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PERSEMBAHAN
Dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada
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MOTTO
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”
(Flp 4:13)
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “MAKNA PENGHAYATAN KAUL KEMISKINAN
PARA SUSTER PIJ DI WILAYAH YOGYAKARTA”. Penulis memilih judul ini
didasari oleh pengalaman penulis dan pengalaman perjumpaan dengan sesama suster
dalam hidup bersama yang memberi kesan bahwa penghayatan kaul kemiskinan
bertujuan untuk mencapai kesempurnaan diri sendiri. Kesan tersebut mendorong
penulis untuk menggali makna penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda dari segi usia, usia
kaul dan tugas kerasulan.
Untuk menanggapi permasalahan tersebut penulis mengadakan studi pustaka
dengan mempelajari berbagai sumber yakni Kitab Suci, dokumen Gereja, pandangan
para ahli yang berkaitan dengan kaul kemiskinan dan dokumen-dokumen milik
kongregasi suster PIJ. Di samping itu penulis juga melakukan penelitian kualitatif
untuk memperoleh data tentang penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di
wilayah Yogyakarta dengan mengadakan wawancara langsung terhadap 6 responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghayatan kaul kemiskinan para suster
PIJ di wilayah Yogyakarta lebih menekankan prilaku hidup sederhana sebagai
ungkapan kebebasan dari keterikatan akan harta benda. Sedangkan dalam pengalaman
pemberian diri dengan menyumbangkan bakat, tenaga, waktu, ketrampilan bagi
kepentingan kongregasi para suster yang tergolong muda belum dapat melakukannya
dengan sepenuh hati karena terhambat oleh rasa cinta diri, malas dan tidak rela untuk
membagikan ketrampilan bagi orang lain. Hambatan terbesar yang dialami para suster
dalam menghayati kaul kemiskinan berasal dari diri sendiri yakni kurang dapat
mengatasi kecenderungan-kecenderungan dari dalam diri untuk mengikuti kesenangan
sendiri.
Untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini penulis mengusulkan program
pembinaan berkelanjutan/ on going formation sebagai upaya untuk membantu para
suster PIJ di wilayah Yogyakarta dalam meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan.
Melalui kegiatan ini para suster PIJ di wilayah Yogyakarta diharapkan semakin berani
untuk memberikan diri, bakat, kemampuan, tenaga, ketrampilan, waktu dengan
sepenuh hati dan sampai tuntas bagi kongregasi sebagai wujud penyerahan diri kepada
Tuhan.
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ABSTRACT

This thesis entitled "THE MEANING OF THE LIVING POVERTY VOW OF
THE PIJ NUNS IN YOGYAKARTA REGION". The researcher choose this title based
on the researcher's own experience and the experience of encounter with other nuns in
the community that gives the impression that the vow of poverty aims to achieve selfperfection. The impression encourages the researcher to explore the meaning of the
living poverty vow of the PIJ nuns in Yogyakarta region which consists of different
backgrounds in terms of age, age of vows, and apostolic duties.
To respond the problems, the researcher conducted a literature study by
learning various sources such as; Scripture, Church documents, expert views relating
to the vow of poverty and documents belonging to the congregation of PIJ. To analyze
the data, the research design used in this study was a qualitative research to obtain
data about spirit of poverty by the PIJ nuns in the region of Yogyakarta by conducting
direct interviews against 6 respondents.
The results of the study have shown that the appreciation vows of the poverty by
the PIJ nuns in Yogyakarta emphasizes the simple life as an expression of freedom from
attachment to property. While in experience of giving themselves by donating talent,
energy, time, skills for the benefit of the congregation, the young sisters can not do it
whole heart because it is hampered by a sense of selfish, lazy and not willing to share
skills for others. The biggest obstacle experienced by the sisters in living the vow of
poverty comes from the nuns itself that is less able to overcome of the inner tendencies
to follow his own pleasure.
To follow up on the results of this research, the researcher proposes a program
of on going formation as an effort to help the PIJ nuns in the region of Yogyakarta in
improving the vow of poverty. Based on this research the PIJ nuns in Yogyakarta are
expected to be more courageous to give themselves, talents, abilities, power, skills, time
with wholeheartedly and completion for the congregation as a form of submission to
God.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Inti dari hidup religius adalah persembahan diri kepada Tuhan. Persembahan
diri kaum religius didasari oleh cinta kepada Tuhan. Cinta tersebut terwujud dalam
pemberian diri yang total melalui penghayatan ketiga kaul berdasarkan kharisma dan
spiritualitas masing-masing tarekat (Darminta, 1981: 13). Dengan pemikiran yang lebih
kurang sama, Suparno (2016: 20) mengatakan bahwa “Persembahan diri kaum religius
didasari oleh cinta Tuhan yang lebih dahulu mencintai manusia”. Untuk membalas
cinta Tuhan tersebut, kaum religius menanggapinya dengan menghayati nasihat-nasihat
Injil.
Ketiga kaul yang dihayati oleh kaum religius bersumber pada inspirasi hidup
Yesus. Yesus hidup tidak kawin dihayati oleh kaum religius dalam bentuk kaul
kemurnian, tidak terikat pada harta benda dihayati dalam bentuk kaul kemiskinan,
merelakan kebebasan mengambil keputusan atas diri sendiri dihayati melalui kaul
ketaatan. Tolak ukur hidup religius adalah mengikuti Kristus menurut Injil (PC, 2). Hal
tersebut mau menjelaskan bahwa yang menjadi patokan dalam penghayatan ketiga kaul
adalah cara hidup Yesus. Ketiga kaul yang dihidupi para religius merupakan karunia
Ilahi yang diterima Gereja dan dipelihara dengan bantuan rahmat Tuhan (LG, 43).
Nasihat-nasihat Injil bukan prestasi manusia, tetapi merupakan anugerah Allah bagi
setiap orang yang dipanggil untuk menghayatinya.
Ibu Clara Fey selaku pendiri Kongregasi Suster PIJ dalam konferensinya pada
tanggal 5 Januari 1851 tentang kaul kemiskinan mengatakan:
Barangsiapa tidak memiliki apa-apa selain Tuhan ia sungguh miskin.
Barangsiapa tidak mencari dan menghendaki apa-apa selain Allah dalam
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segalanya, ia adalah miskin. Kemiskinan lainnya yang hanya meliputi hal-hal
lahiriah, mengandung kesombongan dan penipuan diri yang serius (Konstitusi
Suster PIJ, 1982: 19).
Kemiskinan menurut Ibu Clara Fey adalah memiliki Tuhan dengan jalan
mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Konstitusi Suster PIJ secara terperinci
menjabarkan hal-hal konkret penghayatan kaul kemiskinan. Ungkapan penghayatannya
meliputi kemiskinan dalam bidang materi, contohnya tidak memiliki harta kekayaan
pribadi. Sikap lepas bebas menjadi tuntutan dalam menghidupi kemiskinan, contohnya
rela melepaskan tugas atau jabatan yang nyaman. Pemberian diri dengan cara
mengabdikan bakat, pengetahuan, tenaga, waktu dan menyerahkan hasil jerih payah
kepada komunitas. Selain itu ada juga kemiskinan yang menyertai kenyataan hidup
sebagai manusia, contohnya rendah hati untuk menerima kenyataan menjadi tua dan
sakit, tidak diterima dan mengalami kurang dipercayai oleh sesama dalam komunitas.
Segala bentuk penghayatan kaul kemiskinan dalam Konstitusi Suster PIJ semuanya
dilandasi oleh rasa cinta kepada Allah yang satu-satunya menjadi tujuan dalam hidup,
sesuai dengan pandangan dan harapan ibu pendiri.
Menurut pengamatan penulis para suster PIJ di wilayah Yogyakarta sudah
menghayati kaul kemiskinan dalam hidup sehari-hari sesuai dengan yang tertera dalam
Konstitusi Suster PIJ. Namun penghayatannya perlu ditingkatkan karena masih dihayati
secara personal, artinya dihayati demi kesempurnaan pribadi atau mencari kesucian
pribadi.
Para suster PIJ yang berdomisili di wilayah Yogyakarta berjumlah 40 suster
yang tersebar di tiga komunitas yaitu komunitas Sentul, Pakel dan Nanggulan. Setiap
suster memiliki latar belakang yang berbeda, baik asal para suster, usia, pengalaman
lamanya hidup membiara dan tugas kerasulan. Lebih unik lagi bahwa para suster PIJ di
wilayah Yogyakarta terdiri dari berbagai jenjang, contohnya ada para suster yunior,
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medior, senior dan lanjut usia. Situasi dan latar belakang setiap pribadi para suster turut
membentuk penghayatan konkret kaul kemiskinan. Contohnya, para suster di
komunitas Pakel yang didominasi para suster lanjut usia dan sakit, penghayatannya
lebih terarah pada menerima kenyataan menjadi tua dan sakit.
Dengan melihat kenyataan ini penulis tergerak hati untuk menulis skripsi
dengan judul “MAKNA PENGHAYATAN KAUL KEMISKINAN PARA SUSTER
PIJ DI WILAYAH YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Permasalahan
1.

Bagaimana pemahaman kaum religius tentang kaul kemiskinan?

2.

Bagaimana para suster PIJ di wilayah Yogyakarta menghayati kaul kemiskinan
dalam hidup sehari-hari?

3.

Usaha apa yang perlu dilakukan untuk membantu para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta dalam meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan?

C. Tujuan Penulisan
1.

Menggambarkan pemahaman tentang kaul kemiskinan dalam hidup religius.

2.

Menyampaikan gambaran penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta dalam hidup sehari-hari.

3.

Menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta untuk meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan.

D. Manfaat Penulisan
1. Memberikan sumbangan bagi para suster PIJ agar semakin memahami, menghayati
dan menghidupi kaul kemiskinan dalam hidup sehari-hari.
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2. Membantu penulis memperluas wawasan tentang kaul kemiskinan.
3. Bahan refleksi bagi penulis dan para suster PIJ agar dapat menemukan makna
penghayatan kaul kemiskinan.

E. Metode Penulisan
Metode penulisan yang dipakai dalam skripsi ini adalah deskripsi analisis.
Penulis

akan menggambarkan mengenai

penghayatan kaul

kemiskinan dan

menganalisis berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang ditujukan
kepada para suster PIJ di wilayah Yogyakarta.

F. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab, dengan perincian sebagai
berikut:
Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang pemilihan judul, rumusan
masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.
Bab II menguraikan tentang kaul kemiskinan dalam hidup religius pada
umumnya yang meliputi pengertian kaul, pengertian kaul kemiskinan, dasar biblis
tentang kaul kemiskinan, dasar dokumen Gereja tentang kaul kemiskinan, makna kaul
kemiskinan, bentuk-bentuk penghayatan kaul kemiskinan, tantangan penghayatan kaul
kemiskinan dan cara menyikapi tantangan penghayatan kaul kemiskinan.
Bab III menguraikan tentang penghayatan kaul kemiskinan dalam kongregasi
suster PIJ di wilayah Yogyakarta yang meliputi, gambaran umum kongregasi suster
PIJ, gambaran tentang kaul kemiskinan dalam kongregasi suster PIJ, gambaran
penghayatan kaul kemiskinan suster PIJ di wilayah Yogyakarta.
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Bab IV menyampaikan usulan program untuk meningkatkan penghayatan kaul
kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta.
Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.
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BAB II
KAUL KEMISKINAN DALAM HIDUP RELIGIUS

Bab pertama telah menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan
permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika
penulisan skripsi. Bab kedua akan membahas kaul kemiskinan dalam hidup religius,
yang merupakan jawaban atas rumusan permasalahan yang pertama. Bab ini membahas
tentang kaul kemiskinan berdasarkan sudut pandang beberapa sumber, yang terbagi
atas enam bagian yakni pengertian kaul, kaul kemiskinan, makna kaul kemiskinan,
bentuk-bentuk penghayatan kaul kemiskinan, tantangan kaul kemiskinan zaman
sekarang dan cara mengatasi tantangan.

A. Pengertian Kaul
Katekismus Gereja Katolik menjelaskan tentang arti kaul demikian:
Kaul yakni janji kepada Allah yang dibuat dengan tekad bulat dan bebas
mengenai sesuatu, yang mungkin dan lebih baik harus dipenuhi demi
keutamaan agama. Kaul adalah suatu tindakan penyerahan diri, yang dengannya
warga Kristen menyerahkan diri kepada Allah atau menjanjikan suatu perbuatan
baik pada-Nya. Dengan memenuhi kaulnya, ia mempersembahkan kepada
Allah, apa yang telah ia janjikan atau ikrarkan (KGK, 1995: 541).
Kaul merupakan suatu perjanjian manusia kepada Allah. Perjanjian tersebut
pertama-tama diprakarsai oleh Allah yang membutuhkan tanggapan dari pihak
manusia. Tentang hal tersebut Darminta (1981: 14) mengatakan bahwa “Kaul
merupakan anugerah dan sarana agar manusia dapat memberikan dirinya dengan penuh
kebebasan seperti Kristus memberikan diri-Nya kepada Gereja dan manusia”. Mirip
dengan pandangan Darminta, Douglas (1995: 479) mengatakan bahwa “Janji berarti
persetujuan yang sungguh-sungguh mengenai hubungan dua pihak (walaupun tidak
setaraf) yang abadi: seperti perjanjian Allah dengan Israel”. Sehubungan dengan
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pengertian tentang kaul, janji dipahami sebagai bentuk persetujuan dan kesanggupan
dari pihak manusia untuk menerima tawaran Allah, yang bersifat bebas sehingga
manusia mempunyai pilihan dalam menanggapinya.
Menurut Yohanes Paulus II inisiatif pertama-tama datang dari pihak Allah yang
memberi tawaran kepada manusia. Pengalaman cinta kasih dan kemurahan hati Allah
itu begitu mendalam dan mempesona, sehingga orang yang terpanggil merasa perlu
menanggapi dengan membaktikan dan mempersembahkan diri seutuhnya tanpa syarat
ke dalam tangan Allah (VC, 17). Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa nasihatnasihat Injil yang dihidupi kaum religius merupakan anugerah Ilahi yang diterima oleh
Gereja dan dipelihara dengan bantuan rahmat Tuhan. Oleh karena itu Gereja
mempunyai kuasa mengatur dan membimbing hidup religius agar berguna bagi hidup
dan tugas pelayanan Gereja, demikian pun sebaliknya religius harus taat kepada
pengarahan Gereja (LG, 43).
Kaul menuntut penyerahan diri manusia kepada Allah untuk melakukan sesuatu
yang baik. Suparno (2016: 19) berpendapat bahwa “Berkaul berarti mempersembahkan
diri seutuhnya kepada Tuhan”. Motivasi terdalam tindakan tersebut karena cinta Tuhan
yang lebih dahulu mencintai manusia. Tindakan tersebut merupakan ungkapan syukur
kepada Tuhan yang telah memberikan diri-Nya melalui putra-Nya bagi keselamatan
manusia. Dalam rangka melanjutkan karya tersebut, kaum religius dengan tulus
bersedia untuk digunakan Allah. Tentang hal ini Budi Kleden (2002: 173) mengatakan
bahwa “Janji adalah persetujuan terhadap sebuah keadaan yang dijadikan cita-cita
untuk masa mendatang”. Hal ini hendak mengatakan bahwa melalui kaulnya kaum
religius mengabdikan diri untuk memperjuangkan keadilan dan belas kasih demi
terwujudnya situasi yang lebih baik yang sering diistilahkan Kerajaan Allah.
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B. Kaul Kemiskinan
1. Dasar Biblis Kaul Kemiskinan
Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa teks Kitab Suci Perjanjian Baru
dan didukung beberapa pendapat para ahli yang menjadi acuan tentang kaul
kemiskinan. Pada saat kotbah di bukit Yesus berkata “Berbahagialah orang yang
miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga” (Mat 5: 3).
Berdasarkan tafsir Alkitab Perjanjian Baru (2002: 41), kemiskinan yang dimaksud
adalah kemiskinan dalam roh, yakni sikap batin yang menaruh kepercayaan total
kepada Allah. Ridick (1987 :31) dengan mengutip kembali ungkapan Ladislas Orsy
mengatakan bahwa “Kemiskinan adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat diraba,
melainkan suatu disposisi hati yang tumbuh dari hubungan antara dua pribadi yang
saling mencintai. Hubungan tersebut diprakarsai oleh Tuhan yang memberikan diriNya untuk manusia”. Disposisi batin inilah yang dimaksud dengan kemiskinan dalam
roh. Selanjutnya Ridick (1987: 32) mengungkapkan bahwa “Kemiskinan adalah
integrasi hidup dalam Tuhan”. Situasi ini menumbuhkan kesadaran bahwa semuanya
berasal dari Tuhan. Ketidakmampuan manusia untuk membalas semua anugerah yang
telah diterimanya tercetus dalam sikap mempercayakan hidup yang fana ini kepada
Allah.
Dalam Injil Markus 10:17-27, dikisahkan seorang pemuda kaya yang saleh
karena telah melakukan semua perintah Allah hendak mengikuti Yesus. Selanjutnya
Yesus meminta untuk menjual segala harta miliknya dan membagikannya kepada orang
miskin. Mendengar tanggapan Yesus, ia merasa kecewa karena tidak rela kehilangan
hartanya. Moloney (1987: 96) mengatakan bahwa “Permintaan Yesus menyangkut
sikap terhadap orang lain”. Bagi-Nya tidak cukup hanya membangun relasi denganNya, tetapi penting membangun relasi dengan sesama terutama yang membutuhkan
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bantuan. Darminta (1997: 68) menegaskan bahwa “Mengikuti Kristus adalah panggilan
untuk menciptakan mentalitas manusia pengabdi yang solider dan peduli”. Harta
kekayaan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan sarana untuk memuliakan Allah dan
mewujudkan Kerajaan Allah dengan jalan menggunakannya demi kepentingan sesama.
Harta yang dimaksud mencakup kemampuan, bakat, waktu, tanaga, kepandaian, pikiran
dan kekayaan rohani.
Yesus dan para pengikut-Nya hidup berpindah-pindah karena tidak mempunyai
tempat tinggal sebagai milik pribadi. Yesus mengungkapkan hal tersebut dengan
berkata “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia
tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya” (Mat 8:20). Berkaitan dengan
hal ini, Djono Moi (2011: 107) mengatakan bahwa Kristus sendiri mengalami
kemiskinan secara material. Sebagai pengikut Kristus, kaum religius wajib
menanggung konsenkuensi untuk mengalami hidup seperti orang miskin yang tidak
mempunyai tempat tinggal sebagai milik pribadi.
Pengalaman rasul Paulus setelah bertemu dengan Yesus, semua hal yang lain
dianggap sampah, karena sudah menemukan harta yang berharga yaitu Yesus Kristus
(Flp 3:7-14). Panggilan sebagai seorang religius pun, karena terpikat oleh kasih-Nya
sehingga semua hal lain yang bersifat duniawi menjadi relatif nilainya.
Paulus meletakkan dasar terdalam kemiskinan Kristus yakni: “Bahwa Ia yang
oleh karena kamu menjadi miskin, sekali pun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh
karena kemiskinan-Nya” (2Kor 8:9). Yesus rela menjadi miskin dengan jalan menjadi
manusia. Jalan ini memudahkan bagi-Nya untuk berada lebih dekat dengan sesama dan
menyelamatkannya. Berdasarkan teladan hidup Yesus, kaum religius hendaknya
menjalani kemiskinan agar lebih bebas membantu orang lain dan lebih bebas digunakan
Tuhan melalui perutusan dalam tarekat (Suparno, 2007: 96).
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Semangat kemiskinan hidup religius juga terinspirasi oleh cara hidup Gereja
Perdana yang ditandai dengan menyerahkan harta milik mereka untuk kepentingan
bersama dalam komunitas, dan tidak ada seorangpun yang berkata bahwa sesuatu dari
kepunyaannya adalah milik sendiri (Kis 4:32-37). Kenyataan tersebut hendak
mengatakan bahwa kemiskinan merupakan bentuk kesaksian kepada dunia dengan
membagikan apa yang kita miliki, baik dalam bentuk materi maupun pengalaman
rohani (Moloney, 1988: 100).

