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Pedoman Wawancara Singkat Subjek 

 

1. Selamat pagi, Bruder! Bagaimana kabarnya? Apakah boleh, saya mengetahui 

beberapa hal tentang pengalaman bruder sebagai lansia? 

2. Nama dan tempat tanggal lahir? Tugas sehari-hari di komunitas ini? 

3. Bagaimana suka dukanya tinggal di komunitas ini? 

4. Kalau berhadapan dengan ritme hidup di sini bagaimana? 

5. Pendapat bruder tentang lansia bagaimana? 

6. Pengalaman yang membuat bruder sedih? 

7. Sejauh yang bruder ketahui, bagaimana pandangan bruder lansia di luar yang 

tidak mau tinggal di Bruderan? 

8. Bagaimana bruder membangun hubungan bruder dengan keluarga dan sanak, 

kerabat? 

9. Apa usulan bruder bagi para pelayan lansia? 

10. Apa pesan bruder untuk sesama lansia? 

11. Baik Bruder, terima kasih atas kesediaannya memberikan informasi untuk saya. 
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Pedoman Wawancara Singkat Pendamping 

 

1. Selamat sore, mbak! Bagaimana kabarnya? Apakah boleh, saya mengetahui 

beberapa hal tentang pengalaman bruder sebagai lansia? 

2. Nama dan tempat tanggal lahir? Sudah berapa lama bekerja di komunitas ini? 

3. Pendapat Anda tentang para bruder lansia? 

4. Hubungan rekan dengan para bruder lansia? 

5. Pengalaman bekerja Anda bagaimana? 

6. Pengetahuan anda tentang kebutuhan lansia? 

7. Apakah pernah mendengar tentang kebutuhan-kebutuahn lansia? 

8. Pendapat subyek dalam hidup bersama? 

9. Apakah para bruder lansia pernah bercerita tentang kebutuhan atau masalahnya? 

10. Masalah yang dihadapi oleh subyek dan rekan lansia dalam komunitas ini? 

11. Harapanmu tentang bruder lansia? 

12. Baik mbak, terima kasih atas kesediaannya memberikan informasi untuk saya. 
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Pedoman Wawancara Subjek 

 

1. Salam dan perkenalan (penjelasan tentang maksud dan tujuan kedatangan) 

2. Identitas subyek 

a. Siapa nama lengkapnya? 

b. Berapa usianya saat ini? 

c. Dimana dan kapan tempat serta tanggal lahirnya? 

d. Kapan memulai kaul kekal? 

e. Sudah berapa lama hidup membiara? 

f. Apa tugas atau pekerjaan bruder/romo sehari-hari? 

3. Latar belakang subyek 

a. Bagaimana Hubungan subyek dengan keluarga? 

b. Bagaimana pengalaman hidup religiusitas subyek? 

c. Bagaimana latar belakang pendidikan subyek? 

d. Bagaimana gambaran subyek tentang status hidup sebagai bruder/suster/romo, 

sebelum menjadi bruder/romo? 

e. Hal mana yang mendorong subyek menjadi bruder/romo? 
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4. Kehidupan sebagai bruder/romo lansia 

a. Apa aktivitas sehari-hari? 

b. Bagaimana pengalaman suka dan duka hidup sebagai bruder/suster/romo 

lansia? 

c. Bagaimana pengalaman hidup bruder/romo selama tinggal di wisma lansia? 

d. Apa pendapat subyek tentang bruder/romo lansia? 

e. Bagaimana perasaan setelah menjadi lansia dan tinggal di komunitas lansia? 

f. Apa masalah yang dihadapi bruder/romo dan bagaimana cara mengatasinya? 

g. Apa saja kesibukan dan hobi sebagai bruder/romo, sebagai seorang lansia? 

h. Apa saja hal yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam hidup sebagai 

bruder/romo lansia? 

5. Keadaan lingkungan para bruder/romo lansia 

a. Masalah apa yang dirasakan timbul dari kongregasi? Dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

b. Masalah apa yang dirasakan timbul dari komunitas? Dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

c. Bagaimana perasaannya tinggal di komunitas lansia? 
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d. Sarana atau fasilitas apa yang dibutuhkan saat ini sebagai lansia di komunitas 

ini? 

e. Hal apa yang menarik? Dan hal apa yang membosankan dari komunitas ini? 

6. Interaksi dengan orang lain 

a. Bagaimana hubungan dengan pemimpin kongregasi? 

b. Bagaimana hubungan dengan pemimpin rumah atau komunitas? 

c. Bagaimana hubungan subyek dengan perawat dan pendamping lansia di tempat 

ini? 

d. Bagaimana hubungan dengan sesama bruder/romo lansia? 

e. Bagaimana hubungan dengan orang-orang di luar kongregasi dan komunitas? 

7. Cita-cita atau harapan yang ingin dicapai 

a. Apa cita-cita atau harapan bruder/romo sebagai seorang lansia? 

b. Bagaimana usaha untuk mencapainya? 

8. Usul atau saran bruder/romo untuk kongregasi dan komunitas 

a. Apa usul atau saran bruder/romo untuk dilakukan oleh kongregasi? 

b. Apa usul dan saran bruder/romo untuk dilakukan oleh komunitas? 

9. Sekian dan terimakasih atas bantuan dan kerja samanya 
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10. Mohon pamit 

 

Hari/tanggal : ................................................. 

Tempat : ................................................. 
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Pedoman Wawancara dengan Pendamping Subjek 

 

1. Salam dan perkenalan (penjelasan tentang maksud dan tujuan kedatangan) 

2. Identitas subjek 

a. Boleh kami tahu, siapa nama lengkapnya? 

b. Di mana dan kapan, tempat dan tanggal lahir dan alamat? 

c. Berapa lama mendampingi bruder/romo? 

3. Berkenalan dengan subjek 

a. Sudah pernah berkenalan dengan bruder/romo? 

b. Dengan cara bagaimana berkenalan dengan bruder/romo? 

c. Seberapa dalam pemahaman Anda (perkenalan Anda) terhadap subjek? 

4. Pendapat Anda tentang subjek 

a. Apa pendapat Anda tentang bruder/romo sebelum bekerja di tempat ini? 

b. Apakah pendapatmu itu terjadi atau ditemukan di tempat ini? 

5. Hubungan dengan subjek 

a. Bagaimana hubungan Anda dengan bruder/romo? 

b. Kalau ada masalah bagaimana Anda menyelesaiakannya? 

c. Apa tanggapan bruder/romo atas masalah yang terjadi? 

6. Peran sebagai pendamping 



198 

 

 

 

a. Seberapa jauh Anda mengenal kebutuhan-kebutuhan para bruder yang 

harus dilayani? 

b. Apa yang Anda kerjakan sebagai pendamping bruder/romo? 

c. Apa tanggapan atau reaksi para bruder terhadap pelayanan yang Anda 

kerjakan? 

d. Apakah ada kritik dan saran para bruder sehubungan dengan pelayanan 

yang Anda berikan? 

7. Pendapat Anda tentang komunitas tempat tinggal 

a. Apa pendapat Anda tentang komunitas bruder/romo lansia? 

b. Apa pendapat Anda tentang kongregasi hidup bersama dalam kongregasi 

bruder/romo? 

8. Masalah yang diceritakan subjek 

a. Adakah bruder/romo pernah bercerita/berbicara tentang masalah-masalah 

yang dihadapi kepada Anda? 

b. Masalah apa saja yang paling banyak dibicarakan atau diceritakan? 

c. Bagaimana Anda menanggapi atau memberikan jawaban atas masalah atau 

kesulitan yang diceritakan itu? 

9. Usul atau saran 

a. Apa usul atau saran Anda yang harus dilakukan oleh subjek (bruder/romo)? 
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b. Apa usul atau saran Anda yang harus dilakukan oleh komunitas atau 

kongregasi untuk kebutuhan bruder/romo lansia di tempat ini? 

10. Sekian dan terimakasih atas bantuan dan kerja samanya! 

 

Hari/tanggal : ................................................. 

Tempat : ................................................. 
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Pedoman Wawancara untuk Teman Subjek 

 

1. Salam dan perkenalan (penjelasan tentang maksud dan tujuan kedatangan) 

2. Identitas subjek 

a. Boleh kami tahu, siapa nama lengkapnya? 

b. Di mana dan kapan, tempat dan tanggal lahir dan alamat? 

c. Berapa lama hidup membiara? 

3. Berkenalan dengan subjek 

a. Berapa lama telah berkenalan dengan bruder/romo? 

b. Dengan cara bagaimana berkenalan dengan bruder/romo? 

4. Pendapat rekan tentang subjek 

a. Apakah ada pendapat Anda tentang bruder/romo? 

b. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? 

5. Hubungan rekan dengan subjek 

a. Apa hubungan Anda dengan bruder/romo? 

b. Bagaimana keadaan hubungan itu saat ini? 

6. Peran sebagai teman/sahabat 

a. Apa yang Anda kerjakan sebagai teman bruder/romo di sini? 

b. Bagaimana pengalaman berada sebagai teman bruder/romo? 

7. Pendapat subjek tentang komunitas tempat tinggal 
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a. Apa pendapat Anda tentang komunitas bruder/romo? 

b. Apa pendapat Anda tentang kongregasi hidup bersama dalam kongregasi 

bruder/romo? 

8. Masalah yang diceritakan subjek 

a. Adakah bruder/romo pernah bercerita/berbicara tentang masalah-masalah 

yang dihadapi kepada Anda? 

b. Masalah apa saja yang paling banyak dibicarakan atau diceritakan? 

c. Bagaimana Anda menanggapi atau memberikan jawaban atas masalah atau 

kesulitan yang diceritakan itu? 

9. Usul atau saran 

a. Apa usul atau saran Anda yang harus dilakukan oleh subjek (bruder/romo)? 

b. Apa usul atau saran Anda yang harus dilakukan oleh komunitas atau 

kongregasi untuk kebutuhan bruder/romo lansia di tempat ini? 

10. Sekian dan terimakasih atas bantuan dan kerja samanya 

 

Hari/tanggal : ................................................. 

Tempat : ................................................. 
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Pedoman Observasi 

 

1. Kesan umum 

a. Kondisi fisik bruder/romo 

b. Penampilan bruder/romo 

2. Interaksi subyek dengan lingkungan komunitas subyek 

a. Dengan pimpinan kongregasi dan pimpinan rumah 

b. Dengan sesama bruder/romo 

3. Kondisi kamar dan tempat bruder/romo tinggal 

a. Ruang tidur (pribadi) 

b. Ruang kerja 

4. Ekspresi wajah bruder/romo selama wawancara 

5. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh bruder/suster/romo pada saat wawancara 

6. Interaksi bruder/romo pada saat wawancara 

 

 

Hari/tanggal : ................................................. 

Tempat : ................................................. 
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Transkrip Wawancara Singkat dengan Subyek 
Semarang, Kamis 16/9/2010 

 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Keterangan 

1 Selamat pagi, Bruder! 

Bagaimana kabarnya? 
Apakah boleh, saya 
mengetahui beberapa hal 
tentang pengalaman bruder 
sebagai lansia? 

Selamat pagi, romo. 

Kabar saya baik. Boleh, kalau dapat saya jawab. 

    

2 Nama dan tempat tanggal 
lahir? 

Nama saya Ms. Saya lahir di Gamping, 20 Oktober 
1935 

    

3 Tugas sehari-hari di 
komunitas ini? 

Biasayanya, saya berkebun dan memelihara tanaman 
dan bunga-bunga 

    

4 Bagaimana suka dukanya 
tinggal di komunitas ini? 

Tinggal di dalam terus, karena tidak keluar lalu tak ada 
pengalaman, pengalaman hampir tidak ada, kalau tidak 
dicari sendiri. Maka saya mencari kesibukan sendiri. 
Pernah dikatakan oleh bruder belanda: orangtua itu 
banyak penderitaan dan anda akan alami sendiri. Maka 
saya realistis kalau mengalami banyak penderitaan, 
usia saya apalagi sudah 75 tahun. Jadi mengerjakan apa 
yang saya kerjakan sendiri. Kalau jatuh di kebun juga 
diam saja. Pensiun tidak berarti berhenti bekerja. 
Seperti awam juga masih tetap bekerja untuk 
menghidupi keluarga. Padahal saya, mengucapkan kaul 
hidupku malah terpenuhi. Saya sering ingat orang 
awam yang sering berkekurangan. Menjalani semangat 
pertobatan sendiri. Saya merasa penderitaan saya ini 
kalau dibandingkan dengan penderitaan Kristus 
belumlah apa2. Dulu juga saya sudah sering jatuh. 

Oleh karena 
menyadari bahwa 
dirinya kurang 
memiliki pengalaman 
dibanding orang luar, 
maka subjek berusaha 
mencari kesibukan 
diri lewat bekerja di 
dalam komunitas 

 ++  
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5 Kalau berhadapan dengan 
ritme hidup di sini 
bagaimana? 

Saya menerima segala apa yang terjadi dan berjalan di 
kompleks ini karena menyadari bahwa saya tidak 
mampu apa-apa lagi. Kalau mendesak harus keluar, 
maka minta diantar. Tetapi kalau tidak terlalu 
mendesak, aku di rumah aja. Saya sudah menerima saja 
apa yang ada dan terjadi. 

    

6 Pendapat bruder tentang 
lansia bagaimana? 

Ada macam2: ada yang rewel, keluh kesah, menuntut, 
minta diantar macam-macam. Pengalaman di lansia 
selama 4 tahun, mencoba sekuat saya. Hal yang 
menggembirakan: dapat saling merasakan dan dapat 
menjalankan kewajiban/tugas religiusitas. Kalau 
tentang makan-minum sudah terlalu mewah. 

    

7 Pengalaman yang membuat 
bruder sedih? 

Jadi orangtua itu banyak penderitaan, banyak sakitnya, 
tetapi diteguhkan karena disatukan dengan penderitaan 
Kristus yang jauh lebih besar. Bruder berniat dapat 
melaksanakan apa yang diminta oleh konstitusi, tidak 
hanya sebagai teori tetapi dapat dijalankan sebaik 
mungkin. Menjalankan kewajiban dengan baik, maka 
akan merasa puas, bahagia sebagai lansia. Kalau pun 
dipanggil sewaktu-waktu aku sudah siap. Saya merasa 
berterima kasih karena boleh tinggal di sini. 

    

8 Sejauh yang bruder ketahui, 
bagaimana pandangan 
bruder lansia di luar yang 
tidak mau tinggal di 
Bruderan? 

Bruder lansia di luar merasakan bahwa di komunitas 
ini lebih bebas, tidak ada banyak kewajiban. Mereka 
yang di luar merasa (saya juga) merasa tinggal di sini 
seperti penjara. Kalau di luar, karena banyak bergaul 
dgn orang luar, lalu banyak juga pengetahuannya. 
Kalau masih bisa membantu diri sendiri, saya 
mengerjakan sendiri, tidak harus meminta bantuan dari 
orang lain. 

Subyek membuat 
perbandingan bahwa 
orang-orang yang 
tinggal di luar 
komunitas hidup 
religius lebih bebas 
dan kaya ilmu 
pengetahuan 
sedangkan mereka 
yang tinggal dalam 
komunitas hidup 
religius, lebih banyak 
memiliki 
keterbatasan 

 +++  
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9 Bagaimana bruder 
membangun hubungan 
bruder dengan keluarga dan 
sanak, kerabat? 

Ada juga kerinduan untuk ada bersama keluarga, sanak 
famili, tetapi merasa sudah terbatas oleh keadaan fisik, 
jadi pasrah. Hal yang membuat bruder senang, tenang 
dan bahagia: menerima konsekwensi atas pilihannya 
hidup sebagai seorang bruder. 

    

10 Apa usulan bruder bagi para 
pelayan lansia? 

Mereka diberi imbalan dengan pantas karena mereka 
juga sering mengalami banyak hal yang sulit untuk 
bekerja di lansia. Mereka sudah bekerja dengan baik, 
tetapi hal yang paling mendesak di kerjakan yakni hal 
umum: rekreasi, kamar mandi yang bersih dan rapih. 
Biar lansia tetapi kebersihannya dijaga dengan baik. 

    

11 Apa pesan bruder untuk 
sesama lansia? 

Apa saja yang dikerjakan harus berdasarkan kemauan 
baik, jangan tunggu diperintah, menjalankan segala 
aktivitas dengan setia. 

    

12 Baik Bruder, terima kasih 
atas kesediaannya 
memberikan informasi untuk 
saya. 

Iya, sama-sama romo.     
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Transkrip Wawancara Singkat dengan Nn 
Semarang, Rabu 29/9/10 

 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Keterangan 

1 Selamat sore, mbak! 

Bagaimana kabarnya? 
Apakah boleh, saya 
mengetahui beberapa hal 
tentang pengalaman bruder 
sebagai lansia? 

Selamat sore, romo. 

Baik, romo. Ya bisa romo. 

    

2 Nama dan tempat tanggal 
lahir? 

Nama saya Nn. Saya lahir di Semarang, 15 Juli 
1982 

    

3 Sudah berapa lama bekerja 
di komunitas ini? 

Saya bekerja sebagai perawat di sini sudah sejak 
tiga tahun yang lalu. Sebelumnya pernah beekerja 
di RS Elisabeth 

    

4 Pendapat Anda tentang para 
bruder lansia? 

Seperti orang tua sendiri. Kalau bruder ya.... agak 
rewel2 sedikit. Maksud kalau minta mandi, airnya 
juga harus panasnya persis. Minta apa-apa juga 
harus cepat ditangani atau dipenuhi. Kalau dulu 
pengalaman saya, suster-suster lansia itu tidak 
terlalu mendesak. Walau mereka minta sesuatu 
tetapi tidak harus cepat-cepat ditangani. Kalau 
sister, tidak seperti bruder. Kalau suster lebih sabar, 
bruder tidak sabar dan keras, harus segera dilayani 
atau ditangani. 

    

5 Hubungan rekan dengan 
para bruder lansia? 

Biasa. Sudah tahu sifat-sifatnya bruder. Kalau dulu 
bekerja dengan suster lansia, bekerja dengan teman, 
sekarang sendiri. Jadi kalau dulu liburan dapat jatah 
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pasti, sekarang tidak karena sendiri, apalagi bruder 
yang membantu juga sibuk. 

6 Pengalaman bekerja Anda 
bagaimana? 

Saya merasa senang bekerja selama ini. Walau 
sulit, tetapi senang karena bekerja di rumah, ladang 
Tuhan sendiri bersama para bruder. 

    

7 Pengetahuan anda tentang 
kebutuhan lansia? 

Ketika bekerja di sini belum mengenal keadaan 
masing-masing bruder lansia. Baru berjalan dua 
tahunan, baru mengenal bruder. Setelah tiga 
tahunan berjalan baru sudah mulai mengenal. 

    

8 Apakah pernah mendengar 
tentang kebutuhan-
kebutuahn lansia? 

Belum..., ik. Kalau yang aku pahami, ya.., paling-
paling memandikan, membersihkan ruangan, 
kamar, mandi, mencucikan pakaian. Menurutku itu 
sudah cukup. 

Nn baru memahami 
kebutuhan lansia baru 
pada tataran kebutuhan-
kebutuhan fisik 

 ++  

9 Pendapat subyek dalam 
hidup bersama? 

Kalau suster itu ada ketidakcocokan. Misalnya 
suster menyangkut melihat televisi, makan. 
Sedangkan bruder, tidak cocok dalam hal kebiasaan 
hidup harian masing-masing. 

    

10 Apakah para bruder lansia 
pernah bercerita tentang 
kebutuhan atau masalahnya? 

Kalau bruder atau suster mereka biasanya minta 
tolong. Kadang-kadang mereka diam-diam kerja 
sendiri, karena enggan. Kalau mereka tidak 
membiarakannya, lalu saya juga tidak paham, maka 
saya diam aja. 

Para lansia sering enggan 
menginformasikan hal-
hal yang menjadi 
kebutuhan-
kebutuhannya, sehingga 
perawat pun tidak 
memahami dan tidak bisa 
melakukan hal yang 
sesuai dengan kehendak 
dan kebutuhan para 
lansia 

 +++  

11 Masalah yang dihadapi oleh 
subyek dan rekan lansia 
dalam komunitas ini? 

Masalahnya mereka memikirkan penyakitnya. 
Sering mengeluh tentang penyakitnya. Kalau 
mereka mengeluh, saya kasih saran supaya jangan 
terlalu dipikirkan karena sudah tua, sudah usia 
lanjut. Jadi harus terima aja. Karena ada yang tidak 
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mau menerima keadaan atau sakit mereka 

12 Harapanmu tentang bruder 
lansia? 

Harapan saya tentang lansia, ya..., mereka harus 
berusaha dalam menerima keadaan, perlu ada 
komunikasi, dia harus menyatakan apa yang dia 
butuhkan. Karena kalau tidak dikomunikasikan, 
saya tidak tahu tentang kebutuhannya. ada kesulitan 
tenang merawat lansia, karena merasa jenuh. 
Kadang dibuat senang. saya sendiri bekerja 

    

12 Baik mbak, terima kasih atas 
kesediaannya memberikan 
informasi untuk saya. 

Iya romo, sama-sama.     
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Transkrip Wawancara Subjek 1 
(Permasalahan yang ingin diungkap) 

April 2011 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 

Jumad, 01 April 2011, 08.00-09.15 WIB 

1 Selamat pagi Bruder, 
bagaimana kabarnya? 

Pagi..., romo. Baik. 

Ya... 

    

2 Identitas subyek 

 Boleh saya tahu nama 
lengkap Bruder? 

Ya..., nama lengkapnya bruder Ms     

 Usianya saat ini, berapa? Usianya 76 jalan... ah.. Oktober, 76 tahun     

 Tempat, tanggal lahirnya 
dimana dan kapan 

21 eh..., 20 Oktober 1935. Desa Gamping, Jogjakarta, 
Kabupaten Sleman 

    

 Kapan diterima resmi 
menjadi Bruder? 

Oh..., jadi... diterimanya itu, tahun 1900, eh.. itu kaul 
pertama ya.., 1956. 

Jadi apa yang..., apa itu... sejak saat itu saya sudah termasuk 
bruder tetap, menjalani kewajiban..., jadi masuk yuniorat di 
randusari.... 

Ms memilih dan 
diterima menjadi 
seorang biarawan. 

II  Prosiding 

 Jadi saat itu sudah resmi 
menjadi bruder? 
Kewajiban apa? 

Ada doa, ..., jadi pagi hari jam setengah lima bangun, mandi, 
jam lima doa pagi, setelah itu renungan, dulu diwajibkan 
selama setengah jam, dulu diwajibkan.. Sekarang banyak 
yang tidak lakukan lagi. Lalu misa kudus di bruderan, 

Ms melaksanakan 
aktivitas hidup sebagai 
seorang  biarawan 

IIIA  Tekanan alfa 
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tempat lainnya di katedral. Waktu itu sebagai yuniorat di 
Randusari, terus pindah ke Klaten. Jadi tahun 1957 pindah 
Klaten..., untuk menemani bruder Cl. Tapi waktu itu belum 
ada bruderan, jadi waktu itu masih nyewa di kampung 
Pandan Rejo, Klaten, dengan dua orang bruder Belanda, 
yang pribumi hanya satu. Tinggalnya di tempat orang. 
Belum dibangun rumah sama sekali. Baru dibangun kira-
kira tahun 1967. 

 Apa perasaan atau 
pikiran bruder saat itu, 
dengan situasi belum ada 
bruderan? 

