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 KOMITMEN DAN REKOMENDASI SIDANG PLENO KOPTARI 2021 

 

MENJAWABI UNDANGAN ROH ALLAH UNTUK MEMBAHARUI VISI HIDUP 

PERSAUDARAAN INSANI, UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT,  

DAMAI DAN   SEJAHTERA 

 

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa 

yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, … 

 untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.” (Yeremia 29:11) 

 

1. Kami, para Pemimpin Tarekat Hidup Bakti (THB) Indonesia yang tergabung dalam KOPTARI, 

telah melaksanakan Sidang Pleno secara virtual pada tanggal 28-30 September 2021. Sidang 

Pleno KOPTARI yang dihadiri 109 pimpinan THB bermaksud untuk mencari dan menemukan 

kehendak Allah dengan mengusung tema: “MEMBAHARUI VISI HIDUP PERSAUDARAAN INSANI, 

UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT, DAMAI DAN SEJAHTERA”. Semangat, antusias, 

sukacita, terlibat aktif, bersatu dan bergerak bersama mewarnai seluruh proses jalan nya Sidang 

Pleno Virtual ini. Suasana ini seakan menghadirkan sebuah tanda harapan baru di tengah situasi 

aneka krisis sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda masyarakat dunia kita saat ini. 

 

2. Kami menyadari bahwa pandemi Covid-19 secara nyata telah mengubah hampir semua sendi 

kehidupan manusia baik secara fisik maupun psikis. Masyarakat dunia mengalami berbagai 

dampak, seperti takut,cemas, putus asa, dan pesimis.  Kematian di seluruh dunia mencapai jutaan 

jiwa, dampak negatif secara sosial, kultural, ekonomi dan politis amat besar dan berjangka 

panjang. Tidak sedikit anggota keluarga, para dokter, perawat dan tenaga medis lainnya, para 

pekerja, relawan, dan tokoh-tokoh agama menjadi korban. Pembatasan menjadi salah satu kata 

kunci yang menuntut kita untuk mencari terobosan dan peluang yang lebih kreatif dan dinamis 

agar bisa bertahan di tengah berbagai ketimpangan kehidupan sebagai dampak virus – makluk 

renik paling rendah dalam tangga evolusi, tetapi kuat pengaruhnya.  

 

3. Kami melihat dan merasakan bahwa persaudaraan insani tercabik-cabik oleh berbagai sikap 

destruktif demi meraih kepentingan kelompok dan atau pribadi tertentu. Masyarakat kita 

semakin ditimpa sikap indifferent/tidak peduli, tidak tersentuh, individualis, konsumeris, 

intoleran, sinis, xenofobia, agresif, benci, dan fanatisme. Demikian juga sikap nasionalisme yang 

ekstrim dan agresif, sempit, rasisme populis dan fundamentalisme semakin menteror 

kebhinekaan masyarakat bangsa kita. Di sisi lain, ketidaksetaraan gender, kekerasan fisik dan 
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verbal, terorisme dan mafia dalam berbagai skala masih terus menghantui persaudaraan insani 

bangsa kita.  

 

4. Kami mengakui bahwa arus perubahan dan perkembangan dunia begitu cepat dan massif. Hal ini 

didukung oleh kemajuan dan perkembangan dunia teknologi digital yang melahirkan homo 

digitalis, menciptakan sebuah peradaban baru, peradaban digitalis – dunia di ujung jari – secepat 

kedipan mata. Patut kita syukuri, karena membawa banyak kemudahan, akan tetapi harus diakui 

juga bahwa tidak sedikit orang yang menjadi korban karena ketidaktahuan dan atau 

penyalahgunaan kecanggihan sarana dan fasilitas media komunikasi tersebut.  

 

5. Sebagai manusia, kami menjadi bagian yang integral di tengah-tengah masyarakat yang tergerus 

arus gelombang perubahan dan perkembangan jaman. Hal ini sangat berpengaruh juga dalam 

upaya menghayati panggilan dan perutusan kami secara profesional. Karena itu, kami menyadari 

dan mengakui bahwa kerapuhan manusiawi kami masih menghambat bahkan tidak jarang 

menjadi sandungan dalam karya pelayanan. Tidak jarang kami goyah dan jatuh. Tidak 

mempunyai daya tahan dan daya juang yang cukup untuk menghayati kaul-kaul kami, terutama 

ketika kami mengandalkan kekuatan diri; hanyut dalam pusaran aneka tawaran pesona dunia 

dan tidak melekat erat pada Yesus Sang Pokok Anggur sejati. Ini juga menjadi realita internal 

dunia kami. 

 

6. Kami, para Pemimpin THB mengakui dan meyakini bahwa di tengah keramaian dan hingar-

bingar dunia saat ini, menciptakan waktu hening adalah mutlak perlu bagi setiap anggota THB. 

Keheningan batin di tengah kebisingan dunia, tidak hanya sebatas membangaun relasi personal 

dengan Allah, tetapi juga momen diskresi untuk mencari dan menemukan kehendak Allah dalam 

panggilan dan perutusan kita. Kesadaraan akan Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang 

terus menyertai umatNya, kita digerakkan untuk belajar dari Komunitas Perdana – komunitas 

yang hidup, kreatif, dinamis dan inklusif. Dalam keheningan itu pula, setiap pribadi kaum hidup 

bakti mampu memaknai berbagai pengalaman “padang gurun, pengalaman kalvari dan 

pengalaman salib” dari setiap peristiwa hidup keseharian. 