2. Dasar-Dasar Dokumen Gereja tentang Kaul Kemiskinan
Untuk lebih memahami tentang kaul kemiskinan selain menggunakan beberapa
teks dari Kitab Suci Perjanjian Baru, penulis juga akan menguraikan dua dokumen
Gereja sebagai acuan.

a. Konsili Vatikan II tentang Kaul Kemiskinan
Konsili Vatikan II dalam Perfectae Caritatis artikel 13 menyatakan bahwa:
Kemiskinan sukarela untuk mengikuti Kristus merupakan tandanya, yang
terutama sekarang ini sangat dihargai. Hendaknya kemiskinan itu dihayati
dengan tekun oleh para religius, dan bila perlu diungkapkan dalam bentukbentuk yang baru. Dengan demikian, para religius ikut serta menghayati
kemiskinan Kristus, yang demi kita telah menjadi miskin, sedangkan Ia kaya
supaya karena kemiskinan-Nya itu, kita menjadi kaya (2Kor 8:9; Mat 8:20).
Adapun mengenai kemiskinan religius, tidak cukuplah bahwa dalam
menggunakan harta benda para anggota mematuhi para pemimpin, melainkan
mereka wajib menjadi miskin harta dan miskin dalam roh, karena menaruh
harta kekayaan mereka di surga (Mat 6:20).
Sukarela menjadi ciri dari kaul kemiskinan yang dihayati kaum religius karena
akan melibatkan seluruh keberadaan diri baik secara lahiriah maupun rohani. Dengan
demikian penghayatannya tidak hanya sebagai kewajiban melainkan atas kesadaran
yang lahir dari pengalaman rohani (Hadisumarta, 1980: 139).
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Demi keberlangsungan dan kelestarian tarekat, konsili suci menganjurkan
ketekunan dalam penghayatan kemiskinan. Hal ini menjadi penting karena kualitas
penghayatan kemiskinan anggota tarekat baik sebagai pribadi, komunitas maupun
tarekat sangat menentukan hidup-mati, makna dan artinya sebuah tarekat bagi Gereja
dan masyarakyat (Darminta, 1981: 50).
Ketekunan saja belum cukup tetapi perlu mencari bentuk penghayatan baru
sesuai keadaan zaman. Arti zaman dalam konteks tersebut bukan menunjuk pada kurun
waktu tertentu yang bersifat kuantitatif melainkan bersifat kualitatif, yakni suatu situasi
atau realitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Situasi yang
dimaksud dapat mencakup keadaan fisik alam setempat, budaya dan situasi sosial. Oleh
karena itu dapat dikatakan bahwa penghayatan kaul kemiskinan bersifat dinamis
artinya selalu mengalami pembaharuan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman
(Darminta, 1997: 36).
Penghayatan kaul kemiskinan di tengah zaman yang ditandai dengan
konsumerisme, materialisme dan egoisme merupakan suatu cara hidup yang bermakna.
Kemiskinan kaum religius dapat memberikan kesaksian dan teladan bagi sesama yang
tidak mempedulikan keperluan-keperluan sesama, dengan cara hidup sederhana,
mengutamakan cinta kasih terhadap kaum miskin dan bahkan ikut mengalami kondisi
hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan (VC, 90).
Penghayatan kaul kemiskinan tidak hanya menunjuk pada suatu keadaan
kekurangan atau keterbatasan karena semuanya harus seijin atasan, tetapi lebih pada
bagaimana menggunakan sarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan
sarana secukupnya menunjukkan sikap menghargai barang atau harta kekayaan sesuai
dengan fungsi dan maknanya, sehingga tidak menyakiti dan mencelakakan orang lain
(Darminta,1975: 50).
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Secara lahiriah kemiskinan dihayati dengan tindakan bekerja yang lahir dari
semangat batin. Hal ini mau mengatakan bahwa kerja kaum religius termotivasi oleh
suatu tujuan yang bermakna. Berkaitan dengan hal ini Darminta (1981: 50)
menjelaskan bahwa dengan bekerja kaum religius menghargai dan mencintai martabat
kerja yang merupakan tuntutan hidup. Bekerja bukan untuk menumpuk hasil sebanyakbanyaknya melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya Djono Moi
(2011: 107) menambahkan bahwa dengan bekerja religius turut ambil bagian dalam
perjuangan hidup kaum miskin demi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian kerja
mempunyai makna kesaksian yang dapat menjadi panutan bagi orang lain.
Konsili Suci dalam dokumen Perfectae Caritatis artikel 13 menganjurkan agar
penghayatan kaul kemiskinan tidak hanya dilaksanakan secara perorangan, tetapi
penting untuk dihayati bersama sebagai komunitas. Hadisumarta (1980: 309)
menjelaskan bahwa “Sebagai komunitas kaum religius harus mencerminkan
kemiskinan injili sesuai dengan situasi masyarakyat di sekitarnya”. Dengan
mempertimbangkan keanekaan situasi setempat, maka penghayatannya tidak dapat
diseragamkan antara pribadi, komunitas dan tarekat.
Semangat kerelaan untuk menyumbangkan harta kekayaan yang dimiliki demi
pelayanan kepada orang lain merupakan konsekuensi dari kaul kemiskinan. Bentuk
solidaritas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, berupa harta, tenaga, bakat,
kemampuan, ide, dan pengalaman yang dapat digunakan demi kesejahteraan orang lain.
Darminta (1981: 54) memandang hal tersebut sebagai kemiskinan dalam konteks
pelayanan, hamba, rendah hati, pengosongan diri, kebebasan hati yang disebut sebagai
kaul persembahan cinta personal.
Demi kelancaran tugas perutusan, tarekat perlu memiliki fasilitas yang
menunjang kemajuan karya tarekat. Namun penting untuk menjadi perhatian bahwa
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fasilitas tersebut bertujuan bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya
yang dapat merugikan yang lain, tetapi sebagai sarana demi kelancaran dalam karya
pelayanan (Suparno, 2016: 101).

b. Kitab Hukum Kanonik tentang Kaul Kemiskinan
Kitab Hukum Kanonik kanon 600 menjelaskan tentang kaul kemiskinan yakni:
Dengan nasihat injili kemiskinan orang meniru Kristus (imitation Christi) yang
meskipun kaya menjadi miskin demi kita. Nasihat injili kemiskinan berarti
hidup miskin dalam kenyataan dan dalam semangat, hidup kerja dalam
kesederhanaan dan jauh dari kekayaan duniawi; di samping itu membawa serta
ketergantungan dan pembatasan dalam hal penggunaan serta penentuan harta
benda menurut peraturan hukum masing-masing tarekat.
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa motivasi terdalam dari penghayatan
kaul kemiskinan adalah mengikuti kemiskinan Kristus. Ia rela menjadi manusia, hidup
dekat dengan manusia dan mengalami kemiskinan sebagai manusia. Kerendahan hatiNya membuat Ia lebih bebas membantu sesama untuk kembali kepada Allah (Suparno,
2016: 100).
Nasihat injili kemiskinan dihayati dalam kenyataan dan semangat. Kutipan
tersebut hendak mengatakan bahwa kemiskinan yang dihayati bahkan sampai tidak
mempunyai apa-apa jika tidak terdorong oleh suatu semangat batin dengan suatu tujuan
yang mulia akan kehilangan jiwanya dan biasanya ditandai dengan keterpaksaan. Hal
inilah yang membedakan kemiskinan sebagai penghayatan nasihat injili yang dilakukan
dengan sukarela dan penuh suka cita (Go, 1996: 44).
Secara lahiriah kemiskinan dihayati dengan bekerja. Hal tersebut dijelaskan
oleh Suparno (2016: 110) yang mengatakan bahwa “Kemiskinan kaum religius
diungkapkan dalam semangat bekerja keras, seperti layaknya kaum miskin yang
berjuang untuk mempertahankan hidup”. Melalui hal itu kaum religius memberi
kesaksian akan kesederhanaan, karena tidak mencari enak atau menggantungkan hidup
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pada jerih payah orang lain. Menurut Piet Go (1996: 44) kerja merupakan bentuk
partisipasi dalam penciptaan Ilahi. Dengannya sesuatu yang baru diperoleh yang dapat
disumbangkan demi kelangsungan hidup orang lain.
Kesederhanaan merupakan ciri khas hidup dalam kemiskinan. Sikap ini
merupakan ungkapan kebebasan manusia dari keterikatan berlebihan pada harta benda.
Ketergantungan pada pimpinan dalam penggunaan harta benda merupakan suatu
bentuk penghayatan keterbatasan. Penghayatan konkret tentang hal tersebut diatur
dalam konstitusi masing-masing tarekat sesuai dengan ciri khas dan kharismanya (Go,
1996: 44).

C. Makna Kaul Kemiskinan
Berdasarkan kajian beberapa ahli berikut penulis akan menyampaikan beberapa
makna penghayatan kaul kemiskinan yakni:

1. Lebih Bergantung kepada Tuhan
Pilihan untuk mengikuti Yesus satu-satunya yang bernilai merupakan
konsekuensi yang lahir dari pengalaman pertemuan dengan Kristus melalui Injil.
Dengan demikian kemiskinan kaum religius lahir dari iman, yang mampu mengubah
orientasi hidup seseorang, bahwa kekayaan duniawi nilainya menjadi relatif, dan Yesus
menjadi prioritas dalam hidupnya (Laba Ladjar, 1983: 44). Contoh yang jelas untuk
menggambarkan hal tersebut adalah pengalaman rasul Paulus. Pertemuannya dengan
Kristus mengubah orientasi hidupnya yang hanya terarah kepada Yesus saja. Paulus
mengatakan hal tersebut sebagai berikut “Tetapi apa yang dahulu merupakan
keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus” (Flp 3:7)
Kaum religius dipanggil untuk memberi kesaksian bahwa Allah itu harta
kekayaan hati manusia yang sejati, sehingga dengan tegas menantang pemujaan harta
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duniawi. Kristus satu-satunya yang bernilai bagi hidup, maka yang lainnya hanya
merupakan sarana untuk berjumpa dan mengabdi Kristus dengan mengembangkan
sikap lepas bebas dari kelekatan dengan barang, harta kekayaan maupun orang (VC,
90).

2. Kemiskinan untuk Memperkaya Orang Lain
Darmawijaya (2006: 21) memaparkan bahwa kemiskinan untuk memperkaya
orang lain terinspirasi pola kemiskinan Kristus dalam pelayanan (Flp 2:6-7). Ia tidak
mempertahankan kekayaan Ilahi-Nya demi diri sendiri. Dengan jalan pengosongan diri,
Ia membiarkan diri diisi oleh kehendak Bapa-Nya untuk menyelamatkan manusia
khususnya bagi kaum kecil. Hal ini dilakukan dengan memberikan diri-Nya untuk
keselamatan orang lain sehingga keseimbangan terjaga.
Bapa suci Yohanes Paulus II (VC, 90) menganjurkan agar kaum religius
hendaknya dapat memberikan kesaksian injili dengan bersikap mengutamakan cinta
kasih terhadap kaum miskin. Tentang hal ini Suparno (2007: 161) menandaskan bahwa
“Penghayatan kaul kemiskinan zaman ini yang menarik adalah berjuang atau berkarya
bagi penegakan keadilan dan bekerja bagi orang miskin dan tersingkir”. Hal ini menjadi
sesuatu yang mendesak mengingat situasi dunia sekarang banyak terjadi ketidakadilan,
penindasan dan kemiskinan.

3. Lebih Murah Hati
Semangat murah hati lahir dari kesadaran bahwa semua yang kita miliki berasal
dari Tuhan. Bakat, kemampuan, kepandaian dan kekayaan merupakan anugerah, maka
dikembalikan lagi dengan memberikannya kepada sesama secara cuma-cuma (Mat
10:8). Tuhan Yesus sendiri telah memberikan hidup-Nya demi keselamatan umat
manusia yang dilakukan-Nya tanpa pamrih. Dengan semangat itu kaum religius
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dipanggil untuk menjadi perantara rahmat Tuhan dengan rela memberikan diri dan
hidup bagi sesama yang membutuhkan. Contohnya, membantu orang sampai tuntas
dengan tidak menuntut bayar dalam pelayanan (Suparno, 2007: 147).
Semangat murah hati bertentangan dengan budaya materialisme yang haus akan
harta milik. Orang berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa
mempedulikan kepentingan sesama dan keseimbangan sumber daya alam. Keadaan
inilah yang memotivasi kaum religius untuk memberikan pelayanan melalui karya
pendidikan, pelatihan dan pembinaan kejuruan untuk mempersiapkan generasi muda
agar dapat membangun masa depan mereka sendiri maupun orang lain (VC, 89).

4. Sebagai Tanda dan Kesaksian
Konsili Vatikan II, dalam Lumen Gentium artikel 44 memaparkan bahwa hidup
berkaul merupakan tanda dan teladan bagi semua anggota Gereja agar dapat
menunaikan tugas panggilan Kristiani dengan tekun. Melalui penghayatan nasihatnasihat injili hidup religius memperlihatkan harta surgawi kepada semua orang, yang
akan menjadi bekal untuk hidup mendatang. Suparno (2016: 104) mengatakan bahwa
“Hidup yang dijalani di dunia ini hanya merupakan persiapan bagi kehidupan akan
datang yang bersifat abadi” (2Ptr 2:11). Hendaknya dalam tahap persiapan tidak perlu
menumpuk banyak harta duniawi yang hanya bersifat sementara melainkan mencari
harta rohani. Dengan demikian kemiskinan menjadi tanda pengenal dari orang yang
hidup dalam pengharapan akan hidup kekal.

5. Bentuk Solider dengan Kaum Miskin
Praktek kemiskinan kaum religius ditandai dengan hidup sederhana dalam
hubungan dengan harta benda sambil menerima realitas hidup apa adanya. Hal ini
merupakan suatu ajakan untuk hidup senasib atau solider dengan kaum miskin yang
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hidup tertekan karena penuh keterbatasan dan bahkan mengalami banyak kekurangan
(Suparno, 2016: 106).
Lebih jauh lagi Darminta (1981: 58) mengatakan bahwa “Makna terdalam
solidaritas adalah sama-sama merasa senasib sebagai orang miskin dan pendosa di
hadapan Allah”. Kesadaran yang demikian dianggap sebagai ajakan Roh Kudus sendiri.
Maka pengarahan baru penghayatan kaul kemiskinan dapat ditelusuri sejauh mana
seorang religius terlibat dengan kaum miskin. Jalan ini dapat ditempuh dengan cara
bekerja keras, tidak memiliki harta milik pribadi, hidup cukup dengan apa yang
tersedia, membiasakan diri hidup sederhana, menyisihkan sebagian harta milik yang
dapat digunakan orang lain (bdk. VC, 90) .

D. Bentuk-Bentuk Penghayatan Kaul Kemiskinan

1. Kemiskinan Personal
Tentang kemiskinan personal Hadisumarta (1980: 309) mengatakan bahwa
“Kemiskinan personal pertama-tama harus bebas, atas pilihan dan keyakinan sendiri
dengan semangat penghampaan diri bukan melulu atas dorongan keharusan peraturan”.
Hal tersebut hendak mengatakan bahwa penghayatan kaul kemiskinan harus lahir dari
kesadaran bahwa Allah adalah segalanya. Dengan demikian kaum religius mudah
meninggalkan kekayaan material atau kesenangan duniawi, dengan mencari bentuk
penghayatan sesuai dengan pengalaman batinnya akan Allah.
Ketulusan dan kesadaran setiap pribadi sangat penting, sebab dengan semakin
berkembangnya kemajuan dan kesejahteraan, makin meningkat pula keinginan setiap
orang untuk memiliki harta benda. Berhadapan dengan situasi demikian, kaum religius
yang telah berkaul kemiskinan harus belajar memiliki sedikit dan membiasakan diri
untuk menggunakan dan memiliki secukupnya. Tentang hal ini Moloney (1988: 101)
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mengatakan bahwa “Penggunaan harta benda secukupnya, kesediaan meninggalkan
sesuatu dari kesenangan yang tersedia membuat arti kemiskinan lebih nyata”.
Penghayatan kemiskinan secara personal perlu didukung dengan adanya kerja sama dan
tanggung jawab bersama dalam menentukan urutan nilai tentang apa yang perlu,
berguna, menyenangkan dan mewah.

2. Kemiskinan Komuniter
Konsili Vatikan II, Lumen Gentium artikel 44 memaparkan bahwa hidup
berkaul harus dibaktikan kepada kesejahteraan seluruh Gereja. Keanekaragaman karya
kaum religius merupakan bentuk pemberian diri dan keterlibatan untuk menyelamatkan
dunia dan manusia. Panggilan untuk terlibat merupakan bentuk solidaritas dengan
kaum miskin. Komunitas yang memberikan kesaksian kemiskinan mencerminkan
wajah Kristus yang mencintai kaum miskin. Di zaman ini solidaritas mempunyai
makna kekuatan rohani untuk mengalahkan egoisme yang menguasai setiap pribadi
(Hadisumarta, 1980 :310)
Sebagai komunitas atau tarekat perlu menentukan bentuk penghayatan kaul
kemiskinan dan kesederhanaan yang dihayati bersama-sama. Contohnya sederhana
dalam hal makanan, pola hidup, fasilitas komunitas, karya sosial yang dilakukan dan
anggaran belanja bersama (Suparno, 2016: 119)
Pandangan Darminta (1975 :60) tentang kemiskinan komuniter mengatakan
bahwa “Komunitas yang kaya ialah komunitas yang terdiri dari macam-macam orang
dengan segala perbedaannya”. Hal-hal yang mutlak untuk dihidupi dalam situasi
komunitas seperti ini adalah kerendahan hati untuk menerima kenyataan perbedaan,
mengakui keterbatasan diri sendiri dan orang lain, menghargai kelebihan orang lain,
keramahan baik terhadap orang-orangnya maupun dengan gaya hidup di dalam
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komunitas, bersyukur dan tidak menolak realitas yang terjadi dalam komunitas.
Kualitas hidup yang demikian memberi kesaksian kepada dunia akan nilai kemiskinan.

E. Tantangan Penghayatan Kaul Kemiskinan Zaman Sekarang
Menghayati kaul kemiskinan membutuhkan perjuangan karena banyaknya
tantangan yang ditemui dalam hidup, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun
dari luar diri. Berikut penulis akan menjelaskan beberapa tantangan berdasarkan acuan
beberapa sumber.

1. Tantangan dari Dalam Diri Sendiri

a. Nafsu akan Harta Milik
Tantangan penghayatan kaul kemiskinan di zaman ini adalah haus akan harta
yang hanya demi memuaskan diri. Pribadi demikian ditandai dengan suka membeli
barang yang sebenarnya tidak diperlukan dan hanya menumpuknya tanpa
memperhatikan kepentingan sesama yang lebih membutuhkan (VC, 89). Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, baik dengan
menggunakan uang kongregasi maupun menjalin relasi dengan orang luar biara. Pribadi
yang mempunyai kecenderungan tersebut mudah tergoda untuk bertindak korupsi, tidak
jujur dalam penggunaan uang, menjadi pribadi kikir dan rakus (Suparno, 2016: 50).

b. Karakter Diri Lemah
Karakter atau sifat diri yang lemah memiliki kecenderungan mudah tunduk
pada tawaran sehingga akan jatuh pada sikap menyalahgunakan uang kongregasi untuk
memenuhi kebutuhan sendiri. Untuk membangun karakter yang baik dan kuat terhadap
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godaan perlu latihan. Sehubungan dengan penghayatan kaul kemiskinan hal yang perlu
dibangun adalah semangat mati raga (Suparno, 2016: 52).

c. Kemalasan
Kemalasan melanggar kaul kemiskinan karena tidak dapat mewujudkan
penyerahan diri seutuhnya kepada Allah dan sesama dengan memberikan kemampuan,
tenaga, waktu, bakat bagi sesama melalui karya tarekat. Kemalasan juga dapat diartikan
sebagai sikap tidak kreatif untuk menambah pemahaman dan wawasan baru berkaitan
dengan hidup berkaul. Contohnya, religius yang malas mencari tahu hal-hal baru
dengan membaca atau mengikuti seminar tidak banyak memperoleh pemahamanpemahaman baru tentang kaul yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman
(Suparno, 2016: 69).

d. Mencari Enak
Memilih hidup religius bukan untuk enak-enak melainkan untuk terlibat dan
mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Hal ini dapat terwujud
dengan berkorban dalam pelayanan melalui karya tarekat. Semangat mencari enak
membawa kekerdilan dalam mengembangkan kemampuan dan ketrampilan karena
ruang geraknya sangat terbatas. Orang terdorong untuk memilih pekerjaan yang mudah,
sesuai selera dan yang tidak membutuhkan kerja keras. Sikap ini tidak sesuai dengan
semangat kaul kemiskinan yang ditandai dengan sikap rajin bekerja, hidup sederhana,
menerima realita hidup apa adanya dan hidup dalam keterbatasan (Suparno, 2016: 56).

e. Egoisme
Egoisme berasal dari akar kata Latin ego yang berarti aku atau saya. Egoisme
dipahami sebagai ajaran yang menyatakan bahwa kepentingan diri merupakan motif
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yang sebenarnya dari segala perbuatan sadar manusia dan menjadi tujuan utama.
Prinsip tersebut menyajikan gambaran manusia sebagai mahluk yang berdiri sendiri,
meskipun hidup dengan orang lain dalam lingkungan keluarga atau masyarakyat,
namun kehadirannya bukan sebagai kebersamaan tetapi berdampingan, dan terjadi
secara kebetulan bukan secara hakiki sebagai mahluk sosial. Orang yang menganut
paham tersebut digiring menjadi manusia yang berpandangan sempit karena hanya
berpusat pada kepentingan diri sendiri. Orang lain dianggap sebagai sarana atau objek
untuk memenuhi kebutuhannya, bukan sebagai pribadi yang patut dihargai. Kepekaan
akan kebutuhan sesama bukan sesuatu yang prioritas atau bahkan ditiadakan. Egoisme
tidak hanya terbatas pada orang perorangan secara pribadi tetapi dapat juga
menghinggapi kelompok. Contohnya, mengejar kepentingan kelompok berdasarkan
keluarga, suku, agama tanpa memperhatikan kerugian bagi orang lain. Ajaran ini tidak
sesuai dengan makna kaul kemiskinan yang memprioritaskan kepentingan orang lain
terutama yang membutuhkan bantuan (Mangunhardjana, 1997: 61).

2. Tantangan dari Luar Diri

a. Sekularisme
Sekularisme merupakan paham yang bersifat duniawi belaka tanpa ada unsur
keagamaan atau menolak keberadaan Allah. Orientasinya bergerak pada hal lahiriah
yang kelihatan dan langsung memenuhi kebutuhan manusia. Kaum sekularis jatuh pada
pemujaan akan hal-hal duniawi, seperti harta benda, makanan, kedudukan. Ajaran
moral keagamaan tidak mempunyai tempat karena hasilnya tidak kelihatan secara
lahiriah. Situasi ini mempunyai kecenderungan ke arah kekerdilan iman dan pelemahan
rasa berdosa masing-masing pribadi (EG, 64).
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b. Materialisme
Materialisme merupakan paham yang meletakan harga diri pada barang.
Kualitas pribadinya diukur dengan banyaknya barang yang dimiliki. Oleh karena itu
orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa
mengindahkan penderitaan orang lain dan tidak peduli pada keseimbangan sumber
alam. Budaya tersebut bertentangan dengan kemiskinan kaum religius karena menutup
mata akan kepentingan orang lain (VC, 89).

c. Hedonisme
Hedonisme berasal dari Bahasa Yunani hendone yang berarti kenikmatan.
Hedonisme merupakan pandangan atau gaya hidup yang menempatkan kesenangan
atau kenikmatan sebagai prioritas tertinggi dan tujuan utama dalam hidup. Hedonisme
berorientasi pada pencarian kenikmatan indrawi yang dapat dirasakan lebih cepat dan
dekat. Secara umum hedonisme dipahami sebagai pandangan hidup yang menganggap
bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kenikmatan sebanyak mungkin dan
sedapat mungkin menghindari hal-hal yang menyakitkan. Prinsip ini bertentangan
dengan makna kaul kemiskinan yang mengajarkan untuk solider dan mengambil bagian
demi keselamatan orang lain (Mangunhardjana, 1997: 90).

d. Konsumerisme
Konsumerisme adalah paham yang menjadikan seseorang atau kelompok
melakukan proses pemakaian barang hasil produksi berlebihan, secara sadar dan terus
menerus. Prilaku tersebut menjadikan manusia terus bergantung dan mencari
pemenuhan kebutuhannya dan kadang kebutuhan yang paling mendasar dilupakan.
Prinsip ini tidak sesuai dengan makna penghayatan kaul kemiskinan yang diharapkan
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untuk menggunakan harta kekayaan secukupnya sesuai dengan kebutuhan sehingga
dapat disisihkan bagi sesama yang membutuhkan (Mangunhardjana, 1997: 120).