Pikirannya, ya... karena waktu dulu, ketaatan itu ditekankan, 
jadi apa yang dikatakan pimpinan itu baik, waktu dulu loh...  
itu sampai di Klaten itu satu setengah tahun. Baru visitasi, 
bruder visitator itu misalnya melihat saya sendirian dan 
karena temannya, ya terpaut umurnya lebih tua, kira-kira 
terpaut 15 tahun dan itu orang Belanda semua. Dan 
komunikasi kebanyakan dengan bahasa Belanda. 

Penilaian dan 
tanggapan pimpinan 
terhadap Ms 

IIIB  Tekanan beta 

 Respon bruder dengan 
aturan yang demikian 
ketat? 

Ah... waktu dulu, respon saya sebagai seorang biarawan..., 
yah a..., apa yang dikatakan... tidak pernah saya bantah 
karena itu baik. Tidak..., jadi apa yang dikatakan..., ya itu 
karena dulu prinsipnya apa yang kamu kerjakan tapi kalau 
mengerjakan perintah dari perintah atasan, kalau salah, ya 
pimpinan yang salah. Jadi tidak ada pikiran untuk menolak 
atau tidak senang, melawan, tetapi dilakukan dengan senang. 

Ms tunduk secara pasif 
terhadap pimpinan 
karena dianggap baik 

IVC1b ++ N of deference 

 Apakah punya 
pengalaman 
mengungkapkan 
ketidaksetujuannya? 

 

Ya itu sih dalam perkembangan kira-kira tahun 1900 an 60 
itu romo. Waktu saya dari Klaten, pindah ke Boro, ke Boro 
lalu ke Muntilan... di SPG dulu, itu dijadikan di asrama..., ah 
ditugaskan di Asrama. 

    

 Pernah memikirkan 
untuk mundur? 

Ah itu, tidak senangannya itu.., kalau ada pergantian itu 
kadang-kadang tidak diberitahu lebih dahulu. Ya itu, kalau 

Ms menentang arus 
kebijakan pimpinan 

IVB1a + N of autonomy 
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pertama kali... ya ini karena itulah, dari perpindahan itu 
semacam perutusan. Hanya dalam hati saya waktu itu, ..... di 
sana adalah calon guru toh?  

 Jadi pernah mengalami 
konflik? 

Itu..., jadi ada rasa agak takut..., tapi lalu tidak pernah 
menolak...., ya saya hanya berangkat. Dan anaknya waktu 
itu, anak asrama itu 250 an orang. Ya..., situasi anak-anak, 
apakah saya mampu atau tidak? Anak-anak itu adalah calon 
guru di SPG Muntilan. Iya... 

Ms menghadapi 
tantangan dengan 
menekan perasaan 
tidak mampu dan takut 

IVA1c + N of counteraction 

 Bruder merasa canggung 
dengan situasi penugasan 
yang baru, kenapa? 

Ya..., karena pendidikan saya tidak sesuai. Ya dari ST, saya 
merasa tidak memadai untuk mengajar di Asrama SPG. Jadi 
saya pikir Tuhan sendiri yang menolong. Itu, malah menjadi 
enam tahun saya di Muntilan di asrama SPG. 

Ms merasa tidak 
memadai mengajar, 
tetapi berserah pada 
pertolongan Tuhan 

IVC2b ++ N of succorance 

 Oke baik, lalu dari SPG? Itu dari SPG, jadi karena saya hem.., senangnya itu dapat 
menolong anak-anak yang miskin. Karena saya dulu, ya 
dulu itu hanya latihan latihan memelihara ayam  itu. Lalu 
saya yang, lalu saya dapat memelihara ayam itu kira-kira 
2000 an. Ayam petelur... itu nanti telurnya, ya lainnya untuk 
anak-anak, kelebihannya ya dijual. Waktu itu, asrama itu 
anuh romo, tiap-tiap kali minta bantuan dari DP. Sehingga 
waktu itu bruder provinsialnya bruder An. 

Lalu waktu anuh... saya di sana, uang itu tidak kurang.. tapi 
saya dengan adanya ayam  itu dapat menolong. Jadi 
walaupun memperbaiki asrama itu tidak perlu minta bantuan 
dari Dewan Provinsi. Jadi hasil dari peternakan itu, saya 
dapat mengangkat anak-anak asrama itu, jadi waktu itu 
pakai makannya campur bulgur. Lalu waktu itu, setelah saya 
kira-kira tiga tahunan itu, merasa sebagai seorang bapak 
asrama itu, kebanyakan anak-anak waktu itu diejek orang 
dari luar sebagai guru bulgur. Ya..., saya prihatin toh... Nanti 
yang disalahkan saya sebagai bapak asrama. 

Tapi waktu itu anak-anak senangnya makan bulgur, karena 
kenyangnya lama dan sehat. Tetapi waktu itu bulgur 

Ms menyatakan 
simpati dan bantuan 
kepada orang yang 
kurang mampu 

IVC1c +++ N of nurturance 
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memang sulit... bulgur itu didropnya dari YSS. Saya waktu 
itu daripada beli bulgur dan anak-anak diejek orang lain, lalu 
saya kasih beras, ada uangnya itu, saya ganti dengan beras. 
Dan waktu itu, uang sekolah anak asrama masih 2000 rupiah 
saya kira. Dan kebanyakan murid-murid berasal dari desa-
desa, anak tani dibandingkan pegawai. Dan saya bilang 
bahwa kamu di sini itu yang pokok adalah kamu mau 
belajar, menjadi guru. Dan tujuannya kalau gitu, kamu saya 
bebaskan dari uang asrama dan ada juga yang uang sekolah 
saya bebaskan. Tetapi saya konsultasikan dulu dengan 
pimpinan itu romo, kepala sekolah. Kalau menyetujui lalu 
dilakukan. Nah itu...., senang saya dan kepuasan saya yaitu 
dapat meringankan beban orang tua dan untuk membiayai 
anaknya. Dan semuanya itu berakhir jadi guru semua. 
Biarpun tidak.... dan sama sekali ada satu yang sama sekali 
tidak pernah membayar juga waktu tamat dapat meneruskan 
ke Sanata Dharma. 

 Apa tugas atau pekerjaan 
bruder sehari-hari? 

Jadi sebagai bruder FIC, karena hanya melakukan tugas dari 
pimpinan, itu tidak ada rasa oh segan, atau oh lalu saya 
berusaha ya itu dapat memperbaiki keadaan asrama itu. Dan 
itu memang kewajiban sebagai bruder itu kita itu 
melaksanakan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Dan itu 
mungkin dari bruder provinsial dan merasa puas karena 
dipegang ini kok ada kemajuan, tidak pernah minta bantuan 
lagi pada DP. Lalu... apa itu, meja kursi yang dulu hanya 
diklep itu saya ganti semua kursi dan mejanya dari tripleks. 
Jadi seperti rumah makan. 

Ms merasa bangga 
dengan hasil 
pekerjaannya 

IVA2b ++ N of exhibition 

 Bruder bisa lebih konkret 
menyebutkan pekerjaan 
lain lagi? 

Ya.., konkritnya, ya itu, saya dipekerjakan di asrama, ya 
harus apa yang dikerjakan dengan gembira hati, dan anak-
anak itu harus berhasil dapat pekerjaan dan sukses menjadi 
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orang gitu. 

 Kenapa bruder 
memikirkan kesuksesan 
anak orang? 

Ya..., karena supaya orang diangkat derajatnya, tidak hanya 
dalam status sebelumnya. Karena tujuannya itu, menjadi 
orang, menjadi guru itu ya..., sungguh yang dapat diguguh, 
ditiru. Jadi kamu memberi teladan bagi orang lain. Jadi 
supaya anak-anak yang diajar menjadi orang baik karena 
melihat tingkah lakumu dan teladanmu. 

Harapan yang 
ditujukan kepada Ms 
dalam tugasnya sebagai 
guru 

IIIB  Tekanan beta 

 Apakah ini dihayati 
sebagai panggilan 
sebagai seorang bruder? 

Hal itu memang ada tercantum di dalam konstitusi toh... 
“menjadikan orang lain menjadi sempurna” 

    

3 Latar belakang 

 Bagaimana hubungan 
bruder dengan keluarga? 

Kalau hubungan keluarga itu baik, romo. Ah... jadi keluarga 
saya itu, ada enam anak; yang sulung itu ...., yang menjadi 
pimpinan perkebunan di Jember itu, lalu yang satu ya... 
sambil-sambilan bekerja ya kok. Saya kerap kali 
mengatakan, kamu itu kaya tidak seperti saya, walaupun 
saya pakai kendaraan, tapi bukan punya saya. Lalu, 
hubungan dengan keluarga baik. Jadi kalau dulu, kalau 
sudah masuk biara disebut telah meninggalkan dunia. 

Pandangan orang 
terhadap Ms setelah 
menjadi seorang 
biarawan 

IIIB  Tekanan beta 

 Meninggalkan dunia, 
maksudnya? 

Nah... karena yang banyakan dulu kalau sudah masuk 
biarawan jarang pulang. Waktu itu setelah masuk novisiat 
saya sudah jarang pulang. Jadi dianggap meninggalkan 
keluarga. 

Karena sudah mulai jarang pulang dan bertemu keluarga. 
Jadi ibu dan keluarga sudah tahu kalau saya tidak dapat 
memberikan pertolongan apa itu waktu itu sulit. Karena 
dianggap sebagai orang miskin, tidak punya apa-apa. Waktu 
dulu juga, nilai agama pun dipegang teguh. Nah... waktu 
dulu ayah saya itu seorang islam kok romo, tetapi kemudian 
menjadi katolik, lalu diusir dari keluarga oleh orangtua. 

Ms merendahkan diri 
sebagai orang miskin 

IVC2a +++ N of abasement 
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Ayah saya dulu katanya waktu muda itu banyak bergaul 
dengan orang-orang katolik, lalu ia sendiri menjadi katolik 
itu, lalu diusir oleh orangtua.. 

 Bagaimana bruder 
merenungkan peristiwa 
bapak? 

Peristiwanya itu, ah...., karena keluarga kami ada lima orang 
lagi yang berkeluarga dan saya menjadi biarawan. Waktu 
dulu kalau ada anggota keluarga ada yang menjadi romo 
atau biarawan itu menjadi kebanggaan sendiri, waktu dulu... 

    

 Apakah bruder juga 
merasa memberi 
kebanggaan bagi 
orangtua dengan menjadi 
bruder? 

Yah..., dan apa itu, karena waktu itu kalau ada panggilan..., 
karena waktu itu kakak saya tidak dapat masuk karena 
waktu itu anak sulung agak sulit, karena anak sulung waktu 
itu sebagai penerus keluarga. Saya menjadi bruder, menjadi 
kebanggaan tersendiri. Kakak saya anak pertama tidak 
mungkin menjadi romo atau biarawan, karena harus 
memperhatikan orangtua. Dari keluarga sangat menyetujui 
dan mendukung. Setelah kakak saya tidak bisa, lalu saya 
menyediakan diri. 

Ms merasa bangga 
dengan menjadi 
seorang biarawan 

IVA2b ++ N of exhibition 

 Berarti ada dukungan 
keluarga juga? 

Ya..., harapan orangtua memang ada yang menjadi romo 
atau bruder atau terserah... dan pesan orangtua, kalau kamu 
menjadi bruder, terserah tetapi menjadi bruder yang baik. 

Harapan orangtua Ms 
agar ia menjadi 
biarawan yang baik 

IIIB  Tekanan beta 

 Situasi jarang menjumpai 
keluarga, mempengaruhi 
hubungan dengan 
keluarga? diketahui 
pimpinan? 

Meskipun jarang kunjung tetapi hubungan tetap baik, karena 
bisa kirim surat apa itu untuk keluarga. Jadi kertas itu minta 
dari pimpinan, lalu diposkan juga sama pimpinan. Sekarang 
pos kan sendiri, dan pimpinan tidak tahu. Apa orang itu 
surat menyurat sama orang lain. Dan kalau waktu libur 
waktu itu setahun sekali, mengunjungi keluarga ya boleh, 
tetapi dulu ....., dulu masih ada tetapinya romo...., ya itu, 
bermalamnya harus di pastoran, tidak boleh bermalam di 
rumah. 

Harapan terhadap Ms 
untuk tinggal pada 
tempat yang sudah 
ditentukan setelah 
menjadi biarawan 

IIIB  Tekanan beta 

 Saat ini hubungan 
dengan keluarga? 

Ah...., hem.... saat ini hubungan dengan keluarga itu masih 
baik, kalau tahu alamat orangnya dimana tinggal. Tetapi 
sekarang berhubungan karena saya pernah stroke, lalu sulit 

Ms menjalin hubungan 
dengan anggota 
keluarga lewat sarana 

IVC1a + N of affiliation 
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untuk apa itu, susah pergi jauh untuk mengunjungi, tetapi 
ipar-ipar saya saya semua itu. Dan sekarang masih tahu 
semua tempatnya lalu memberi kabar dengan telepon. 

telepon 

 Kapan terakhir mereka 
hubungi bruder atau 
sebaliknya? 

Ah..., yang terakhir saya mengunjungi kakak saya dengan 
bruder Wili (tiga tahun lalu), itu kebetulan sekali, karena 
setelah sekitar setahun kakak saya meninggal. Lalu..., kira-
kira yang..., setengah tahun eh... belum ada..., sekitar tiga 
bulan yang lalu, adik saya meninggal. Saya memberitahu 
bahwa saya tidak bisa datang, mereka sudah tahu. Dan ini 
keponakan saya baru menikah juga saya tidak datang. 

    

 Ada perasaan kangen 
dengan anggota 
keluarga? 

Oh..., perasaan seperti itu wajar..., tetapi karena saya melihat 
diri sendiri sudah sulit, lalu kalau bepergian selalu 
memerlukan bantuan orang lain, maka lebih baik tidak pergi. 
Tetapi ketika saya di Boro waktu itu masih bisa kemana-
mana, saya juga pergi malam-malam dengan bis malam ke 
Jember ketika adik saya sakit. 

Ms mengurungkan niat 
untuk bepergian karena 
merasa kondisi fisiknya 
tidak memadai dan bisa 
mengganggu orang 

IVD2b + N of harmavoidance 

 Bagaimana pengalaman 
hidup religius bruder, 
direfleksikan? 

Ya saya lalu mengatakan bahwa saya seorang bruder maka 
hidupnya lain daripada orang di luar. Jadi semua 
konsekwensinya itu sudah saya terima apa adanya. Jadi saya 
tidak pernah merasa sulit menjadi bruder. Kalau merasa 
kesulitan, ya... keluar saja. Memang saya pernah merasa 
sulit ketika pimpinan memindahkan orang tanpa 
memberitahu lebih dahulu, itu kok.... Maunya 
memberitahukan bahwa yang menjadi kepala sekolah 
sekarang siapa, ya diberitahu dulu. Bagi saya, memberitahu 
itu penting. Lalu hati saya seperti memberontak, kalau tidak 
diberitahu. Dan brudernya itu, misalnya bruder M dulu 
pernah bekerja dengan saya dan baik. Lalu yang setelah itu 
ada pengganti dan kurang cocok itu. Lalu bepergian itu...., 
ya... lalu ternyata keluar. 

Ms merasa tidak 
kesulitan menjalani 
konsekwensi atas 
pilihannya menjadi 
seorang biarawan 

 

 

Ms melawan ketika 
pemimpinnya 
melakukan hal yang 
tidak sesuai 
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 Refleksi bruder terhadap 
pengalaman 
ketidakcocokan? 

Saya ya biasa saja, karena kewajiban di asrama, harus juga 
dan kepala sekolah itu berhubungan dengan asrama. Saya 
merasa bahwa karena bekerja di asrama itu, kalau tidak ada 
sekolah lalu tidak ada asrama. Maka, lalu konsekwensinya, 
ya saya minta pindah itu... Itu juga sudah saya katakan, 
kalau semacam ini, kalau ada perpindahan tidak 
diberitahukan maka lebih baik saya pindah dari sini saja. 

Ms meminta pindah 
untuk melepaskan diri 
dari masalah 

IVD2c ++ N of rejection 

 Apakah bruder berpikir 
bahwa minta pindah juga 
berarti melawan aturan? 

Ya itu sudah bertahun-tahun kok romo. Sudah pergantian 
lebih dari dua bruder, yaitu ada sifat hati yang memberontak 
karena tidak diberitahu siapa yang ganti. Contoh seperti 
bruder M itu saya cocok, lalu juga seperti FS itu juga saya 
cocok. Lalu kalau dia sakit, tidak usah harus ditunggu anak-
anak, tetapi biarkan dia istirahat. 

Ms melawan keputusan 
pimpinan dalam 
melakukan pemindahan 

IVB1a + N of autonomy 

 Bisa dikatakan secara 
ringkas, pengalaman 
hidup religius bruder? 

Ya.., kalau ada kesulitan-kesulitan diatasi dengan tenang 
hati, tidak memberontak..., ya itu menjadi konsekwensi 
sebagai seorang bruder. Jadi sebagai ketaatan. 

Ms menerima ketaatan 
sebagai konsekwensi 
menjadi biarawan 

IVC2a +++ N of abasement 

 Ketaatan itu sebagai 
bagian juga dari 
panggilan? 

Ya.., itu ada tiga kaul, termasuk kemiskinan dan kemurnian, 
tak dapat ditawar-tawar lagi. Hanya berusaha untuk 
mengikuti kaul-kaul itu. Ya memang seperti kita sekarang 
sebetulnya terlalu longgar, pendidikan sekarang sebagai 
bruder rasanya terlalu longgar. Menurut saya memang yang 
baik masih saya teruskan, yang tidak baik, saya tinggalkan. 
Jadi tidak usah terlalu ada beban, romo. 

Ms mengikuti kaul-
kaul sebagai biarawan 

IVC2a +++ N of abasement 

 Apakah bruder bisa 
menceritakan perjalanan 
pendidikan bruder? 

SD atau SR? 

Terus? 

Ya..., karena waktu dulu ya, saya itu sekolahnya di 
sekolahan Kanisius, romo. Dan guru-guru waktu itu lain 
dengan sekarang. Kalau mau dilihat, ya guru-guru dulu itu 
ya taat-taat. 

Di Gamping, saya waktu itu masih SR di Gamping, SMPnya 
di Bruderan Kidoloji. Dari SMP, bruder yang dulu 
mendampingi kami mengatakan kalau kamu memikirkan 

Ms mengenyam 
pendidikan pada 
sekolahan K 

IVA1e ++ N of understanding 
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 tentang kebutuhan, kamu pergi ke ST saja, jadi itu hanya 
setahun di SMP. Waktu itu lalu dipindah ke ST Muntilan. 
Lalu dari ST suruh, masuk, anuh... masuk postulat itu, romo. 

Ya, waktu itu, dari tidak ada sekolah lanjutannya, lalu 
masuk postulat Muntilan. 

 Apakah bruder pernah 
memikirkan akan 
sekolah lagi kalau setelah 
jadi bruder? 

Ya, itu memang kehendak pimpinan. Kalau sudah menjadi 
bruder, yang pegang peranan itu pimpinan. Jadi belum ada 
gambaran itu. Tidak ada keinginan sekolah lagi. 

Ms mengikuti 
kehendak pimpinannya 

IVC1b ++ N of deference 

 Ada keinginan sekolah 
lagi? 

Tidak... Jadi, sudah diberi tugas, ya dikerjakan sebaik-
baiknya.... Ya, saya ini banyak pindah loh romo. 

    

 Bagaimana 
gambaran/pandangan 
bruder tentang status 
hidup religius (bruder)? 

Gambaran tentang statusnya itu ya  sebagai seorang Bruder, 
ya... masih...... ah...., jadi pandangan hidupnya dulu sebagai 
biarawan dalam Gereja itu termasuk menjadi barisan depan, 
jadi harus memberi teladan hidup yang baik, romo. 

Ms merasa bahwa 
menjadi biarawan 
adalah barisan depan 
Gereja 

IVA2b ++ N of exhibition 

 Pandangan atau penilaian 
bruder tentang dorongan 
atau tantangan itu? 

Saya memandangnya, sebetulnya kehendak Tuhan itu 
menciptakan manusia supaya baik, tetapi karena akibat dari 
dosa itu, maka Kristus datang untuk membebaskan dan 
memperbaiki hidup manusia itu dari dosa itu. Jadi sekarang 
menjadi cita-citanya itu, ya waktu menjadi katolik itu adalah 
menjadi orang yang patut dicontoh. Nah..., sekarang sudah 
tidak seperti itu lagi,orang katolik itu ada yang cerai dan 
sebagainya, kalau membaca koran itu dapat diketahui, dan 
kadang saya merasa sama saja dengan orang biasa. Orang 
melakukan apa saja boleh. 

Ms merasa bahwa 
merasa bahwa menjadi 
orang katolik adalah 
orang yang patut 
dicontoh 

IVA2b ++ N of exhibition 

 Dapat dicontoh dalam 
hal apa? 

Ya..., dalam gaya hidupnya, romo. Umpama tentang 
kesederhanaan, itu sampai sekarang itu saya masih 
mempertahankan sebagai bruder itu sederhana. Kalau dulu, 
kalau dulu ada apa itu mau tidur itu, listrik harus dimatikan 
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atau pakai tidak balon yang watt-nya lebih besar tetapi lebih 
kecil. Sekarang tidak tahu. Kalau dulu, pergi meninggalkan 
kamar, juga lampu harus dimatikan. Bruder muda pergi 
meninggalkan kamar, lampu masih nyala. Karena itu 
termasuk kesederhanaan. 

 Selain kesederhanaan? Yang..., hidup yang baik ya menurut norma-norma ajaran 
Gereja itu romo. 

Ms hidup menurut 
norma ajaran Gereja 

IVC2a +++ N of abasement 

 Hal mana yang 
mendorong bruder 
memilih menjadi seorang 
religius? 

Seorang bruder itu dapat... karena orang katolik itu harus 
mengembangkan, mengenalkan Kristus kepada orang lain. 
Di kerasulan itu, lalu didasari oleh teladan kehidupan yang 
baik. Supaya orang dapat melihat hidupnya baik-baik. 
Handphone itu sekarang sudah biasa, tetapi sekarang saya 
tidak mau diberi handphone. 

    

 Ada keinginan untuk 
membantu orang lain? 

Ah..., mengembangkan kerajaan Allah; mengenalkan Kristus 
kepada orang lain, menjadi motivasi saya masuk FIC, dapat 
menolong sesama, ya dapat menolong orang lain menjadi 
bahagia di akhirat. 

Ms menolong orang 
untuk menjadi bahagia 

IVC1c +++ N of nurturance 

 Ada hal yang lain? Tidak...     

Minggu, 03 April 2011, 08.00-09.30 WIB 

4 Kehidupan sebagai bruder 

 Apa aktivitas bruder 
setiap hari sebagai 
lansia? 

Ya..., sekarang...., ya di sini ini kalau dibandingkan dengan 
sebelum masuk sini lebih mudah.. tapi di sini pekerjaan 
tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu istirahat. Tapi sebagai 
bruder, manusia, harus bekerja. Maka pekerjaan apa saja ya 
saya harus bekerja. Jadi kalau jam 09.00 itu istirahat tidak 
berarti tidur. Kalau saya, istirahat tidak harus tidur, bisa 
banyak duduk-duduk atau jalan-jalan lihat tanaman, mana 
yang kurang air lalu diberi air. Jadi kalau biasanya orang di 

Ms menolak 
beristirahat tetapi 
beraktivitas 

IVB1a + N of autonomy 
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sini berpendapat saya sudah pensiun, maka istirahat. Ya jadi 
orang pensiunan itu ada yang jam 08.00 sudah tidur, tapi 
saya tidak mau. 

 Alasan tidak mau tidur 
kenapa? 

