditulis dalam berita adalah fakta-fakta yang 

diperoleh di lapangan saja. 
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Berita harus dibuat telanjang dari kepentingan-

kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Untuk itu, hemat 

saya, secara epistemologis, kebenaran dalam berita yang 

dibuat oleh para jurnalis adalah kebenaran korespondensi, 

yakni kebenaran yang didasarkan pada kenyataan yang ada di 

lapangan. Dengan ini, para jurnalis diajak untuk 

menghindarkan diri dari manipulasi data kejadian di lapangan. 

Meminjam bahasa Paus, jurnalis adalah makhluk 

pencerita. Dialah yang pertama menjadi pencerita, karena dia 

berada pada lokasi kejadian dan menjadi saksi mata pertama 

dari kejadian tersebut. Untuk itulah mengapa para Bapak 

konsili dalam dekrit tentang upaya-upaya Komunikasi Sosial 

(KomSos) atau InterMirifica menulis bahwa mereka semua 

yang terlibat dalam penyediaan komunikasi dan informasi 

memiliki kewajiban moral (IM11). 

Oleh karena itu, kejujuran dan keberanian dalam 

menenun cerita adalah kebajikan yang niscaya bagi seorang 

jurnalis. Profesi menjadi jurnalis memiliki tanggung jawab 

yang besar. Para jurnalis membuat cerita yang baik dan benar, 

agar kita tidak tersesat dalam kepentingan orang lain. 

Merekalah pionir yang menjahit kembali cerita-cerita yang 

terputus dan terbelah menjadi cerita yang harmonis. 
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