F. Menyikapi Tantangan Penghayatan Kaul Kemiskinan
Berikut penulis akan menguraikan beberapa cara untuk membantu kaum
religius dalam menghadapi tantangan penghayatan kaul kemiskinan.

1. Membangun Persatuan Pribadi dengan Tuhan
Dasar dari hidup religius adalah persatuan akrab dengan Tuhan. Kaum religius
dipanggil untuk bersatu dengan Yesus dan untuk terlibat dalam karya keselamatan-Nya.
Seperti ranting bersatu dengan pokok anggur (Yoh 15: 1-18), demikian juga kaum
religius akan kuat dan terus hidup bila terus bersatu dengan pokoknya yaitu Tuhan.
Dari pada-Nya sumber kekuatan, kehidupan, semangat dan daya tahan diperoleh.
Persatuan dengan Tuhan dapat diperdalam dengan memupuk hidup doa, meditasi,
kontemplasi, bacaan rohani, penerimaan sakramen-sakramen terutama sakramen
Ekaristi di mana kita berjumpa dengan Yesus sendiri. Pribadi yang sibuk dengan kerja
mempunyai kecenderungan mengabaikan hidup doa yang mengakibatkan tidak peka
akan kehendak Tuhan sehingga mudah jatuh dalam godaan (Suparno, 2016: 152).

2. Membangun Semangat Lepas Bebas
Dengan menghayati kaul kemiskinan kaum religius melepaskan harta duniawi
yang tidak dapat memberi jaminan bagi keselamatan jiwa. Untuk mencapai hal tersebut
kaum religius perlu mengadakan latihan dengan bertindak melawan keinginan yang
tidak teratur untuk lekat dengan harta, tempat dan pekerjaan yang menyenangkan.
Santo Paulus (Flp 3:7-14) telah memberi teladan, bahwa sejak bertemu dengan Yesus
semuanya dianggap sampah (Suparno, 2016: 154).
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3. Membangun sikap Diskretif
Sikap diskretif adalah suatu cara dalam mengambil keputusan yang telah
dipertimbangkan dengan matang, kritis, tenang dan mendalam. Dalam latihan rohani
Santo Ignasius (1993: 98) dikatakan bahwa “Dalam melakukan pertimbangan untuk
menjatuhkan suatu pilihan, pertama-tama harus menyadari bahwa manusia diciptakan
untuk memuliakan Allah”. Dengan demikian pilihan atau suatu keputusan harus
mengarah kepada tujuan, dengan mempertimbangan untung rugi, baik buruknya,
sehingga sungguh benar dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Unsur yang penting
dalam hal tersebut adalah pertimbangan dan Tuhan bukan atas perasaan sendiri
(Suparno, 2016: 156).

4. Tegas terhadap Godaan
Yesus sendiri memberi teladan tegas terhadap godaan. Ia tidak berkompromi
dan tanpa tawar-menawar menolak godaan iblis (Luk 4:1-13). Hal ini merupakan
contoh bagi kaum religius agar tegas ketika menghadapi godaan, terutama hal-hal yang
tidak sesuai dengan makna kaul kemiskinan. Contohnya, adanya keinginan untuk
memiliki barang sebanyak-banyaknya (Suparno, 2016: 157).

5. Mendalami Makna Hidup Kaul
Hidup berkaul selalu mengalami pembaharuan. Meski inti dan semangat
dasarnya tetap, namun ungkapan atau bentuk penghayatannya perlu diperbaharui sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Mendalami makna kaul perlu dilakukan
dengan mencari informasi melalui buku dan dokumen-dokumen baru yang dapat
membantu kaum religius untuk membuka cakrawala dan pemahaman baru tentang
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hidup membiara. Dengan demikian semangat hidup religius tetap maju dan
berkembang karena memahami arus zaman (Suparno, 2016: 158).
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BAB III
DESKRIPSI PENGHAYATAN KAUL KEMISKINAN PARA SUSTER PIJ
DI WILAYAH YOGYAKARTA

Dalam bab dua telah diuraikan kajian pustaka mengenai penghayatan kaul
kemiskinan berdasarkan Kitab Suci, dokumen Gereja, pendapat para ahli dan sumber
lainnya. Pada bab tiga ini penulis akan mendeskripsikan penghayatan kaul kemiskinan
para suster PIJ di wilayah Yogyakarta. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan
masalah kedua yakni bagaimana para suster PIJ di wilayah Yogyakarta menghayati
kaul kemiskinan dalam hidup sehari-hari.
Untuk mendapat gambaran tentang penghayatan kaul kemiskinan para suster
PIJ di wilayah Yogyakarta, penulis menyusun bab ini dalam tiga bagian. Bagian yang
pertama membahas mengenai gambaran umum kongregasi suster PIJ yang terdiri atas
sejarah berdirinya kongregasi suster PIJ, visi kongregasi, misi kongregasi, komunitaskomunitas suster PIJ di wilayah Yogyakarta. Bagian kedua membahas tentang kaul
kemiskinan dalam kongregasi suster PIJ.
Bagian ketiga membahas penelitian tentang penghayatan kaul kemiskinan para
suster PIJ di wilayah Yogyakarta. Bagian ini terdiri atas rencana penelitian, laporan
hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan hasil penelitian.

A. Gambaran Umum Kongregasi Suster PIJ
Kongregasi Suster PIJ merupakan kongregasi kepausan yang berpusat di
Simpelveld - Belanda dan karena beberapa pertimbangan pada tahun 2012 rumah pusat
kongregasi PIJ pindah ke kota Achen - Jerman. Saat ini kongregasi suster PIJ terdiri
atas 2 provinsi dan 4 regio. Pembagian wilayah untuk menjadi sebuah provinsi atau
regio ditentukan atas keputusan para anggota dewan umum, dengan memperhatikan
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beberapa hal yaitu jumlah anggota, pembiayaan anggota dan pribadi yang terlibat
dalam mengembangkan provinsi atau regio. Kongregasi suster PIJ di Indonesia terdiri
atas 1 provinsi berpusat di Malang dan 1 regio yang berpusat di Maumere - Flores.

1. Sejarah Berdirinya Kongregasi Suster PIJ
Kongregasi suster PIJ didirikan oleh Ibu Clara Fey di kota Achen - Jerman.
Clara Fey lahir sebagai anak keempat dari keluarga Fey pada tanggal 11 April 1815 dan
pada hari itu juga ia dibaptis. Keluarga Fey termasuk keluarga yang terpandang dan
semangat kekeluargaan yang menjiwai keluarga ini sangat kuat. Meskipun dianugerahi
harta duniawi yang melimpah, namun keluarga ini masih dapat menemukan waktu dan
kesempatan untuk mencari yang lebih agung dan luhur yakni mengunjungi dan
membantu orang-orang miskin dan berdoa bersama dalam keluarga. Dalam kegelisahan
dan ketidakpastian yang menjadi ciri abad ke-19 karena perang, keluarga ini turut serta
memperjuangkan dengan penuh semangat nilai-nilai yakni suasana damai, teratur,
tertib, sederhana dan saling memberikan perhatian dengan penuh cinta kasih.
Situasi yang terjadi di Achen pada masa itu sungguh-sungguh menyentuh hati
Clara Fey dan beberapa putri dari keluarga terpandang, sehingga selama enam tahun
mereka melakukan sebuah karya cinta kasih dengan memberi pelajaran kepada anakanak miskin, mengunjungi mereka yang miskin dan sakit, membagikan makanan
dengan cuma-cuma.
Pada tanggal 3 Februari 1837 Clara Fey dan teman-temannya menyewa
beberapa ruangan di Venn untuk memulai dengan sekolah kecil bagi anak-anak miskin.
Bangku-bangku yang dipakai adalah pinjaman dari gereja, buku-buku lama dan batu
tulis dikumpulkan dari mana-mana. Banyak anak yang miskin, kotor, liar, menderita
oleh kemiskinan jasmani dan rohani, tidak dapat diatur dan kasar datang dan bergabung
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dalam sekolah miskin karena telah dijanjikan untuk mendapatkan sepatu, pakaian dan
makanan. Tetapi lebih dari itu, anak-anak membutuhkan hati seorang ibu yang penuh
cinta dan tanpa pamrih.
Sesudah enam tahun bekerja sebagai rasul awam Clara Fey menyadari bahwa
adanya sekolah saja belum cukup. Banyak dari anak-anak itu yang tidak mempunyai
orang tua lagi. Maka didirikan panti asuhan di Konigstrase yang kemudian rumah itu
menjadi rumah induk pertama. Cita-cita Clara Fey untuk hidup membiara semakin
berkembang matang, semakin nampak juga bentuknya oleh keadaan yang dihadapinya.
Gagasan Mgr. Laurent (seorang uskup di wilayah Achen) untuk mendirikan sebuah
kongregasi yang bertujuan pelayanan cinta kasih di lingkungan anak-anak miskin dan
terlantar ditanggapi oleh Clara. Maka pada malam menjelang pesta ”Kanak-kanak
Yesus dipersembahkan di kenisah”, 2 Februari 1844, di kota Achen resmi ditetapkan
sebagai hari jadi kongregasi para suster dari kanak-kanak Yesus yang miskin (Pfluf,
1907: 1-44).

2. Visi Kongregasi
Semangat kongregasi lahir dari pengalaman batin pendiri (Clara Fey) yang
hanya merasa mampu melaksanakan tugas perutusannya karena hidup bersatu dengan
Tuhan. Baginya kekuatan dalam perutusan diperoleh karena bersatu dengan Tuhan.
Dalam konferensi pada tanggal 3 Februari 1850 Ibu Clara Fey mengatakan: “Tujuan
utama persekutuan bukan hanya melakukan karya amal dengan kerajinan besar, namun
yang terpenting adalah hidup semuka dengan Dia”. Hidup semuka dengan Allah
dihayati dengan cara menghadirkan Allah dalam setiap karya yang dilakukan para
suster. Semangat inilah yang menjadi berkat berlimpah bagi karya pelayanan para
suster PIJ. Ibu Clara Fey menimba kekuatan rohani dengan cara bersemadi dan
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Ekaristi. Hal inilah yang menjadi kekuatan dalam pelayanan bagi anak-anak miskin dan
terlantar. Dengan demikian yang menjadi tujuan kongregasi suster PIJ ialah bersatu
dengan Allah (Pfluf, 1907: 25).

3. Misi Kongregasi Suster PIJ
Situasi sosial membangkitkan dalam hati Ibu Clara Fey semangat bakti dan
kasih kepada Tuhan, yang menyapa kaum miskin. Ibu Clara Fey sangat tersentuh
dengan penderitaan yang dialami anak-anak. Didukung oleh para imam dan temanteman yang sepandangan dengannya, Clara Fey membaktikan segenap tenaga dan
kekayaannya untuk menolong anak-anak miskin dan terlantar dengan mendirikan
sekolah kecil dan rumah yatim piatu yang pertama.
Pada diri anak-anak yang miskin dan terlantar, Ibu Clara Fey menjumpai wajah
Yesus (bdk. Mat 25:40,45) yang menghampakan diri, mengenakan rupa seorang
manusia lemah (bdk. Flp 2:6-8). Ibu Clara Fey memaknai perjumpaannya dengan anakanak yang miskin dan terlantar merupakan perjumpaan dengan Yesus sendiri yang
hendak menyertakannya untuk menghadirkan cinta kasih Bapa kepada manusia
terutama yang miskin dan menderita. Ibu Clara Fey memilih nama bagi kongregasinya
yaitu PIJ (Pauperis Infatis Jesu). Nama tersebut mengungkapkan tugas kerasulan
Kongregasi yakni pendidikan Kristiani bagi anak-anak dan kaum muda terutama
mereka yang miskin dan terlantar. Secara sederhana Ibu Clara Fey merumuskan misi
kongregasi suster PIJ “Menghantar anak-anak kepada Yesus” (Konstitusi Suster
PIJ,1982: VIII).
Misi ini terwujud dalam berbagai karya pelayanan dalam kongregasi suster PIJ,
pertama pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SLB). Kedua karya sosial melalui
pendampingan bagi anak asrama dan panti asuhan. Ketiga karya kesehatan (balai
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pengobatan, klinik bersalin). Keempat karya pastoral dengan terlibat dalam
pendampingan retret, kunjungan orang sakit, kunjungan keluarga, persiapan
penerimaan sakramen-sakramen (Karisma dan spiritualitas kongregasi suster PIJ: 8-11).

4. Komunitas Para Suster PIJ di Wilayah Yogyakarta
Kongregasi suster PIJ masuk di Indonesia pada tanggal 29 Mei 1932, tepatnya
di Pasuruan - Jawa Timur. Karya ini dirintis oleh tujuh suster dari provinsi Belanda.
Setelah didirikan 4 komunitas di daerah Jawa Timur yakni Pasuruan, Batu, Malang dan
Sumenep, pada tahun 1965 para suster PIJ mulai mengembangkan karyanya di wilayah
Yogyakarta. Berikut penulis akan menyampaikan beberapa hal mengenai komunitas
para suster PIJ di wilayah Yogyakarta.

a. Komunitas Sentul - Yogyakarta
Komunitas ini merupakan komunitas pertama di wilayah Yogyakarta yang
didirikan pada tanggal 15 Oktober 1965. Pada awalnya komunitas ini berfungsi sebagai
rumah studi bagi para suster yang mendapat tugas studi di kota Yogyakarta. Pada tahun
1966 karena kebutuhan umat setempat akan pendidikan dan berkat kerja sama dengan
Romo Oosthout SJ (Pimpinan Yayasan Kanisius Yogyakarta), sebagian gedung biara
digunakan untuk karya pendidikan TK dan tahun 1967 didirikan SDK Sang Timur
kelas 1 dan kelas 2, dan kelas selanjutnya 3 sampai 6 anak-anak meneruskan di SD
Kanisius Gayam Yogyakarta. Dalam perjalanan waktu seiring dengan banyaknya
sekolah-sekolah baru yang didirikan pemerintah di sekitar wilayah Sentul, pada tanggal
30 Juni 1997 SDK Sang Timur Sentul dan 30 Juni 1999 TK Sang Timur Sentul resmi
ditutup. Pada Tahun 2000 bekas gedung TK dan SD beralih fungsi menjadi Poliklinik
dan klinik bersalin yang merupakan pengembangan dari poliklinik yang berada di
komunitas Pakel. Dalam perjalanan waktu dengan semakin ketatnya peraturan
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pemerintah di bidang kesehatan yang meminta untuk memperluas bangunan, sementara
lahan para suster PIJ di komunitas Sentul sangat sempit, akhirnya melalui
pertimbangan yang matang, pada tahun 2016 gedung poliklinik dialihfungsikan
menjadi asrama putra bagi siswa SMA Sang Timur Pakel – Yogyakarta (Catatan
peristiwa komunitas suster PIJ Sentul).
Berdasarkan data melalui keterlibatan langsung penulis per November 2017,
para suster di komunitas Sentul berjumlah 9 orang yang terdiri atas 2 suster senior yang
menjalani karya kerasulan pastoral dan rumah tangga, 2 suster medior, 5 suster yunior
yang sedang menjalani studi. Para suster yang studi melibatkan diri dalam karya
pastoral (pendampingan para sahabat Sang Timur, pendampingan katekumen,
kunjungan orang sakit, kunjungan ke lingkungan, pastoral di rumah tahanan
negara/penjara), sosial yakni asrama putra dan terdapat beberapa anak asuh.

b. Komunitas Pakel - Yogyakarta
Komunitas Pakel didirikan pada tanggal 29 Oktober 1967, dengan karya
pelayanan di bidang pendidikan (TK, SD, SMP, SPG), pastoral (kunjungan orang sakit,
kunjungan

keluarga,

pendampingan

sahabat

Sang

Timur,

doa

lingkungan),

pendampingan asrama putri dan bidang kesehatan (poliklinik dan klinik bersalin I).
Pada tahun 1989 SPG dialihfungsikan menjadi SMA sampai sekarang. Pada tahun 2006
karya kesehatan sepenuhnya pindah ke komunitas Sentul dan bekas gedung poliklinik
dialihfungsikan menjadi tempat berkarya bagi para suster purna bakti / lanjut usia
(Evaluasi Program Kerja, 2015/2016).
Berdasarkan data melalui keterlibatan langsung dan kunjungan penulis pada
tanggal 1 November 2017, para suster yang berdomisili di komunitas Pakel terdiri atas
18 suster senior atau purna bakti dan dalam proses pemulihan kesehatan yang
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melaksanakan karya kerasulan doa, 6 suster medior, 2 suster yunior yang aktif berkarya
di bidang pendidikan, asrama, pastoral dan yayasan perwakilan karya Sang Timur.

c. Komunitas Nanggulan - Kulonprogo
Komunitas Nanggulan didirikan pada tanggal 19 Juni 1982. Pada awalnya para
suster PIJ di komunitas ini bergelut dalam bidang pastoral (kunjungan keluarga,
pendampingan misdinar, pendampingan kelompok wanita Katolik, pendampingan bagi
para sahabat Sang Timur) dan pendidikan TK. Selain itu para suster juga mengajar di
salah satu sekolah swasta Katolik (SMA Sanjaya). Setelah beberapa tahun berkembang
dengan melihat kebutuhan umat setempat pada tanggal 10 Juni 2002 didirikan karya
sosial yakni panti asuhan. Jumlah suster yang berkarya di komunitas Nanggulan per
November 2017 terdiri atas 5 orang yakni 1 suster senior, 2 suster medior dan 2 suster
yunior (Wawancara via telp. dengan pemimpin komunitas Nanggulan,15-11-2017).

B. Gambaran Umum Penghayatan Kaul Kemiskinan dalam Kongregasi Suster
PIJ
1. Pandangan Ibu Clara Fey tentang Kaul Kemiskinan
Dalam suatu konferensi pada tanggal 12 Januari 1848 tentang kaul kemiskinan
Ibu Clara Fey mengatakan:
Marilah kita mencintai kemiskinan, mencintai sampai yang terkecil. Jika tidak
kita bukan suster dari kanak-kanak Yesus yang miskin. Kita adalah abdi Yesus
Kristus, hendaknya hidup sebagai seorang miskin yang baik. Semua yang ada di
sekitar kita adalah milik orang miskin, pakailah dengan hati-hati dan hemat,
sebab jika sedikit demi sedikit dikumpulkan akan menjadi banyak, dengan
demikian kita dapat menerima satu anak miskin di asrama (Watterott, 1925:
108-109).
Ungkapan di atas menggambarkan bahwa Ibu Clara Fey sangat peka dan
mencintai kemiskinan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang berdirinya kongregasi
untuk menanggapi situasi yang dialami anak-anak yang hidup dalam kemiskinan tanpa
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asuhan, pendidikan Kristiani, pendampingan dari orang tua sebagai akibat dari revolusi
industri. Demi anak-anak beliau dan para pengikutnya mau hidup hemat, agar dapat
menerima satu anak lagi di panti asuhan. Hal inilah yang menjadi ciri khas kerasulan
para suster PIJ yang tertuang dalam misi kongregasi (Watterott, 1925: 109).
Ibu Clara Fey mencintai dan menghayati kemiskinan karena bagi beliau nama
PIJ (Pauperis Infantis Jesu) yang berarti Kanak-Kanak Yesus yang Miskin
mengungkapkan tugas kerasulan kongregasi yakni pendidikan Kristiani bagi anak-anak
dan kaum muda yang miskin dan terlantar (Konstitusi, 1982: VIII). Tugas kerasulan
inilah yang menempatkan para suster PIJ untuk menghayati kemiskinan dan hidup
dalam dunia orang miskin. Melayani orang miskin harus solider dengan mereka, ikut
merasakan dan mengalami, masuk ke dalam situasi hidup orang kecil. Dengan cara ini
para suster turut menyertai Dia dengan ikut menanggung penderitaan, kegelisahan,
ketidakpastian dan rasa putus asa orang lain (Kongregasi suster PIJ, 2016: 61-62).
Ibu Clara Fey menganjurkan untuk hidup dalam kemiskinan sampai yang
terkecil karena kemiskinan adalah dasar yang harus dilakukan apabila seseorang mau
menjadi sempurna. Seorang yang hidup miskin mengalami perkembangan dalam hidup
rohani karena berpasrah kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak mau pasrah kepada
Allah berusaha meyakinkan diri dengan kekayaan duniawi karena harga diri dan
jaminan hidupnya terletak pada banyak harta yang dimiliki. Dengan demikian akan
muncul berbagai kesalahan dan dosa karena menghalalkan segala cara untuk
memperolehnya yang akan merugikan orang lain dan alam (Kongregasi suster PIJ,
2016: 60).
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2. Kaul Kemiskinan menurut Konstitusi Suster PIJ