Kalau belum waktu tidur, jamnya itu saya hanya berbaring, 
tidak dapat tidur, hanya berbaring. ya..., tidak bisa tidur. Jadi 
saya mesti menunggu sampai jam satu. Karena sudah biasa 
di biara itu, jam sekian-jam sekian harus ada pekerjaan toh. 
Tetapi orang-orang terutama yang muda-muda itu 
menganggap saya adalah orang lama, karena dulu saya 
tinggal di Randusari itu mayoritas orang Belanda, jam 
sekian jam sekian sudah diatur jadwalnya. Jadi saya 
biasanya baru bisa tidur setelah jam 1. 

Nah.., jam tiga seperempat ke Kapel, lalu jalan-jalan.... 
karena kalau hanya duduk itu, kaki saya menjadi kakuh itu 
loh. 

Ms taat terhadap aturan 
yang pernah dilatihkan 
bersama oleh orang-
orang Belanda  

IVC1b ++ N of deference 

 Pekerjaan yang 
dikhususkan untuk 
lansia? 

Tidak ada, cari sendiri untuk kesibukan... nah lalu saya 
mencari untuk merawat bunga. Kalau dulu masih bisa 
mencangkul. Karena kalau dulu di novisiat, misalnya kalau 
ada pekerjaan belum selesai diselesaikan dulu, kalau tidak 
dapat, ya hari berikutnya. Kalau sekarang belum selesai, tapi 
ditinggalkan..., lalu pekerjaan itu tidak pernah selesai. 
Karena pekerjaan yang diberikan itu, meskipun kecil, 
mengepel ..., itu semua, ya itu caranya belajar taat kepada 
pimpinan. Dan itu dikerjakan sebaik mungkin, tidak hanya 
asal kerja, lalu hasilnya ginama. Dikerjakan sebaik mungkin. 

Ms belajar taat pada 
pimpinan 

IVA1e + N of understanding 

 Kalau pekerjaan keliru, 
bagaimana bruder 
merenungkan? 

Kalau pekerjaan itu keliru, itu dicari sebabnya? Karena 
kalau di novisiat itu ada jadwal, hari ini kerja kebun, hari 
lain ngepel, dan sore hari bersihkan kapel atau mengepel 
kapel, ya itu semua sudah sejalan dengan jadwal pekerjaan. 
Dan biasanya magisternya melihat baik kalau dikerjakan, ya 
sudah. Jadi kalau pun tidak baik, diulangi lagi pada hari 

Ms mencari tahu 
penyebab kegagalan 
dalam pekerjaannya 

IVA1e ++ N of understanding 
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berikutnya dan tidak bisa menggerutu. Jadi jalannya menjadi 
biarawam ya harus taat, ketaatan itu. 

 Bruder pernah merasa 
keliru lalu dibicarakan 
dengan pimpinan? 
Kenapa? 

Kalau pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan dilihat baik, 
ya sudah. ...., 

Ya........, sekarang pekerjaan itu bukan kewajiban, hanya 
mengisi waktu. Dan tidak ada yang mengatakan dan 
memberikan penilaian. Semuanya diam saja, nah kalau 
begitu berarti baik. 

Ms merasa apa yang  
dikerjakan selama ini 
baik karena tidak ada 
yang berkomentar 

IVA2b ++ N of exhibition 

 Pernah memberikan 
penilaian terhadap 
pekerjaan bruder lain? 

Tidak..., ah harus..., pekerjaan..., kalau saya juga tidak 
memberikan penilaian atau kritik orang lain... kalau saya 
mengkritik nanti dibilang mengurusi orang lain..., hehe. 
Pokoknya yang penting itu pekerjaan sendiri harus beres. 
Kalau dulu pekerjaan mana yang kurang baik dicari 
kesalahan. Dan apa yang saya kerjakan dulu, pekerjaan itu 
tanggungjawab saya, jadi dikerjakan sebaik mungkin. Ah... 
seperti ketika saya dari Kalimantan ke Boro waktu itu. Dulu 
ada pekerjaan yang tidak memadai untuk menggaji, ternyata 
banyak pegawai yang merokok dan mengobrol, ya waktu 
saya di sana yang sedikit demi sedikit mengubah hal itu. 
Kalau manten itu orang ngobrol, ya nanti kalau saudara terus 
cerita-cerita seperti itu yang rugi sendiri siapa? Nantikan 
saudara sendiri yang rugi. Perusahan dan saudara sendiri. 
Ya, lama kelamaan, saya memberi semacam itu. Jadi kalau 
orang mau merokok, ya di tempat sendiri, ya itu saya diam 
saja. Memang, kalau dulu orang itu bekerja tiga jam 
memang melelahkan dan harus istirahat. Tetapi istirahat 
sendiri, jangan mendatangi orang lain. Saya dipindah ke 
Boro itu dengan semacam catatan... oh..., ya, diminta coba di 
pertenunan itu diperbaiki keadaaannya karena selama itu 
biayanya diminta dari DP, jadi semacam ultimatum. 

Ms merasa menjalani 
tugasnya seperti 
ultimatum dari 
pimpinannya 

IVC1b ++ N of deference 

 Ultimatum apa? Ya.., nanti tidak secara... tapi lalu dalam pikiran saya, saya 
dipercaya oleh pimpinan untuk mengubah keadaan. Dulu 
waktu bruder Belanda itu, biayanya diminta dari DP, jadi 

Ms merasa ultimatum 
itu sebagai bentuk 
kepercayaan 

IVA2b ++ N of exhibition 
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semacam ultimatum. Lalu saat berangkat ke Boro, lalu 
dalam pikiran saya bahwa saya dipindah untuk memperbaiki 
keadaan di Boro. Ternyata ya itu, dulu waktu bruder 
Belanda itu, tiap hari pergi ke toko yang satu itu...., ya 
minum berlama-lama, dan makan. Tapi waktu itu dia sudah 
cukup lama di Boro, merasa sudah tua dan merasa itu bukan 
merupakan suatu kesalahan. Waktu saya datang ke Boro itu 
masih ada saldonya minusnya 700 ribu. ... termasuk  besar 
waktu itu. Dan saya masih .... ah induknya, ada punyaan 
orang awam,... anuh, ya apa itu tidak punya pasar. Jadi kalau 
jual, disetorkan kepada st Maria. St Maria yang menjual 
hasilnya. Tetapi ketika saya ke sana, ya sebetulnya orang-
orangnya kasihan... tetapi ternyata peristiwanya sama saja 
dengan seperti di st Maria dulu. Banyak istirahat, merokok 
sambil ngobrol. Saya sudah pernah mengatakan: coba 
saudara-saudari berpikir, apakah perusahan ini mempunyai 
modal? Sebetulnya modalnya hanya lutut, ya... saya kalau 
tanpa modal itu, dalam istilah Jawa nya apa..., dengkul...? 
hehehe lalu lama kelamaan menjadi baik. 

Ya lalu kalau sudah mengakui kesalahannya, ya waktu itu 
kalau ada pesanan mengerjakan pakaian seragam sekolah 
dari st Maria, sampai susternya datang, belum selesai. Ya 
kalau dimarahi siapa? Ya saya. Jadi kalau ada pesanan harus 
mengakui bahwa semuanya itu hasilnya dipasarkan oleh st 
Maria. Santa Maria itu mempunyai beban, kalaupun hasilnya 
sudah dijual semua tetapi harus membantu saudara-saudari 
itu. 

pimpinannya 

 Santa Maria itu punya 
siapa? 

Sta Maria itu ya, punyanya bruderan itu. ya... semua pesanan 
itu melalui bruderan. jadi kalau ada pesanan, di sini pesan 
ini lalu dikerjakan. Itu lalu sampai suster pimpinan itu 
datang, belum ada itu suster, belum selesai apa-apa.... lalu 
saya waktu itu turun ke bawah lalu bertanya, mau tidak? 
Kalau tidak mau lebih baik pisah saja dengan st Maria. Bila 

Ms mendapat bantuan 
dari orang lain untuk 
mengatasi kesulitannya 

IVC2b ++ N of succorance 
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perlu cari pasaran sendiri. Nah..., lalu kalau ada pesanan 
dikerjakan dengan baik. 

Itu merupakan koperasi, romo. Koperasi itu lah..., enaknya 
tidak bayar pajak, hanya semua ditanggung. Ya itu meski 
tidak membayar pajak tetapi lalu semuanya hasilnya 
dilaporkan ke induk koperasinya.  Nah, kalau santa Maria 
sampai harus didenda di perpajakan sampai jutaan. Sebelas 
juta. Sebelas juta itu, lalu saya sampai bertanya ke 
pengusaha-pengusaha itu. Jangan dibayar dulu bruder, kata 
mereka, semua itu hanya akal-akalan kok bruder, kata 
mereka...., karena dulu semua masuk YPL, jadi yang ngurusi 
Ng. Jadi karena YPL harus membayar sekian dan itu 
dibebankan kepada tenunan. Kok aneh..., padahal baru 
dibayar lima juta. 

Lalu saya pikir ya..., saya pisahkan, sesuai usul orang 
pengusaha. Karena orang perpajakan itu melihat macam-
macam usaha yang dilakukan di YPL, yaitu membuat 
pakaian, pertenunan, lalu percetakan. Lalu saya ke Jogja 
menemui mereka di situ dan mereka bilang, oh ya lebih baik 
bayar di tempat saja. Lalu kalau ada kesulitan-kesulitan saya 
bantu. Jadi kalau ada apa-apa terus langsung ke sini. Lalu 
YPL berpikir oh ya..., duitnya daripada bayar pajak, lebih 
baik diberikan kepada...., lalu mendirikan Yayasan sendiri. 
Dulu masih bersatu dengan YPL dan membayar tunggakan 
sampai 11 juta waktu itu. Dan kalau mendirikan sendiri 
berarti juga harus mempunyai akte sendiri. Lalu pindah ke 
Jogja, tiap bulan ke Perpajakan Jogja, ya tidak ada masalah. 
Itu yang menjadi pekerjaan saya. 

 Bagaimana pengalaman 
suka dan duka hidup 
sebagai bruder lansia? 

Ya itu ya.., apa itu, dengan pekerjaan itu, kadang-kadang 
berjalan lancar. Kadang-kadang terbentur dengan bahan 
pokoknya. Waktu saya pertama kali ke Boro, harga benang 
itu masih tiga ratus ribu, lalu lama kelamaan, sekarang sudah 
jutaan. Setelah pekerjaannya banyak, lalu saya lemburkan. 

Meski terbentur dengan 
kesulitan, Ms tetap 
menjalankan 
pekerjaannya 

IVA1c + N of counteraction 
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Jam enam mulai sampai dengan jam 10 atau sembilan. 
Hasilnya memang banyak, tetapi juga dengan itu harus 
hitung uang lemburnya. Terutama waktu itu pagi hari satu 
meter tenun itu 50, sore hari ya, kira-kira 65 ribu. 

 Jadi hal yang membuat 
bruder senang itu apa? 

Ya, senang itu kalau karyawan dengan banyak hasilnya itu 
dan bahan baku tidak terus-terusan naik. Dan cari benang 
wenter dan obat-obatan itu saya cari sendiri kok ke Solo. 
Dulu dengan sopir tapi kalau sopirnya tidak datang, saya 
sendiri nyetir ke Solo. 

Ms merasa berprestasi 
mengembangkan 
perusahan tenun 

IVA1a + N of achievement 

 Jadi kalau karyawan 
mengerjakan dengan 
baik, itu menyenangkan? 

Ya, kalau hasilnya baik, menyenangkan. Tapi kalau hasilnya 
kurang, ya mencari sebabnya apa? Waktu itu, kalau malam 
harus juga ada nyamiknya. Biarpun malam harus ada 
nyamik, tetapi bagi saya tidak ada masalah. Lalu oleh bruder 
pimpinan tidak jadi menutup karena, makin berkembang. 

    

 Hal lain, yang membuat 
bruder bahagia sekarang? 

Kalau di sini, kehidupan rohani semuanya terjamin, doa 
brevir itu dulu susah cari waktu, sekarang tinggal mau atau 
tidak. Ya, kalau waktu masih kerja demi kebahagian orang 
lain, sekarang kebahagiaan sendiri, yang menjadi tujuan 
sendiri yaitu mati... jadi sebelum meninggal diusahakan 
hidup sebaik mungkin.  

    

 Hal yang membuat 
bahagia itu hidup rohani, 
kenapa? 

Ya karena, ya itu romo sebagai seorang biarawan, 
kerohanian itu sebetulnya harus lebih terjamin daripada 
seorang awam. 

Dan biasanya kalau ada kesulitan tentang keuangan apa itu, 
saya merasa bahwa perusahan  ini dilindungi Maria. Jadi ibu 
Maria akan selalu menolong kalau ada kesulitan. Saat itu 
tiap Sabtu dalam bulan saya selalu misa di Sendangsono. 
Ya, padahal Sendangsono itu, kira-kira enam kilo, waktu itu 
hanya jalan kaki. Tetapi setelah itu dengan mobil dan 
mengajak anak-anak panti. Ada sekitar 10 anak yang bisa 
ikut. Tetapi saya berhentinya sekitar tiga kilo dari 

Ms mengajak anak-
anak untuk 
menemaninya dalam 
membangun hidup 
rohaninya 

Ms merasa aman dalam 
lindungan Santa Maria 
lewat doanya 
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Sendangsono, rumah bruder P., lalu jalan kaki lagi. 

 Hal yang paling 
membuat bahagia 
bruder? 

Yang dapat merasa bahagia itu, dapat memberi kehidupan 
bagi banyak orang. Jadi dapat memberi orang makan. 
Karena disana itu, yang pokok ya mencari duit untuk anak-
anaknya, untuk sekolah. Jadi segi sosialnya menonjol ketika 
di pertenunan itu. 

Ms ikut memenuhi 
kebutuhan dan 
kelangsungan hidup 
orang lain 

IVC1c +++ N of nurturance 

 Jadi bruder, merasa 
sebagai makhluk sosial, 
harus seperti itu? 

Ya, itu lalu waktu 50 tahun hidup membiara, saya 
mengatakan: meski saya bekerja di pertenunan, saya merasa 
seperti Kristus sendiri, karena seperti Yesus membagi roti, 
waktu itu berapa ..., berapa ribu orang boleh makan..., 
demikian juga saya dapat membantu banyak orang untuk 
makan. Dan anak-anak dari orangtua yang bekerja di tenun 
itu banyak yang sekolah sampai S1, kok. 

Ms merasa telah 
memberi makan bagi 
banyak orang 

IVC1c +++ N of nurturance 

 Ada hal yang paling 
menyenangkan? 

Yaitu,yang menenangkan itu, dapat memberi makan orang. 
Itu berarti menghadirkan Kristus bagi orang lain. Jadi hidup 
rohani karyawan juga terpelihara. 

Ms bahagia dengan 
memberi makan orang 

IVC1c +++ N of nurturance 

 Kalau yang 
menyedihkan? 

Kalau saat itu, ketika semua bahan baku selesai. Tapi devosi 
saya kepada Maria, menenangkan saya. Saya devosi kuat 
kepada Maria, ke Sendangsono. Minta diberkati pekerjaan 
saya, karena nanti yang susah bukan saya sendiri tetapi 
semua pegawai. Ya saya waktu itu juga..., saya masih ikut 
angkut ke sana ke sini, tidak hanya duduk di mobil. 

Ms menyerahkan 
pekerjaannya dalam 
lindungan Santa Maria 
dalam doa-doanya 

IVB1c ++ N of sentience 

 Apakah sampai sekarang 
bruder pernah marasa 
gagal dengan idealisme 
bruder? 

Ya itu, kalau ada orang yang, .... pertama ada yang 
berkekurangan waktu itu sering saya tangani. Waktu masih 
mudah, saya sering mengunjungi keluarga-keluarga itu 
melihat susahnya apa? Ya kalau punya uang itu, jangan lalu 
dihabiskan, tetapi disimpan juga untuk biaya sekolah atau 
kebutuhan lain. Jadi saya memberikan pengarahan bagi 
mereka untuk hidup hemat. 

Ms mengarahkan 
karyawannya untuk 
hidup hemat 

IVA1b  N of dominance 
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 Bagaimana pengalaman 
hidup bruder selama 
tinggal di wisma lansia? 

Ya kalau di sini itu, kebanyakan orang muda memiliki 
latarbelakang pendidikan yang lain, lalu ada beberapa orang 
yang menggunakan air dan listrik sebaiknya. Orang yang 
kalau ditegur malah bilang yang bayar kongregasi.., itu 
orang tidak tahu kesederhanaan. Jadi di sini itu, harus 
mempunyai hati yang melihat orang lain..., biar orang yang 
mengerjakan, saya tidak karena itu menurut pikiran orang 
lain. 

    

 Di sini bruder merasa 
sangat bervariasi karena 
gaya hidup, sikap bruder 
bagaimana? Apa yang 
membuat bruder mau 
solider? 

Ya, kalau memang kalau bisa diberi peringatan, ya 
diperingatkan. Tapi kalau tidak....., ya jadinya sifat 
solidaritasnya harus lebih besar... sifat pengampuan itu harus 
lebih besar terhadap sesama. 

Yaitu lalu ingat pada Kristus sendiri. Kristus sendiri karena 
mengampuni orang sampai mati di salib sama juga dengan 
saya mengampuni orang. Jadi sesudah itu, sudah ... sudah 
tidak perlu dipikirkan lagi.... 

    

 Apa pendapat bruder 
tentang lansia? 

Ya..., sebetulnya menjadi lansia itu, penuh penderitaan. Tapi 
kalau saya, saya anggap soal biasa, semua itu ya serahkan  
saja kepada pemberi hidup saja. Tidak usah ada pikiran yang 
aneh-aneh. Ya harus..., ya selama saya masih bisa menolong 
diri sendiri, jangan serahkan kepada orang lain. itu yang 
menjadi prisip saya. 

Ms memandang lansia 
penuh penderitaan, 
tetapi dia berusaha 
menolong dirinya 
sendiri 

IVA1c + N of counteraction 

 Bruder anggap biasa 
dengan lansia dan mau 
melakukan sendiri tanpa 
bantuan, itu apa? 

Ya, waktu saya masih..., ya mandi, lalu sesudah minum, cuci 
sendiri, cangkir apa itu masih saya kerjakan sendiri, karena 
cangkir diberikan orang lain jadi dapat tahan lama. Itu juga 
termasuk keserhanaan. Biasanya kalau tergantung pada 
pegawai lama tidak digosok lalu jadi kuning. Umpama..., 
membersihkan kamar itu di sini hanya paling anu seminggu 
sekali saja, lalu yang lainnya ya disapu sendiri. 
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 Kalau pekerjaan yang 
diminta bantu itu apa? 

Ya..., biasanya tidak ada yang minta pekerjaan dari sini, 
karena mengetahui bahwa di sini bruder umurnya sudah 
banyak lalu menjadi tidak kuat lagi. Ya... itu mereka sendiri 
karena merasa bahwa bruder itu umurnya sudah banyak jadi 
tidak bisa kuat lagi bekerja sendiri....  

Mereka yang mengerjakan sendiri karena merasa masih kuat 
dan tidak meminta orang lain..., yang merasa tidak mampu 
itu yang minta bantuan orang. Saya mintanya hanya sebulan 
sekali. 

Meskipun sudah lansia, 
Ms merasa masih kuat 
dan dapat mengerjakan 
sendiri pekerjaannya 

IVA1c + N of counteraction 

 Ada alasan, bruder tidak 
meminta bantuan orang 
lain? 

Alasannya itu ya, bahwa sebagai seorang bruder, harus apa 
itu, sedapat mungkin sebagai korban menjadi seorang 
biarawan. perasanku tidak semua hal..., ya di sini itu kalau 
mau hidup enak itu, mudah kok..., romo... minta ini minta 
itu dapat. Sebagai orangtua yang juga sudah pernah bekerja, 
diberikan kalau tidak ada... biasanya saya itu diam saja..., 
biasanya saya itu diam saja..., dan tentang makanan itu kalau 
merugikan kesehatan saya, lebih baik saya tidak makan, biar 
orang lain makan. Misalnya saja di sini, kalau bakso itu, saja 
tidak pernah makan kok. Hanya ambil kuahnya saja, seperti 
kuda dikompor, hehehe. Ya..., nggak apa-apa, dari pada 
nanti saya sakit dan melibatkan orang lain... Jadi kalau ada 
pesta itu, ya saya tidak ambil kok yang berbauh daging sapi 
itu. ya ada orang mengatakan ya tidak apa-apa, hanya 
sedikit... kok sama saja. 

Ms tidak mau 
memanjakan diri 
dengan berbadai 
kemudahan yang 
ditawarkan 

IVD2e ++ N of rejection 

 Apakah bruder berpikir 
bahwa menjadi seorang 
bruder haruslah punya 
kualitas khusus? 

Oh, ya... saya itu masih memikirkan begini,... bahwa kalau 
sore atau malam itu harus nyamik.... tetapi tidak pernah...  
kalau sudah makan tidak pernah ambil makanan lagi. 
Mengingat bahwa orang luar itu, tidak ada nyamik kalau 
rekreasi. Dan di sini sudah tahu, kalau rekreasi ada nyamik, 
tidak pernah ditawari lagi. Karena pasti tidak diambil. Tidak 

Ms menolak untuk 
untuk snack meskipun 
teman-temannya yang 
lain makan 

IVD2e ++ N of rejection 
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ambil, kalaupun ambil ya satu untuk esok pagi, ya sudah... 

 Apa bruder merasa 
bahwa semua bruder 
harus melakukan seperti 
itu? 

Ya, tidak..., kadang-kadang kalau ada makanan ya dimakan 
sama yang lain. Kadang-kadang kalau saya ada makanan, 
saya berikan, roti ya apa itu ya saya berikan pada karyawan. 
Karena karyawan tidak punya roti seperti yang mereka 
makan itu. 

Ms membagikan 
makannan kepada 
karyawan 

IVC1c +++ N of nurturance 

 Bagaimana perasaan 
bruder setelah menjadi 
lansia dan tinggal di 
komunitas lansia? 

Ya... karena di sini itu banyak makanan yang enak, kalau 
sisa tidak pernah diberikan pada karyawan tapi dibuang. 
Lalu saya pikir, kenapa tidak diberikan saja kepada orang 
lain...., saya memang pernah memberikan kepada karyawan, 
tapi dicari lalu ya.., tidak mau memberi lagi karena dicari... 
padahak konstitusi juga sudah mengatakan itu, ya saya sakit 
hati kalau melihat begitu, harus memperhatikan orang yang 
kekurangan seperti dikatakan konstitusi. 

Ms membagikan 
makannan kepada 
karyawan 

IVC1c +++ N of nurturance 

 Bisa ceritakan 
perbandingan kondisi di 
sini dengan kondisi di 
luar komunitas lansia? 

Sebelum waktu pensiun itu, semuanya harus bekerja, tetapi 
sesudah pensiun malah semuanya terjamin, ya itu yang 
menyebabkan saya ingat bahwa orang lain tidak pernah 
makan roti seperti yang saya makan ini, maka saya ingin 
memberikan kepada orang lain. Saya tak makan tidak apa-
apa toh saya sudah banyak makan macam ini. 

Ms memberikan makan 
roti kpada mereka yang 
tidak punya 

IVC1c +++ N of nurturance 

 Tapi orang luar, para 
bruder muda kan bisa 
berpikir bahwa bruder 
lansia harus ditolong? 

Ya pikiran saya, lebih baik... ya romo karena seorang awam 
meskipun sudah tua, yang anuh loh yang tidak kelas atas 
loh, yang kelas menengah ke bawah biarpun sudah tua, 
masih bekerja. Ya.., di sini kalau sudah pensiun, semua tidak 
bekerja lagi tapi semuanya sudah terjamin, tetapi orang 
awam tidak bisa, kalau biarawan semuanya tercukupi dari 
kongregasi. 