 

7. Orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas 10: 25-37 adalah figur yang mau, peduli dan 

bertindak.  Orang Samaria itu melihat, tergerak hatinya oleh belas kasihan, mendekati korban, 

menyiraminya dengan minyak dan anggur, membalut luka-lukanya, menaikkan ke atas keledai 

sendiri, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya, dan bahkan menyerahkan dua dinar 

kepada pemilik penginapan, meminta tolong agar merawat, dan berjanji akan membayar bila 

masih kurang. Dia telah menjadi pribadi inspiratif bagi kita semua untuk menjadi jembatan kasih 

dan keselamatan bagi Komunitas Semesta – manusia dan alam semesta. 

 

8. Kami, para Pemimpin THB dalam semangat dialogis, terbuka dan rendah hati berkomitmen 

menjawabi undangan Allah untuk membaharui visi hidup persaudaraan insani di tengah 

kehidupan bersama dengan semua orang demi menjaga dan merawat kebhinekaan masyarakat 

bangsa Indonesia.  Dalam upaya membaharui visi hidup persaudaraan, kami berkomitmen untuk 

membangun komunikasi, kerjasama antar THB, keuskupan, umat Allah, masyarakat, pemerintah 



dan semua pihak yang berkehendak baik.  Dalam kesatuan dengan Gereja Universal yang akan 

menyelenggarakan sinode tahun 2023, maka bersama Gereja Indonesia, kami pun hendak 

membangun sebuah persekutuan hidup (communion) dengan semua orang, ikut terlibat aktif 

(participation) dalam membangun kehidupan bersama yang semakin lebih baik demi 

mewujudkan misi (mission) bersama untuk menghidupi persaudaraan insani dan menjadi 

jembatan kasih demi mewujudkan Indonesia yang semakin sehat, adil, damai dan sejahtera. 

 

9. Belajar dari sejarah gereja dan semangat umat perdana, berakar pada spiritualitas dan kharima 

Tarekat masing-masing, kami berkomitmen untuk menata langkah dan mengambil tindakan 

konkret demi memulihkan persaudaraan insani yang terkoyak dan menjadi jembatan 

persahabatan sosial yang lebih manusiawi. Sejalan dengan itu, kami juga berkomitmen untuk 

mewujudkan amanat dan mandat yang dihasilkan dalam Sidang Pleno Virtual KOPTARI 2021 ini 

dalam pendampingan Badan Pengurus KOPTARI dan dalam kesatuan serta kerjasama dengan 

Fraksi-Fraksi (IBSI, MABRI dan MASI) untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana 

dirumuskan dalam tema sidang tahun ini.  

 

10. Kami juga menegaskan komitmen kami untuk terus-menerus membaharui diri agar dengan 

bantuan rahmat Allah, kami mampu menjadi pelayan-pelayan yang integral dan profesional. 

Karena itu, “Center for Growth” menjadi wadah yang ingin kami bengun untuk menjawabi 

kebutuhan tersebut. Sebagai anggota Tarekat Hidup Bakti, kami juga terus membaharui dedikasi 

kami dalam mendampingi para korban dan penyintas pelecehan seksual dan berbagai pelecehan 

lainnya. Kami memastikan bahwa semua tempat yang dipercayakan kepada Tarekat Hidup Bakti 

menjadi lingkungan yang aman bagi semua umat manusia, terutama anak-anak dan mereka yang 

rentan. 

 

11. Kami, para Pemimpin THB merekomendasikan kepada semua angota THB Indonesia dan unit-

unit pelayanan kerasulan untuk membaca, merenungkan dan mengimplementasikan dalam dan 

melalui program konkret berdasarkan karisma dan spiritualitas tarekatnya. Komitmen dan 

rekomendasi ini, hendaknya juga menjadi inspirasi dalam membuat program-program baik 

untuk formasi dasar, formasi lanjutan maupun dalam aneka kerasulan Tarekat Hidup Bakti.  

 

12. Kami, para Pemimpin THB menyadari dan mengakui keterbatasan, kerapuhan dan kelemahan 

kemanusiaan kami. Untuk itu, kami mempersembahkan usaha dan tekad ini kepada Allah 

Tritunggal Yang Mahakudus; Ia yang tetap setia berjalan bersama kita semua. Semoga dengan 

doa, kasih sayang dan perlindungan Santa Perawan Maria, kita mampu melaksanakan misi Yesus 

sebagai Jalan, Kebenaran dan Kehidupan – Jembatan Keselamatan umat manusia. Bunda Maria 

yang telah mengandung, melahirkan dan merawat Yesus Sang Sabda Ilahi – yang telah menjadi 

Jembatan Kasih antara Allah dan umat manusia, Jembatan Keselamatan bagi umat manusia, 

menolong kita menjadi jembatan kasih bagi dan bersama semua pihak demi menciptakan 

masyarakat yang sehat, adil, damai dan sejahtera. Berani menjadi jembatan kasih yang membawa 

harapan penuh sukacita dan kegembiraan. 

 

Sidang Pleno Virtual KOPTARI, 30 September 2021 