a. Mengikuti Kristus yang Miskin
Dasar penghayatan kaul kemiskinan bagi Suster PIJ adalah ikut serta dalam
misteri hidup Yesus dalam pengosongan diri-Nya, yang dikutip dari Flp 2:5-7 yakni:
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang
terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak
menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus
dipertahankan melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil
rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
Sikap mengosongkan diri artinya berani mengalami kemiskinan seperti Yesus.
Kemiskinan Yesus adalah kemiskinan untuk menanggung kemiskinan umat manusia
yang jauh dari Tuhan. Sikap rela menanggung penderitaan akan terjadi apabila
didorong oleh cinta. Yesus rela menjadi manusia hanya karena cinta kepada manusia.
Kemiskinan Yesus nampak dalam seluruh hidup-Nya. Selama tiga puluh tahun ia hidup
tersembunyi dan bekerja untuk mencari nafkah. Ia mempunyai sikap tidak cemas yang
diajarkan kepada murid-murid-Nya dan berbagi segalanya kepada orang lain bahkan
menyerahkan diri-Nya bagi umat manusia (Konstitusi, art.17).
Dengan mengikuti teladan kemiskinan Kristus, para suster PIJ ingin ikut serta
dalam misteri hidup Yesus, dalam pengosongan diri-Nya dan kemuliaan-Nya. Hal ini
berarti berani mengalami kemiskinan seperti Yesus untuk memperoleh kekayaan
Kristus (Konstitusi, art.18). Harta kekayaan rohani tersebut dapat diperoleh dengan
jalan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dalam mengikuti Yesus. Dalam hal ini
tarekat dapat dipandang sebagai wadah penyerahan diri para anggota dengan
mengabdikan diri, bakat, kemampuan, tenaga, waktu dan harta benda. Dengan
menyerahkan semuanya itu berarti melepaskan segala rasa puas diri dan mengenakan
sikap rendah hati (Konstitusi, art.19).
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b. Syarat untuk Mencapai Kesempurnaan
Dalam sebuah konferensi tanggal 5 Januari 1815 Ibu Clara Fey mengatakan:
Barangsiapa tidak memiliki apa-apa selain Tuhan, ia sungguh miskin.
Barangsiapa tidak mencari dan menghendaki apa-apa selain Allah dalam
segalanya, ia adalah miskin. Kemiskinan lainnya yang hanya meliputi hal-hal
lahiriah, mungkin saja mengandung kesombongan dan penipuan diri yang serius
(Konstitusi, 1982: 19).
Kutipan Ibu Clara Fey tersebut hendak mengatakan bahwa tujuan dari
kemiskinan yang dihayati para suster PIJ adalah untuk memperoleh Allah sebagai
kekayaan sejati manusia yang tidak akan pernah punah termakan waktu. Untuk sampai
pada pemahaman Allah sebagai kekayaan sejati membutuhkan pengalaman iman,
sehingga segala bentuk konkret kemiskinan lahiriah menjadi sangat bermakna
(Kongregasi suster PIJ, 2016: 58).
Tentang kekayaan rohani itulah yang disebut Kerajaan Allah yang hendak dikejar dengan meninggalkan segala sesuatu. Pengalaman imanlah yang membuat
seorang suster PIJ merasa perlu menyerahkan segala miliknya secara suka rela demi
cinta kepada Allah. Penyerahan tersebut mengartikan bahwa suster PIJ siap untuk
digunakan demi memperkaya orang lain. Kesempurnaan ada pada kekayaan rohani
yang bersifat sejati dengan meninggalkan kekayaan jasmani yang bersifat fana
(Kongregasi suster PIJ, 2016: 55).

c. Syarat untuk Melayani Orang Miskin
Dalam suatu kapitel Ibu Clara Fey mengatakan bahwa “Kita adalah abdi Yesus
Kristus, hendaknya hidup sebagai orang miskin yang baik. Semua yang ada di sekitar
kita adalah milik orang miskin, pakailah dengan hati-hati” (Watterott,1925: 109).
Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam konstitusi suster PIJ artikel 27 yang
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menganjurkan pelayanan bagi kaum miskin. Para suster PIJ diharapkan agar dapat
mengarahkan perhatian dan cinta kasihnya bagi anak-anak dan kaum muda.
Kutipan di atas menunjukkan bahwa penghayatan kaul kemiskinan para suster
PIJ bukan hanya demi kepentingan diri sendiri tetapi juga demi kepentingan orang lain.
Hal demikian lahir dari kesadaran melihat hidup sebagai anugerah, sehingga otomatis
kita ingin membagikan anugerah itu kepada orang lain. Sikap solider tidak cukup
diungkapkan hanya secara lahiriah saja seperti memberi makan, pakaian, tumpangan,
tetapi kita harus memberikan rasa nyaman, teladan keramahan, menghargai, berkata
sopan, adil dalam perlakuan agar tidak hanya memperhatikan anak tertentu saja yang
akan menimbulkan rasa minder dan iri hati bagi anak lain, ikut merasakan dan
mengalami kehidupan orang kecil dengan masuk dalam situasi hidup mereka.
Contohnya, hidup bersama anak asuh, menemani dan memahami pergulatan hidup
mereka, memberikan waktu untuk mendengarkan dan menjadi teman seperjalanan
mereka (Kongregasi suster PIJ, 2016: 62).

d. Semangat Lepas Bebas
Konstitusi suster PIJ, artikel 28 mengatakan:
Dewasa ini kemiskinan menurut Injil dalam banyak hal merupakan keputusan
pribadi. Hidup dalam komunitas sering menyediakan lebih banyak dari apa
yang rata-rata diperlukan oleh masing-masing anggota. Barang siapa dalam
segalanya memanfaatkan semuanya yang tersedia tidak hidup miskin.
Kutipan di atas hendak mengatakan bahwa dengan mengahayati kemiskinan
para suster PIJ memberi teladan semangat lepas bebas di tengah situasi dunia yang
banyak menawarkan berbagai kemudahan dalam hidup dengan tersedianya berbagai
fasilitas demi kelangsungan hidup. Menghadapi situasi demikian tanggung jawab
pribadi sangat dibutuhkan untuk menggunakan semua yang ada sesuai dengan
kebutuhan. Sikap uga hari perlu ditanamkan agar dengan senang hati merelakan bagi
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orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam hal ini termasuk merelakan tugas yang kita
senangi, lingkup pekerjaan tertentu atau kedudukan yang berpengaruh (Konstitusi
art.29), dan dengan murah hati berbagi segalanya kepada komunitas termasuk gaji,
sumbangan, maupun dari pemasukan-pemasukan lain (Konstitusi, art.24).
Semangat kemiskinan seperti yang telah diuraikan di atas memberi kesaksian
bagi dunia bahwa materi, uang, kedudukan tidak dapat memberi jaminan, semua itu
hanya bersifat sementara. Hal inilah yang mendorong kaum religius untuk menghayati
kemiskinan dengan suka cita atau penuh kebebasan batin.

C. Penelitian tentang Penghayatan Kaul Kemiskinan Para Suster PIJ di Wilayah
Yogyakarta.
1. Rencana Penelitian
a. Latar Belakang Penelitian
Kaul kemiskinan merupakan salah satu kaul yang dihayati para suster PIJ.
Penghayatan kaul kemiskinan akan semakin bermakna apabila berdampak positif bagi
kehidupan orang lain. Hal demikianlah yang menjadi semangat Ibu Clara Fey. Clara
Fey sangat mencintai kemiskinan, demi pelayanan kepada anak-anak miskin.
Demikianlah hendaknya para suster PIJ selalu menilai gaya hidup dengan berpedoman
pada teladan beliau (Konstitusi, art. 27).
Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui partisipasi langsung, kunjungan
ke komunitas-komunitas maupun melalui wawancara dengan beberapa suster, penulis
mempunyai kesan bahwa para suster PIJ di wilayah Yogyakarta sudah menghayati kaul
kemiskinan dengan baik. Namun penghayatan kaul kemiskinan dihayati secara personal
contohnya hidup sederhana dengan memiliki pakaian atau sepatu secukupnya,
menggunakan fasilitas seijin pemimpin, menggunakan fasilitas seadanya yang
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disediakan komunitas, tidak memiliki rekening atau harta kekayaan pribadi, hidup hemat
dan tidak boros. Penghayatan-penghayatan yang telah disebutkan berorientasi dalam hal
penggunaan harta benda yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pribadi.
Penghayatan kaul kemiskinan sebagai bentuk pemberian diri secara total kepada Allah
belum sepenuhnya dihayati. Contohnya penyerahan diri para suster dengan memberikan
tenaga, kemampuan, pengetahuan, bakat, waktu dan bahkan materi bagi anak didik, anak
asuh, anak panti asuhan dan anak asrama kurang disadari sebagai bagian dan buah dari
penghayatan kaul kemiskinan.
Berdasarkan hal ini penulis ingin mendapatkan gambaran penghayatan kaul
kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan untuk
mendeskripsikan penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta.
Hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk merancang kegiatan bagi para suster PIJ di
wilayah Yogyakarta, agar semakin meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan sesuai
dengan tujuan pendiri kongregasi yakni bersatu dengan Tuhan (Konstitusi art. 2).

b. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Mendeskripsikan penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penghayatan kaul kemiskinan para
suster PIJ di wilayah Yogyakarta.
3. Memaparkan buah-buah penghayatan kaul kemiskinan bagi pelaksanaan tugas
kerasulan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta.
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c. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif. Penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogan dan
Taylor, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012: 4).
Jenis penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode etnografi karena pada
awalnya metode penelitian ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang
antropologi budaya. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti
dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Peneliti
bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
hasil penelitian lebih menekankan makna (Sugiyono, 2014: 8-9). Penelitian ini diajukan
untuk mengungkapkan penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta.

d. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara semiterstruktur.
Wawancara semiterstruktur menurut Sugiyono (2014: 233) di dalam pelaksanaannya
lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini
adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana pihak yang diajak
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dan dalam melakukan wawancara,
peneliti perlu mendengarkan secara teliti apa yang dikatakan responden. Demi
kelancaran wawancara peneliti akan menggunakan panduan wawancara dan alat bantu
berupa handphone (untuk merekam), di samping itu peneliti menjumpai responden
secara langsung.
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e. Responden
Responden sebagai sumber data dalam penelitian ini dipilih dari jumlah
populasi 40 suster PIJ di wilayah Yogyakarta, dan peneliti sendiri termasuk bagian dari
populasi. Sampel dalam penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari
pimpinan komunitas Pakel, dengan pertimbangan sampel yang ditunjuk memahami
tentang kaul kemiskinan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan
peneliti. Setelah mendapat rekomendasi peneliti mempertimbangkan kesiapsediaan dan
kerelaan responden untuk diwawancarai, sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dalam
memberi informasi.

f. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di komunitas para suster PIJ yang berada di wilayah
Yogyakarta yakni komunitas Sentul, Pakel dan Nanggulan, pada bulan Desember 2017.

g. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 38). Dengan demikian
variabel dalam penelitian ini adalah penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di
wilayah Yogyakarta yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Aspek penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta.
2. Faktor pendukung dan penghambat penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di
wilayah Yogyakarta.
3. Buah-buah penghayatan kaul kemiskinan bagi pelaksanaan tugas kerasulan para
suster PIJ di wilayah Yogyakarta.
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h. Kisi-Kisi Penelitian
Tabel 1
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

NO

Variabel

Aspek

Indikator

Jumlah Nomor
soal

1

Penghayatan

Sikap

Kaul kemiskinan

- Sukarela
- Bebas

2

1, 2

1

3

4

4, 5,

- Menghargai
- Menerima
Pengalaman

- Mudah
- Menyumbangkan bakat
- Memberikan waktu
- Memberikan tenaga

2

Faktor pendukung

Faktor

- Mempunyai visi/ tujuan

dan penghambat

pendukung

- Adanya motivasi

penghayatan kaul

bersifat

kemiskinan

internal dan

6, 9

ekternal
Faktor

- Mengalami kesulitan

penghambat

- Pengaruh kemajuan

bersifat

teknologi

internal dan
eksternal
3

Buah-buah

Karya

- Karya kerasulan

2

7,8
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penghayatan kaul

kerasulan

kemiskinan

berkembang baik.

2

10,

- Banyak orang terlayani

11

2. Laporan Hasil Penelitian
Pada bagian ini penulis akan melaporkan hasil penelitian penghayatan kaul
kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur, dilakukan secara langsung
dengan melibatkan 6 responden. Metode ini dipilih, karena melalui metode ini penulis
dapat memperoleh data mendalam dan dapat berinteraksi secara langsung dengan
responden. Penelitian ini dilaksanankan pada bulan Desember 2017. Dalam
melaksanakan wawancara peneliti menyampaikan 11 pertanyaan pokok, mengenai
aspek penghayatan kaul kemiskinan, faktor pendukung dan penghambat serta buahbuah penghayatan kaul kemiskinan bagi karya kerasulan para suster PIJ. Penulis akan
melaporkan hasil wawancara berdasarkan urutan pertanyaan dan membahasnya
berdasarkan variabel masing-masing. Untuk memudahkan penulis dalam pelaporan
hasil wawancara, penulis memberi kode untuk setiap responden dengan nama R.

a. Identitas Responden
Berdasarkan data yang diperoleh, 6 responden yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini memiliki latar belakang yang berbeda baik usia, lamanya hidup
membiara, pengalaman dalam tugas kerasulan maupun tempat tinggal. Keenam
responden tersebut terdiri atas 3 suster senior yang berusia lebih dari 65 tahun dengan
usia kaul lebih dari 40 tahun dan sekarang menjalani tugas kerasulan doa, sedangkan 1
di antaranya mengurus rumah tangga dan dapur. Sebelumnya 1 orang pernah
berpengalaman mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, 2 orang sebagai
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pemimpin komunitas dan merintis komunitas-komunitas baru. 2 suster medior berusia
kurang dari 65 tahun dengan usia kaul 13 dan 40 tahun. Pada saat ini satu di antaranya
mengalami gangguan penglihatan (buta) dan satunya bertugas sebagai kepala sekolah
SDK Sang Timur Pakel. 1 suster yunior berusia 24 tahun dengan usia kaul 4 tahun,
bertugas studi di Universitas Sanata Dharma [Lampiran 3: (3)].
Responden yang menjadi sumber data berasal dari 2 komunitas yakni Pakel dan
Sentul. Semula ada 1 responden yang direkomendasikan dari komunitas Nanggulan,
namun karena pada masa-masa penelitian responden tersebut bertugas di luar kota,
akhirnya dibatalkan.

b. Sikap
Berdasarkan hasil wawancara ke 6 responden mengatakan bahwa sikap mereka
dalam menghayati kaul kemiskinan bersifat sukarela. R1, R2, R3, R4, R5, R6 tidak
merasa terpaksa, karena menjadi suster merupakan pilihan sendiri yang dilakukan
secara sadar, penuh kebebasan batin, sukarela dan suka cita. Pilihan tersebut terdorong
karena terpesona akan cara hidup Yesus yang memberikan diri-Nya bagi keselamatan
semua manusia. R6 mengatakan bahwa sebelum masuk biara dia sudah mengetahui
salah satu konsekuensi hidup membiara adalah menghayati kemiskinan, sehingga dia
benar-benar ikhlas meninggalkan kesenangannya terutama HP dan boneka yang selalu
dibawa ke mana-mana, dan ketika masuk novisiat semua itu ditinggalkan [Lampiran 4:
(4)-(5)].

c. Sikap Terhadap Fasilitas
Dalam wawancara semua responden mengatakan bahwa fasilitas merupakan
sarana untuk memperlancar karya kerasulan kongregasi. Selain itu segala fasilitas
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dalam kongregasi dipandang sebagai milik bersama, maka mereka menggunakannya
dengan baik, tidak boros, dipelihara dengan baik, menggunakan seperlunya dan tidak
seenaknya. Selanjutnya R5 dan R6 merasa sangat bersyukur karena biara menyediakan
sarana yang dibutuhkan para suster baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Bagi R5
fasilitas yang berkaitan dengan teknologi dan informasi membuatnya semakin
berkembang dan kreatif untuk menemukan dan menggunakan metode-metode baru
dalam proses pembelajaran di kelas [Lampiran 4: (5)-(6)].

d. Pemberian Diri
Hasil penelitian menunjukkan R1, R3, R4 sudah sepenuh hati menyerahkan diri
dengan memberikan bakat, ketrampilan, tenaga, waktu bagi kepentingan kongregasi
yang dibuktikan melalui kesetiaan sampai berpuluh-puluh tahun mengabdi hidup
sebagai biarawati. Pengalaman R1, R3, R4 berbeda dengan R2 yang mengatakan
bahwa dia pasrah untuk menerima dan menjalani segala ketentuan dari biara meskipun
sulit karena sudah berkomitmen dengan pilihan hidup menjadi suster.
R5 dan R6 mengatakan belum sepenuh hati memberikan diri secara total. Hal
tersebut disebabkan karena adanya hambatan dari dalam diri. R5 mengalami kurang
tegas dengan diri sendiri sehingga cenderung mengikuti kesenangan pribadi contohnya
menonton berita dan film Korea. Selain itu dalam bekerja sama dengan guru dan
karyawan, ketika mempunyai ide yang bagus, dia selalu meragukan kemampuan guru
dan karyawan. R6 merasa terhambat karena sikap egois, malas dan tidak rela
membagikan ketrampilan bagi orang lain [Lampiran 4: (6)-(8)].

e. Tujuan Penghayatan Kaul Kemiskinan
Dalam wawancara R1, R2, R3, R4, R5, R6 mengatakan bahwa mereka
menghayati kaul kemiskinan bertujuan mendekatkan diri pada Tuhan. Untuk meraih
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cita-cita tersebut responden membangun sikap lepas bebas terhadap hal-hal yang
bersifat duniawi contohnya harta dan uang. R5 menambahkan bahwa untuk mencapai
hal tersebut dia memelihara kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat dia dapat
melayani Tuhan melalui sesama. R2 mengatakan ingin mencapai kesempurnaan yaitu
kesucian [Lampiran 4: (8)-(9)].

f. Motivasi dari dalam Diri Sendiri
Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 responden penulis memperoleh data
tentang motivasi penghayatan kaul kemiskinan. R1 dan R5 mengatakan termotivasi
karena komitmen dengan pilihan hidup menjadi suster. Maka apa pun resikonya
mereka siap untuk melakukannya. R2 mengatakan termotivasi karena ingin meraih
kesempurnaan, dengan cara mengikuti apa yang sudah ditentukan biara yang
diyakininya sebagai tuntunan Tuhan.
R3 termotivasi ingin melayani semua orang dengan membaktikan diri melalui
kongregasi dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia juga ingin
menjadi suster Sang Timur yang baik sehingga selalu berusaha untuk menghayati kaul
kemiskinan semampunya. R4 dan R5 mengatakan termotivasi karena ingin meneladani
cara hidup Kristus yang mau hidup dalam kemiskinan. DIA yang adalah Allah mau
mengalami hidup sebagai manusia dan memberikan diri-Nya sampai total demi
menyelamatkan banyak orang. R6 termotivasi karena kesaksian hidup orang lain yang
menghayati kemiskinan. Contohnya, ada seorang suster yang selalu menggunakan baju
yang sama, entah ke gereja, berdoa maupun di rumah. Dari sosok suster tersebut dia
belajar untuk tidak menuntut harus yang baru. Selain itu R6 juga termotivasi karena
tulisan-tulisan Ibu Clara Fey yang direnungkannya [Lampiran 4: (9)].
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g. Faktor Pendukung yang Bersifat Eksternal
Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi
pendukung dalam menghayati kaul kemiskinan. R1 mengalami adanya kekuatan dari
Tuhan yang memampukannya untuk menanggung segala konsekuensi kaul kemiskinan.
Selain itu R1 juga mengalami adanya dukungan dari komunitas yang selalu
memberikan rasa puas dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukannya.
Mirip dengan pengalaman R1, R5 juga mengalami adanya dukungan dari komunitas
dengan belajar dari keteladanan para suster lansia yang selalu gembira meskipun
mengalami banyak keterbatasan karena tidak bisa ke mana-mana dan tidak bisa
menikmati canggihnya teknologi zaman sekarang.
R2 dan R3 mendapatkannya dari doa. Hal tersebut yang mendorong R2 untuk
selalu mengisi waktunya dengan berdoa dan dalam melakukan segala sesuatu terarah
kepada Tuhan. Sedangkan R3 mengalami bahwa ketika kurang berdoa atau tidak
berdoa akan mudah marah, kurang sabar dan kurang nyaman dalam melakukan segala
sesuatu.
Faktor pendukung yang sangat penting juga adalah keluarga karena apa yang
dimiliki responden sekarang terbentuk dari keluarga. R1 mengungkapkan bahwa situasi
dalam keluarga yang terdiri atas 9 bersaudara menumbuhkan rasa sosial yang tinggi
untuk saling berbagi, merasa puas dengan apa yang disediakan keluarga, dan dalam
keluarga ditanamkan kebiasaan untuk selalu berterima kasih ketika diberi sesuatu. R5
juga mengungkapkan bahwa kesadaran terlahir dari keluarga sederhana membuatnya
bersyukur atas semua yang tersedia, dan rasa syukur tersebut terungkap dalam sikap
menggunakan fasilitas sesuai kebutuhan. Sedangkan R6 mengalami bahwa dukungan
dari orang tua memberinya semangat dalam menjalani hidup sebagai biarawati dengan
demikian juga setia dalam menghayati kaul.
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R4 mengatakan seluruh hidup dengan segala pengalaman yang dialaminya
menjadi faktor pendukung dalam penghayatan kaul kemiskinan. Dia mengisahkan
ketika ada pot bunga yang jatuh dan air tergenang pada saat menjelang istirahat, dia
merasa tertantang untuk membuat pilihan apakah membiarkannnya begitu saja atau
membereskan sehingga tidak ada orang lain yang jatuh.
R5 mengalami bahwa kerja sama dengan para guru dan karyawan di sekolah
memberi dukungan baginya dalam menghayati kaul kemiskinan. Contohnya, kalau
mengambil uang sekian ratus juta untuk keperluan sekolah tidak dilakukan sendiri
tetapi selalu bersama-sama dengan bendahara. Ketika sekolah membutuhkan sesuatu
yang harus dipenuhi, dikomunikasikan dengan bendahara karena dia yang tahu keadaan
keuangan.
R5 dan R6 juga mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan kongregasi
menjadi faktor pendukung. R5 mengalami bahwa sarana dan finansial yang ada
membantu kelancaran tugas kerasulan maka perlu digunakan sesuai kebutuhan. R6
mengalami bahwa kendaraan yang disediakan komunitas dapat digunakan ke kampus
demi kelancaran tugas studi. Selain itu barang-barang untuk kebutuhan pribadi dan
hadiah-hadiah yang diterima dari komunitas seperti hand body dan lain-lainnya
menumbuhkan rasa syukur dan menyadari bahwa masih banyak orang yang
berkekurangan. R6 juga mengalami adanya dukungan dari catatan-catatan Ibu Clara
Fey yang dibacanya [Lampiran 4: (10)-(11)].