    

 Bruder pensiunnya 
kapan? 

Kalau saya sampai sekarang tidak mendapat pensiun, karena 
tugas saya itu beda dengan bruder lain yang di kantor atau 
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sekolah. 

 Ya, maksudnya 
pembebastugasan dan 
harus masuk ke wisma 
lansia? 

Oh..., kalau saya masuk di sini dalam usia 70 an lebih. Jadi 
pada tahun 2002 itu, umur saya sudah 70 di rumah sakit. 
Jadi setelah strok lalu masuk ke sini. 

Sebetulnya daripada saya pindah di lain-lain tempat, tetapi 
setiap kali saya memberikan pengalaman saya ke Boro 
untuk memberikan pengalaman saya selama bekerja di sana 
untuk orang yang menggantikan saya. Saya minta itu, tapi 
malah dipindah ke Salatiga dan kemudian ke sini. 

    

 Kemudian menerima 
dipindah ke wisma ini? 

Di sini saya sudah pasrah, ya sudah memang semua itu 
kehendak pimpinan yang mengatur hidup saya. 

Ms pasrah terhadap 
kehendak pimpinan 

IVC2a +++ N of abasement 

 Apa masalah yang 
menurut bruder, kalau 
kesulitan bersama sering 
dihadapi dan bagaimana 
cara mengatasinya? 

Tidak...... 

Ya sebetulnya dalam kesulitan itu, diterima apa adanya, jadi 
ada lagi. Karena konsekwensinya hidup dengan orang lain... 
mengikuti irama...,  ya perbedaan itu masih ada... 

Ya perbedaannya tentang menjalankan tugas sebagai 
seorang biarawan... itu ya harus dimaklumi..., umpamanya, 
jam lima harus ada di kapel, doa bersama, tapi biasanya 
terlambat ya sudah.... yang pokok itu, saya sendiri 
bagaimana? Apakah juga ikut-ikutan atau punya prinsip 
sendiri. Jadi mengatasinya membangun prinsip sendiri. 

Ms merasa 
konsekwensi hidup 
dengan orang lain 
adalah mengikuti irama 
bersama orang lain  

IVC2a +++ N of abasement 

Jumad, 08 April 2011, 08.00-09.15 WIB 

 Apa saja yang menjadi 
kesibukan dan 
minat/hobi bruder selama 
ini sebagai seorang 
lansia? 

Ya..., sebetulnya di sini ini..., yang lansia-lansia itu tidak 
memiliki kewajiban bekerja, tetapi memilih sendiri. Dan 
saya memilih tanam-tanaman. 

Ya... itu sebetulnya saya menanam tanaman yang harganya 
mahal-mahal. Ya.., yang memberi uang itu adalah orang 

Ms memperoleh uang 
dari orang lain 

IVC2b ++ N of succorance 
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yang sering menyuruh pegawainya kemari. Ya saya tanam 
klengkeng itu harganya sampai 300 ribu loh..., lalu saya 
tanami petai cina itu, katanya biar untuk lauk.... 

Ya itu tentang kesibukan saya. Sekarang kalau sore hari 
tidak hujan, maka saya pagi harinya menyiram tanaman. Itu 
tidak perlu diperintah, tapi tanaman itu semacam makhluk 
hidup juga butuh air, tapi tidak bisa minta, dari orangnya 
yang harus memperhatikan... 

Ya, seperti klengkeng itu lah, bruder M pernah bertanya..., 
tapi sekarang itu banyak tukang, jadi mereka petiki dan 
makan. Mereka makannya juga sehari tiga kali, gajinya juga 
berapalah... maka saya biarkan saja. Sekarang jambu yang 
romo ikut ambil itu juga sudah besar dan dipupuki terus. 
Saya beli dan uang itu diperoleh dari orang yang sering 
membantu ke sini. Juga bangunan-bangunan di sini juga 
sering diperhatikan terus... 

 Apakah minat hobi 
tanam-tanaman ini sudah 
dimiliki sejak kecil, 
sebelum menjadi bruder? 

Ini..., sebetulnya hoby saya itu hanya kebetulan saja. Saya 
kebetulan bertugas di Kalimantan itu harus mengerjakan di 
bidang pertanian maka saya belajar sendiri bagaimana cara 
menanam, jadi semua itu otodidak, itulah seperti di 
Kalimantan itu saya menanam kopi, sebelum saya pindah ke 
Jawa itu. Kalau tentang pekerjaan itu, ada seorang bruder 
yang rekreasi saja tidak pernah, katanya sakit. Ya kalau saya 
mengeluh sakit juga bisa, ya hanya yang enak saja, mau 
dilayani tetapi tidak ada artinya, kesannya seperti robot saja. 
Jadi menjadi..., senang, jadi tidak ada paksaan. Jadi harus 
memelihara tanaman dengan senang hati. Jadi tanaman yang 
ada di sini juga tidak ada yang memerintah untuk 
dikerjakan, termasuk provinsial. Dan kalau ada uang, ya 
saya juga minta tolong dibelikan sesuatu. Biasanya juga saya 
minta sama br H. Termasuk duit juga saya gunakan dari bu 
I, untuk membeli pupuk dan sebagainya. Jeruk besar itu saja 
sudah berapa? Ya..., saya di sini tanamnya bukan untuk diri 
saya sendiri, tetapi siapapun boleh makan. Jadi kalau saya 

Ms belajar menanam 
dan merawat tanaman 
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tanam untuk saya sendiri ya untuk apa? Ada yang saya 
nikmati, tetapi ada juga yang banyak orang makan. Ya..., di 
Boro itu, baru setelah saya pergi lalu banyak berbuah. Saya 
sampai pindah ke Muntilan terus ke Salatiga itu, ya sekarang 
durian sudah berbuah.., waktu itu saya masih boleh makan 
durian, tetapi sekarang sudah lebih dari 15 tahun saya tidak 
boleh makan karena mengandung alkohol. Ya tiap tahun 
rambutan itu berbuah. Ya ada bruder mengatakan, melihat 
rambutan yang ada rasanya ingin memberikan kepada orang 
lain, ya saya pikir, tetapi mereka tidak memikirkan 
bagaimana susahnya menanamnya pertama kali. Waktu itu 
saya masih kuat, jam tiga itu sudah bangun dan memikul itu, 
mikul isi septitank itu untuk nyiram, untuk tanaman menjadi 
baik. Dan itu semua tidak ada yang menyuruh, atau 
memerintah, hanya ditulis, saya senang menanam. Seperti di 
Boro waktu itu seperti padang gurun, tetapi setelah saya 
masuk, semuanya menjadi berubah. Waktu itu saya tanami 
apokat itu berbuah lebat, atau kedondong itu. Waktu itu 
banyak buah dan itu dikhususkan untuk anak-anak asrama, 
tetapi sayang waktu itu anak-anak tidak pernah diberikan. 
Lalu dukuh itu juga berbuah baik, sehingga dibawa sampai 
ke sini untuk makan dukuh itu. Ya itu romo, tinggal saya 
dimana-mana tentu ada tanaman buah. Jadi yang menempati, 
yang juga tentu senang, karena ada buah. Wong..., waktu itu 
di Boro, kalau makan buah saja harus beli, padahal di desa. 
Waktu dulu ada rambutan yang enak, tetapi kemudian tidak 
berbuah. Maka gantinya saya menamai rambutan sampai 
duapuluh lima batang. Di sini, saya mau nanam tetapi 
lahannya sudah penuh. Ada orang mengatakan bahwa saya 
tidak senang ini, karena sakit. Saya kira tidak, karena kita 
harus memikirkan juga orang lain, tidak hanya diri sendiri. 
Jadi ada durian, dukuh, rambutan. Nah.., di sini ini seperti di 
Boro itu, saya menanam tidak hanya untuk diri sendiri tapi 
untuk semua orang yang tinggal di sini. Jadi mesti 
memikirkan juga orang lain, daripada hanya untuk diri 
sendiri. 

Ms memberi makan 
kepada orang lain 
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 Kenapa kok, bruder 
mengatakan harus 
memikirkan orang lain? 
Apa ada sesuatu pikiran 
di balik itu? 

Ya kalau tidak memikirkan orang lain, ya tidak perlu susah-
susah untuk menanam. 

Ya.., itu ya membuat orang senang to... merasa kemauannya 
dituruti karena ingin makan buah sendiri, jadi senang. Nah.. 
seperti di sini itu, katanya memperhatikan orang yang 
kekurangan atau orang miskin itu, di konstitusi juga ada 
tetapi kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, 
berkeberatan itu bertentangan dengan kehendak dan pikiran 
saya toh. Konstitusi itu baik untuk didengarkan tetapi 
sepertinya tidak pernah dilaksanakan. Saya juga tidak semua 
yang baik itu saya makan, lebih baik berikan kepada orang 
lain. Loh itu, bruder-bruder itu makannya lebih baik dari 
pada orang luar, kok. Dan saya tidak mempunyai keinginan 
supaya orang lain lebih dekat dengan saya, tidak seperti itu, 
tetapi bagi saya apa yang diterima cuma-cuma, harus 
diberikan juga cuma-cuma. 

Ms bangga bisa 
membuat orang lain 
senang 

IVA2b ++ N of exhibition 

 ..., ah apakah bruder bisa 
menceritakan minat 
bruder sebelum menjadi 
seorang anggota religius? 

Ss... sebetulnya yang dikatakan hobby itu  tidak ada. Waktu 
itu sebetulnya saya terpaksa, karena melihat situasi 
setempat. Saya sukanya, waktu itu sebetulnya adalah 
berternak. Dan waktu itu saya beternak ayam  itu loh. 
Memelihara ayam untuk membantu asrama, dan terutama 
anak-anak yang waktu itu dikatakan kurang gizi. Lalu bruder 
P bertanya, kalau kamu memelihara ayam bagaimana? Jadi 
harus seminggu dua kali anak-anak itu makan telur. Jadi 
karena situasi. Sebelumnya saya tidak tahu pelihara ayam. 
Dari pertukangan dibentuklah panitia, lalu saya memulainya 
waktu itu. Pertama kali saya mencoba seratus ekor. Waktu 
itu banyak orang menjual chiken itu dan saya beli lima 
puluh ekor dan semakin banyak saya beli. Dan itu yang agak 
tahan penyakit. Lalu ada orang yang menawari saya 
membeli, ayam pedaging browler. Itu saya mendatangkan 

Ms mampu mengubah 
situasi asrama menjadi 
lebih baik 

IVA1a + N of achievement 



  231

sampai seratus ekor sampai kira-kira dua ribunan. Jadi anak-
anak asrama itu, tidak hanya makan telurnya, kadang-
kadang juga makan dagingnya. Dan itu semua tidak usah 
membeli, dan karena yang memelihara itu anak-anak sendiri 
kok, yang kesulitan membayar uang asrama. Dan, bagi saya 
yang penting itu kamu datang untuk belajar. Tetapi kalau 
semua tergantung pada orang lain, maka saya berkata 
apakah kamu senang kalau hidupmu tergantung pada orang 
lain? Kalau tidak, kalau mau bantu, di sini ikut beternak, 
bertani. Maka kalau kamu sanggup, semuanya dikerjakan 
seperti pekerjaan sendiri. Yang pokok itu kamu, esok bisa 
bekerja sebagai seorang guru. Itu mulanya saya punya hobby 
berternak.... Dan setiap minggu, ada orang yang datang 
membeli ayam browler itu. Setelah menghitung itu semua, 
asrama itu tidak memerlukan bantuan dari DP lagi, sampai 
selama saya di sana enam tahun. 

 Apa saja yang menjadi 
keberhasilan dan 
kegagalan bruder selama 
ini? 

Kalau..., di sini itu ya... membandingkan dengan dulu masih 
aktif itu agak sulit, karena terbentur pada lahannya yang 
sempit. Di sini saya merasa kalau hidup tidak ada pekerjaan 
itu, merasa bosan. Jadi untuk mengisi waktu supaya tidak 
bosan, maka saya nanam-nanam. 

    

 Hal-hal yang menjadi 
prestasi bruder? 

Ya..., itu seperti di Van Lith itu, hasilnya dapat menolong 
orang lain yang tiak dapat meneruskan sekolah sampai tamat 
dan mendapat pekerjaan sebagai guru. Lalu di Boro itu, 
tanaman pohon buah-buahan itu berhasil, lalu membuat 
orang menjadi senang. Dan itu merupakan kepuasan 
tersendiri, karena hasilnya tidak hanya dinikmati sendiri, 
tetapi orang lain juga menikmati. 

Ms dapat menolong 
orang lain dari 
pekerjaannya 

Ms puas karena dapat 
membantu orang 
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 Apakah ada hal yang 
bruder rasakan sebagai 

Kalau..., dikatakan kegagalan sama sekali itu tidak ada. 
Tetapi kalau bekerja sulit-sulit..., itu ya terbentur pada 
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kegagalan? situasinya, itu seperti di kalimantan itu, penduduk asli waktu 
itu cenderung tergantung pada hasil hutan. Waktu itu kalau 
makanan pun dicari saja ke hutan sudah mendapatkannya. 
Seperti sekolah saja sulit. Waktu itu menurut mereka 
ngapain sekolah sulit-sulit, harus membayar, dimarahi guru 
lagi. Itu romo, mereka itu hanya menjual buah-buahan hutan 
atau kayu hutan..., alasannya.... waktu itu saya datang, orang 
Dayak itu memegang cangkul saja sulit. Wong saya nanam, 
di waktu saya memegang cangkul, tidak ada yang mau 
megang. Kalau disuruh membersihkan, ya semua dicabuti 
harus bersih. 

 Jadi itu dilihat sebagai 
salah satu hal atau 
pengalaman kegagalan... 

Hemm... ah.., jadi kalau saya bilang harus begini, tapi orang 
disana itu, ya buat sendiri.... ya kalau tanam puhung itu, 
orang disana itu dipotong-potong lalu langsung tanam..., ya 
kalau di sini harus dibiarkan dulu, lalu dipotong, terus 
ditanam. 

    

 Bruder berbuat apa, 
melihat situasi itu? 

Ya..., dengan kesabaran dan dalam hati tidak lalu marah-
marah. Ya dapat dimaklumi. Kebiasaaan orang di sini 
begini, ya sudah. Tapi tidak boleh berhenti di sini. Waktu itu 
kalau mereka belum melihat hasil, mereka tidak akan ikut, 
tapi waktu itu loh. Ya, sekolah saja hanya membayar berapa, 
250 rupiah, itu saja masih dianggap berat kok, tapi kalau 
mau mabuk-mabukan, membeli tuak apa itu berapa saja 
dibayar. 

    

 Kalau tentang kegagalan 
itu apa, bruder? 

Nah..., kalau kegagalan itu tentang rohani romo. Waktu doa 
kok.. rasanya kering. Itu berdasarkan perasaan... kalau dulu, 
berdasarkan kemauan jadi perasaan kering itu hilang. Nah..., 
sekarang itu berjuang bagaimana berdoa dapat menghilang 
perasaan itu. 

Ms merasa tenang dan 
nyaman lewat berdoa 

IVB1c ++ N of sentience 
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 Apa usaha bruder untuk 
mengatasinya? 

Nah..., itu tidak boleh berhenti. Hanya bisa di atasi dengan 
berdoa terus, karena berdoa itu perlu bagi seorang biarawan. 

    

 Bruder mengatakan 
bahwa doa itu penting, 
maksudnya apa? 

Kalau tentang doa itu, ya untuk menghilangkan rasa bosan 
itu. karena pentingnya doa, itu banyak orang akhirnya 
meninggalkan kongregasi kok kalau kurang berdoa. 
Sebabnya ya itu karena tidak mau berdoa itu. Itu juga, 
orang-orang santo santa itu doanya tidak selalu senang. 
Kadang-kadang kering, bosan tetapi dijalankan terus 
sehingga menjadi kewajiban diri untuk berdoa. Seperti doa 
kerasulan doa kerasulan setengah dua belas itu, pertama kali, 
berat, tetapi makin lama dirasa sebagai keharusan kalau ada 
orang-orang yang membutuhkan doa dalam kesulitan, jadi 
untuk menolong orang lain. 

Ms berdoa untuk 
membantu orang lain 
keluar dari 
kesulitannya 

IVB1c ++ N of sentience 

5 Keadaan lingkungan subyek 

 Masalah apa yang 
dirasakan dan timbul dari 
kongregasi? 

Nah... ini di lingkungan di sini, sebetulnya ya... tapi kalau 
menyadari bahwa saya dikatakan sebagai orang yang 
invalid, kurang sehat... ya... dengan senang hati. Apa, tidak 
perlu bekerja seperti dulu, ah... ini atas anugerah dari 
kongregasi.  Jadi kalau ada bruder yang mau bergerak kalau 
ditolong orang lain. Kalau saya tidak. Kalau saya masih 
mampu bekerja sendiri, ya kesadaran saya sendiri. Kalau 
orang awam itu, masih banting tulang untuk menghidupi 
keluarganya. 

Ms menolak bantuan 
orang lain untuk hal 
yang masih dapat 
dilakukan sendiri 

IVD2c ++ N of rejection 

 Apakah bruder merasa 
terbatas/dibatasi dalam 
beberapa pekerjaan 
bruder? 

Tidak.., saya merasa tidak terbatas, karena semua yang saya 
lakukan itu dengan senang hati. Jadi tidak merasa dibebani. 
Umpama saja, kalau saya mau malasan-malasan tidak ada 
orang yang akan mengatakan malas. Jadi semua dikerjakan 
dengan rasa kesadaran. Seperti saya paling jam tiga itu 
sudah bangun. Lalu saya olahraga dan jalan-jalan nanti kira-
kira setengah enam, eh kok setengah enam, setengah lima itu 
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sudah mandi dan jam lima itu sudaj di kapel, sempat beroda 
bersama. 

 Tapi, ritme hidup itu 
berbeda kan bisa ganggu, 
apa ada kesulitan? 

Itu, kalau ada orang yang tidak dapat datang pada waktunya, 
ya biarkan saja. Tapi yang penting itu saya datang pada 
waktunya. Kerena bagi saya mungkin orang tidak butuh, tapi 
bagi orang lain, mungkin mereka butuh saya datang ke kapel 
itu. 

    

 Bagaimana perasaan 
bruder tinggal bersama di 
komunitas lansia? 

Ya..., tentu ada sukanya dan ada dukanya. Sukanya ya itu, 
kalau jam-jam tertentu dapat dilaksanakan. Dan memang ada 
banyak bruder kok, di sini kok seperti hanya menjalankan 
kehendaknya sendiri, tapi biarkan orang lain begitu, asal 
saya tidak ikut-ikutan. Seperti umpama, pagi atau siang 
bersamaan itu seperti jam sebelas itu doa bersama. Setelah 
makan mau tidur ya terserah. Kalau saya tidak dapat. Kalau 
saya baru tidur jam 1 itu istirahat, sebelum jam tiga sudah 
bangun, lalu ke kapel untuk merenungkan tentang 
kesengsaraan Kristus, jam tiga itu Kristus wafat, dan itu 
semua saya lakukan sejak di Novisiat. Dan saya bawa 
sampai sekarang, sampai tua. Karena saya pikir Kristus 
wafat pada jam tiga sore. Maka saya adakan renungan 
pribadi. 

Ms membiarkan dan 
tidak mengkritik orang 
yang melakukan 
kesalahan 

 

 

Ms mengalami 
kenyamanan dalam 
panggilannya lewat 
merenungkan 
penderitaan Kristus 
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N of sentience 

 Ya, kalau pengalaman 
dukanya kira-kira bisa 
diceritakan? 

Ya..., kalau tidak dapat melakukan itu semua dengan baik. 
Lalu tanya diri sendiri, saya ini sebab apa, tidak berdoa, 
berekreasi, itu sedapat mungkin saya usahakan dapat hadir, 
ya mungkin ada orang lain yang menghendaki kehadiranku. 
Ya, kehadiranku ikut apa itu, ikut dalam suasana rekreasi 
tidak hanya duduk sambil ngantuk sampai selesai, tapi harus 
aktif..., kalau ada orang berbicara, ya tahu. Dan juga kalau 
ada orang yang membutuhkan, ya dijawab dengan tepat. 

Ms memaksakan diri 
untuk hadir karena 
merasa orang lain 
membutuhkannya 

IVC2a +++ N of abasement 
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 Kira-kira menurut 
bruder, sarana atau 
fasilitas apa yang 
dibutuhkan saat ini 
sebagai lansia di 
komunitas? 

Bagi saya itu..., semua belum penting, romo. 

Ya karena saya masih dapat sendiri. Kalau br E itu, masih 
minta supaya ada alat untuk jalan. Sebetulnya dia bisa jalan 
sendiri Itu semua membuat orang menjadi malas. Kalau saya 
dikatakan supaya pakai tongkat, ya sampai sekarang saya 
tidak mau. 

    

 Apakah ada fasilitas lain 
yang dibutuhkan? 

Bagi saya tidak..., belum membutuhkan. Umpamanya 
tentang makanan-makanan, ya kamu harus makan ini, itu. itu 
merk anline itu, saya tidak pernah minum. Untuk orangtua 
ya saya tidak pernah minta dan tidak pernah minum-
minuman. 

Ms menolak 
menggunakan tongkat 
meski berjalan 
bungkuk 

IVD2c ++ N of rejection 

 Apa yang menurut 
bruder, ideal dibutuhkan 
oleh lansia? 

Ya..., itu juga banyak orang kalau sudah lima puluh plus... 
harus minum susu anline itu. ada yang kalau merasa tidak 
perlu, ya tidak usah. Ada yang memakai milk itu, ini...., 
kalau saya, kalau belum membutuhkan ya jangan ikut-
ikutan. Ada milk ini, ada milk itu? Padahal saya pikir, dulu 
waktu kecil hanya pakai tajin, saja. ..... Sekarang ikut-ikutan 
minum milk dan sehat. Ya kalau sehat itu, Tuhan yang 
menghendaki, maka diterima dengan senang hati saja. 

Ms menolak minum 
susu meski kondisi 
fisik membutuhkannya 

IVD2c 
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N of harmavoidance 

 Hal apa yang menarik 
dari komunitas ini? 

..., kalau sebagai manusiawi tidak ada yang menarik, karena 
itu lalu menyadari diri sendiri bahwa saya sebagai bruder 
saya tidak mampu mengerjakan apa-apa lagi yang dulu 
dapat saya kerjakan. Jadi sudah, diterima saja. 

Ms menerima saja 
keadaannya apa adanya 
karena merasa tidak 
bisa apa-apa lagi 

IVC2a +++ N of abasement 

 Kok bruder, bisa katakan 
tidak ada yang menarik, 
apa ada alasan lain? 

Ya itu, romo... yang pokok itu, dulu dapat mengerjakan dan 
ada pertanggungjawaban. Sekarang tidak. 

    

 Jadi harus ada tantangan? Ya..., kalau di sini memang benar, tidak ada tantangannya. 
Kalau dulu harus memikirkan keuangan, para pekerjanya, 
sehingga rumah tangganya menjadi tenang, aman. Tapi ya di 
sini, seperti kalau ada malam hari itu, kalau ada snack saya 
tidak mengambilnya meski enak. Ya..., tidak apa-apa. 

Ms tidak mau 
mengambil snack 
meskipun ada jatah 
yang dipersiapkan 

IVD2c ++ N of rejection 
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Seperti hari Kamis itu, ada snack, ya macam-macam tapi 
saya tidak pernah ambil. 

 Dan hal apa yang 
membosankan dari 
komunitas ini? 

Yang membosankan itu, melihat seorang bruder kok 
sepertinya ya, mau melakukan kehendaknya sendiri. Ya, itu 
kok kadang-kadang melihat itu tidak senang. Yah.., 
kelihatannya suci-suci.... ya.. 