h. Faktor Penghambat yang Bersifat Internal
Hasil wawancara menunjukkan bahwa R1, R3, R4, R5, R6 menyadari adanya
hambatan yang bersifat internal. R1 pernah menolak kenyataan tidak dapat melihat.
Dalam hatinya dia berontak, dan menuntut supaya bisa melihat seperti semula, tetapi
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dalam perjalanan waktu dia dapat menerima keadaannya. Sedangkan R2 tidak
mengalami adanya hambatan, karena dia sungguh sadar bahwa menjadi suster adalah
pilihannya sendiri. Dengan demikian dia menerima apa yang disediakan dan apa yang
ditentukan oleh biara. Dia juga tidak mempunyai keinginan- keinginan untuk memiliki
lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Baginya semua yang tersedia lebih dari cukup.
R3 mengalami sering kali merasa kurang senang, cemberut, mengomel,
mengamuk, bermuka muram apabila keinginannya tidak tercapai dan tidak terlaksana.
Dia juga kadang kurang puas dengan apa yang disediakan komunitas, baik soal
makanan maupun minuman. Namun setelah menyadari hal tersebut, dia mohon bantuan
Tuhan agar dapat memperbaiki diri. R4 mengatakan secara manusiawi wajar sekali
kalau setiap orang itu mempunyai keinginan yang lebih, tetapi keinginan tersebut akan
menjadi penghambat apabila dituruti.
R5 mengalami kadang-kadang sulit menghentikan keinginan dari dalam diri
sendiri. Misalnya melihat berita semula hanya 5 menit tapi akhirnya sampai selesai.
Ketika ingin melepas HP masih ada keinginan untuk melihat pesan yang masuk. Tetapi
kalau ada acara rekoleksi dan retret dia sungguh-sungguh meninggalkan semuanya. R6
mengatakan bahwa ia cenderung hidup mengikuti arus zaman orang muda sekarang
contohnya gaya bicara, penampilan, mengikuti berita-berita yang disukai orang muda,
karena adanya perasaan gengsi, takut dikatakan kuper, kurang update dan ketinggalan
zaman. Selain itu dia juga ingin tampil beda untuk mendapat perhatian dari banyak
orang, dan untuk semakin percaya diri dia merias diri, menggunakan parfum dan
memakai sepatu tinggi. Kadang-kadang dia juga bersikap egois dan tidak peduli dengan
kebutuhan sesama [Lampiran 4: (11)-(12)].
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i. Pengaruh Kemajuan Teknologi
Berdasarkan hasil wawancara R1, R2, R3, R4 mengatakan bahwa kemajuan
teknologi tidak menghambat penghayatan kaul kemiskinan. R1 mengalami bahwa pada
saat masih bisa melihat pernah ada keinginan untuk memiliki HP dan komputer yang
canggih untuk tugas, tetapi dia tidak menuntut karena memahami kemampuan
kongregasi. Menurutnya kemajuan teknologi dapat menjadi penghambat atau tidak,
tergantung bagaimana seseorang menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. R2 mengalami
tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi, karena hidupnya selalu penuh syukur
dengan menerima dan menggunakan apa yang ada sehingga tidak ada keinginan untuk
memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang sudah ada.
R3 mengatakan bahwa pernah ada keinginan untuk memiliki HP yang ada
kameranya. Tetapi dia membuat pertimbangan kegunaan HP tersebut baginya, sehingga
lama-kelamaan keinginan itu hilang sendiri dan meskipun ada tawaran dari keponakan
mau membelikan, dia menolaknya. Sedangkan R4 mengalami bisa membatasi diri dan
merasa cukup dengan android yang ada.
R5 mengatakan bahwa dengan tersedianya sarana yang lengkap di sekolah
membuatnya nyaman dan betah bisa duduk berjam-jam menonton berita karena dia
senang berita sekitar artis Korea. Para suster mengira dia bekerja, ternyata asyik
menonton berita. R6 mengatakan bahwa melalui HP dia mendapat banyak tawaran
secara online, contohnya makanan. Dalam hati ada keinginan untuk mencobanya
sepulang dari kampus karena tidak ada yang melihat. Tetapi setelah menyadari hal
tersebut dia berusaha untuk mengendalikan keinginan tersebut [Lampiran 4: (12)-(13)].
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j. Usaha Meningkatkan Penghayatan Kaul Kemiskinan
Berdasarkan hasil wawancara terhadap 6 responden diperoleh data tentang
berbagai macam usaha untuk meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan. R1 dan R4
mengatakan berusaha untuk menerima realitas hidup yang mereka alami. Hal tersebut
yang membuat R1 dan R4 semakin pasrah pada Tuhan dan sesama. R1 mengalami
bahwa dia berusaha untuk menerima kenyataan tidak dapat melihat, menyadari dirinya
hanya debu dan abu yang tidak bisa menuntut Tuhan untuk mengubah situasi hidupnya.
Pengalaman inilah yang membuat R1 sungguh-sungguh tergantung pada Tuhan dan
sesama karena tanpa bantuan orang lain dia tidak bisa apa-apa. R4 mengatakan
membangun sikap pasrah, artinya tidak memaksa, hidup cukup dengan apa yang
tersedia tanpa banyak menuntut, sehingga hidup pun berjalan enak, tanpa ikatan, tanpa
banyak mengomel, hati jadi lepas bebas dan bahagia.
R1, R2, R5, R6 mengatakan berani hidup cukup di tengah situasi yang
semuanya tersedia. R1 mengalami ketika ada keinginan untuk memiliki sesuatu yang
lebih, dia berdoa mohon bantuan Tuhan agar puas dengan apa disediakan komunitas.
R2 mengatakan bahwa hidup dalam situasi banyak kemudahan karena apa-apa tersedia
membuatnya lebih hati-hati dan mengendalikan diri untuk memiliki apa yang tidak
perlu. R5 mengatakan bersyukur atas segala sesuatu yang tersedia dan hal inilah yang
membuatnya merasa cukup sehingga dia menggunakan apa yang tersedia. R6
mengatakan mengurangi minta uang sama orang tua karena sudah merasa cukup
dengan apa yang disediakan biara.
R3 dan R6 berusaha dengan membangun sikap lepas bebas terhadap barangbarang duniawi dan murah hati untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan.
R3 mengalami bahwa barang-barang miliknya yang tidak digunakan meskipun itu baru
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diberikan kepada orang lain. R6 mengatakan tidak menumpuk barang-barang di kamar
baik yang diperoleh dari pemberian orang lain maupun hadiah dari komunitas.
R4 dan R6 berusaha meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan dengan
membangun rasa tanggung jawab. R4 mengatakan bahwa ia berusaha agar dapat
menggunakan waktu dengan baik sehingga tidak ada waktu yang terbuang-buang. Dia
juga berusaha agar dapat menggunakan barang-barang dan tempat sesuai dengan
fungsinya, sehingga tidak mudah rusak akibat salah penggunaan. Sedangkan R6
mengatakan berusaha untuk menggunakan dan memelihara sarana yang tersedia dan
bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadanya.
R3 dan R4 berusaha dengan cara membangun sikap diskretif. Ketika
menginginkan sesuatu atau mendapat tawaran dari luar, mereka berusaha untuk
mempertimbangkannya secara matang sebelum mengambil keputusan. R5 berusaha
memprioritaskan kepentingan yang berkaitan dengan banyak orang. Dia mengalami
bahwa ketika berhadapan dengan 2 tugas sebagai kepala sekolah dan studi, ia
memprioritaskan tugas sebagai kepala sekolah karena berhubungan dengan
kepentingan banyak orang, setelah itu baru menyelesaikan tugas studi.
R6 berusaha tegas untuk menolak tawaran contohnya ketika ada teman yang
mengajak untuk makan di luar sepulang kuliah dan kebetulan ada tawaran makanan
yang enak, ia berusaha untuk menolaknya meskipun ada keinginan dalam hati
[Lampiran 4: (14-(16)].

k. Buah-Buah Penghayatan Kaul Kemiskinan bagi Tugas Kerasulan
Berdasarkan

hasil

wawancara

semua

responden

mengatakan

bahwa

penghayatan kaul kemiskinan berbuah positif bagi tugas kerasulan. R1 dan R6
mengalami adanya suka cita. Ketika R1 bekerja di bagian perpajakan dan akuntasi, ia
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dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh suka cita, meskipun harus melembur. R6
juga mengalami kegembiraan karena ketulusannya dalam melaksanakan tugas-tugas
yang dipercayakan kepadanya. Dia juga selalu berusaha mengembangkan dirinya
dengan bertanya dan belajar dari orang lain.
Pengalaman R1 dan R6 berbeda dengan R2 yang merasa sungguh yakin bahwa
penghayatan kaul kemiskinan berbuah bagi tugas kerasulan, karena menurutnya setiap
perbuatan baik pasti akan berbuah kebaikan. Baginya tidak penting mencari tahu
seperti apa buahnya karena itu urusan Tuhan. R3 mengalami bahwa dia semakin setia,
bertanggung jawab, sepenuh hati melaksanakan tugas yang dipercayakan kongregasi
kepadanya. Hal tersebut terwujud dalam pemberian tenaga, bakat, waktu, ketrampilan
bagi kepentingan kongregasi.
R4 dapat memberikan kesaksian hidup sederhana, mengembangkan semangat
kasih dan mengurangi cinta diri dengan merelakan waktu untuk mengunjungi dan
menyapa masyarakyat sekitar terutama yang termasuk dalam kategori miskin. Dia juga
bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri ketika bekerja sama dengan orang lain.
Contohnya ketika menjalin kerja sama antar tarekat dia tidak berpegang teguh atau
menonjolkan ciri khas kongregasi Sang Timur, tetapi mampu melebur diri dalam
perbedaan. Di masa-masa pensiunnya, rasa sosial semakin berkembang dengan
memberikan dukungan bagi orang lain melalui doa. R5 mengalami sekolah
berkembang dengan jumlah murid cukup banyak, sarana tercukupi, dan secara tidak
langsung sekolah tidak defisit sehingga bisa menambah pemasukan bagi provinsi
[Lampiran 4: (16-(17)].
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l. Buah-Buah Penghayatan Kaul Kemiskinan bagi Orang Lain
Berdasarkan hasil wawancara ke 6 responden mengatakan bahwa penghayatan
kaul kemiskinan berbuah bagi orang lain. R1 mengatakan bahwa banyak novis yang
bisa menyongket karena kerelaannya untuk membagikan ketrampilan tersebut. Selain
itu dirinya yang berbakat humor menjadi sumber kegembiraan para suster sekomunitas.
Sedangkan R2 merasa yakin bahwa ada buahnya bagi orang lain meskipun tidak dapat
dilihat, karena menurutnya perbuatan baik pasti menghasilkan buah baik. Baginya tidak
terlalu penting mencari tahu buahnya karena itu urusan Tuhan. R3 mengalami bahwa
setelah dibekali ketrampilan memasak banyak anak di daerah pedalaman Kalimantan
tepatnya di Simpang Dua menjadi pintar memasak dan bahkan dengan ketrampilan
tersebut secara tidak langsung mereka dapat membantu para suster mencari uang
tambahan untuk asrama.
R4 mengisahkan bahwa melalui karya pelayanannya terutama bagi anak-anak
berkebutuhan khusus, banyak yang merasa tersapa, dihargai, diterima, yang dapat
menumbuhkan rasa suka cita dan kebahagiaan dalam diri anak-anak. Dalam
pergaulannya yang tidak memilih-milih orang, banyak orang terlayani. Setelah pensiun
perhatiannya ditujukan kepada para suster sekomunitas dengan memberikan pelayanan
dalam hal-hal kecil. Contohnya menyediakan hal-hal yang dibutuhkan di kamar makan
bagi para suster sekomunitas.
R5 mengalami bahwa para guru dan karyawan yang bekerja sama dengannya
dapat hidup guyub dan mengalami suka cita. Pengalaman yang demikian berdampak
bagi anak-anak yang dilayani, di mana anak-anak merasa senang, merasa diterima dan
nyaman di sekolah. Wali murid juga merasa senang, mereka bisa menerima dan
mendukung program sekolah. Kehadirannya di sekolah yang bisa menerima dan
diterima baik oleh para guru, karyawan maupun wali murid menumbuhkan rasa suka
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cita. R6 mengalami bahwa kesaksian hidupnya yang selalu gembira membawa
kegembiraan bagi orang lain yang melihatnya [Lampiran 4: (17)-(18)].

3. Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian ini penulis akan membahas secara kualitatif penghayatan kaul
kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta. Deskripsi kualitatif penghayatan
kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta dibagi menjadi 3 bagian.
Pertama mendeskripsikan aspek penghayatan, kedua

mendeskripsikan faktor

pendukung dan penghambat, dan ketiga mendeskripsikan buah-buah bagi karya
kerasulan dan orang lain.

a. Penghayatan
Untuk mendapatkan gambaran penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di
wilayah Yogyakarta, penulis menyampaikan 3 pertanyaan pokok yang berkaitan
dengan sikap dan pengalaman konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden
menghayati kaul kemiskinan dengan penuh kebebasan dan sukarela tanpa adanya unsur
keterpaksaan karena sadar akan pilihan hidup yang dijalani. Kesadaran ini lahir dari
pengalaman iman akan Yesus Kristus yang memberikan diri-Nya untuk keselamatan
semua manusia. Sikap demikian mendatangkan perasaan senang, gembira dan suka cita
dalam menghayati kaul kemiskinan [Lampiran 4: (4)-(5)].
Secara kualitatif penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta dilakukan secara sukarela yang lahir dari pengalaman iman akan misteri
inkarnasi. Sikap demikian sejalan dengan pandangan dokumen Konsili Vatikan II
dalam Perfectae Caritatis artikel 13:
Kemiskinan sukarela untuk mengikuti Kristus merupakan tandanya, yang
terutama sekarang ini sangat dihargai. Hendaknya kemiskinan itu dihayati
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dengan tekun oleh para religius, dan bila perlu diungkapkan dalam bentukbentuk yang baru. Dengan demikian, para religius ikut serta menghayati
kemiskinan Kristus, yang demi kita telah menjadi miskin, sedangkan Ia kaya
supaya karena kemiskinan-Nya itu, kita menjadi kaya (2Kor 8:9; Mat 8:20).
Adapun mengenai kemiskinan religius, tidak cukuplah bahwa dalam
menggunakan harta benda para anggota mematuhi para pemimpin, melainkan
mereka wajib menjadi miskin harta dan miskin dalam roh, karena menaruh
harta kekayaan mereka di surga (Mat 6:20).
Kutipan di atas hendak mengatakan bahwa sukarela menjadi ciri dari kaul
kemiskinan yang dihayati kaum religius karena akan melibatkan seluruh keberadaan
diri baik secara lahiriah maupun rohani. Dengan demikian penghayatannya tidak hanya
sebagai kewajiban melainkan atas kesadaran yang lahir dari pengalaman rohani
(Hadisumarta,1980: 139).
Penghayatan kaul kemiskinan tidak hanya menunjuk pada suatu keadaan
kekurangan atau keterbatasan karena semuanya harus seijin atasan, tetapi lebih pada
bagaimana menggunakan sarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan
sarana secukupnya menunjukkan sikap menghargai barang atau harta kekayaan sesuai
dengan fungsi dan maknanya, sehingga tidak menyakiti dan mencelakakan orang lain
(Darminta, 1975: 50)
Bertolak dari arti kaul kemiskinan yang berkaitan dengan sikap terhadap
fasilitas, sebagian besar responden mendukung adanya fasilitas untuk mempelancar
karya kerasulan kongregasi. Dalam penghayatannya responden dapat menggunakan
fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab untuk merawatnya. Fasilitas
juga dipandang sebagai milik bersama dan berfungsi untuk mengembangkan diri,
bakat, talenta dan hidup rohani [Lampiran 4: (5)-(6)].
Penghayatan kaul kemiskinan dapat diwujudkan dalam bentuk solidaritas yang
disesuaikan dengan kebutuhan, berupa harta, tenaga, bakat, kemampuan, pengetahuan
dan pengalaman yang dapat digunakan demi kesejahteraan orang lain. Darminta (1981:
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54) memandang hal tersebut sebagai kemiskinan dalam konteks pelayanan, hamba,
rendah hati, pengosongan diri, kebebasan hati yang disebut sebagai kaul persembahan
cinta personal.
Persembahan cinta personal ini terwujud melalui persembahan diri seutuhnya
bagi kongregasi yang mencakup pemberian tenaga, bakat, waktu, ketrampilan bagi
kepentingan kongregasi. Berkaitan dengan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan
bahwa 3 responden yang tergolong senior dan 1 medior sudah sepenuh hati
memberikan diri bagi kongregasi yang terbukti melalui kesetiaan dalam hidup
membiara sampai sekarang dan bahkan satu responden yang berusia 70 tahun masih
memberikan dirinya untuk mengurus rumah tangga dan dapur sebagaimana layaknya
para suster muda yang masih aktif untuk berkarya. Sedangkan 2 responden yang
tergolong muda (1 medior dan 1 yunior) mengatakan belum total karena terhambat
cinta diri sendiri, malas dan tidak adanya kerelaan untuk berbagi ketrampilan dengan
orang lain [Lampiran 4: (6)-(8)].

b. Faktor Pendukung dan Penghambat
Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penulis menyampaikan 6
pertanyaan berkaitan dengan motivasi, faktor pendukung yang bersifat eksternal, faktor
penghambat yang bersifat internal, pengaruh kemajuan teknologi dan usaha-usaha yang
dilakukan untuk meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan.
Hasil penelitian yang menggambarkan tujuan menunjukkan bahwa semua
responden ingin mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara membangun sikap lepas
bebas [Lampiran 4: (8)-(9)]. Sedangkan hasil penelitian yang menggambarkan motivasi
menunjukkan ada yang karena komitmen dengan pilihan hidup, ingin meraih
kesempurnaan, melayani semua orang dan meniru kemiskinan Kristus. Sedangkan
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responden yang tergolong yunior termotivasi karena kesaksian hidup orang lain.
Berdasarkan hasil penelitian atas 2 pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi dapat
digambarkan bahwa secara kualitatif penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di
wilayah Yogyakarta tumbuh karena adanya relasi pribadi dengan Tuhan [Lampiran 4:
(9)-(10)].
Pada saat kotbah di bukit Yesus berkata “Berbahagialah orang yang miskin di
hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Sorga” (Mat 5:3).
Berdasarkan tafsir Alkitab Perjanjian Baru (2002: 41), kemiskinan yang dimaksud
adalah kemiskinan dalam roh, yakni sikap batin yang menaruh kepercayaan total
kepada Allah. Ridick (1987 :31) dengan mengutip kembali ungkapan Ladislas Orsy
mengatakan bahwa “Kemiskinan adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat diraba,
melainkan suatu disposisi hati yang tumbuh dari hubungan antara dua pribadi yang
saling mencintai. Hubungan tersebut diprakarsai oleh Tuhan yang memberikan diriNya untuk manusia”. Disposisi batin inilah yang dimaksudkan dengan kemiskinan
dalam roh. Selanjutnya Ridick (1987: 32) mengungkapkan bahwa “Kemiskinan adalah
integrasi hidup dalam Tuhan”. Situasi ini menumbuhkan kesadaran bahwa semuanya
berasal dari Tuhan. Ketidakmampuan manusia untuk membalas semua anugerah yang
telah diterimanya tercetus dalam sikap mempercayakan hidup yang fana ini kepada
Allah.
Selain motivasi dari dalam diri, responden juga mengalami adanya dukungan
karena kekuatan doa, dukungan kongregasi dan komunitas melalui teladan baik para
suster sekomunitas, pelayanan, penerimaan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan baik
yang bersifat jasmani maupun rohani. Dukungan juga diperoleh dari orang tua dan
kebiasaan-kebiasaan baik dari keluarga, kerja sama dengan orang lain dan pengalaman
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hidup sehari-hari yang memberikan tawaran untuk menentukan pilihan [Lampiran 4:
(10)-(11)].
Untuk mengetahui faktor penghambat, hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian besar responden menyadari adanya hambatan baik yang bersifat internal
maupun eksternal. Dalam menanggapi hal tersebut sebagian responden yang tergolong
muda (1 medior dan 1 yunior) mengatakan kurang mampu mengendalikan diri sehingga
mudah mengikuti kecendrungan-kecenderungan untuk mencari kesenangan sendiri.
Contohnya, lekat dengan HP, mengikuti kesenangan sendiri, egois dengan cara mencari
perhatian dari orang lain, mencari harga diri dengan penampilan fisik dan merias diri.
Secara kualitatif dapat digambarkan bahwa penghayatan kaul kemiskinan para suster
PIJ di wilayah Yogyakarta mengalami hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri
[Lampiran 4: (11)-(13)].
Hasil penelitian yang menggambarkan usaha meningkatkan penghayatan kaul
kemiskinan, semua responden mengatakan bahwa hidup di tengah situasi banyak
kemudahan, semuanya tersedia dan boleh dikatakan melimpah, mendorong responden
untuk mensyukuri semuanya itu. Sikap yang demikian menumbuhkan rasa puas dengan
apa yang ada, tidak banyak menuntut, berani untuk hidup cukup sesuai dengan
kebutuhan, tidak lekat pada barang-barang, bersikap murah hati, bertanggung jawab
untuk memelihara sarana yang ada, bertanggung jawab dalam menggunakan waktu,
menggunakan tempat dan barang sesuai dengan fungsinya. Dalam pelayanan responden
berusaha memprioritaskan kepentingan banyak orang, dan ketika ada tawaran dari luar
mampu bersikap diskretif sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan. Salah satu
responden yang saat ini mengalami gangguan penglihatan (buta) berusaha untuk
menerima kenyataan hidup yang dialaminya dan membangun sikap rendah hati karena
hidupnya tergantung kepada orang lain [Lampiran 4: (14)-(16)].
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Mengacu pada pandangan Suparno (2016: 152-158) mengenai cara untuk
membantu kaum religius dalam menghadapi tantangan penghayatan kaul kemiskinan,
semua responden sudah melakukan hal tersebut yakni membangun persatuan pribadi
dengan Tuhan, membangun semangat lepas bebas, membangun sikap diskretif dan
tegas terhadap godaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta sudah berusaha untuk meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan.