    

 Kelihatan suci-suci, 
maksudnya? 

Iya..., itu mengerjakan sesuatu yang sebetulnya mengerjakan 
sesuatu yang tidak dikehendaki, tapi karena orang lain ada 
lalu ikut-ikutan melakukannya. Seperti berdoa rosario, tidak 
pernah, tetapi karena ada orang yang berdoa rosario lalu dia 
ikut berdoa. Itu hanya umpama saja. 

Ms menghayati 
panggilannya dengan 
berdoa rosario 

IVB1c +++ N of sentience 

6 Interaksi dengan orang lain 

 Bagaimana hubungan 
bruder dengan pemimpin 
kongregasi? 

Ya itu, hubungannya baik romo. Dengan..., pimpinan dan 
juga dengan bruder yang lain. Tetapi saya ini loh... kalau ada 
apa-apa lebih baik diam. Tidak usah bicara.ya..., 
memperhatikan semua apa yang dibutuhkan pimpinan. 
Umpama dalam makan, apa yang dibutuhkan pimpinan ya 
sedapat mungkin dilayani. Tidak ada hubungan tertentu 
dengan pekerjaan-pekerjaan, romo. 

Ms melayani apa yang 
dibutuhkan 
pimpinannya untuk 
makan 

IVC1c +++ N of nurturance 

 Bagaimana hubungan 
dengan pemimpin rumah 
atau komunitas? 
Maksudnya? 

Ah..., pemimpin komunitas itu ya... kadang-kadang, tapi... 
ya.. di sini itu tidak ada pemimpin komunitas, kok. 

Iya..., di sini itu kadang-kadang yang bertanggungjawab itu 
siapa? Kalau sakit, ya bruder Sl. Tapi sekarang br H itu 
sebagai pimpinan komunitas, tapi ya... baik relasinya. Kalau 
izin untuk keluar, ya izinnya juga dengan br H dulu. 

    

 Apakah ada hal yang 
bermasalah dalam relasi 
ini? 

Tidak...     

 Bagaimana hubungan 
dengan sesama bruder 

Saya...,  ya itu romo... mempunyai prinsip tiap orang itu 
lain-lain, jadi sedapat mungkin dapat menyesuaikan diri. 
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lansia? Yang satu senang itu, yang lain senang itu.... 

 kalau dengan perawat 
atau pendamping di 
tempat ini? Dapat 
dijelaskan? 

Kalau dengan perawat ya.. hubungan itu ya seperti biasa, 
romo.... 

Ya..., seperti biasa itu, ya kalau tidak perlu dibantu yang 
dikerjakan sendiri. Karena orang itu bekerja sungguh-
sungguh. Dan bekerja tidak pernah libur...Ya, dapat 
menghargai orang lain... 

    

 Bagaimana hubungan 
bruder dengan orang-
orang di luar kongregasi 
dan komunitas? 

Relasi dengan orang lain itu, saya ya, berterima kasih karena 
ada orang yang masih menghargai saya. Lalu saya, tidak lalu 
pada orang yang menghargai itu minta supaya 
diistimewakan, tidak. Jadi tidak seperti saya, ya misalnya bu 
I itu memperhatikan saya seperti ketika saya waktu di rumah 
sakit itu. Tetapi tidak harus makan sendiri, saya kadang-
kadang membagikan juga yang lain menikmati. Misalnya br 
A itu, kadang-kadang kalau saya dapat makanan dari 
Jakarta, ya saya menyimpan lalu memberikan dia yang 
makan. Ya saya kira dia jarang makan, karena sibuk dengan 
tugas, maka saya bagikan makan yang dari Jakarta itu. Dan 
seperti pakaian apa itu, saya memang diberikan tetapi saya 
tidak pernah minta, karena saya kira orang lain, juga lebih 
membutuhkan dari pada saya. Ya itu yang mengirim itu, bu 
I. Tapi saya tidak minta. Mengingat tentang saya ini sudah 
mengucapkan kaul kemiskinan kok, orang lain harus hidup 
miskin, semua harus dipenuhi ya seperti itu saya tidak mau. 

Ms merasa senang 
karena diperhatikan 
kebutuhannya oleh 
orang lain 

 

Ms membagikan juga 
pemberian orang 
kepada rekan-rekannya 

Ms menerima 
keadaannya karena 
sudah mengucapkan 
kaul 

IVC2b 

 

 

 

IVC1c 

 

IVC2a 
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+++ 
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N of succorance 

 

 

 

N of nurturance 

 

N of abasement 

Sabtu, 09 April 2011, 08.00-08.45 WIB 

7 Cita-cita atau harapan yang ingin dicapai 

 Apa cita-cita atau 
harapan bruder sebagai 
seorang lansia? 

Ya...., yang saya usahakan yaitu sebagai bruder yang baik, 
mentaati semua yang tertulis dalam konstitusi, mencoba 
hidup lebih baik lagi, karena dari pada dulu masih aktif. 
Karena dulu masih memikirkan macam-macam hal, 
sekarang sudah tidak banyak pikir lagi..., semua sudah 
selesai, tinggal memperbaiki keadaan ketika saya masih 

Ms merasa bahwa hal 
pokok dalam hidupnya 
adalah mentaati apa 
yang sudah digariskan 
dalam kongregasi 

IVC1b ++ N of deference 
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aktif. Lalu hidup lebih tekun, terfokus sebagai seorang 
biarawan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik 
memberi teladan bagi yang muda. Ya..., (menunduk agak 
lama) ini sebagai persiapan untuk menghadapi panggilan 
yang terakhir. Jadi sedapat mungkin hidup sesuai dengan 
apa yang digariskan oleh kongregasi. 

 Apa maksudnya ingin 
memberikan teladan bagi 
yang muda? 

Ya itu, dalam pekerjaan itu, tidak perlu disuruh apa yang 
harus dikerjakan. Ya seperti membersihkan kamar mandi, 
menguras kamar mandi, ya tiap dua minggu saya kuras. 

    

 Panggilan terakhir, 
gambarannya? Kenapa? 

Panggilan terakhir itu ya..., meninggal... ya..., banyak orang 
menghadapi kematian, tidak ada persiapan. Matinya juga 
agak sulit dengan pola yang macam-macam. Jadi sedapat 
mungkin, kalau sudah pada waktunya dipanggil, semuanya 
selesai, jadi tidak ada macam-macam, seperti ada yang 
berteriak-teriak karena takut. Jadi kalau dikatakan bahwa 
hari terakhir harus menghadap Tuhan 
mempertanggungjawabkan segala perbuatan semasa hidup 
itu... Ya itu apa yang sekiranya dulu karena sibuk dengan 
pekerjaan, juga banyak hal seperti doa itu cepat-cepat selesai 
lalu sekarang, doa dapat dikenyami, lalu ... bagaimana. 
Karena seperti direnungkan. Waktunya banyak, dan tidak 
seperti dulu harus cari bahan, sekarang itu tidak perlu dicari, 
semuanya sudah disediakan. Dulu kadang-kadang di antar 
sopir, kadang-kadang sopir sendiri. 

Ms menolak hal yang 
tidak disukai yang 
berhubungan dengan 
rasa sakit di masa tua 

IVD2b + N of harmavoidance 

 Bruder merasa dulu 
terlalu banyak sibuk 
mengurus orang lain? 

Ya..., biasa. Pokoknya orang yang diserahkan itu, 
kehidupannya lebih baik gitu loh, romo. Jadi kalau umpama 
ada kekurangan-kekurangan itu, di sini harus mencari 
supaya semua terlaksana. Misalnya kalau meter itu tidak 
ada, lalu orang yang membutuhkan meter itu menjadi 
nganggur, maka harus dicari supaya terpenuhi, sehingga 
orang bisa bekerja. Dan harus bisa mengerjakan apa yang 
dapat dikerjakan. 

    

 Apakah dulu ada Ya dalam waktu doa masih memikirkan banyak hal, Ms mengantar dan 
melayani orang lain 

IVC1c +++ N of nurturance 
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pengalaman bruder kalau 
sudah sibuk dengan 
peekerjaan lalu 
pengalaman rohani 
ditiadakan? 

misalnya esok harus apa dsbnya. Apa yang tidak ada, harus 
diadakan. Jadi pergaulannya menjadi lebih luas, karena 
seorang haji ya..., kenal saya sebagai bruder. Ia adalah 
seorang insinyur yang kebetulan juga punya usaha tenunan. 
Jadi itu saya..., semacam saudara sendiri, meskipun di sana 
dia tahu bahwa saya seorang biarawan, dan kalau datang, 
saya ajak ke bruderan, kalau mau minum, saya ambilkan 
minum, dan duduk di refter itu, lalu tidak menjadi canggung. 
Dan itu berlaku lama, sekitar tiga tahunan. Jadi setiap bulan 
itu, memberi, mengantar benang itu bisa tiga ball. Karena 
dia pergaulannya juga luas dengan orang-orang yang 
bertugas di pertenunan, baik tradisional maupun dengan 
mesin. Kalau dia mengalami kesulitan, misalnya mencari 
benang itu sulit dan saya mencari sendiri tidak pada orang 
itu, tetapi saya mencari di luar, sehingga ada perbandingan 
harga. Misalnya kalau di sana empat juta, kok di pasar 
klewer kok, empat juta kurang seperempat, ya saya bilang, 
jangan dikirim dulu, saya ambil sendiri pasar klewer Solo. 
Jadi sedapat mungkin orang-orang yang, ya karena menjadi 
tanggungan saya itu orang 65 itu belum termasuk keluarga 
dan anak-anaknya. 

untuk minum dan 
istirahat  

 Bagaimana usaha bruder 
untuk mencapainya? 

Yang..., saya buat ya itu... tentang pekerjaan, tidak usah 
disuruh, ya diperintah. Dan tentang hidup rohani, dapat 
diusahakan supaya terlaksana dengan baik. Supaya tidak 
dikejar-kejar waktu. Kalau mungkin renungan itu bisa 
sampai setengah jam, tapi karena tergesa-gesa lalu hanya 10 
menit udah habis. Ya, karena masih memikirkan banyak 
pekerjaan. Kalau sekarang tidak... bangun tidur, jam lima ke 
kapel, sesudah misa makan pagi, semua sudah lebih teratur 
daripada waktu masih aktif dulu. 

Ms merasa nyaman 
dengan menghayati 
hidup rohaninya 

IVB1c ++ N of sentience 

 Perlu ada yang 
mendukung? 

Ya mendukungnya itu lebih-lebih di komunitas yang saya 
diami itu, bruder-brudernya mendukung. Harapan saya para 
bruder mendukung apa yang saya kerjakan. Kadang-kadang 
rasanya tidak enak. Dan di komunitas itu, kesulitan selalu 
ada misalnya umur tidak sama, pendidikan yang tidak sama 
dari keluaran ya dari sekolahan yang tidak sama juga, yaitu 
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di sini itu mau kerja terserah, mau keaktifan untuk kesehatan 
itu terserah. Ya.. itu mengisi waktu, supaya waktu itu tiap 
hari menjadi lama supaya diselingi pekerjaan. 

 Waktu tidak akan 
menjadi lama, kenapa? 

Ya..., itu kalau tidak bekerja, mengerjakan sesuatu rasanya 
waktu malam itu lama sekali. Jadi setiap harinya itu, waktu 
itu nanti tidak terlalu lama, jadi waktu yang renggang itu 
saya isi dengan bekerja. Sayangnya menulis itu, sudah 
susah, sulit. Dan itu saya sudah bicarakan dengan bruder, 
kalau evaluasi kalau tulis itu saya sudah susah. 

    

 Apa bruder merasa lama 
itu berhubungan dengan 
masa hidup bruder yang 
sudah lansia? 

Ya..., kalau umpama satu hari itu hanya duduk terus, lalu 
tidak, ya kalau ada koran lalu saya membaca koran. Ya..., itu 
satu hal yang dapat menjadi sumber informasi, saya tahu 
tentang dunia luar. sehingga kalau mendengar orang lain 
omong itu bisa nyambung juga. 

Ms mengetahui banyak 
informasi dari luar 
lewat kegiatan 
menmbaca 

IVA1e ++ N of understanding 

 Apakah bruder merasa 
bosan kalau tidak 
bekerja? 

Ya.. merasa bosannya itu ya ngangut, lalu berusaha untuk 
mengerjakan sesuatu. Ya kalau mau tidur jam delapan 
sampai makan lagi terserah. Tetapi saya ya, tidak pernah. 
Kalau belum jam satu, ya tidak. Baru jam satu istirahat, 
kalau memang dapat tidur, kalau tidak dapat ya sudah. 

    

8 Usul dan saran  

 Apa usul dan saran 
bruder untuk kongregasi 
atau komunitas? 

Yang saya harapkan..., ya supaya apa yang saya tangani itu, 
semua menjadi baik. Jadi kalau dalam keadaan baik, lalu 
orang yang melihatnya juga menjadi senang, jadi bukan 
mencari kesenangan saya sendiri tetapi juga orang lain. 

    

 Apa bruder punya 
harapan atau kerinduan 
yang mendalam untuk 
memberi kesan yang baik 
untuk orang lain? 

Ya.. itu yang menjadi harapan saya... kalau misalnya saya 
tidak ada, esok atau lusa, yang tinggal di kemudian hari 
dapat menikmati hasilnya. Jadi saya menanam buah-buahan 
itu untuk orang-orang yang mau menempati komunitas 
Bernardus itu. Pertimbangannya kalau saya sudah makan 

Ms menanam buah 
untuk memberi makan 
kepada mereka yang 
tinggal kemudian di 

IVC1c +++ N of nurturance 
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satu, biar tiap hari ada mangga, saya tidak ambil. Jadi kalau 
ada orang lain, kesenangan saya, saya stop. 

komunitasnya 

 Wajud konkret usulan 
yang harus dibuat? 

Ya..., nanti kalau saya tidak ada, orang yang mengganti 
itu.... kalau kamu senang tanaman, sekarang kalau dapat 
bruder yang sekarang yang memelihara. Yang pokok itu, 
bukan memberi jasa, itu tidak perlu bagi. 

    

 Apa usul atau saran 
bruder untuk dilakukan 
untuk kepentingan 
kongregasi dan bagi 
lansia? 

Itu..., pikiran orang-orang sekarang lain... nanti kalau saya 
mengatakan nanti orang mengatakan oh... itu jaman dulu, 
sekarang lain. Misalnya di Kalimantan itu, bruder-bruder itu 
profes dua tahun sudah gemuk dan pulang ke Jawa itu bisa 
dua kali setahun. Itu ongkosnya kan ditanggung kongregasi. 
Padahal kalau dulu, tidak bisa pulang dengan mudah. 
Apakah juga guru-guru awam itu juga bisa, setiap tahun. 
Orang awam itu lima tahun sekali, kalau bruder itu sekarang 
malah bisa dua kali dalam setahun. Saya masih 
menggambarkan kalau saya tidak menjadi bruder, pasti tidak 
semudah bruder kalau bepergian.., apa. 

    

 Kalau untuk kenyamanan 
hidup lansia, apa yang 
harus dibuat? 

Kalau kenyamanan hidup lansia itu, ya semua masih dapat 
mengerjakan sendiri dan itu ya harapan sebagai lansia. 
Karena lansia itu katanya semuanya sudah selesai dan tidak 
perlu memikirkan pekerjaan yang dulu-dulu. 

    

 Banyak orang merasa 
gelisa, tinggal di lansia, 
Kenapa? 

Mungkin situasinya romo.., karena orang tidak masuk di sini 
itu iklimnya tidak cocok. Karena seperti di Muntilan itu, 
dulu pernah dipikirkan dimana dibangun. Selain itu ya 
karena di Candi itu, ada bangunan dapur..... lalu jadinya 
macam ini, tapi ya itu kesalahan pada ownernya, mencari 
pemborong yang belum pernah mengerjakan gedung-gedung 
lansia, jadi belum tahu situasinya. Ya seperti emaus itu, 
semua kamarnya disesuaikan supaya semuanya sesuai 
dengan keadaan lansia dan memudahkan lansia. Kamar 
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mandi ya itu ada semacam ada dudukan untuk mandi. 
Karena orang yang membangun belum berpengalaman, jadi 
mereka menganggap lansia sama saja dengan orang-orang 
muda. 

 Dari segi ritme hidup, 
apakah bruder merasa 
cocok untuk saat ini? 

Ya itu romo, sebetulnya tempatnya itu memang kurang ideal 
untuk orangtua, tapi harus ya.. menerima keadaan. 
Maksudnya, ya dulu supaya orangtua istirahat. Tidak 
memikirkan hal-hal lain, tentang hal-hal bagaimana harus 
saya makan hari ini, tapi sebagai orang yang lansia. Ya..., 
maksudnya pimpinan masukan di komunitas itu, supaya 
beristirahat penuh, termasuk apa yang dimakan hari ini 
semuanya sudah diatur. 

Ms pasrah dan 
menerima keadaan 
tempat tinggal 
seadanya meski merasa 
kurang ideal 

IVC2a +++ N of abasement 

 Tempat yang ideal 
menurut bruder, apa? 

Ya... seperti Girisonta itu, Emaus itu, jadi bangunannya lain 
dari pada yang masih muda. Kebanyakan itu orang yang 
sakit kalau mau masuk aja di Bernardus ya segan... itu 
masuk Bernardus saja tidak ada hawa yang masuk. Jadi 
angin kalau semua sudah tertutup, tidak ada angin yang 
masuk, jadi semuanya panas. 

    

 Apakah ada aturan hidup 
yang menurut bruder 
bagus dipertahankan 
untuk lansia? 

Ya.., peraturannya seperti biasa itu, tidak ada aturan khusus. 
Ya, mungkin kalau bisa nanti seperti di Belanda tentu lain, 
karena anggotanya semakin kurang untuk rumah induknya 
itu, sekarang awam juga hisa masuk dan mereka mendaftar, 
kalau tidak ada anggota lagi, ya didatangkan awam. 

    

 Apakah akan terjadi juga 
di sini? 

Ya... nggak tahu, situasinya...     

 Tapi aturan ideal? Masih..., selama masih dapat saya jalankan..., ya saya 
jalankan. 
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 Masih ada hal lain yang 
mau dikatakan? 

Tidak..., hehe     

9 Sekian dan terimakasi 
atas bantuan dan kerja 
sama bruder! 

Ya... saya sedia..., jadi sewaktu-waktu, romo memerlukan 
untuk kepentingan skripsinya, saya siap bantu. 

    

10 Mohon pamit Kembali.., sama-sama  romo, kalau sedapat mungkin 
membantu tujuan romo 

    

       

 
Hari/tanggal : Jumad, 1 April – Sabtu, 09 April 2011 
Tempat : Wisma Bernardus, Jl. Sultan Agung 133, Semarang. 
 
Keterangan: 

I : Lansia 

II : Prosiding 

IIIA : Tekanan alfa 

IIIB : Tekanan beta 

IV : Kebutuhan-kebutuhan psikologis 

IVA : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi atau prestise 

IVA1 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat konsonan (a,b,c,d,e) 

IVA2 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat disonan (a,b) 

IVB : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise 

IVB1 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVB2 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat disonan (a) 

IVC : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama 

IVC1 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat konsonan (a,b,c) 
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IVC2 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat disonan (a,b,c) 

IVD : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai 

IVD1 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan 

IVD2 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan (a,b,c) 

+ : Intensitas lemah (2-4 need) 

++ : Intensitas sedang (5-7 need) 

+++ : Intensitas kuat (9-13 need) 
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Transkrip Wawancara Subjek 2 
(Permasalahan yang ingin diungkap) 

April 2011 
 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 

Rabu, 06 April 2011, 09.30-10.30 WIB  

1 Selamat pagi 
bruder, 
bagaimana 
kabarnya? 

Selamat pagi..., 

tidak terlalu..., hehehehe 

    

2 Identitas Subyek 

 Boleh saya tahu 
nama lengkap 
bruder? 

Nama lengkap saya waktu kecil itu, Ng..., itu.., itu ada artinya, 
ngap itu dari hari Ngat Pahing, tomo itu ya orang mengatakan 
utama atau pertama, ya.. yang utama. 

    

 Usianya saat ini, 
berapa? 

Nah sekarang ini mungkin saya.., akhir-akhir ini saya sudah agak 
tepat. Dulu saya tamat SMA tahun 54.... saya pikir demikian, 54 
itu ya agaknya umur 18. Tapi karena waktu SD itu sakit malaria 
jadi setahun tidak sekolah, lalu jaman Jepang satu tahun saya 
tidak sekolah, lalu waktu jaman kles, Belanda itu juga saya tidak 
sekolah satu tahun, jadi saya perhitungkan, usia saya waktu itu 21 
tahun. Jadi saya lahirnya itu karena lulus tahun 1954, maka 
agaknya lahir tahun 1933. Lalu kenapa saya pilih tanggal 2 
Februari, dulu saya hitung secara serampangan, jadi mulut 
bulannya Jawa, Februari. Lalu tanggalnya 2 Februari, mengapa 
saya ambil dua, karena supaya ada 33 tahunnya lalu dua bulannya 
dan dua harinya, lalu jadinya 2 2 3 3..., saya pernah tanya ibu, 
kenapa saya diberinama itu karena menurut orang-orang waktu itu 
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mengatakan ngatomo itu artinya sukar, dan hampir semua orang 
mengatakan Ngatomo. Tapi kata ibu saya karena lahirnya pada 
ngap pahing. Saya pernah tanya waktu itu juga kapan saya lahir, 
diceritakan ibu bahwa saya lahir pada enam bulan sebelum 
gunung Merapi meletus hebat. Nah Lalu saya cari buku 
kongregasi kami, donum gesersum. Disana ...., ah tercantumkam 
ah Merapi meletus hebat itu sampai lewat, lavanya itu lewat di 
depan Bruderan itu tanggal tanggal 31 Januari 1931, ditulis 
demikian. Lalu...., saya prediksi kalau demikian, maka tanggal 30 
Ngatpahing tahun 30 enam bulan sebelum itu, januari tahun 31. 
Ternyata ditulis di buku itu, ngatpahing 30 itu adalah 17 Agustus 
1930. Jadi agaknya lebih tepat saya lahir tanggal 17 Agustus 
1930. Lalu akhirnya, saya terangkan pada para bruder, bahwa 
lahir saya itu kalau seperti yang dikatakan ibu ngatpahing mulut 
enam bulan sebelum gunung Merapi meletus itulah terdapat di 
google tanggal 17 Agustus 1930, jadi usia saya sudah 81 tahun 
berjalan. Lalu saya juga menerangkan bahwa menurut Ibu saya, 
saya lahir sebetulnya 17 Agustus 1930 

 Tempat, tanggal 
lahirnya dimana 
dan kapan 

Di..., sampai sekarang tu tertulis di Sukorini... karena dibesarkan 
di sana sampai SD. Tetapi sebetulnya di Dawang, tetangga 
Sukorini, kecamatan Luwar, Magelang 

    

 Kapan diterima 
resmi menjadi 
bruder? 

Melamarnya, setelah lulus SMA... terus superior mengatakan 
datang saja kemari... di semarang ini. Saya sebetulnya 
melamarnya dari Kidoloji, karena saya tidak tahu sama sekali 
komunitas di sini. Waktu itu saya merasa berkesan pada tiga 
orang, br Yohakim yang bekerja di sekolah, bergaul dengan anak-
anak sangat baik, br Ino yang bekerja di asrama itu berdoanya 
bagus sekali, lalu br Yakobus bekerja di percetakan. Jadi tiga hal 
yang menurut saya....., berdoa, bekerja dan perwujudan dari itu 
adalah mengajar. Tiga hal ini saya rasa sangat berharga dan 
mempengaruhi saya untuk menjadi seorang bruder. Saya waktu 
itu bersurat kepada seorang bruder Jesuit dan mengatakan bahwa 
saya akan menjadi seperti bruder yang dekat dengan gereja itu. 
Lalu saya diberi petunjuk untuk melamar ke Semarang dan 

    



  247

dijawab datang saja ke mari. Lalu satu tahun, saya ditugaskan 
supaya mengenal para bruder itu, ada di kantor YPL. Lalu saya 
belajar bahasa Belanda dan mengetik. 