c. Buah-Buah Penghayatan Kaul Kemiskinan
Untuk mengetahui buah penghayatan kaul kemiskinan bagi tugas kerasulan,
penulis mengajukan 2 pertanyaan berkaitan dengan tugas kerasulan dan orang-orang
yang dilayani. Hasil penelitian menunjukkan buah yang positif. Responden yang
bekerja di sekolah mengalami bahwa sekolah berkembang, jumlah siswa bertambah,
sarana tercukupi dan secara tidak langsung sekolah tidak mengalami defisit sehingga
dapat menambah pemasukan bagi provinsi. Responden lain mengalami suka cita dalam
melaksanakan tugas meskipun harus melembur, adanya kegembiraan, ketulusan,
tanggung jawab, kesetiaan, sepenuh hati dalam melaksanakan tugas, ingin
mengembangkan diri dan rendah hati untuk belajar hal-hal baru dari orang lain.
Responden juga mengalami mampu memberi kesaksian hidup yang sederhana bagi
masyarakyat sekitar, mampu mengembangkan semangat kasih dengan mengunjugi
orang lain. Mampu melebur dan menjalin kerja sama dengan orang lain tanpa
menonjolkan diri [Lampiran 4: (16)-(17)].
Sedangkan buahnya bagi orang lain menunjukkan banyak orang semakin
berkembang, pintar, merasa tersapa, diterima dan dihargai melalui pelayanan bagi
anak-anak difabel. Anak-anak di sekolah merasa nyaman dan mengalami sukacita, para
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guru dan karyawan dapat hidup guyub. Kesaksian hidup yang penuh gembira menjadi
sumber kegembiraan bagi sesama [Lampiran 4: (17)-(18)].
Dalam Injil Markus 10:17-27 dikisahkan seorang pemuda kaya yang saleh
karena telah melakukan semua perintah Allah hendak mengikuti Yesus. Selanjutnya
Yesus memintanya untuk menjual segala harta miliknya dan membagikannya kepada
orang miskin. Mendengar tanggapan Yesus, ia merasa kecewa karena tidak rela
kehilangan hartanya. Moloney (1987: 96) mengatakan bahwa “Permintaan Yesus
menyangkut sikap terhadap orang lain”. Bagi-Nya tidak cukup hanya membangun
relasi dengan-Nya, tetapi penting membangun relasi dengan sesama terutama yang
membutuhkan bantuan. Darminta (1997: 68) menegaskan bahwa “Mengikuti Kristus
adalah panggilan untuk menciptakan mentalitas manusia pengabdi yang solider dan
peduli”. Harta kekayaan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan sarana untuk
memuliakan Allah dan mewujudkan Kerajaan Allah dengan jalan menggunakannya
demi kepentingan sesama. Harta yang dimaksud mencakup kemampuan, bakat, waktu,
tenaga, kepandaian, pikiran dan kekayaan rohani.
Bapa suci Yohanes Paulus II (VC, 90) menganjurkan agar kaum religius dapat
memberikan kesaksian injili dengan bersikap mengutamakan cinta kasih terhadap kaum
miskin. Tentang hal ini Suparno (2007: 161) menandaskan bahwa “Penghayatan kaul
kemiskinan zaman ini yang menarik adalah berjuang atau berkarya bagi penegakan
keadilan dan bekerja bagi orang miskin dan tersingkir”. Hal ini menjadi sesuatu yang
mendesak mengingat situasi dunia sekarang banyak terjadi ketidakadilan, penindasan
dan kemiskinan.
Ibu Clara Fey selaku pendiri kongregasi suster PIJ dalam suatu konferensi pada
tanggal 12 Januari 1848 tentang kaul kemiskinan mengatakan:
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Marilah kita mencintai kemiskinan, mencintai sampai yang terkecil. Jika tidak
kita bukan suster dari kanak-kanak Yesus yang miskin. Kita adalah abdi Yesus
Kristus, hendaknya hidup sebagai seorang miskin yang baik. Semua yang ada di
sekitar kita adalah milik orang miskin, pakailah dengan hati-hati dan hemat,
sebab jika sedikit demi sedikit dikumpulkan akan menjadi banyak, dengan
demikian kita dapat menerima satu anak miskin di asrama (Watterott, 1925:
108-109).
Kutipan di atas menggambarkan bahwa Ibu Clara Fey sangat peka dan
mencintai kemiskinan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang berdirinya kongregasi
untuk menanggapi situasi yang dialami anak-anak yang hidup dalam kemiskinan tanpa
asuhan, pendidikan Kristiani, pendampingan dari orang tua sebagai akibat dari revolusi
industri. Demi anak-anak beliau dan para pengikutnya mau hidup hemat, agar dapat
menerima satu anak lagi di panti asuhan. Hal inilah yang menjadi ciri khas kerasulan
para suster PIJ yang tertuang dalam misi kongregasi (Watterott, 1925: 109).
Ibu Clara Fey mencintai dan menghayati kemiskinan karena bagi beliau nama
PIJ (Pauperis Infantis Jesu) yang berarti Kanak-Kanak Yesus yang Miskin
mengungkapkan tugas kerasulan kongregasi yakni pendidikan Kristiani bagi anak-anak
dan kaum muda yang miskin dan terlantar (Konstitusi, 1982: VIII). Demi melayani
mereka para suster PIJ menghayati kemiskinan, dan untuk dapat melayani orang miskin
pertama-tama harus solider dengan mereka serta ikut merasakan dan mengalami situasi
hidup orang kecil (Kongregasi suster PIJ, 2016: 61-62).
Ibu Clara Fey menganjurkan untuk hidup dalam kemiskinan sampai yang
terkecil karena kemiskinan adalah dasar yang harus dilakukan apabila seseorang mau
menjadi sempurna. Seorang yang hidup miskin mengalami perkembangan dalam hidup
rohani karena berpasrah kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak mau pasrah kepada
Allah berusaha meyakinkan diri dengan kekayaan duniawi karena harga diri dan
jaminan hidupnya terletak pada banyak harta yang dimiliki. Dengan demikian akan
muncul berbagai kesalahan dan dosa karena menghalalkan segala cara untuk
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memperolehnya yang akan merugikan orang lain dan alam (Kongregasi suster PIJ,
2016: 60).

4. Kesimpulan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian tentang penghayatan kaul kemiskinan penulis
menyimpulkan bahwa para suster PIJ di wilayah Yogyakarta lebih menekankan prilaku
hidup sederhana sebagai ungkapan kebebasan dari keterikatan berlebihan akan harta
benda. Hal ini bertolak dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa semua
responden mendukung adanya fasilitas yang dipandang sebagai sarana untuk
memperlancar karya kerasulan, untuk mengembangkan diri, bakat, baik yang bersifat
jasmani maupun rohani. Fasilitas juga dipandang sebagai milik bersama, maka perlu
dipelihara dengan baik dan digunakan sesuai kebutuhan [Lampiran 4: (5)-(6)].
Sedangkan pengalaman dalam hal pemberian diri, diperoleh data bahwa para
suster yang tergolong muda (1 medior dan 1 yunior) belum dapat memberikan bakat,
tenaga, kemampuan, waktu secara total bagi kepentingan kongregasi sebagai wujud
persembahan diri kepada Allah, karena terhambat cinta diri sendiri, malas dan tidak
adanya kerelaan untuk berbagi ketrampilan dengan orang lain [Lampiran 4: (6)-(7)].
Faktor penghambat yang utama dalam penghayatan kaul kemiskinan adalah
berasal dari diri sendiri. Hal ini bertolak dari hasil wawancara yang menunjukkan
bahwa tidak semua responden mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan
dari dalam diri untuk mengikuti kesenangan sendiri [Lampiran 4: (11)-(13)].
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BAB IV
PROGRAM PENINGKATAN PENGHAYATAN KAUL KEMISKINAN
PARA SUSTER PIJ DI WILAYAH YOGYAKARTA

Pada bab III telah dibahas mengenai gambaran penghayatan kaul kemiskinan
para suster PIJ di wilayah Yogyakarta, rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan
hasil penelitian. Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian pada bab III penulis akan
menyampaikan usulan kegiatan sebagai upaya peningkatan penghayatan kaul
kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta.
Bab IV ini merupakan tanggapan terhadap hasil penelitian. Penulis
mengusulkan suatu program pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan
penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta. Bab ini terdiri
atas lima bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang pemikiran dasar program, kedua
pengertian program, ketiga tujuan program, keempat gambaran pelaksanaan program,
kelima contoh persiapan pembinaan.

A. Pemikiran Dasar Program
Hasil penelitian pada bab III menunjukkan bahwa penghayatan kaul kemiskinan
para suster PIJ di wilayah Yogyakarta lebih menekankan aspek hidup sederhana yang
merupakan ungkapan kebebasan dari keterikatan berlebihan akan harta benda.
Contohnya, para suster memandang fasilitas sebagai sarana untuk memperlancar karya
kerasulan dan mengembangkan diri sehingga mampu bertindak untuk menggunakannya
sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pengalaman dalam hal pemberian diri, bakat,
kemampuan, tenaga, waktu, bagi kepentingan kongregasi sebagai wujud penyerahan
diri kepada Allah diperoleh data bahwa sebagian para suster belum dapat memberikan
diri dengan sepenuh hati dan sampai tuntas karena masih adanya rasa cinta akan diri
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sendiri, malas dan tidak rela untuk membagikan ketrampilan bagi orang lain {Lampiran
4: (6)-(7)}.
Sehubungan dengan ini Injil Markus 10:17-27, mengisahkan seorang pemuda
kaya yang saleh karena telah melakukan semua perintah Allah hendak mengikuti
Yesus. Selanjutnya Yesus meminta untuk menjual segala harta miliknya dan
membagikannya kepada orang miskin. Mendengar tanggapan Yesus, ia merasa kecewa
karena tidak rela kehilangan hartanya. Moloney (1987: 96) mengatakan bahwa
“Permintaan Yesus menyangkut sikap terhadap orang lain”. Bagi-Nya tidak cukup
hanya membangun relasi dengan-Nya, tetapi penting membangun relasi dengan sesama
terutama yang membutuhkan bantuan. Darminta (1997: 68) menegaskan bahwa
“Mengikuti Kristus adalah panggilan untuk menciptakan mentalitas manusia pengabdi
yang solider dan peduli”. Harta kekayaan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan
sarana untuk memuliakan Allah dan mewujudkan Kerajaan Allah dengan jalan
menggunakannya demi kepentingan sesama. Harta yang dimaksud mencakup
kemampuan, bakat, waktu, tanaga, kepandaian, pikiran dan kekayaan rohani.
Dalam menghayati kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta tidak
sedikit menghadapi kesulitan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dialami para suster lebih-lebih berasal
dari diri sendiri. Hal ini bertolak dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tidak
semua responden mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan dari dalam
diri untuk mengikuti kesenangan sendiri.
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengusulkan suatu program
pembinaan sebagai upaya peningkatan penghayatan kaul kemiskinan yang dikemas
dalam bentuk rekoleksi. Para suster PIJ di wilayah Yogyakarta sudah biasa
mengadakan rekoleksi sekali sebulan dengan metode ceramah/kotbah. Program
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rekoleksi yang diusulkan menggunakan metode memaknai pengalaman, sharing
pengalaman, pendalaman materi dan refleksi.

B. Pengertian Program
Menurut Mangunhardjana (1986: 16) program pembinaan adalah “prosedur
yang dijadikan landasan untuk menentukan isi dan urutan acara-acara pembinaan yang
dilaksanakan”. Program pembinaan menyangkut: sasaran, isi, pendekatan dan metode
pembinaan. Dalam konteks pembinaan bagi para suster PIJ, program dapat diartikan
sebagai suatu rencana kegiatan yang disusun secara berkesinambungan untuk
membantu para suster PIJ di wilayah Yogyakarta dalam usaha meningkatkan
penghayatan kaul kemiskinan, sehingga pembinaan jelas dan terarah.

C. Tujuan Program
Program pembinaan dibuat untuk membantu penanggungjawab dalam
pelaksanaan program agar mencapai tujuan yang diharapkan.

D. Gambaran Pelaksanaan Program
Dalam upaya peningkatan penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di
wilayah Yogyakarta, penulis mengusulkan tema dan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Tema
Tema umum

: Belajar dari sikap dan cara hidup Yesus yang menghayati
kemiskinan

dengan

memberikan

kepada Allah dan umat manusia.

diri-Nya

secara

total
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Tujuan Umum

: Setelah belajar bersama pendamping para suster PIJ mampu
menghayati kaul kemiskinan dengan cara

memberikan diri

sepenuh hati bagi karya pelayanan kongregasi.
Tema umum ini akan dibagi dalam 4 sub tema yang dikaji dalam 4 kali rekoleksi:
a. Sub tema pertama : Makna penghayatan kaul kemiskinan
Tujuan

: Membantu peserta agar mampu menggali dan memaknai
penghayatan kaul kemiskinan yang telah dihayati dalam
hidupnya.

b. Sub tema kedua

: Kaul kemiskinan menurut pandangan Ibu Clara Fey

Tujuan

: Membantu peserta agar memahami makna kaul kemiskinan
menurut Ibu Clara Fey selaku pendiri kongregasi suster PIJ
sebagai cermin dalam tindakan konkret.

c. Sub tema ketiga

: Tantangan penghayatan kaul kemiskinan zaman sekarang.

Tujuan

: Membantu peserta agar mampu bersikap kritis dan

bijaksana

terhadap tawaran-tawaran duniawi zaman modern sekarang ini.
d. Sub tema keempat : Mengikuti kemiskinan Yesus Kristus menurut nasehat Injil.
Tujuan

: Membantu peserta agar mampu menghayati kemiskinan injili
seturut teladan Yesus sehingga dapat menghayatinya dalam
hidup.

2. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan yang dipilih yakni pembinaan berkelanjutan/on going
formation yang akan dikemas dalam empat kali rekoleksi. Bentuk rekoleksi yang
dilaksanakan berdasarkan tiga langkah yakni life, faith dan new life. Peserta akan
mengungkapkan

pengalaman

penghayatan

kaul

kemiskinan,

kemudian
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merefleksikannya dalam terang iman yang pada akhirnya mengantar peserta untuk
menentukan sikap baru dalam menghayati kaul kemiskinan. Setelah kegiatan terlaksana
penulis akan bekerja sama dengan tim pembinaan untuk menyusun bahan refleksi atau
evaluasi bagi peserta guna memperoleh data buah penghayatan kaul kemiskinan.

3. Waktu
Kegiatan tersebut akan diselenggarakan setiap minggu keempat pada bulan Mei,
Juni, Juli, Agustus 2018.

4. Tempat
Tempat pelaksanaan kegiatan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan tiga
komunitas suster PIJ di wilayah Yogyakarta yang disesuaikan dengan situasi dan
kebutuhan peserta.

5. Pendamping
Demi kelancaran pelaksanaan program pembinaan tersebut penulis akan bekerja
sama dengan tim pembinaan kongregasi suster PIJ untuk mengundang para ahli yang
akan menjadi pendamping dalam rekoleksi tersebut.
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6. Matriks Program Pembinaan
Tabel 2
Program Pembinaan
Tema umum

: Belajar dari sikap dan cara hidup Yesus yang menghayati kemiskinan dengan cara memberikan diri-Nya secara total
kepada Allah dan manusia.

Tujuan umum

: Setelah belajar bersama pendamping, para suster PIJ mampu menghayati kaul kemiskinan dengan cara memberikan
dirinya sepenuh hati bagi karya pelayanan kongregasi.

Waktu Pelaksanaan
Acara

: Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2018

Tema

Rekoleksi Makna
I
penghayatan
kaul
kemiskinan

Tujuan

Materi

Metode

Sarana

Media

Sumber Bahan

Membantu peserta
agar mampu
menggali dan
memaknai
penghayatan kaul
kemiskinan yang
telah dihayati dalam
hidupnya.

- Pengalaman
peserta
- Makna Kaul
kemiskinan

- Menonton
- Sharing
- Informasi
- Refleksi

- Laptop
- Proyektor
- Soundsystem
- Hand Out

Film
“Mother
Teresa Of
Calcuta”

- Flp 2: 5-7
- Konstitusi suster PIJ
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Rekoleksi Kaul
II
kemiskinan
menurut
pandangan
Ibu Clara
Fey

Rekoleksi Tantangan
III
penghayatan
kaul
kemiskinan.

Membantu peserta
Kaul kemiskinan
agar memahami
menurut Ibu
makna kaul
Clara Fey
kemiskinan menurut
Ibu Clara Fey selaku
pendiri kongregasi
suster PIJ sebagai
cermin dalam
tindakan konkret

- Menonton - Laptop
- Sharing
- Proyektor
- Informasi - Soundsystem
- Tanya
jawab
- Refleksi

Foto-foto - Kongregasi Suster PIJ.
karya para
(2016). Menyucikan
suster PIJ
Hidup Melalui Manete
In Me.

Membantu peserta
- Tantangan
agar mampu untuk
penghayatan
bersikap kritis dan
kaul
bijaksana terhadap
kemiskinan.
tawaran-tawaran
- Cara mengatasi
duniawi zaman
tantangan.
modern sekarang ini.
sekarang ini.

- Menonton
- Sharing
- Informasi
- Refleksi

Film
“Hellen
Keller”

- Laptop
- Proyektor
- Soudsystem
- Hand Out

- Watterott,
Ignatius.(1925). Moeder
Clara Fey Pendiri
Kongregasi Para Suster
Kanak-Kanak Yesus
Yang Miskin. (Buku asli
diterbitkan dalam
Bahasa Belanda,
perpustakaan
Simpelveld: Belanda.
Diterjemahkan ke
Bahasa Indonesia pada
Oktober 2014.
- Mangunharjana, A.
(1997). Isme-isme A
sampai Z. Yogyakarta:
Kanisius.
- Suparno, P. (2016).
Tantangan Hidup
Membiara di Zaman
Modern. Yogyakarta:
Kanisius. Hal.43-88
- Yohanes Paulus
II.(1996). Vita
Consecrata. Anjuran
Yohanes Paulus II
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Rekoleksi Yesus
IV
Kristus
sebagai
teladan
kemiskinan
kaum
religius

Membantu peserta
Hidup miskin
agar mampu
menurut contoh
menghayati
Kristus
kemiskinan injili
seturut teladan Yesus
sehingga dapat
menghayatinya
dalam hidup.