 Jadi mulai hidup 
sebagai seorang 
bruder FIC, 
kapan? 

Oh... profesi kemudian masuk postulan, novisiat dan profesi.. jadi 
profesi.. jadi tahun 1957 saya profesi tanggal 2 juli 1957. 

 

Ng melamar dan diterima 
sebagai seorang bruder 

II  Prosiding 

 Situasi menjadi 
bruder waktu 
itu, bagaimana? 

Agaknya, begini.... saya seorang yang serius, maka waktu itu 
mengikuti semua aturan dengan baik, nilai bahasa belanda saya 
juga baik, maka saya diterima. Ini saya melihat dari data di arsip 
tentang penilaian terhadap saya. Tetapi sebetulnya dengan 
keseriusan saya itu, saya agak menderita sendiri. Karena dalam 
artian sendiri saya merasa, saya harus begitu, saya harus begini.... 
macam itu. Maka dengan demikian, saya mencoba, saya berusaha 
untuk mencari cara dengan cerita-cerita yang lucu-lucu supaya 
bisa tertawa. 

Ng mulai mengikuti 
mengikuti dan melaksanakan 
aturan hidup sebagai seorang 
bruder 

IIIA  Tekanan alfa 

 Bruder 
cenderung 
punya keinginan 
begini, begitu, 
kenapa? 

Ya..., agaknya saya ada alasan perfeksionis gitu. Mengerjakan 
sesuatu dengan tepat gitu. Maka saya kalau ada teman yang 
hanya, ya tertawa-tawa dan mengerjakan sesuatu tidak serius, 
rasanya saya kurang senang gitu. Ya...., ya... rasanya terlalu 
dalam, saya sendiri tidak dapat memahaminya. 

    

 Jadi semua hal 
harus dikerjakan 
dengan baik? 

Ya....     

 Apa tugas atau 
pekerjaan 
bruder sehari-
hari? 

Nah..., saya ditugaskan memang pertama kali untuk mengajar di 
SMP Domenico Savio, selain itu, saya disuruh untuk mengolah 
bahan-bahan yang merupakan materi matematika di SMA. 
Setelah itu saya lanjut ke Universitas Solo, untuk 
mempersiapkan.., diri menjadi guru... lalu saya ditugaskan 

Ng dinilai oleh 
pemimpinnya dan diberikan 
tugas baru 

IIIB 

 

 

 

 

 

Tekanan beta 
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menjadi kepala sekolah..... 

Lalu, agaknya ini saya berpikir ini mungkin juga kelemahan 
saya...., karena waktu itu saya maunya harus sempurna karena 
selalu memeriksa pekerjaan siswa itu supaya dikerjakan dengan 
baik. Lalu mungkin dilaporkan ke pimpinan, maka oleh bruder 
provinsial mungkin berpikir, bruder ini saya kirim ke Belanda 
untuk belajar tentang psikologi tentang pendidikan, lalu saya 
dikirim ke Belanda untuk belajar materi tentang metode belajar, 
dan pendalaman tentang agama, supaya tahu juga sedikit tentang 
psikologik. Ya... saya di sana bisa berdiskusi macam-macam hal 
tentang pendidikan. Lalu kemudian di sana agaknya satu tahun, 
saya dipindah lagi ke Gestel untuk belajar katekese. Waktu itu 
mau mendalami ada buku baru, itu Katekismus Belanda. 

Tetapi saya di sana itu tidak sampai, memang dimaksudkan untuk 
sampai mendapat ijazah itu. Lalu dari itu, dilihat sepulang dari 
sana rasanya, saya diarahkan pada suatu katekese, lalu saya 
disuruh belajar kateketik di Jogja selama tiga tahun. Setelah tamat 
dari sana, saya ditugaskan untuk membantu magister di Solo dan 
juga untuk mengajar di SMP di Solo sampai tiga tahun, lalu saya 
mengajar kateketik dan agama serta matematika. Agaknya saya 
kemudian minta para novis untuk mengajar agama di SMP itu. 
tetapi saya juga senang, mengajar agama di SMA itu, karena 
banyak diskusi, tetapi saya sering merasa hanya mengajar begitu 
saja, tidak begitu mendalam, selama tiga tahun. 

 

 

 

 

Ng belajar tentang psikologi 
pendidikan, katekese dan 
agama 

 

 

 

IVA1e 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

N of understanding 

 

 

 

 Dari sana, 
pindah kemana? 

Dari sana saya dipindah ke Jogja untuk menjadi pimpinan rumah 
di sana. Tetapi saya juga karena pernah belajar tentang kitab suci, 
maka saya juga diminta untuk mengajar kitab suci SPG di Jogja. 
Di samping itu, karena saya pimpinan cabang, maka saya 
berbicara dengan semua guru, tentang pengalaman mereka 
mengajar, mempersiapkan diri dan sebagainya.  

Ng memimpin komunitas 
Jogja dan pimpinan yayasan 
cabang 

IVA1b + N of dominance 

 Sekitar tahun Di sana selama tiga tahun, sekitar tahun 1971-1973. Jadi 
permulaan tahun 1971 sampai 1973 Ah..., nanti dulu setelah lulus 

Ng lulus kuliah kateketik IVA1a ++ N of achievement 
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berapa? kateketik 71-73 itu di Solo, lalu 73-76 itu saya di Jogja, mengajar 
agama dan kitab suci pada SPG dan menjadi ketua cabang YPL di 
Jogja, itu suratnya, SK nya. 

 Dari situ, 
kemudian 
bruder pindah 
kemana? 

Ah..., dari Jogja waktu pemilihan DP, waktu itu saya dipilih 
menjadi wakil DP, lalu pindah ke Semarang, lalu saya dulu di 
Imam Bonjol 3 tahun kemudian saya pindah ke provinsialat yang 
lama ini 3 tahun, di Candi, ya..., jadi enam tahun saya membantu 
propinsial yang waktu itu orang Belanda, jadi kemana-mana pergi 
dengan propinsial. Waktu itu saya ditugaskan juga untuk 
mendampingi para bruder muda. Kalau ada pendalaman-
pendalaman apa itu tugas saya. Jadi rasanya saya banyak buat 
surat-surat dan mengadakan pertemuan-pertemuan itu, ya 
membuat dokumentasi setiap kali ada rapat atau pertemuan. 

Ng dipilih sebagai wakil 
Dewan Pemimpin 

IVA1b + N of dominance 

 Apa gambaran 
bruder tentang 
sekian banyak 
tugas dan 
perjalanan 
panggilan yang 
demikian 
panjang? 

Kemudian, saya timbul pemikiran, supaya anggota bruder itu 
semakin banyak, dan kalau boleh menjadi bruder itu sungguh 
mendalam yang sekarang disebut berkualitas. Supaya apa yang 
dikerjakan itu sungguh nampak hasilnya. Ini karya yang kudus. 
Tentu saja waktu itu ada keyakinan tentang mengembangkan 
kerajaan Allah. Dulu di Jogja juga saya mengajar agama di paroki 
dan sekolah. Maka saya juga mengajar agama di paroki, di 
bruderan juga. Jadi dulu kalau dengan bruder C, bruder C lah 
yang mengerjakan itu, saya mundur dan hanya bantu saja. 

Ng merasa bangga dengan 
tugasnya dan yakin dapat 
mengembangkannya 

 

Ng mengundurkan diri dari 
tugas mengajar agama 

IVA2b 

 

 

IVD2c 

+++ 

 

 

+ 

N of exhibition 

 

 

N of rejection 

 Bruder 
merumuskan 
bekerja sebagai 
bruder itu 
seperti apa? 

Dalam perkembangan selanjutnya, saya itu kok berpikir bagus 
kalau kongregasi berkembang dalam jumlah juga, bagaimana 
kalau tahun pada 2000 para bruder FIC itu mencapai 200 an 
orang. Lalu saya membuat rekoleksi panggilan di Jogja. Tetapi 
setelah makin banyak dan ada yang banyak memilih, jadi romo 
ini dan itu, lalu saya mulai membatasi, karena saya rasa yang 
paling saya kuasai adalah bruder, tetapi kalau yang ingin menjadi 
romo, lebih baik dicukupi saja. Maka saya malam itu 
mengumumkan untuk membatasi hanya meneruskan panggilan 
khusus menjadi bruder. Tetapi saya sudah senang bahwa mereka 

Ng berusaha bekerja sesuai 
dengan garis tuntunan dalam 
kongregasi sebagai 
kehendak Tuhan 

IVC1b +++ N of deference 
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mau menanggapi panggilan yang umum. Hanya saya kira, yang 
paling saya kuasa itu, bruder maka terpaksa harus dihentikan. 
Lalu saya berpikir, kalau setiap tahun bertambah dua bruder, lalu 
tahun 1980 itu saya berpikir nanti tahun 2000 an akan ada 200 an 
bruder. Dan ternyata DP dan tiap orang itu mendukung itu, saya 
rasakan, hahaha... 

Itu mungkin sukar... saya hanya, bekerja untuk yang ditugaskan 
itu sebaik mungkin. Jadi kalau saya bekerja menurut a untuk yang 
ditugaskan itu sebaik mungkin. Jadi kalau saya bekerja menurut 
garis ini, saya bekerja menurut karya Tuhan. Rasanya kalau 
Kristus mengerjakan segala sesuatu itu melaksanakan kehendak 
Allah, maka saya juga terarah ke sana. Ini rasanya saya lakukan 
juga ketika saya mulai mengajar anak Tuna Rungu selama 10 
tahun terakhir. Rasanya ini tugas saya, yang dibebankan kepada 
saya. Dan ini juga dalam rangka karya kongregasi. Dan saya 
merasa pada waktu itu, tugas mengajar di SLB itu cukup memeras 
tenaga dan pikiran saya, dan saya mencoba mengembangkan 
sendiri dengan pengetahuan saya dalam bahasa Belanda. 

3 Latar belakang 

 Bagaimana 
hubungan 
bruder dengan 
keluarga? 

Ya...., sekarang ini, dengan keluarga masih hubungan dengan 
baik. Sekarang itu ada HP, Email dan FB itu saya masih 
berhubungan dengan baik dan menggunakan itu semua. Mungkin 
HP agak mudah, tetapi juga dengan email dan FB. Kalau dulu 
dengan keponakan saya, tetapi sekarang dengan cucu-cucu, 
dengan anak-anak mereka itu. baik, lewat hp, email dan sekarang 
FB itu sangat memudahkan. Kalau ada apa-apa di rumah, saya 
juga diberitahu. Rasanya masih cukup erat dengan keluarga, 
ketimbang dulu waktu masih bertugas itu banyak sibuk dan 
menjadi jarang membangun relasi dengan keluarga. tetapi sejak 
tahun 2000 itu, mulai berhenti semuanya, lalu dengan keluarga 
rasanya sudah lebih erat lagi. 

Ng masih berhubungan baik 
dengan keluarga 

IVC1a +++ N of affiliation 
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 Bentuk 
kedekatannya 
bagaimana? 

Ya saya setiap minggu, atau tiap hari sabtu saya telepon, paling 
sedikit supaya saya tahu tentang keadaan mereka, saya selalu 
mengerti kakak saya dan adik saya yang ada di desa itu. 

Ng masih menelpon sanak 
keluarganya 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Bagaimana 
situasi keluarga 
mempengaruhi 
keadaan bruder? 

Ah..., bagaimana ya... Saya senang masih ada hubungan dengan 
mereka. Saya senang, saya masih bisa mengetahui keadaan 
mereka, dan mereka tahu keadaan saya. Saya senang juga 
meskipun sebagai bruder kok masih bisa mengetahui keadaan 
mereka. Lalu yang terakhir, sama sekali tidak mengganggu 
keadaan saya sebagai bruder. 

Ng merasa senang masih 
mengetahui keadaan 
keluarganya 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Apa maksudnya 
tidak 
mengganggu? 

Mungkin dengan ada.., mungkin dengan situasi kekurangan dalam 
hidup keluarga itu bisa mengganggu, tetapi situasi keluarga saya 
termasuk cukup..., cukup baik, sehingga tidak mengganggu, mbak 
yu saya, adik saya juga baik-baik, kemudian juga keponakan-
keponakan saya itu juga dalam kehidupan masyarakat, cukup 
baik, jadi cukup menyenangkan. Tetapi mereka tentu tidak terlalu 
paham tentang hidup sebagai seorang romo, bruder atau suster. 
Dan mereka senang saja sehingga tidak membuat saya ragu 
menjadi bruder. Cucu-cucu saya juga semuanya punya pekerjaan 
baik, hanya ada satu yang masih menyelesaikan tugas belajarnya. 
Ada satu yang mempunyai pacar di Amerika, lalu sebentar lagi 
akan ke Amerika, lalu ada lagi yang bekerja di perusahan 
Amerika. Lalu dengan keadaan yang demikian itu, cukup 
mendukung saya menjadi seorang bruder. 

Ng merasa senang dengan 
keadaan keluarganya yang 
baik-baik 

IVA2b +++ N of exhibition 

 Bagaimana 
pengalaman 
hidup religius 
bruder? 

Oh... mungkin begini..., akhir-akhir ini saya disibukkan dengan 
kerja membantu keluarga yang kesulitan. Mereka memang 
mempunyai kesukaran-kesukaran dan membicarakan kepada saya 
lalu saya mencoba menuliskan sedemikian dan mengirimkan ke 
Belanda. Ini walaupun sederhana tetapi cukup memyibukkan 
juga. Saya mencoba menghubungkan keluarga yang ada di sini 
dengan keluarga yang ada di Belanda. Juga saya disibukkan 
dengan urusan ada seorang anak yang diadopsi oleh orang 

Ng memberikan bantuan 
kepada keluarga yang 
kesulitan 

IVC1c ++ N of nurturance 
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Belanda dan saya harus membuat surat untuk menjelaskan ke 
sana. Lalu juga ada keluarga yang pisah, ditinggal dan saya rasa 
ini juga cukup menyibukkan saya. Saya sudah coba memberikan 
kepada bruder Anton M, tetapi selalu masih datang dengan saya 
juga. 

Lalu coba saya hubungkan dengan pengalaman saya dengan kata 
pendiri kami: jangan pernah meninggalkan orang miskin. Dan 
saya mencoba untuk menolong ini. Kalau anak yang sekarang 
sering datang ini, itulah yang ditinggal oleh orangtuanya itu, 
ibunya TKW di Palembang, lalu dia akan masuk ke Don Bosco, 
dan ini saya coba usahakan dengan br Dj untuk membantu. Dan 
lalu saya disibukkan dengan ini. Kadang-kadang juga menjawab 
email-email yang dari Belanda itu. Tetapi hubungan ini juga bisa 
saling suport. Ini juga kadang menyibukkan saya. 

 Bagaimana 
bruder 
hubungkan itu 
dengan 
panggilan 
bruder sebagai 
seorang 
religius? 

Ya.. itu memang dalam rangka ini.. ini para pendiri kami ini, 
kesibukkannya itu kok rasanya sejalan dengan ini. Mungkin 
perhatian itu sampai orang lain juga tidak suka. Rasanya dulu 
Rutten itu juga begitu, kok mereka itu selalu saling mendoakan. 
Dan saya sekarang juga tetap mendoakan para bruder. Jadi 
agaknya saya merasa sendiri mencoba menghidupi semangat 
pendiri kami. Saya menghubungkan dengan itu. tetapi misalnya 
saya mengerjakan, menerjemahkan tulisan Rutten tentang 
kegelapan hidup, kok prosesnya tidak seperti ini. Akhirnya saya 
berikan kepada An untuk membantu, tetapi dia minta juga ada 
yang bantu bahkan sampai ada pegawai yang hilangkan itu... 
hehehe, sekarang dimana naskah itu, sudah hilang. Bukunya yang 
asli saja sudah hilang... hehe. Lalu masih ada lagi yang saya 
terjemahkan lagi, saya ketik, tetapi setelah saya periksa, banyak 
juga salah, itu memang melemahkan. Jadi prosesnya memang 
tidak mudah itu. Saya hanya pikir..., ya, Tuhan menghendaki 
demikian. 

Ng merasa menjalankan 
semangat pendirinya 

IVC1b +++ N of deference 

 Bruder punya 
kebanggaan 
khusus kalau 
dapat 

Andaikata bisa selesai itu semua ada kebanggaan khusus. Dan itu 
pernah saya lakukan waktu di SLB Jakarta. Saya merasa 
mempunyai keahlian yang membanggakan. Saya mengharapkan 
ada bruder yang memiliki keahlian khusus seperti itu. tetapi ada 

Ng merasa bangga dengan 
keahlian yang dimiliki 
dalam mengajar anak SLB 

IVA2b +++ N of exhibition 



  253

mengerjakan 
tugas-tugas itu? 

bruder yang mengatakan ah....., itu tidak terlalu penting... 
Akhirnya hanya saya pikir bahwa saya ini memperhatikan orang 
yang lemah dan saya mengusahakan itu, agak perfeksionis supaya 
bisa saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. 

 Apakah bruder 
bisa 
menceritakan 
perjalanan 
pendidikan 
bruder? 

Hemmmm, (tarik nafas), belajar... agaknya saya itu orang yang 
tidak sangat mudah belajar, tetapi juga tidak sangat sulit, dari 
SD..., ah... itu campuran SR dan SD, waktu itu ada persamaan 
waktu saya kelas 6. Andaikata tidak ada guru baru, pasti saya 
tidak pernah masuk SMP. Karena waktu itu, sejarah tidak ada, 
hitungan juga tidak ada. Tapi setelah datang guru baru itu, saya 
mulai belajar banyak hal, tentang sejarah, bahasa dan hitungan 
itu. Ini suatu hal yang sangat baru bagi saya. Lalu saya coba 
mendalami benar, lalu... saya akhirnya..., ah... ternyata 
demikia...., lalu kalau sampai di sekolah, saya diminta 
mengerjakan dengan benar dan karena saya bisa mengerjakan 
maka guru itu meminta saya merangkan pada teman-teman. Lalu 
sejarah itu malah belajar di tempat saya. Jadi waktu itu sebetulnya 
agak perfeksionis. Pada jaman Jepang sebetulnya tidak mau 
sekolah lagi, lebih senang jadi petani, belajar dari bapak saya. 
Waktu itu sudah sibuk bermain di kampung-kampung. 

Tetapi, saya waktu itu mendapat sentilan dari paman saya, paman 
saya waktu itu membicarakan tentang anaknya yang sudah masuk 
SMP, lalu mulai saat itu saya pingin sekolah. Lalu ketika saya 
mendapat tugas dari kongregasi untuk belajar ilmu pasti itu, 
agaknya kuikuti dengan baik. Tetapi sebetulnya saya tidak terlalu 
senang. Maka saya pernah juga tidak lulus, pernah itu, tetapi 
kemudian cukup lancar. 

Ng tidak senang belajar ilmu 
pasti, tetapi tetap 
melakukannya karena 
ditugaskan dari kongregasi 

IVC2a +++ N of abasement 

 Tingkatan 
pendidikan yang 
pernah dilalui? 

SR? SD, SMP di Negeri, lalu pada waktu itu ada kles itu lalu saya 
empat tahun. Lalu waktu itu SMA, SMA satu setengah tahun di 
De Brito dan satu setengah tahun di Kolese Kanisius. Itu 
sebenarnya sama saja karena ini dari kepunyaan Yesuit. Lalu 
menjadi bruder itu. lalu di bruder itu mengikuti kursus macam-
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macam, sampai di Belanda. 

 Selasa, 12 April 2011, 09.30-10.45 WIB 

 Bagaimana 
gambaran atau 
pandangan 
bruder tentang 
status hidup 
religius 
(bruder)? 

...., ammm, dulu sebelum saya menjadi bruder saya memiliki 
gambaran ndumbaren keraton dalem (mewartakan kerjaan Allah), 
lalu doa dan bekerja, ora et labora, lalu hidup sederhana..., lalu 
setelah masuk novis itu kok makannya kok banyak sekali... 
(heheheheh)..... saya lalu mulai bertanya, apakah saya akan 
meneruskan? Benarkah menjadi bruder itu seperti itu? Saya lalu 
menemukan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan dulu. 
Tetapi makin lama saya semakin menyesuaikan diri dengan itu. 

Dan saya mulai melihat menjadi biarawan/bruder itu harus 
dihargai dan mahal harganya. Lalu ketika saya sungguh 
mendalami, sungguh ingin menjadi bruder, maka harganya juga 
bagi saya mahal. Saya mau berjuang untuk mencapai dan 
memelihara, mempertahankannya, supya ini..., apa itu, saya tetap 
menghargai, melindungi, menjaganya meskipun ini berat bagiku... 
kira-kira, demikianlah pandanganku...., lalu saya... 

Kok rasanya kebebasan itu kok kalau di luar, bebas sungguh-
sungguh. Dia sendiri yang memutuskan gitu loh. tapi menjadi 
bruder itu kok harus ijin sana-sini, kok seperti dikekang. Kamu 
harus begini, kamu harus begitu dn seterusnya. 

Ng merasa bahwa menjadi 
bruder sangat mahal 
harganya 

 

 

 

 

 

 

Ng kurang menyetujui 
aturan perizinan dalam 
kongregasi 

IVA2b 
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N of rejection 

 Bruder 
mengatakan 
menjadi bruder 
itu mahal 
harganya, apa 
artinya? 

Lalu setelah menjadi bruder, mulai belajar bahasa itu, saya sangat 
tertarik. Waktu itu saya melihat, seorang bruder, suster atau romo 
itu kok bahasanya bagus gitu, dan agaknya saya tertarik juga, saya 
merasa saya juga bisa menguasai dan tertarik juga untuk itu. Tapi 
kok saya distudikan malah matematika, kok saya merasa kurang 
cocok, ini yang juga menjadi mahal harganya. Dulu ketika 
memilih di sekolah pun saya diminta memilih A: bahasa, tatapi 
dimasukkan ke B: matematika, dan bukan bahasa. Saya lalu 
berpikir, kok gitu itu, saya dimasukkan ke jurusan yang tidak saya 
sukai? 

Saya mampu menghafalkan di jalan-jalan... tapi anehnya, saya 
kerjakan PR itu kok, jalan baik bahkan di jalan. Jadi agaknya saya 

Ng mengagumi bruder, 
suster dan romo yang pandai 
dan mendorongnya menjadi 
bruder 
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tidak tahu persis sebetulnya saya bakatnya, apa itu, akhirnnya 
saya disuruh belajar  matematika atau ilmu pasti dulu, lalu saya 
mencoba belajar dengan baik dan lulus pun memang tidak sangat 
baik, tetapi kemudian dijadikan kepala sekolah SMP..., memang 
saya pernah agak senang juga, pernah sekali waktu itu, ketika 
hujan, tidak ada guru yang datang lalu saya memberi soal 
matematika untuk semua kelas, dan saya agak senang, bisa 
mengatasi semuanya. Jadi macam gini memang agak senang, 
tetapi saya juga belajar bahasa Inggris, dan baik. Dan anak-anak 
kelihatannya senang dengan pelajaran itu, karena hampir setiap 
hari saya mendiktekan.... jadi saya merasa, ya.... begitulah, senang 
dimasukan di matematika, tetapi senang juga dengan bahasa, dan 
hasilnya juga kalau dibandingkan dengan guru lulusan bahasa 
Inggris, masih ditempat saya lebih baik. Ada suatu kebanggaan 
pada waktu itu... 

 

 

 

 

 

 

Ng bangga dengan 
kemampuannya dalam 
belajar 
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N of exhibition 

 

 Bruder merasa 
kurang bebas 
dalam biara? 

Mungkin begini saya ada di dalamnya, saya ada rasa begini,... kok 
saya hanya disuruh begini, padahal saya masih bisa begini. 
Misalnya di Jogja, saya disuruh menjadi pimpinan rumah, 
pekerjaannya apa itu, selain itu saya sendiri kurang paham, dan 
saya merasa kurang begitu mendalami hal itu. Lalu dalam tugas 
sebagai kepala cabang itu, semuanya sudah ada yang mengurus, 
lalu saya buat apa? Apa yang saya kerjakan, pernah saya ajak 
semua guru berbicara, dan  saya pikir apakah saya tidak 
melampaui ini. Tiap guru saya minta untuk berbicara tentang 
tugasnya, keluarganya dan situasi semuanya. Akhirnya saya toh 
mengadakan itu. Tetapi ketua yang biasanya ada di sana semacam 
ada ketidaksenangan. Jadi rasanya macam ini bagaimana ya.... 
tapi kan kok lalu saya mencoba membetulkan diri sendiri, bahwa 
ini juga tugas saya meskipun saya tidak dibertahukan oleh 
pimpinan saya, tiap guru saya beri kesempatan untuk bercerita. 
Tetapi ini lalu semacam ide saya sendiri untuk mencari-cari 
pekerjaan saya. Jadi sepertinya saya tidak bebas sama sekali. Dan 
saya tidak katakan sama pimpinan. Saya hanya mengatakan 

Ng menjadi pimpinan rumah IVA1b + N of dominance 
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pernah bertemu dengan guru-guru. 

 Apa dampak 
perasaan bruder 
sebagai orang 
tidak bebas? 

Ah... karena begini..... akibatnya saya puas dengan ini. Puas gini 
karena saya betul mengerjakan ini. Ini ada dalam koridor 
pimpinan YPL. 

Saya bertanya, apakah saya betul mengatakan itu, setelah 
menimbang-nimbang lalu saya mengatakan betul, saya tidak 
bebas itu. tetapi saya tidak berbicara dengan Bruder itu, saya 
hanya mengatakan tolong saya akan datang ke sekolah itu dan 
saya akan berbicara dengan semua guru dan pegawai. Memang 
sebetulnya, ini juga dapat dikerjakan oleh ketua dulu, tetapi pasti 
tidak seperti yang saya lakukan. 

Ng meminta bantuan dari 
rekannya untuk 
mempersiapkan 
kunjungannya 

IVC2b + N of succorance 

 Apakah bruder 
juga 
memikirkan 
ketaatan? 

Tetapi saya toh memikirkan bahwa saya masih bekerja dalam 
koridor, sebagai seorang kepala cabang. Atau dulu seperti saya 
dulu bekerja di Jakarta, saya juga memang melakukan apa yang 
saya yakini dan tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan, dan 
ditanggapi dengan baik. Misalnya ada yang sampai mengatakan 
sampai saat ini kok saya tidak tahu ada pimpinan cabang dan 
sebagainya. Lalu saya katakan ya, sayalah pemimpinnya. Nah 
seperti itu kan, saya merasa didukung. Lalu dulu, ada sekolah 
Tuna Rungu, itu kok saya tertarik, itu pikiran saya sendiri dan 
saya memilih mengajar. Tetapi sebelumnya, saya ikut belajar dan 
kursus juga dengan guru-guru, yang dilatih oleh seorang bruder 
yang ahli sekali, dan dia senang sekali karena pemimpin 
rumahnya sendiri mau ikut. Lalu waktu itu, saya juga 
menerjemahkan beberapa tulisan dalam bahasa Belanda. Lalu 
saya mengadakan kursus sendiri, mengundang dari mana-mana 
dari sekolah itu dan mereka senang sekali. Lalu waktu itu, saya 
juga sempat kursus ke Wonosobo tantang anak-anak tuna rungu. 
Setelah itu, saya mencoba mengadakan kursus sendiri untuk guru-
guru yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan banyak sekali yang 
senang untuk mengikutinya. Lalu waktu itu, saya datang ke 

Ng ikut belajar dan dilatih 
bersama guru-guru untuk 
mengajar anak tuna rungu 

IVA1e +++ N of understanding 
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Belanda dan mendalami itu, dan rasanya saya sungguh tertarik 
untuk mengajar di sini, untuk menjadi lebih ahli dalam mengajar 
anak-anak tuna rungu. Lalu waktu itu, saya mengumpulkan 
ratusan anak tuna rungu untuk mengukur kemampuan wicara, dan 
sempat saya meminta penyelidikan untuk mengetahui 
kemampuan wicara anak-anak waktu itu. Dan saya kirim diolah 
ke Belanda dan dilaporkan dari sana bahwa Indonesia itu memang 
mempunyai kemampuan standar sekian untuk wicara. Saya agak 
senang, karena guru-guru juga sangat senang. 

 Apa alasan 
bruder 
melakukan ini? 

Alasannya, saya tertarik dan kalau saya bisa kenapa hanya 
setengah-setengah, tanggung-tanggung. Memang waktu kursus di 
Boyolali itu, memang masih belum paham, saya tidak mampu 
bertahan kalau anak itu rame. Lalu saya kemudian tahu bahwa 
ada huruf yang harus mendahului yaitu, P, T, K, H. Mengapa 
anak misalnya tidak bisa menyebut huruf K lalu saya mengerti 
ternyata harus ada urutannya. Misalnya K tetapi anak hanya 
sampai ah, lalu bagaimana.... dan akhirnya bisa itu... 

Ng mengikuti kursus di 
Boyolali 

IVA1e +++ N of understanding 

 Bruder merasa 
berhasil? 

Saya merasa berhasil, ya... berhasil sama sekali belum, tetapi saya 
tahu bagaimana caranya menangani masalah anak. 

    

 Apa pandangan 
bruder tentang 
pekerjaan ini 
dalam keadaan 
sebagai seorang 
religius? 

Aku menganggapnya....., he.... semacam senang, tetapi saya 
masih ada semacam dihantui, karena berpikir, apakah saya 
menjalani ketaatan itu. Ada kesenangan juga karena banyak anak-
anak didik saya. Karena itu, saya semacam mendorong anak-anak 
untuk mencintai pekerjaan itu. Misalnya bruder provinsial, 
semacam sedih, atau apa? kok ditugaskan di tuna rungu kok, tidak 
senang.  Padahal saya melihat bahwa hal itu tidak mudah. 
Misalnya, M itu sebetulnya bakatnya banyak dan saya 
mendorongnya untuk mendalami itu. Dan sebetulnya di Jakarta 
itu masih disenangi Belanda, karena masih murni wicara, padahal 
di Belanda sendiri sudah campuran, bukan lagi murni wicara. 
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 Kenapa kok 
bruder begitu 
tertarik 
dampingi anak 
tuna rungu? 

Nah..., saya mengerti tentang anak tuna rungu bahwa hidupnya itu 
salah paham, salah paham itu banyak sekali. Yang saya kenal 
pandai sekali itu juga ada. Tetapi saya tahu ada banyak sekali 
yang salah paham. Jadi saya sangat mendorong sekali kita itu 
untuk mencintai tuna rungu. Dan memang sekarang ini...., Karena 
saya itu mengharapkan supaya sekolah itu menjadi ........., 
semacam itu...  ya semacam the best of the best, karena 
sebetulnya peralatan kita itu sungguh sangat baik, sangat 
disenangi oleh orang Belanda itu. Saya masih kenal kepala 
sekolah kami dulu di Belanda dan sampai sekarang saya masih 
mempunyai hubungan dengan orang yang berminat untuk 
kemampuan wicara anak tuna rungu. 

    

 Apakah ada 
pengaruhnya 
terhadap hidup 
bruder? 

Ah...., he... saya hanya a.... cita-cita para pendiri kami, untuk 
menolong orang miskin, orang susah. Dan itu agaknya agak 
susah. Anak-anak tuna rungu itu, dulu sungguh digeser. Jadi oleh 
pendiri kami itu, sungguh sangat diperhatikan. Jadi itu, kok sesuai 
dengan cita-cita para pendiri dan kebetulan saya senang, saya 
merasa ikut mewujudkan cita-cita kongregasi. Di sini letaknya 
mengapa saya sungguh mendorong ini. Dalam hal ini juga waktu 
pendirian di Jakarta itu juga saya ikuti terus dan memang terlibat 
untuk pengembangan sekolah itu, termasuk juga pencarian guru 
jadi pada sekolah ini merasa semacam ada ikatan, jadi sampai 
sekarang saya masih mengikuti terus. 

Ng mengakui bahwa para 
pendiri kongregasinya juga 
memperhatikan orang 
miskin dan mengikutinya 

IVC1b +++ N of deference 

 Hal mana yang 
mendorong 
bruder memilih 
menjadi seorang 
religius? 

Ah... itu ya.. lama-lama, sikap itu kok berubah. Sikap itu, 
hehehe.... Memang ternyata hidup seorang bruder, pekerjaan yang 
demikian itu, ya... supaya bekerja dengan baik, memang harus 
makan cukup bergizi. Saya sendiri kemudian merasa aneh, kok 
saya bisa berubah pikiran seperti itu. memang saya pernah ke 
bruder Rasul dan BM, melihat memang begitu sederhana, tapi 
kok saya tidak ingin ke sana. Saya juga dekat dengan bruder SJ 
itu, tetapi saya mengatakan bahwa saya tidak akan ke SJ. Tapi, 

Ng menyadari bahwa 
menjadi bruder adalah 
menjadi contoh orang yang 
bekerja, berdoa dan berelasi 

IVA2c +++ N of exhibition 
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ya.... atau misalnya ketika saya ke Jogja itu melihat ketiga bruder 
itu, saya kok merasakan campuran dari ketiga hal itu, doa, kerja 
dan relasi. Tapi lalu saya semakin lama semakin bisa 
menyesuaikan diri. Saya merasa tugas yang demikian, itu kok 
seharusnya memerlukan tenaga yang baik, karena kita harus 
menjadi contoh orang yang bekerja dan contoh orang yang 
berdoa, contoh orang yang berelasi. 

 Apakah bruder 
menemukan 
bahwa cita-cita 
dulu terpenuhi 
di sini? 

Ah... itu, saya harus pikir dulu...., tapi agaknya cocok, saya 
merasa panggilan itu agaknya mahal, maka harus dihargai. Maka, 
saya sendiri harus menghargai dan memperjuangkannya. Jadi 
sebetulnya kurang cocok akan tetapi harus menghargai itu. Saya 
kemudian kok merasa, maaf ini kok agak sombong...., panggilan 
saya ini kok yang paling baik, komunitas ini kok rasanya 
merupakan komunitas yang paling baik. Misalnya setelah saya 
membaca masa gelap Rutten atau hubungan antara Rutten dan 
Bernardus, mereka itu tentu memiliki cita-cita yang sama. 
Meskipun sering berkonflik mungkin, tetapi saling mendoakan 
dan mendukung itu ada. Saya tahu tulisan-tulisan tentang 
hubungan Bernardus dan Rutten oleh pengganti bruder Bernardus, 
namanya Bernardus. Ketika itu ketika bruder Bernardus 
mengatakan akan pulang ke Mastricht, Mgr Rutten malah 
mengatakan kalau kamu datang, saya akan pergi, ini kata-kata 
seorang pemimpin komunitas..., dan ini kok rasanya sangat 
menyakitkan. Maka dalam komunitas-komunitas itu sebenarnya 
dalam bekerja itu selalu saja ada perbedaan, tetapi juga selalu ada 
situasi saling mendoakan dan mencintai dan itu juga merupakan 
inspirasi dari Rutten dan Bernardus. Lalu saya agaknya dalam 
biara ini kok tentu akan mengalami itu, dan saya sekali lagi 
mengatakan ini kok yang paling baik dalam panggilan ini. 

Ng merasa bahwa cita-
citanya tidak tercapai 
sepenuhnya, tetapi dia 
menghargai dan melihat ini 
sebagai komunitas terbaik 

 

 

Ng selalu berdoa juga untuk 
rekan-rekan sepanggilannya 
agar mengalami kebahagiaan 
dalam hidup 

IVA1c 
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 Apa aktivitas 
bruder setiap 
hari sebagai 
lansia? 

Ya... itu, tadi... ya itu kalau saya sudah menerangkan bahwa saya 
sedang membantu menghubungkan orang miskin dengan orang 
yang ada di Belanda. Dan rasanya, selagi orang itu masih hidup, 
rasanya saya masih akan memperhatikan terus. Misalnya, 
keluarga yang pisah itu, dulu kok baik-baik suaminya, pernah 
juga belajar filsafat tetapi kemudian tinggalkan isterinya dan 
sekarang isterinya ke Palembang dan tinggal anaknya. Bapaknya 
sudah menjual rumahnya dan sekarang saya yang coba membantu 
dan saya disibukan untuk itu, ya itu perlu uang untuk itu. 
Memang saya sudah bicara juga pada provinsial bahwa saya ada 
duit untuk membantu orang itu. Lalu kalau sekarang, semacam 
kesibukan-kesibukan lain misalnya membaca, juga semacam 
mendalami bahas Ingris..., agaknya saya senang bahasa maka 
saya selalu membaca, kalau yang lain agaknya saya lupa... 

Ng membantu orang miskin IVC1c ++ N of nurturance 

 Apakah bruder 
punya waktu 
senggang? 

Ya... kapan saja, apa saja bisa ditinggalkan. Jadi kalau ada 
orang...., ya saya sebetulnya begini, dalam hal keuangan biasanya 
saya agak teliti. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan bantuan 
seperti menghitung keuangan, agaknya bisa itu...., Cuma saya 
agak kurang paham kalau harus menulis dalam komputer.... 
karena saya memang tidak belajar... 

Ng membantu orang yang 
membutuhkannya 

IVC1c ++ N of nurturance 

 Pekerjaan yang 
paling disukai 
bruder? 

Ya macam itu...., menolong orang miskin itu, saya merasa sangat 
cocok dengan semangat pendiri. Kalau  ada yang meminta 
bantuan administrasi apa itu, saya kira bisa membantu. Karena ini 
misalnya, meskipun mendalami Inggris dan fokolare, saya senang 
juga tetapi saya katakan tadi bisa saja saya tinggalkan kapan-
kapan. Dulu misalnya di Randusari, memang saya suka mengajar 
agama, khusunya anak-anak remaja itu. karena itu dulu kan saya 
pernah di SMP itu, hal itu juga sepertinya terjadi di Jogja, 
mendampingin pemuda dan pemudi, termasuk yang hendak 
menikah. Itu cukup banyak. Saya masih mempunyai foto-foto 
tentang itu. Cuma mungkin ya kalau sekarang sudah lain, tidak 

Ng menolong orang miskin IVC1c ++ N of nurturance 
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seperti dulu lagi, misalnya beridiri dan berjalan juga sudah tidak 
seperti dulu lagi. Kesehatan saya juga sudah agak kurang. Pernah 
seperti, dulu br M, sudah pernah minta pada saya mendampingi 
orang-orang yang mau nikah. 

 Bagaimana 
pengalaman 
suka dan duka 
hidup sebagai 
bruder lansia? 

Ya... dulu, sebagai lansia ya.... ya itu saya harus berpikir dulu.... 

Dari dulu..., dulu ketika saya masih mengajar di SMA, saya 
merasa senang sekali mengajar matematika, trigono metri, dan 
anak-anak mengatakan saya lebih baik dari guru-guru waktu itu. 
apalagi kegiatan-kegiatan diskusi bersama. Saya merasa cukup 
puas itu. Juga mengajar agama. Nah.., satu hal yang kurang 
memuaskan yakni ketika di SPG itu. Tetapi saya merasa juga 
agaknya ada anak juga yang kurang suka dengan koreksi 
pekerjaan. Saya paling sering mengoreksi pekerjaan rumah anak. 
Saya berjalan keliling dan memeriksa, siapa yang tidak kerja. 
Lalu anak menyontek supaya memperlihatkan bahwa mereka 
bisa. Saya memang menyesali ini, karena saya sudah 
memberatkan anak. Saya kurang paham untuk mengajar anak 
SPG karena saya sendiri  bukan dari SPG. Ini saya menyesali ini. 
Memang waktu itu ada satu kelas yang sangat puas karena 
sungguh baik saya mengajar matematika dan bahasa. Mulai dari 
itu, lalu pindah ke tuna rungu memang juga suka...., lalu 
pertanyaan romo tadi, apa... 

Ng merasa bersalah atas 
tindakannya saat mengajar 
dan merasa patut diakui 
karena dia bukan dari SPG 

IVB2a +++ N of abasement 

 Hal yang paling 
membuat bruder 
suka itu apa? 

Kok..., rasanya, saya suka semuanya... kecuali kalau saya 
ngantuk, lalu tidak bisa ikut, langsung tidur. Dulunya memang 
ngantuk sekali tetapi kemudian sekarang tidak bisa langsung 
tidur...... saya memang agak terganggu tidur saya. Yang paling 
menyenangkan memang saya harus punya kesibukan dan harus 
cari sendiri... 

    

 Apa yang Ya itu... ya... seperti kesibukan bahasa Inggris itu rasanya saya 
senang. Kalau dulu saya mendalami bahasa itu dengan baik... 

Ng mengagumi tulisan-
tulisan bruder-bruder 

IVC1b +++ N of deference 
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menjadi 
kesibukan 
bruder saat ini? 

bahasa Belanda, sepertinya saya cukup senang kalau membaca 
tulisan-tulisan bruder-bruder Belanda. Tetapi kalau 
mendengarkan dalam bahasa Belanda, rasanya sudah agak sukar. 
Dan memang karena situasinya sudah agak lain, karena tidak 
berhubungan lagi dengan Belanda. Itu agaknya. 

Belanda 

Rabu, 13 April 2011, 09.30-10.45 WIB 

 Apakah ada 
kesibukan lain? 

Hum......, saya belum bisa menemukan yang lain, tentang 
kesibukan. Saya hanya bisa mengatakan, bahwa tugas itu... nah... 
ini nanti ada hubungannya dengan yang lain. 

Jadi, ya saya mungkin saya diberi tugas khusus, tapi yang 
mungkin mungkin bisa saya kerjakan dengan maksimal, karena 
hal itu juga sangat berkaitan dengan keadaan kesehatan saya yang 
begini ini. Saya mungkin hanya bisa melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang menyangkut administrasi dan hitung-hitungan itu. 

    

 Hal-hal yang 
menuntut 
ketelitian? 

Ya.... menjumlah, mengurangi, ya saya... mungkin karena sudah 
tertanam dalam otak saya, sesuatu yang demikian itu yang 
disukai. 

    

 Hal-hal yang 
paling 
menyenangkan 
atau 
membahagiakan 
dalam aktivitas 
itu apa?  

Ya..., emmmm sebetulnya menerjemahkan artikel dalam bahasa 
Inggris, maupun dalam bahasa Belanda ke Indonesia itu memang 
menyenangkan, tetapi saya memang kurang begitu mampu dalam 
bahasa asing ini. Saya memang mengerjakan itu, tetapi harus 
minta bantuan juga dari orang lain, jadi memang merepotkan 
sungguh. Karena menerjemahkan dengan komputer itu tidak 
selalu memudahkan. Misalnya juga seperti keponakan saya itu, 
diminta menerjemahkan tulisan yang sudah diterjemahkan orang 
dengan komputer itu memang sangat menyulitkan, dan dia minta 
untuk diberikan data aslinya. 

Ng minta bantuan orang 
untuk menyempurnakan 
terjemahannya 

IVC2b + N of succorance 

 Hal yang paling 
membahagiakan 

Iya kalau saya berdoa atau meditasi atau renungan itu, suatu saat 
rasanya sangat mengena... dan itu saya temukan juga dalam 
tulisan maka saya ingin menerjemahkan itu. jadi saya 

Ng merasa haru dalam doa, 
misa atau renungan 

IVB1c  N of sentience 
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adakah bruder 
temukan dalam 
hidup di 
komunitas 
lansia ini? 

menikmatilah kalau dalam keadaan yang demikian itu. kebetulan 
juga kalau ada misa dan saya ada di sana sungguh-sungguh itu 
membuat hati saya bahagia gitu... pada umumnya, saya juga 
bahagia juga kalau bisa omong bersama, bisa tertawa bebas. 

 Apakah 
pengalaman 
rohani seperti 
ini juga dialami 
waktu masih 
mudah? 

Ya... agaknya berbeda juga daripada waktu muda. Kadang-
kadang itu, kita merasa seperti merinding itu, memang tidak 
selalu dialami. Bahkan karena seolah-olah waktu itu kurang 
mendalami, ketika waktu muda itu masih banyak kesibukan dan 
pekerjaan. 

    

 Maksudnya? Ya, karena sudah ada pikiran lain dan ini semacam mendesak. 
Merasa mendesak saya untuk mau tidak mau melakukannya... 

    

 Jadi 
kebahagiaan 
waktu muda itu 
apa? 

Jadi kalau ada suatu perkara dan bisa saya selesaikan dengan 
baik, itu memang membuat saya merasa lega banget....., Akhirnya 
perkara ini berakhir dengan baik. 

    

 Kenapa 
sekarang bruder 
merasa hal yang 
paling bahagia 
itu adalah hidup 
doa? 

Mungkin usia lanjut itu juga membawa suatu pemikiran, karena 
sudah tidak lagi diberi pekerjaan, maka saya harus melakukan 
sesuatu yang berguna untuk masa depan saya, paling tidak 
pengolahan bathin saya, dan saya merasa saya memang 
seharusnya demikian itu. 

Ng merasa bebas dari tugas 
dan pekerjaan pada usia 
lanjut 

IVB1a + N of autonomy 

 Apa maksud 
masa depan 
yang bruder 
katakan? 

Masa depan itu, ya... saya kan juga kiranya usia saya terbatas, jadi 
agaknya Tuhan itu juga memberitahukan kepada saya bahwa 
seharusnya kamu melakukan demikian. Seharusnya kamu juga 
mengalami kebahagiaan maka juga harus melakukan hal ini... 
agaknya saya ingat bahwa ibu saya, berumur 82 tahun, 
meninggalnya, maka saya juga akhirnya berpikir apakah saya 
juga demikian? Sedangkan ayah saya berusia 85 tahun, 
meninggalnya. Itu saat ini, dulu tak pernah berpikir tentang itu. 
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 Jadi apakah usia 
lanjut itu cocok 
sebagai 
persiapan 
bertemu Tuhan? 

Agaknya begitu....., Ya, sebenarnya kapan saja saya bisa, tetapi 
semacam ada desakan itu, sekarang... lalu saya mendengar bahwa 
ada berita tentang planet-planet yang bertabrakan itu. Jadi itu ada 
dalam hidup saya, kadang-kadang muncul. Mungkin ya, tanggal 
31 itu, saya berpikir seperti itu, menghadapi Tuhan. Karena itu 
usia ibu saya. Karena kata orang, yang laki akan menurut hidup 
ibu saya. Jadi itu ada dalam diri saya. 

    

 Bagaimana 
pengalaman 
hidup bruder 
selama tinggal 
di wisma lansia? 