- Menonton
- Sharing
- Informasi
- Refleksi

- Laptop
- Proyektor
- Soundsystem
- Hand Out

Film
“The
Life Of
Jesus”

tentang hidup bakti bagi
para religius.
Diterjemahkan oleh
R. Hardawirjana.
Jakarta: Departemen
Dokumen dan
Penerangan KWI.
- Lembaga Alkitab
Indonesia. (1997).
Alkitab.Jakarta: KWI
(Mat, 5:3, Mrk, 10:1727. Flp 3:7-14. 2Kor
8:9. Kis. 4:32-37).
- Suparno, P (2007) Saat
Jubah Bikin Gerah 1.
Yogyakarta: Kanisius.
Hal. 95-99.
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E. Contoh Persiapan Rekoleksi I
1. Identitas Rekoleksi
a. Tema

: Makna penghayatan kaul kemiskinan

b. Tujuan

: Membantu peserta agar mampu menggali dan memaknai penghayatan
kaul kemiskinan yang telah dihayati dalam hidupnya.

c. Materi

: - Pengalaman peserta
- Makna kaul kemiskinan

d. Peserta

: Para suster PIJ di wilayah Yogyakarta

e. Tempat

: Susteran PIJ Jl. Batikan 7 Yogyakarta

f. Waktu

: Sabtu dan Minggu keempat bulan Mei 2018

g. Metode

: Menonton, sharing, informasi, refleksi

h. Sarana

: Laptop, Proyektor, soundsystem. Hand out.

i. Media

: Film “Mother Teresa Of Calcuta”

j. Sumber bahan:
- Pengalaman peserta
- Flp 2:5-7
- Konstitusi suster PIJ, artikel 17 sampai 31.
k. Jadwal kegiatan Rekoleksi I
Tabel 3
Susunan Acara
Waktu
Hari I :
16.00 - 16.15
16.15 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 21.00

Acara
Life
Pengantar
Sesi I: Menonton film”Mother Teresa Of Calcuta”dan pendalaman
film
Makan malam
Sesi II: Sharing dalam kelompok (5-6 orang) tentang penghayatan
kaul kemiskinan
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21.00
Hari II
05.30 - 06.15
06.15 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30

11.30 -12.00
12.00 -12.45
12.45

Doa malam dan istirahat
Ibadat pagi
Doa pribadi
Sarapan
Faith
Sesi III: Refleksi pribadi tentang kaul kemiskinan menurut
konstitusi suster PIJ
Snack
Sesi IV: Penyampaian materi tentang kaul kemiskinan menurut
konstitusi para suster PIJ
New Life
Sesi V: Membuat aksi hidup baru
Sesi VI: Perayaan Ekaristi
Makan siang dan sayonara

2. Pemikiran Dasar
Hasil penelitian tentang penghayatan kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah
Yogyakarta pada bab III menunjukkan bahwa para suster belum dapat memberikan
dirinya secara utuh atau belum tuntas karena adanya hambatan yakni egois, malas dan
tidak rela membagikan ketrampilan bagi orang lain [Lampiran 4: (6)-(7)].
Arti kemiskinan yang dihayati kaum religius tidak hanya menunjuk pada suatu
keadaan kekurangan atau keterbatasan karena semuanya harus seijin atasan dan
menggunakan sarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Tetapi terletak pada
pemberian diri yang mencakup tenaga, kemampuan, ide, waktu, bakat bagi kongregasi
sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah.
Bertolak dari kenyataan yang dialami para suster sangat penting untuk
menyegarkan kembali pemahaman tentang kaul kemiskinan. Pemahaman yang cukup
tentang kaul akan membantu para suster untuk menghayati dengan baik. Selain itu para
suster juga perlu mengumpulkan kembali pengalamannya untuk direfleksikan sehingga
menjadi sungguh bermakna. Harapannya setelah mengadakan kegiatan ini para suster
dapat meningkatkan penghayatan kaulnya.
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3. Langkah-Langkah Pelaksanaan Rekoleksi
a. Pengantar
Para suster yang terkasih kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa
menyertai kita, dan yang telah mempertemukan kita dalam acara rekoleksi ini. Pada
pertemuan yang pertama ini kita awali dengan menggali pengalaman penghayatan kaul
kemiskinan yang akan dibagikan kepada sesama melalui sharing. Kedua kita akan
memperoleh peneguhan tentang kaul kemiskinan yang ditimba dari dokumen-dokumen
yang akan kita dalami bersama. Ketiga kita diajak untuk membangun hidup baru
dengan merencanakan suatu tindakan konkret sebagai perwujudan dari niat-niat untuk
meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan. Pertemuan ini bertujuan agar kita dapat
memaknai penghayatan kaul kemiskinan yang telah hayati selama ini.

b. Sesi I
i. Menonton film “Mohter Teresa Of Calcuta”
ii. Pendalaman tentang film “Mother Teresa Of Calcuta” dengan panduan pertanyaan:
1. Apa yang mengesan bagiku dari pribadi Ibu Teresa?
2. Nilai-nilai apa saja yang menginspirasi hidupku dari cara hidup Ibu Teresa?
3. Apa yang mendorong Ibu Teresa melakukan hal-hal tersebut?
4. Apa saja ungkapan penghayatan kaul kemiskinan yang dilakukan Ibu Teresa?
5. Apakah saya juga memiliki pengalaman yang sama seperti yang dilakukan Ibu
Teresa?

c. Sesi II
Sharing pengalaman dalam kelompok yang terdiri atas 5-6 orang tentang
penghayatan kaul kemiskinan dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
1. Dengan bercermin pada contoh hidup Ibu Teresa, apa yang mendorong suster untuk
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menghayati kaul kemiskinan?
2. Apakah suster merasa terpaksa dalam menghayati kaul kemiskinan? Mengapa?
3. Apa makna penghayatan kaul kemiskinan bagi suster?

d. Sesi III
Refleksi pribadi tentang kaul kemiskinan menurut konstitusi suster PIJ artikel
17 sampai 31, dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa arti kaul kemiskinan menurut konstitusi suster PIJ?
2. Apa saja konsekuensi dari kaul kemiskinan menurut konstitusi suster PIJ?
3. Apa saja makna kaul kemiskinan menurut konstitusi suster PIJ?

e. Sesi IV
Makna kaul kemiskinan menurut konstitusi suster PIJ.
1. Mengikuti Kristus yang Miskin
Dasar penghayatan kaul kemiskinan bagi Suster PIJ adalah ikut serta dalam
misteri hidup Yesus dalam pengosongan diri-Nya, yang dikutip dari Flp 2:5-7 yakni:
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang
terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak
menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus
dipertahankan melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil
rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
Sikap mengosongkan diri artinya berani mengalami kemiskinan seperti Yesus.
Kemiskinan Yesus adalah kemiskinan untuk menanggung kemiskinan umat manusia
yang jauh dari Tuhan. Sikap rela menanggung penderitaan akan terjadi apabila
didorong oleh cinta. Yesus rela menjadi manusia hanya karena cinta kepada manusia.
Kemiskinan Yesus nampak dalam seluruh hidup-Nya. Selama tiga puluh tahun ia hidup
tersembunyi dan bekerja untuk mencari nafkah. Ia mempunyai sikap tidak cemas yang
diajarkan kepada murid-murid-Nya dan berbagi segalanya kepada orang lain bahkan
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menyerahkan diri-Nya bagi umat manusia (Konstitusi, art.17).
Dengan mengikuti teladan kemiskinan Kristus, para suster PIJ ingin ikut serta
dalam misteri hidup Yesus, dalam pengosongan diri-Nya dan kemuliaan-Nya. Hal ini
berarti berani mengalami kemiskinan seperti Yesus untuk memperoleh kekayaan
Kristus (Konstitusi, art.18). Harta kekayaan rohani tersebut dapat diperoleh dengan
jalan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dalam mengikuti Yesus. Dalam hal ini
tarekat dapat dipandang sebagai wadah penyerahan diri para anggota dengan
mengabdikan diri, bakat, kemampuan, tenaga, waktu dan harta benda. Dengan
menyerahkan semuanya itu berarti melepaskan segala rasa puas diri dan mengenakan
sikap rendah hati (Konstitusi, art.19).

2. Syarat untuk Mencapai Kesempurnaan
Dalam sebuah konferensi tanggal 5 Januari 1815 Ibu Clara Fey mengatakan:
Barangsiapa tidak memiliki apa-apa selain Tuhan, ia sungguh miskin.
Barangsiapa tidak mencari dan menghendaki apa-apa selain Allah dalam
segalanya, ia adalah miskin. Kemiskinan lainnya yang hanya meliputi hal-hal
lahiriah, mungkin saja mengandung kesombongan dan penipuan diri yang serius
(Konstitusi, 1982: 19).
Kutipan Ibu Clara Fey tersebut hendak mengatakan bahwa tujuan dari
kemiskinan yang dihayati para suster PIJ adalah untuk memperoleh Allah sebagai
kekayaan sejati manusia yang tidak akan pernah punah termakan waktu. Untuk sampai
pada pemahaman Allah sebagai kekayaan sejati membutuhkan pengalaman iman,
sehingga segala bentuk konkret kemiskinan lahiriah menjadi sangat bermakna
(Kongregasi suster PIJ, 2016: 58).
Tentang kekayaan rohani itulah yang disebut Kerajaan Allah yang hendak di
kejar dengan meninggalkan segala sesuatu. Pengalaman imanlah yang membuat
seorang suster PIJ merasa perlu menyerahkan segala miliknya secara suka rela demi
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cinta kepada Allah. Penyerahan tersebut mengartikan bahwa suster PIJ siap untuk
digunakan demi memperkaya orang lain. Kesempurnaan ada pada kekayaan rohani
yang bersifat sejati dengan meninggalkan kekayaan jasmani yang bersifat fana
(Kongregasi suster PIJ, 2016: 55).

3. Syarat untuk Melayani Orang Miskin
Dalam suatu kapitel ibu Clara Fey mengatakan bahwa “Kita adalah abdi Yesus
Kristus, hendaknya hidup sebagai orang miskin yang baik. Semua yang ada di sekitar
kita adalah milik orang miskin, pakailah dengan hati-hati” (Watterott,1925: 109).
Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam konstitusi artikel 27 yakni “Kemiskinan
menurut Injil merangkum pelayanan kepada kaum miskin. Cinta kasih dan perhatian
kita khususnya ditujukan kepada anak-anak dan kaum muda. Ibu Clara sangat peka
dalam hal kemiskinan”.
Kutipan di atas menunjukkan bahwa penghayatan kaul kemiskinan para suster
PIJ terarah kepada kerasulan kongregasi. Hal demikian lahir dari kesadaran melihat
hidup sebagai anugerah, sehingga otomatis kita ingin membagikan anugerah itu kepada
orang lain. Sikap solider tidak cukup diungkapkan hanya secara lahiriah saja seperti
memberi makan, pakaian, tumpangan, tetapi kita harus memberikan rasa nyaman,
memberikan teladan keramahan, dengan menghargai, berkata sopan, adil dalam
perlakuan agar tidak hanya memperhatikan anak tertentu saja yang akan menimbulkan
rasa minder dan iri hati bagi anak lain, ikut merasakan dan mengalami kehidupan orang
kecil dengan masuk dalam situasi hidup mereka. Contohnya, hidup bersama anak asuh,
menemani dan memahami pergulatan hidup mereka, memberikan waktu untuk
mendengarkan, menjadi teman seperjalanan mereka (Kongregasi suster PIJ, 2016: 62).
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4. Semangat Lepas Bebas
Konstitusi suster PIJ, artikel 28 mengatakan:
Dewasa ini kemiskinan menurut Injil dalam banyak hal merupakan keputusan
pribadi. Hidup dalam komunitas sering menyediakan lebih banyak dari apa
yang rata-rata diperlukan oleh masing-masing anggota. Barang siapa dalam
segalanya memanfaatkan semuanya yang tersedia tidak hidup miskin.
Kutipan di atas hendak mengatakan bahwa dengan menghayati kemiskinan
para suster PIJ memberi teladan semangat lepas bebas di tengah situasi dunia yang
banyak menawarkan berbagai kemudahan dalam hidup dengan tersedianya berbagai
fasilitas demi kelangsungan hidup. Menghadapi situasi demikian tanggung jawab
pribadi sangat dibutuhkan untuk menggunakan semua yang ada sesuai dengan
kebutuhan. Sikap uga hari perlu ditanamkan agar dengan senang hati merelakan bagi
orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam hal ini termasuk merelakan tugas yang kita
senangi, lingkup pekerjaan tertentu atau kedudukan yang berpengaruh (Konstitusi
art.29), dan dengan murah hati berbagi segalanya kepada komunitas termasuk gaji,
sumbangan, maupun dari pemasukan-pemasukan lain (Konstitusi, art.24).
Semangat kemiskinan seperti yang telah diuraikan di atas memberi kesaksian
bagi dunia bahwa materi, uang, kedudukan tidak dapat memberi jaminan, semua itu
hanya bersifat sementara. Hal inilah yang mendorong kaum religius untuk menghayati
kemiskinan dengan suka cita atau penuh kebebasan batin.

f. Sesi V
Para suster yang terkasih kita telah mendalami bersama tentang arti dan makna
kaul kemiskinan dari contoh hidup Ibu Teresa, pengalaman kita secara pribadi dan
konstitusi. Maka pada bagian ini kita akan diberi waktu untuk mengambil keputusan
yang akan kita lakukan dalam rangka meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan.
1. Tindakan konkret apa yang hendak saya lakukan untuk meningkatkan penghayatan
kaul kemiskinan?
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2. Apa yang saya lakukan apabila menghadapi tantangan dalam penghayatan kaul
kemiskinan?
Para suster bebas memilih tempat untuk berefleksi dan silakan kembali berkumpul
sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

g. Sesi VI
Setelah kita merefleksikan dan merencanakan untuk membangun hidup baru
dalam penghayatan kaul kemiskinan, pada kesempatan ini kita bersyukur serta
memohon berkat dan kekuatan dari Tuhan agar mampu melaksanakannya dengan
merayakan perayaan Ekaristi
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BAB V
PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian pertama menyampaikan
kesimpulan berdasarkan rumusan permasalahan. Bagian kedua mengemukakan
beberapa saran bagi pihak dalam kongregasi yang berwewenang dalam pembinaan
untuk merancang program demi meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan.

1. Kesimpulan
Penghayatan kaul kemiskinan tidak hanya terletak pada sikap suka rela dan
hidup sederhana dengan menggunakan sarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan
tetapi dihayati dengan tindakan memberikan diri, kemampuan, bakat, tenaga, waktu,
ketrampilan bagi kepentingan orang lain sebagai simbol dari penyerahan diri kepada
Tuhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghayatan kaul kemiskinan para suster
PIJ di wilayah Yogyakarta menekankan prilaku hidup sederhana yang merupakan
ungkapan kebebasan dari keterikatan berlebihan akan harta benda. Sedangkan
pengalaman pemberian diri, bakat, kemampuan, ketrampilan, tenaga, waktu bagi
kepentingan kongregasi sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah belum dapat
dilakukan dengan sepenuh hati. Hal tersebut terhambat karena masih adanya rasa cinta
akan diri sendiri, malas dan tidak rela untuk membagikan ketrampilan bagi orang lain.
Dalam menghayati kaul kemiskinan para suster PIJ di wilayah Yogyakarta tidak
sedikit menghadapi kesulitan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dialami para suster lebih-lebih berasal
dari diri sendiri yakni kurang mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan
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untuk mengikuti kesenangan sendiri.
Pembinaan perlu dilaksanankan sebagai upaya untuk membantu para suster
dalam menghayati kaul kemiskinan. Dengan adanya program pembinaan para suster
mempunyai waktu khusus untuk merefleksikan penghayatan kaul kemiskinan, sehingga
dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam penghayatan kaul. Melalui
pembinaan tersebut para suster diharapkan dapat memberikan diri dengan sepenuh hati
bagi kongregasi sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah.

2. Saran
Berdasarkan realitas yang ada, penulis mengusulkan beberapa saran sebagai
upaya dalam meningkatkan penghayatan kaul kemiskinan bagi para suster PIJ di
provinsi Indonesia.
1.

Bagi para suster pemimpin Kongregasi Suster PIJ, agar lebih mengefektifkan
program pembinaan tentang kaul.

2.

Bagi tim pembinaan kongregasi suster PIJ, agar dalam proses bina lanjut para
suster, khususnya setelah keluar dari novisiat perlu diadakan pembinaan tentang
kaul baik yang dikemas dalam bentuk pekan kaul, rekoleksi, retret maupun
penyegaran yang biasa dilakukan bagi setiap jenjang.

3.

Bagi para suster PIJ di wilayah Yogyakarta, supaya diagendakan rekoleksi yang
mengangkat tema tentang ketiga kaul khususnya kaul kemiskinan.

4.

Bagi masing-masing pribadi para suster PIJ perlu mengadakan refleksi tentang
penghayatan kaul khususnya kaul kemiskinan.
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Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2: Panduan Wawancara

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Apakah suster merasa terpaksa untuk menghayati kaul kemiskinan? Ceritakanlah!
Bagaimana sikap suster terhadap fasilitas di biara dan karya yang semuanya
tersedia?
Menurut pengalaman suster, apakah suster sudah sepenuh hati memberikan diri yang
mencakup bakat, tenaga, kemampuan, waktu bagi kepentingan kongregasi?
Apa tujuan suster menghayati kaul kemiskinan?
Apa motivasi dari dalam diri suster untuk menghayati kaul kemiskinan?
Apa saja faktor pendukung yang bersifat eksternal dalam penghayatan kaul
kemiskinan?
Apa saja faktor penghambat yang bersifat internal dalam penghayatan kaul
kemiskinan?
Apakah kemajuan teknologi menghambat penghayatan kaul kemiskinan?
Usaha apa saja yang telah dilakukan suster untuk meningkatkan penghayatan kaul
kemiskinan dengan baik?
Apa saja buah-buah penghayatan kaul kemiskinan bagi pelaksanaan tugas kerasulan
yang suster jalani?
Apa saja buah-buah penghayatan kaul kemiskinan bagi orang yang suster layani?

(2)
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Lampiran 3: Identitas Responden

No

1
2
3
4
5
6

Nama

Usia
(tahun)

Sr. Maria Paula, PIJ
Sr. Maria Yasinta, PIJ
Sr. Zita, PIJ
Sr. Teresita, PIJ
Sr. Katrin Maria, PIJ
Sr Renata, PIJ

60
87
70
70
39
24

Usia
kaul
(tahun)
39
61
40
42
13
4

(3)

Komunitas Kategori

Pakel
Sentul
Sentul
Pakel
Pakel
Sentul

Medior
Senior
Senior
Senior
Medior
Yunior

Kode

R1
R2
R3
R4
R5
R6
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Lampiran 4: Transkip Hasil Wawancara

1. Apakah suster merasa terpaksa untuk menghayati kaul kemiskinan? Ceritakanlah!
R1

Tidak terpaksa, karena saya memilih hidup membiara dengan suka rela

R2

Saya tidak merasa terpaksa, karena menjadi suster adalah pilihan saya sendiri dan
menyadari bahwa setiap lembaga mempunyai aturan- aturannya.

R3

Saya tidak merasa terpaksa, karena dengan penuh kesadaran dan atas kemauan
sendiri mengucapkan kaul kemiskinan. Jadi saya menghayati kemiskinan lahir
dari batin sehingga saya merasa senang dan gembira. Kalau tidak, dari kemarinkemarin saya sudah keluar dari biara.

R4

Saya menghayati kaul kemiskinan bukan karena aturan atau terpaksa, tetapi atas
kebebasan pribadi. Kebebasan batin tersebut lahir karena terpesona akan cara
hidup Yesus. Dia memberikan diri-Nya untuk keselamatan dan kebahagiaan
semua manusia. Maka karenanya saya tidak merasa terpaksa tetapi dengan
sukarela, suka cita dan tidak terbebani.

R5

Saya menghayatinya dengan tidak terpaksa, karena itu sudah menjadi pilihan
hidup saya. Karena sudah merupakan pilihan, maka saya harus komitmen dengan
pilihan yang harus saya jalani itu. Mau tidak mau, siap tidak siap saya
mensyukurinya dan menjalaninya

R6

Sebelum masuk biara, saya sudah tahu salah satu yang harus saya taati yaitu kaul
kemiskinan. Konsekuensinya meninggalkan apa yang saya punya, tidak punya
barang milik pribadi, tidak punya harta, karena itu saya merasa tidak terpaksa.
Saya benar-benar iklas untuk meninggalkan segala harta yang saya miliki, bahkan
yang sangat saya sayangi seperti HP dan boneka yang menjadi pegangan saya ke
mana pun saya pergi.

2. Bagaimana sikap suster terhadap fasilitas dalam biara dan karya yang
semuanya tersedia?
R1

Pertama, fasilitas itu baik, kalau memang perlu dan bagaimana saya menggunakan
fasilitas itu dengan hati-hati, karena itu bukan milik kita tetapi milik bersama.
Kedua, harus ada fasilitas demi kelancaran kerasulan kita, kelancaran hidup doa,
hidup bersama, melayani. Ketiga, bagaimana fasilitas itu dipergunakan
seperlunya.

R2

Menurut saya semua itu baik. Kalau itu memang perhatian kongregasi kepada
para susternya, terlebih dalam tugas-tugasnya diperlengkapi, itu sungguh baik
bagi tugas tugasnya.

R3

Memang, jadi suster dikatakan miskin tidak miskin, tetapi sayamenghayatinya
dengan penuh kesadaran dengan tidak boros tapi harus hemat dan harus hati(4)
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hati. Meskipun semuanya sudah tersedia, tidak seenaknya pakai karena saya sadar
akan kaul yang saya ucapkan.
R4

Segala fasilitas yang ada dalam biara memang diperlukan untuk mendukung atau
menunjang ataupun sebagai sarana dalam melaksanakan tugas dalam karya
pelayanan. Memang sekarang ini terkesan biara itu kaya, tidak ada biara yang
miskin, maka di sini yang diperlukan adalah sikap batin dalam menggunakan
barang-barang atau fasilitas itu tanpa ada kelekatan, secara bijaksana, kolektif dan
seperlunya.

R5

Yang pertama saya bersyukur karena semua kebutuhan sudah terpenuhi, biara
sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan saya, baik kebutuhan fisik
maupun rohani. Bagi saya sarana ini membantu saya untuk kelancaran karya yang
dipercayakan kepada saya. Di sekolah semua sarana ada, yang terpenting
bagaimana saya memanfaatkan sarana yang ada. Laptop dapat saya gunakan di
kelas dalam proses pembelajaran. Lagian dunia sekarang semakin berkembang
dalam teknologi dan informasi, justru itu membuat saya lebih kreatif dalam
berkarya.

R6

Ketika masuk di biara barang-barang itu tersedia semua. Awal-awalnya ada
keinginan untuk memakai semuanya itu, ada rasa untuk memiliki, ingin main itu,
ingin sentuh itu, ingin bisa ini. Tetapi dalam perjalanan waktu, saya sadar bahwa
orang lain juga membutuhkan, saya hidup dalam kebersamaan, itu bukan milik
saya sendiri, tapi itu milik orang lain. Maka saya boleh saja menggunakan, tetapi
saya membangun rasa mencintai barang-barang itu, supaya tidak rusak. Saya
melihat semua itu merupakan pemberian yang luar biasa, yang disediakan oleh
kongregasi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan saya,
talenta-talenta saya.

3. Menurut pengalaman suster, apakah suster sudah sepenuh hati memberikan bakat,
tenaga, kemampuan, waktu secara total bagi kepentingan kongregasi?
R1

Ya sudah total. Sudah hampir 40 tahun saya di biara, sampai sakit dan sampai
mata saya tidak bisa melihat.

R2

Ya sudah, saya pasrah. Meskipun sukar, kalau itu ketentuan yang baik dari biara
maupun dari pedoman hidup saya jalani semuanya, tidak ada pikiran lain, karena
memang saya sudah ikut Tuhan.

R3

Saya sudah menyerahkan sepenuhnya untuk kongregasi. Kalau tidak, saya tidak
akan bertahan hidup dalam biara sampai sekarang.

R4

Saya merasa sudah total. Seluruh tenaga, pikiran, kesempatan, kekuatan bahkan
kesehatan juga, talenta yang Tuhan berikan pada saya. Saya menyadari bahwa
Tuhan menganugerahkan bagi saya hati untuk mencintai orang miskin, dan secara
khusus bagi anak-anak difabel. Saya merasa, saya sudah melaksanakannya
dengan rasa tanggung jawab, dengan sepenuh hati, tanpa menghitung- hitung
atau mencari keuntungan pribadi, misalnya untuk cari nama. Saya benar(5)
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benar sudah total melayani 24 jam. Tetapi setelah masa pensiun sampai sekarang
ini, hati untuk mencinta Tuhan masih tetap berikan untuk melayani orang-orang
kecil, orang-orang miskin dan tersingkir, meskipun bukan dengan tenaga tetapi
melayani dengan doa.
R5

Saya merasa belum total, karena kalau saya sungguh-sungguh memberikan diri
dengan total hasil yang diperoleh dan kualitas hidup saya lebih bagus dari apa
yang saya alami saat ini. Hal ini disebabkan karena ada hambatan dari dalam diri
untuk ikut kesenangan pribadi, misalnya menonton berita artis Korea. Selain itu
ketika saya punya ide, saya selalu mempertimbangkan kemampuan dan
dampaknya bagi para guru dan karyawan, karena saya tidak bekerja sendiri.

R6

Belum total, karena masih ada kecendrungan-kecendrungan lain, pikiran-pikiran
untuk apa saya berikan semuanya. Saya itu kadang egois sehingga tidak rela
membagikan ketrampilan kepada orang lain juga malas. Tetapi dalam perjalanan
waktu melalui proses yang tidak mudah akhirnya saya pelan-pelan memberikan
bakat yang saya punya. Dulu, bakat yang saya miliki saya sembunyikan dengan
tidak mau tampil. Dengan dinasihati seorang suster akhirnya saya mulai
menyadari talenta yang Tuhan berikan. Kemudian saya berusaha untuk
memberikan diri, memberikan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada saya
untuk karya.

4. Apa tujuan suster menghayati kaul kemiskinan?
R1

Supaya bisa total melayani Tuhan, dengan mengarahkan pikiran hanya untuk
Tuhan. Sebab kalau masih cari uang, tidak fokus pada Tuhan.

R2

Tujuanku yaitu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang dikatakan hendaklah
kamu sempurna, tetapi bukan seperti Allah. Kemiskinan itu menjadi salah satu
tuntunan mencapai kesempurnaan.

R3

Supaya bisa melepaskan diri dari semuanya, sebab kalau lepas bebas akan
menjadi enak. Hidup lebih dekat dengan Tuhan, kalau dalam istilah Jawa “nges”
artinya sepenuh hati, dengan senang hati, karena tidak memikirkan apa-apa lagi
kecuali hanya memikirkan Tuhan.

R4

Tujuan saya yaitu supaya bisa hidup lepas bebas dan mencapai kebahagiaan
sejati, karena harta satu-satunya adalah Yesus Kristus sendiri, yang selalu ada
padaku tanpa dibebani dengan tetek bengek yang lain yang tidak perlu.

R5

Tujuan saya menghayati kaul kemiskinan yaitu karena saya mencintai panggilan
saya, diri saya sendiri, mencintai Tuhan dan sesama. Saya menghayatinya untuk
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama dengan memelihara kesehatan
saya, karena dengan tubuh yang sehat saya dapat melayani banyak orang.

R6

Tujuan saya menghayati kaul kemiskinan yang pertama saya ingin meneladan
Yesus sendiri yang mengajarkan tentang hidup miskin itu. Dia pergi ke mana(6)
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mana tidak punya apa-apa. Kedua saya ingin membangun hidup
rohani agar semakin baik supaya tidak terlalu terikat dan lepas
bebas, meskipun nyatanya sekarang masih bergulat dan
berproses. Karena kalau terikat dengan harta, mau pindah ke
mana tidak bebas karena bawaannya banyak.
5. Apa motivasi dari dalam diri suster untuk menghayati kaul kemiskinan?
R1

Yang memotivasi saya ialah penyerahan diri melalui kaul.

R2

Ingin mencapai kesempurnaan, dengan cara mengikuti apa yang sudah
ditentukan biara yang merupakan tuntunan Tuhan.

R3

Ingin melayani semua orang dan mau menjadi suster Sang Timur yang baik
sampai mati dengan menyerahkan seluruhnya bagi kongregasi.

R4

Karena saya mau mengikuti jejak Kristus yang walaupun putra Allah, telah sudi
turun ke dunia untuk hidup miskin dan tidak menganggap kesetaraan- Nya
dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Kristus telah
memberikan contoh mengosongkan diri secara total. Ia telah mengosongkan diriNya sehabis-habisnya untuk keselamatan kita

R5

Yang memotivasi saya ialah karena saya seorang suster yang dipanggil Tuhan,
dan Tuhan yang memanggil saya itu mau turun ke dunia, mau merendahkan diriNya sampai serendah-rendahnya. Jadi saya mau belajar dari Tuhan sendiri yang
merendahkan diri serendah-rendahnya.

R6

Motivasi saya karena melihat orang lain. Ketika saya melihat sosok tersebut
bagaimana cara menghayati kaul kemiskinan. Contoh, ada seorang suster yang
hemat menggunakan baju. Ke gereja, doa, di rumah pakai baju yang sama.
Dengan belajar dari sosok suster tersebut saya belajar untuk menggunakan baju
saya yang masih layak dipakai, tidak menuntut harus baru. Selain itu saya
termotivasi dengan bacaan-bacaan dari Ibu Clara Fey yang saya baca.

6. Apa saja faktor pendukung yang bersifat eksternal dalam penghayatan
kaul kemiskinan.
R1

R2

Faktor pendukung dari luar yang saya alami yaitu Tuhan Allah, komunitas,
saudara-saudara. Komunitas memberikan situasi, suasana untuk merasa puas
dengan apa yang diberikan dan keterbukaan. Misalnya kalau membutuhkan
sesuatu dengan jujur, dan kalau dengan jujur kita pasti dilayani apa yang menjadi
kebutuhan kita. Segala kebutuhan juga disediakan oleh komunitas. Keluarga, dari
kehidupan keluarga sudah terbiasa dilatih untuk berterima kasih atas apa yang
diberikan, karena terima kasih adalah juga semangat kemiskinan. Saya 9
bersaudara, jadi tidak banyak menuntut, bersemangat sosial dan puas dengan apa
yang diberikan keluarga.
Faktor pendukung yaitu tepat waktu untuk doa, banyak doa dan mengerjakan
segala sesuatu demi Tuhan.
(7)
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R3

Faktor pendukung bagi saya yaitu hidup doa. Apabila saya malas berdoa, kurang
berdoa dan tidak berdoa saya tidak dapat menjalani hidup dengan baik, mudah
marah, kurang sabar, apa-apa dilakukan tidak dengan enak. Bagi saya doa itu
adalah kekuatan.

R4

Seluruh hidup kita, setiap langkah kita, situasi atau apa yang ada di sekitar kita
itu sangat mendukung untuk menghayati kaul kemiskinan. Sekali lagi kalau itu
kita sadari dan kita pegang teguh untuk menghayatinya. Contohnya kalau ada pot
yang jatuh atau air tergenang, menjelang jam istirahat, apakah membiarkan atau
membereskan demi keselamatan orang lain agar tidak ada yang jatuh.

R5

Faktor yang mendukung saya kembali kepada diri saya sendiri, mengingat saya
terlahir bukan dari keluarga kaya, sehingga saat ini yang ada pada saya sudah
sangat luar biasa. Sarana, fasilitas, finansial yang ada dalam tanggung jawab
saya, saya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu saya juga mengalami
dukungan dari sesama, para guru dan karyawan yang bekerja sama dengan saya
di sekolah. Contohnya, kalau saya mengambil uang sekian ratus juta selalu
dengan bendahara dalam arti kami dapat bekerja sama. Ketika ada kebutuhan
untuk sekolah saya menyampaikan ke bendahara dan dia mendukung. Di
komunitas saya belajar dari keteladanan kesetiaan para suster lansia yang serba
terbatas tidak bisa ke mana-mana, tidak bisa menikmati canggihnya teknologi
zaman sekarang namun tetap hidup gembira.

R6

Faktor yang mendukung saya ialah pertama segala fasilitas yang disediakan oleh
kongregasi misalnya kendaraan sehingga saya bisa ke kampus. Hadiah-hadiah
yang diberikan oleh kongregasi misalnya sabun, hand body, barang-barang kecil.
Kedua melalui catatan-catatan kecil dari Ibu Clara yang saya baca. Ketiga
Talenta yang saya miliki misalnya dapat berkomunikasi dengan orang lain.
Keempat dukungan dari orang tua. Kelima Fasilitas HP yang saya gunakan, dan
berusaha untuk menggunakannya sebaik mungkin dan kalaupun saya melanggar
saya berusaha untuk mengontrol diri.

7. Apa saja faktor penghambat yang bersifat internal dalam penghayatan kaul
kemiskinan?
R1

Awal-awalnya ketika mengalami tidak dapat melihat, ada keinginan bisa melihat.

R2

Saya pribadi tidak mempunyai hambatan, karena saya benar-benar sadar bahwa
masuk biara adalah pilihan saya sendiri. Jadi saya menerima apa adanya dalam
biara dan apa yang ditentukan oleh biara. Saya juga tidak mempunyai keinginankeinginan yang lebih dari pada yang sudah saya punyai. Untuk saya rasanya itu
sudah sangat cukup.

R3

Sering kali saya merasa kurang senang, cemberut, mengomel, mengamuk,
bermuka muram apabila keinginan saya tidak tercapai dan tidak terlaksana.
Saya juga mengalami rasa kurang puas dengan apa yang disediakan komunitas,
(8)
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entah soal makanan maupun minuman. Namun setelah saya sadar, saya berdoa
dan mohon pengampunan atas dosa-dosa itu.
R4

Secara manusiawi wajar sekali kalau setiap orang itu mempunyai keinginan yang
lebih, hanya kalau dituruti saya terhambat.

R5

Faktor penghambat dari dalam diri, sehubungan dengan teknologi kadang kadang
sulit menghentikan keinginan dari dalam diri sendiri. Misalnya melihat berita
karena saya senang melihat berita, semula hanya 5 menit tapi sampai selesai.
Lalu ketika ingin melepas HP, masih ada keinginan untuk melihat lagi apakah
ada WA dari siapa. Tapi selama ini kalau ada acara rekoleksi dan retret, saya
total untuk meninggalkan semuanya.

R6

Saya cenderung mengikuti arus zaman orang muda sekarang karena adanya rasa
gengsi, takut dikatakan suster kuper, suster kurang update, suster ketinggalan.
Kemudian ada keinginan untuk tampil beda dan agar semakin percaya diri, saya
merias diri, menggunakan parfum dan menggunakan sepatu tinggi. Mencari
perhatian biar dilihat orang, kadang-kadang egois hanya memikirkan diri sendiri.

8. Apakah kemajuan teknologi menghambat penghayatan kaul kemiskinan yang suster
hayati?
R1

Dulu pada saat masih bisa melihat saya mempunyai banyak keinginan misalnya
HP yang canggih, komputer yang canggih, karena waktu itu dibutuhkan dalam
tugas tetapi tergantung kekuatan dari kongregasi dalam arti saya tidak menuntut.
Kemajuan teknologi akan menjadi penghambat tergantung dari pribadi masingmasing, bagaimana kebiasaan hidup di hadirat Tuhan dan menggunakan alat-alat
itu sesuai dengan kebutuhan.

R2

Kemajuan teknologi tidak ada pengaruhnya bagi pribadi saya, karena saya terima
apa yang sudah ada. Saya juga tidak ada keinginan untuk berlebih-lebih dari
pada yang sudah saya punyai.

R3

Saya pernah punya keinginan memiliki HP yang bisa digunakan untuk foto tapi
tidak tercapai. Setelah saya menyadari hal itu, saya bawa dalam doa apa gunanya
memiliki HP bagus, dan akhirnya keinginan itu hilang sendiri. Ketika ada
tawaran dari keponakan mau membelikan, saya menolak. Saya mau gunakan apa
yang ada, HP sederhana yang penting bisa menghubungi orang lain, dari pada
terganggu.

R4

Perkembangan zaman ini, kadang-kadang menawarkan yang bagus dan menarik.
Tetapi puji Tuhan sampai sekarang ini saya tidak mudah tergoda untuk kepingin,
saya bisa membatasi diri, sampai sekarang saya cukup punya satu android.

R5

Tersedianya sarana-prasarana yang lengkap di sekolah membuat nyaman dan
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betah bisa duduk berjam-jam menonton berita, kebetulan saya senang berita
sekitar artis Korea. Para suster mengira saya bekerja, ternyata asyik menonton
berita.
R6

Adanya berbagai tawaran makanan enak secara online melalui HP dan ingin
untuk mencoba saat pulang dari kampus karena tidak ada yag tahu. Tetapi
setelah saya meyadarinya saya berusaha untuk mengendalikan diri.

9. Usaha apa saja yang suster lakukan agar dapat menghayati kaul kemiskinan dengan
baik?
R1

Kalau saat ini saya pasrah. Dulu biasanya saya ingin bisa melihat. Pasrah tidak
berarti putus asa, tetapi pasrah untuk menerima kenyataan hidup tidak dapat
melihat. Menyadari hidup kita, hidupku lebih-lebih hanya tergantung pada
Tuhan. Menyadari bahwa aku hanya debu dan abu dan aku tidak bisa menuntut
Tuhan, maka terserah Tuhan, tergantung ke DIA karena merasa benar-benar
miskin, tidak bisa apa-apa, melihat juga tidak, mau berjalan juga tergantung pada
orang lain, tidak bisa berdoa kapel, makan juga dilayani, semua dilayani.
Ketergantungan pada Tuhan itu juga tergambar pada ketergantungan pada
sesama. Yang terpenting sekarang adalah rendah hati dan pasrah, karena kalau
saya pasrah dan rendah hati saya akan bahagia. Selain itu belajar untuk puas
dengan apa yang tersedia di kongregasi. Kadang-kadang kalau ingin lebih, minta
bantuan Tuhan, berdoa agar puas dengan apa yang tersedia. Kalau untuk
tantangan dari luar sekarang tidak ada artinya lagi bagi saya, semuanya tidak
menarik lagi, untuk wajah juga tidak.

R2

Dalam situasi semua sudah tersedia, serba ada, apa pun mudah, saya harus hatihati untuk mengendalikan, mengerem diri terhadap yang tidak perlu agar tidak
menggunakan berlebih-lebihan.

R3

Usaha saya yakni tidak terikat akan barang-barang. Barang-barang yang tidak
dipakai meskipun masih baru saya berikan orang lain. Selain itu ketika
menginginkan sesuatu saya pikir-pikir dulu, saya renungkan dengan doa apa
pentingnya bagiku.

R4

Usaha saya pertama tidak ngoyo maksudnya hati ini tidak ngoyo, cukup dengan
apa adanya, lebih sumeleh, penyerahan, pasrah. Sumeleh dalam Bahasa Jawanya
lebih trep, lebih pas. Menggunakan barang-barang, waktu, tempat sesuai dengan
fungsinya, hemat, hati-hati dan bertanggung jawab. Berani berkata cukup, meski
banyak tawaran baik dan menyenangkan. Membuat pertimbangan,
bermanfaatkah bagi saya atau tidak? Dalam posisi apa tugasku sekarang ini? Jadi
kalau memang itu berguna untuk memperlancar tugas, tidak perlu takut untuk
mempergunakan alat-alat canggih, asal secara dewasa, bijaksana dan bertanggug
jawab. Tetapi bagi saya pribadi hampir tidak membutuhkan hal itu, kecuali
dengan HP sekarang sudah umum sekali dengan android yang sungguhsungguh sangat bermanfaat, bisa untuk berbagi, sharing pengalaman, sharing
iman, memberikan renungan, memberikan sapaan bagi orang- orang yang
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perlu disapa. Membatinkan sabda Tuhan rahmat-MU cukup bagiku, sehingga
saya tidak terlalu ambisi untuk segala macam yang modern-modern.
R5

Saya berusaha untuk selalu bersyukur. Perasaan bersyukur membuat apa yang
ada di sekitar saya itu semuanya cukup. Perasaan yang paling mendasar itu
adalah bersyukur. Contohnya di sekolah ini punya uang banyak, tetapi saya
merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Berani mengatakan tidak dan
mengutamakan apa yang penting dan yang resikonya berkaitan dengan banyak
orang dibandingkan dengan diri saya sendiri. Contohnya, kemarin kalau saya
hanya ingat diri, saya sudah ujian awal Desember, tapi karena saya memikirkan
nasib banyak anak, terpaksa saya harus meninggalkan kepentingan saya sendiri.
Yang penting kepentingan anak-anak diutamakan, setelah anak-anak libur saya
fokus ke tugas studi saya.

R6

Usaha yang saya lakukan selama ini yaitu lepas bebas, mau melawan arus,
melawan keinginan saya sendiri, tidak menumpuk barang-barang di kamar,
menghargai sarana prasarana yang ada, mau melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepada saya, mengurangi kebiasaan minta uang sama orang tua,
tegas terhadap godaan atau tawaran. Contohnya ketika ada teman yang mengajak
untuk makan di luar, kebetulan ada yang enak, saya menolak dan kalau mau
makan pun tidak ada yang melihat.

10.

Apa saja buah-buah penghayatan kaul kemiskinan bagi pelaksanaan tugas
kerasulan yang suster jalani?

R1

Ketika saya memberikan bakat, pengetahunan bagi kongregasi ada suka cita.
Contohnya dulu waktu saya kerja diperpajakan dan akuntansi saya melemburlembur tidak apa-apa karena ada suka cita.

R2

Saya kira pasti ada pengaruhnya, meskipun saya sendiri tidak bisa melihatnya,
apakah pekerjaan itu ada hasil atau tidak itu urusan Tuhan, jadi tidak perlu
mencari tahu hasilnya.

R3

Saya menghayati tugas-tugas saya dengan baik, setia, dengan sepenuh hati. Apa
yang diberikan oleh kongregasi kepada saya, saya lakukan dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab.

R4

Dapat memberikan kesaksian hidup bagi masyarakyat sehingga tidak memberi
kesan suster itu kaya dengan cara berkunjung ke sekitar biara, dengan berjalan
kaki, mau datang ke tempat yang dikatakan miskin dan kotor. Mengembangkan
semangat kasih, mengurangi cinta diri. Semakin banyak teman yang perlu
ditolong melalui kelompok pemerhati dan peduli terhadap penderitaan orang
lain. Misalnya bakti sosial yang pernah saya alami. Di sana ada suster-suster
tarekat lain, ada bruder, ada banyak awam dan sebagainya. Untuk menyatu di
sana, tidak berpegang teguh, tidak menonjolkan diri sebagai suster sang Timur.
Jadi kita melebur diri dalam perbedaan. Punya jejaring peduli tanggap bencana.
Tetapi sekarang ini karena faktor usia dan kesehatan menjadi sangat terbatas
untuk pergi ke mana-mana, saya hanya dapat mendukung dalam hal doa atas apa
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yang dilakukan teman-teman. Rasa sosial semakin berkembang yang
diungkapkan dalam doa pribadi maupun doa bersama, doa spontan.
R5

Dampak bagi tugas kerasulan, sejauh ini yang saya lihat sekolah ini berkembang,
sarana di sekolah tercukupi, keuangan sekolah juga dapat digunakan dengan baik
sesuai dengan kebutuhan. Sekolah tidak defisit, malah membantu menambah
pemasukan untuk provinsi.

R6

Dampaknya saya selalu gembira, lebih santai karena saya tulus memberikan apa
yang saya miliki, dan mau bertanya apabila saya tidak tahu. Saya juga apa
adanya, kalau saya bisa dalam hal tertentu saya lakukan, misalnya saya bisa
mendampingi anak-anak, saya bersedia, tapi kalau saya tidak bisa saya katakan
tidak bisa, saya harus butuh orang lain untuk mengajari saya.

11.

Apa saja buah-buah penghayatan kaul kemiskinan bagi orang yang
suster layani?

R1

Dulu saya mengajari novis-novis nyongket dan suka humor yang membuat orang
lain senang, itu yang mereka bilang.

R2

Ya saya kira pasti ada pengaruhnya, biar pun saya sendiri tidak bisa melihatnya.
Apakah pekerjaan itu ada hasil atau tidak itu urusan Tuhan.

R3

Saya ingin orang lain pintar. Contoh anak-anak asrama di Simpang Dua jadi
pintar buat kue untuk mencari tambahan buat asrama. Saya malah senang
memberikan apa yang saya miliki.

R4

Saya tidak pilih-pilih dalam melayani, dalam bergaul dengan siapa saja, mampu
memprioritaskan orang-orang kecil yang tersingkir dan difabel. Kemudian ringan
tangan, mudah menolong atau melayani dalam hal-hal kecil misalnya melayani
kebutuhan para suster di refter. Terasa suara hati semakin peka dan peduli akan
kebutuhan orang lain. Mampu mengesampingkan kepentingan pribadi.

R5

Di sekolah saya mengalami dapat bekerja sama dengan para guru dan karyawan,
para guru dan karyaan dapat hidup guyub, mereka bisa menerima saya dan
kebijakan-kebijakan yang saya sampaikan, anak-anak juga senang dan gembira.
Wali murid merasa gembira dan mendukung program sekolah. Sejauh ini saya
berada di titik yang penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan yang saya terima.
Kehadiran saya di sekolah bisa menerima dan diterima baik oleh para guru,
karyawan maupun wali murid sehingga adanya suka cita. Bagi para suster di
komunitas, para suster lansia mengatakan kami senang dengan suster, kami
merasa kagum dengan suster meskipun banyak tugas rangkap tetapi masih bisa
menyapa dan terlibat dalam kebersamaan di komunitas.

R6

Dampak bagi orang yang saya layani, orang lain melihat saya gembira, seperti
tidak punya masalah. Ketika saya lepas bebas, tidak terikat dengan barang dan
orang saya menjadi gembira.
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