Ah..., pada waktu itu saya. Ah..., pertama kali memang saya 
merasa, wah....., sungguh tidak merasa, tidak senang... karena 
saya mengerti  bahwa aliran air itu keras dan pasti agak 
terganggu, tetapi sekarang setelah saya tahu, lalu bisa beradaptasi. 
Tetapi dulu juga saya berpikir tentang kamar, tapi sekarang 
setelah saya tahu, lalu bisa beradaptasi. Di Jakarta itu, kamarnya 
juga bagus, terang tak usa pakai lampu. Di sini ini lain..., agak 
lama baru saya berdamai. Saya agak merasa nyaman baru setelah 
ada AC, lalu semuanya saya tutup lalu ada suara dari AC itu, lalu 
bisa tidur dan akhirnya saya mulai bisa berdamai dengan kamar 
itu. Dulu waktu ada anjing itu juga wah...., anjing itu berkejar-
kejaran dan saya pikir, ya..., sangat terganggu. Ya jadi itu tentu 
dalam hubungan dengan komunitas, dan akhirnya saya bisa 
mengatakan komunitas ini sangat baik. Saya menerima, meskipun 
di sana-sini, ada kekurangan tetapi saya harus juga berpikir bahwa 
toh, dimana, komunitas yang sempurnya? Rasanya kok tidak ada. 
Lalu saya mencoba merenungkan pengalaman hubungan Rutten 
dan Bernardus, mungkin ada konflik yang hebat di antara mereka 
tetapi toh, mereka selalu saling mendukung dan mendoakan. Jadi 
saya belajar dari mereka juga, saya mencintai meskipun saya 
kurang cocok, saya mendoakan meskipun tidak senang, lalu saya 
kira, mereka berharga bagiku. Saya meniru itu, dan rasanya itu 
membahagiakan saya juga. Dan rasanya itu menjawab harapan 
para pendiri kongregasi. 

Ng merasa kamar tidurnya 
tidak cocok dengan 
keadaannya, tetapi berusaha 
untuk beradaptasi 

 

 

 

 

 

 

Ng mengikuti teladan 
pendiri kongregasinya dalam 
hidup bersama 

Ng mendoakan juga rekan-
rekannya dalam menghadapi 
kesulitan 
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 Apakah 
kebahagiaan itu 
berkaitan 
dengan aktivitas 
bruder di 
komunitas ini? 

Ini suatu, aktivitas itu semacam perenungan atau apa itu lewat 
membaca atau merenungkan tulisan-tulisan para pendiri ketika 
melewati masa-masa gelap seperti tulisan Rutten. Tetapi 
sebetulnya sejak tahun 1985, saya sudah pernah disuruh untuk 
belajar, mengikuti kursus-kursus, PRH di Perancis itu. Lalu waktu 
itu saya meminta membaca buku-buku dokumen yang ditulis 
waktu itu. Lalu saya diberi map-map dari Rutten dan Bernardus, 
itu bahasanya memang kuno maka agak sulit, tetapi saya rasa 
yang penting waktu itu adalah nasehat-nasehat untuk pemimpin, 
lalu ada bruder SJ, yang mengatakan, bruder, toh dibawa ke 
Indonesia saja, tapi saya tidak mau, tapi saya mengerti, dua buku 
yang ditulis P sekarang itu, sangat banyak bersumber dari tulisan 
ini. Lalu saya minta beberapa tulisan yang sekarang juga sedang 
kita pelajari. 

Tetapi saya senang sekali bahwa PP itu sekarang menulis 
terutama dua buku itu, termasuk dua buku analen yang saya baca 
itu. jadi agaknya saya lebih banyak mengulang-ngulang 
pengalaman mereka, apa yang mereka lakukan itu. Juga dari 
keluarga Bernardus itu, saya kira keluarga yang sangat baik. 
Hubungan mereka dalam keluarga itu sungguh-sungguh sangat 
dalam. Lalu dalam buku lain, misalnya dikatakan martir-martir 
dari Amerika. 

Ng mengagumi tulisan-
tulisan pendiri 
kongregasinya yang 
menurutnya menjadi nasehat 
untuk saat ini 

IVC1b +++ N of deference 

 Alasan bruder 
begitu terdorong 
untuk 
mendalami ini? 

Tidak tahu juga, hanya ingin tahu saja, bagaimana Rutten 
mengolah itu semua dan saya mendalami itu semua dari tempat 
Rutten. Saya waktu itu, melakukan semacam napak tilas. Lalu 
waktu itu dilihat bagaimana usaha untuk menolong orang miskin 
itu bukan main. Lalu Bernardus itu tentang bukunya, tentang 
hubungan dengan bruder-bruder lain. Lah... mengapa kok saya 
tertarik dengan itu, saya sendiri tidak tahu itu. Mungkin secara 
kasar, saya ingin mendalami itu. Mungkin juga karena dulu saya 
menilai panggilan itu mahal, harus dikejar dan ingin 
membuktikan bahwa yang saya cari itu ternyata benar, berarti 

Ng menilai bahwa 
panggilannya mahal dan 
harus selalu dikejar 

IVA2b +++ N of exhibition 
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bagi hidupku, memang yang saya cari dalam hidup ini. 

 Apa pendapat 
bruder tentang 
lansia? 

Salah satunya, adalah kesempatan untuk merenungkan apa 
pengalaman-pengalaman. Mencoba membetulkan apa yang 
selama ini salah. Diberi waktu semacam membereskan apa yang 
belum, supaya rasa bahagia itu tidak hanya dalam kata-kata saya, 
tetapi sungguh saya alami dalam kenyataan hidup saya. 

Jadi sekarang semacam kesempatan dari Tuhan untuk saya 
semacam membereskan diri. Rasanya begitu sebagai lansia, 
Tuhan memberikan kesempatan itu. Lalu saya katakan bagaimana 
saya menyelesaikan sisa-sisa hidup ini supaya lebih berharga di 
mata Tuhan. 

Ng merasa bahwa masa 
lansia adalah saat yang tepat 
untuk membereskan hal 
untuk menjadi bahagia dan 
berharga di mata Tuhan 

IVA1a + N of achievement 

 Lebih berharga, 
maksudnya? 

Ya..., heemmm, ya saya sendiri kurang paham bagaimana Tuhan  
menilai saya... mengingat situasi hidup seperti ini? Saya memang 
akhir-akhir ini juga sering mencari-cari apakah saya mencintai 
ini, apakah saya mencintai ini dan saya merasa bahwa saya 
diarahkan. Saya kok merasa seperti ditunjukkan itu. Bagi saya, itu 
kok seperti saya diarahkan. 

    

 Tentang saling 
mencintai, kira-
kira apa yang 
bruder harapkan 
dari komunitas 
ini? 

Memang saya lalu melihat bahwa pada umumnya, di sini masih 
lebih baik. Tetapi saya lalu berpikir yang penting saya usahakan 
untuk diri saya sendiri. Jadi orang lain jangan terpengaruh, saya 
harapkan orang bersikap netral untuk hal itu. Tapi menurut saya 
ini hanya penunjuk arah... jadi saya mempunyai buku dan saya 
belajar dari buku itu. Jadi misalnya ada radiasi ada atau tidak di 
sini atau tidak, ya dia menunjukkan ke sana. Yang dulu pernah 
saya coba itu, IQ, EQ dan SQ itu juga saya mencobanya 
demikian. Tapi saya harap ini suatu rahasia, orang tidak boleh 
percaya begitu saja dengan ini. Dan saya harap ini adalah rahasia 
untukmu dan untukku, dan kamu tak perlu percaya, ini hanya 
karena kamu ingin sekali. 

Ng mempelajari hal-hal 
yang menjadi pertanyaan 
dalam hidupnya 

IVA1e +++ N of understanding 
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 Kalau ada 
aktivitas 
tertentu, apakah 
bruder harapkan 
bantuan dari 
pihak orang 
lain? 

Saya sebetulnya sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari 
orang lain. Ah... sebelum tahun ini kok, saya kok merasa 
keaktifan saya itu kok tidak ada. Tetapi ini rahasia. Misalnya 
tentang terjemahan saya itu kok, saya toh mengakui bahwa bahasa 
saya memang kurang baik, maka saya butuh bantua orang lain. 
Tetapi orang melihatnya lain... misalnya... doing the Will of the 
God, is the present... jadi apa saja yang kamu katakan itu, kamu 
mengerjakan perintah Tuhan. Seperti dalam the give of the 
moment...  lalu, saya merasa kok tidak ada gunanya. Lalu saya 
kesimpulan saya kok kurang didukung. Lalu waktu itu, terus 
mengerjakan itu, br Y itu senang sekali hanya saja dia tidak tahu 
bahasa Inggris. Lalu agaknya saya merasa kurang didukung... kok 
dibilang..., akhirnya saya mengatakan ini bukan saya. Karena 
saya merasa, kok bisa ya.. karena itu bukan dalam situasi saya. 
Sama sekali tidak. Lalu, padahal dulu pada waktu muda, dia itu 
kan dalam bimbingan saya, dan saya menilai dia itulah yang 
paling baik. Lalu akhirnya, saya menghentikan pekerjaan 
penerjemahan ini. Lalu datang br H, mengatakan loh atur arsip 
itu. Dulu memang saya menerjemahkan begitu banyak tulisan. 
Saya memang tertarik pada Bibliotik itu, misalnya Charles 
Dekken itu, yang kemudian semuanya ditaruhkan di 
Muntilan.Tapi apakah kamu sudah bicara dengan provinsial? 
Sudah... ya, akan saya lakukan...., Lalu saya katakan tapi harus 
kamu tahu bahwa saya tidak bisa mengangkat barang berat, jadi 
harus ada yang angkatkan dan saya memeriksanya satu persatu. 

Ng membutuhkan bantuan 
orang lain dalam 
menerjemahkan tulisan 

IVC2b + N of succorance 

 Bagaimana 
perasaan bruder 
setelah menjadi 
lansia dan 
tinggal di 
komunitas 
lansia? 

Ada perkembangan, jadi semacam dulu menolak, tetapi lama 
kelamaan menyesuaikan diri dan pada akhirnya saya mencintai, 
sampai saya mengatakan tempat ini kok sungguh baik. Saya bisa 
merasa kebahagiaan ini ada di sini. Ini suatu perjuangan yang 
lama dan memakan energi, dengan didukung mempelajari 
perkembangan kongregasi. Tetapi memang dari dulu saya 
memang memperlajari perkembangan kongregasi dan saya 

Ng tetap bertahan 
beradaptasi, meski awalnya 
tempat tinggalnya dirasa 
sulit 

IVA1c ++ N of counteraction 
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berharap makin lama makin bisa bermutu dalam usaha-usaha 
kami ini dan saya mengikuti keadaan di luar sekitar kami, 
akhirnya banyak orang yang saya kenal itu. Hanya saya memang 
belum pernah ke Malawi, karena hubungan saya, eh... sebenarnya 
bukan hubungan, tetapi ada kesalapahaman terhadap surat saya 
waktu itu. 

 Bisa ceritakan 
perbandingan 
kondisi di sini 
dengan kondisi 
di luar 
komunitas 
lansia? 

Saya sekarang sampai pada kesimpulan bahwa meskipun ada 
perbedaan, tetapi saya yakin bahwa bruder ini mencintai. Tetapi 
mungkin kalau saya dengar-dengar, ini hanya dengar-dengar saja, 
misalnya di sana itu kok makannya saja kok sendirian, kok tidak 
ditanyai, kok ada yang keluar. Ya, agaknya setiap komunitas itu 
setiap orang harus berkembang. Entah mengubah diri lalu orang 
lain juga berubah. 

Ng percaya bahwa para 
bruder mencintainya 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Kalau dengan 
komunitas 
lansia di luar? 

Saya memang tidak terlalu kenal di komunitas awam. Tetapi 
kalau ke biara lain, saya kerap datang dan ikut bermain bersama. 
Jadi kegembiraan itu juga ada. Lalu pada waktu...., misalkan saja 
terakhir itu di Damian, melihat sr B itu main, lalu ada sr muda 
juga ikut main. Tapi saya sendiri belum paham dengan permainan 
apa itu? Lalu saya bertanya, what are you call this play...., 
hahaha. Lalu dia bilang Jokern, dan saya bilang Jokern itu kan 
bahasa Belanda...., hehehe 

Ng bermain bersama 
komunitas lansia yang lain 

IVB1b  N of playminth 

 Bruder 
pensiunnya 
kapan? 

Sejak tahun 2000, waktu itu di Randusari. Waktu itu sudah tidak 
mengajar lagi. Langsung pindah ke Randusari..... tetapi ini 
perpindahan itu juga sebenarnya saya merasa sayang, tetapi pada 
waktu itu otak saya yang kiri itu, sakitnya bukan main. Saya tidak 
bisa menoleh ke kiri atau ke kanan. Sampai di jalan juga... saya 
mengadu terus. Lalu bulan Oktober itu masih harus membuat 
raport, siapkan pertemuan-pertemuan dan ya..., sampai terus 
pindah ke sini sekarang ini 

Ng belum mau pindah ke 
komunitas lansia tetapi 
karena sakit, ia ikut saja 

IVC2a +++ N of abasement 
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 Jadi dipindah 
sehubungan 
juga dengan 
kesehatan? 

Ya..., tetapi juga ada yang lain juga. Yang lain yang saya 
maksudkan itu yaitu saya waktu itu mengajar tuna rungu yang 
demikian senang bahagia dan tenang, dan agaknya kemajuan-
kemajuan itu kok sepertinya ada yang tidak pernah dipikirkan 
yang saya buat. Lalu ada juga yang kurang suka. Ya seperti yang 
kemarin saya cari itu center of excelent. Jadi kalau bruder yang ke 
sana itu sebetulnya belum apa-apa. 

    

 Apa masalah 
yang menurut 
bruder, kalau 
kesulitan 
bersama sering 
dihadapi dan 
bagaimana cara 
meninggatasiny
a? 

Oh..., hemm... yah... kalau ini begini, saya ini temannya br A satu 
klub, lalu br M di atas saya lalu br C jauh di bawah saya lalu br L 
dan IP itu jauh lagi di bawah saya. Lalu tentu saja, situasi yang 
dulu-dulu itu, kita sudah saling kenal dari dulu itu. lalu mungkin 
saya sedikit mengulang, teman saya yang sama-sama sekolah di 
SGB itu hanya br A. Campur begitu itu lalu saya agak..... aduh, 
saya melihatnya kok pelajarannya begitu ya... saya sudah merasa 
agak berat. Saya kok harus sungguh-sungguh merasa berat waktu 
itu. pertanyaan besar waktu itu, mungkin kah bisa begini?  

Kalau saya bekerja di kantor mungkin saya merasa cocok, karena 
kemampuan saya. Dulu saya agak kecewa juga karena dikumpul 
dengan yang SD itu. yang menyenangkan waktu itu adalah ada 
pelajaran bahasa Belanda, dan bukunya cukup banyak. Waktu itu 
saya mempunyai kesempatan untuk memperdalam banyak hal. 
Jadi saya harus menyesuaikan dengan mereka. Dan begini, dulu 
postulan yang paling tua belajar pada yang paling mudah. Saya 
hanya menurut saja. Pada waktu saya menjadi novis, yang tua itu 
mengajarkan yang tua jadi saya mengajar orang yang sudah 
menjadi tentara. Ya, jadi lain sekali memang. Tetapi saya saya 
sibukan dengan membaca bahasa Belanda, suatu hiburan bagi 
saya. 

Lalu ada di sini..., aku nggak tahu. Lalu perbedaan pengalaman 
itu ya, tugas-tugas yang dialami selama ini kok sudah beda, sudah 
lain. Kesusahan yang dialami itu kok sudah lain.  Sekarang, saya 
kadang-kadang nggak tahu juga. Sepertinya ada perbedaan yang 
disembunyikan sehingga dalam percakapan dan pembicaraan saya 

Ng belajar bahasa Belanda IVA1e +++ N of understanding 
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rasa kurang jelas, sehingga ada perbedaan yang bisa menyakitkan 
hati juga. Mungkin ini perkembangan selanjutnya. Kalau dulu 
agak... seenaknya. 

 Jadi apakah 
agak sulit 
berhubungan 
dengan 
penyesuaian? 
Bagaimana jalan 
keluarnya? 

Gini, agaknya.... apa yang dialami dalam tugas-tugas, saya begini, 
dia begitu, itu dalam perkembangan selanjutnya itu membawa 
perbedaan juga dalam percakapan kami selanjutnya. Misalnya, br 
A itu karena tuli itu kadang-kadang sulit sekali. Apa itu, apa.... 
sampai kadang-kadang marah besar... Tapi aku sangat tolerir dan 
memaafkan. Kalau, M ya...,  itu agak sulit karena diam. Lalu saya 
pernah bilang, hei M, kenapa engkau tidak bicara dengan saya? 
Lalu dia bilang ya, tidak ada pembicaraan. Tetapi saya selalu 
mencoba berbicara langsung lebih terbuka. Tetapi dalam 
pengalaman, saya mencoba mengalah, mencoba mendahului 
berkata sesuatu entah dijawab atau tidak. Hanya saya hanya 
menerima dan mengatakan, ya... ini bisa saja terjadi. Saya selalu 
berpikir tentang pendiri kami, bahwa selalu ada perbedaan itu, 
tetapi agaknya meskipun demikian, di dalamnya selalu ada kasih 
itu. Lalu di sini juga saya berprinsip demikian, saya mendoakan, 
menghargai orang lain, saya mencoba menyapa lebih dahulu. 
Kalau Br M itu memang pasti kesulitan untuk memulai sesuatu. 
Kalau yang lain dengan Br C... itu.... kalau yang ini kok hobinya 
itu kok tidak pernah berubah, burung itu semua ditandai dengan 
burung. Itu kok aku agak jengkel, ayam itu juga, di sana terus 
ditambah. Lalu saya sampaikan langsung, ya tapi saya tidak tahu 
situasi di sini. Di sini juga waktu ada anjing itu.... saya nggak 
setuju. Saya senang juga anjing, tapi hanya satu kalau datangkan 
anjing, anjing yang sungguh bermutu, hehehe. 

Ng mengalah dan mencoba 
menyapa duluan dalam 
berkomunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ng menyampaikan 
kejengkelannya kepada 
temanya 
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N of counteraction 

N of rejection 

 Apa saja yang 
menjadi 
keberhasilan 
dan kegagalan 

Hemm..., rasanya saya terbatas, saya hanya memelihara hal-hal 
yang dipercayakan kepada saya saja. Saya hanya mengawasi saja. 
Misalnya menambah rumah, menambah fasilitas itu dan 
sebagainya. Rasanya saya tidak minat, saya hanya menjaga, apa 

Ng merawat dan memelihara 
hal-hal yang dipercayakan 
kepadanya 

IVC1c ++ N of nurturance 
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bruder selama 
ini? 

yang sudah ada dijaga. Misalnya harus tambah SD, SMP atau 
SMA, itu saya tidak punyai. Jadi saya hanya memelihara apa yang 
sudah ada. 

 Bukankah 
memelihara juga 
prestasi? 

Agaknya saya merasa kurang, kalau saya tidak menghasilkan 
sesuatu yang baru dalam komunitas, paling-paling mengadakan 
rekoleksi di tempat lain. Pokok, saya hanya mengatur saja, kamu 
mencoba mengurus ini, saya begini, ya membagikan tugas-tugas 
itu.   

Ya..., keberhasilan itu, rasanya kalau saya hanya merawat, agak 
statis, itu kurang. Tapi kalau saya ada ide untuk melakukan 
sesuatu, itu sedikit lain itu. Dan dulu kalau mau lakukan sesuatu 
saya memang siapkan sesuatu yang agak sedikit lain, agak teliti 
dan sebelumnya saya sudah siapkan lalu ditawarkan. Misalnya 
pertemuan komunitas, itu acaranya ini, kalau ada tambahan, 
silakan saja. Tetapi kalau tidak ada, ya langsung jalan terus. 

Oh ya, rasanya kalau prestasi itu bisa dihubungkan dengan 
kebanggaan, itu memang saya waktu saya mengajar matematika 
ketika masih menjadi kepala sekolah di SMP di Solo itu, anak-
anak itu kok nilainya tertinggi se Rayon, lalu ketika saya 
membuka asrama SPG di Jogja, dan melibatkan banyak para 
bruder dalam rekoleksi panggilan untuk calon. Rasanya saya 
mampu mengumpulkan banyak bruder dan calon, rasanya 
memang menyenangkan. Tapi, saya kurang yakin, apakah ini 
prestasi atau kebanggaan saya sendiri saja, hehe 

Ng mengatur dan mengurus 
pembagian tugas-tugas 
dalam kongregasinya 

IVA1d  N of order 

 Sebagai seorang 
lansia? 

Ehmmm, itulah sekarang saya merasa saya tidak berprestasi. Saya 
hanya dalam komunitas itu mendukung dalam percakapan saja. 
Kok saya hanya memperhatikan hal-hal yang gembira, karena 
saya merasa bahwa saya tidak bisa membungkuk, padahal untuk 
keaktifan itu, saya misalnya senang membaca buku, itu juga saya 
merasa bukan prestasi karena setelah membaca, habis, tetapi 
kalau tulis.... ini dengan alasan kok, kesehatan itu tidak 
memungkinkan, agaknya saya bercita-cita memiliki komputer 

Ng malu meminta dibelikan 
komputer dan belajar 

IVD2a + N of inavoidance 
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sendiri untuk menulis, tetapi kemudian mengapa saya tidak berani 
meminta itu, karena saya tidak berani, karena saya tidak belajar 
itu loh. Tapi saya masih pikir, dulu melakukan hal yang lain 
misalnya mengajar agama atau membuat pertemuan muda-mudi. 
Itu sebetulnya saya senang itu, tapi mengapa kok tidak bisa 
langsung, karena orang lain juga sering mengatakan, kok br yang 
mengerjakan, awam saja juga bisa kok. Saya agak senang, 
kegiatan-kegiatan membaca KS atau mengajar agama, seperti 
dulu saya senang dalam kesibukan macam itu. tapi mungkin 
situasinya agak lain.  Itu sebetulnya saya senang itu, tapi mengapa 
kok tidak bisa langsung, karena orang lain juga sering 
mengatakan, kok br yang mengerjakan, awam saja juga bisa. Saya 
agak senang, kegiatan-kegitan membaca KS atau mengajar 
agama, seperti dulu saya senang dalam kesibukan macam itu. 
Tapi mungkin situasinya agak lain. Ya itu jelalai, kalau dengan br 
C selalu ada saingannya, br C selalu lebih maju. Lagio Maria itu... 

5 Keadaan lingkungan subyek 

 Masalah apa 
yang dirasakan 
dan timbul dari 
kongregasi? 

Ini..., saya memang mengikuti dalam gerak-gerik kongregasi itu 
ya, saya selalu bertanya, bagaimana rumah kita yang ada di 
Sumatera, lalu Kalimantan. Waktu itu memang saya ditugaskan 
secara khusus untuk mengurusi Kalimantan itu. Jadi visitasi itu 
saya kerjakan. Saya merasa dalam kongregasi ini saya merasa 
ingin terlibat, di Jakarta misalnya... setiap kali mereka datang, 
saya akan bertanya bagaimana Sumatera, bagaimana Jakarta, 
Kalimantan dan sebagainya. Jadi saya ikut merasakan dalam 
kehidupan kongregasi dan mengikuti perkembangannya. 

Ng berusaha terlibat dengan 
pekerjaan dan teman-teman 
dalam kongregasinya 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Kalau dalam 
hubungannya 
dengan 
kongregasi? 

Mungkin yang berikutnya itu ada satu harapan bahwa kalau satu 
harapan itu, kalau di sana itu tempatkan orang yang bermutu, 
misalnya kalau kita menyekolahkan para bruder, harus 
dipertimbangkan apakah di sana berkembang? Tentang sekolah 
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itu, misalnya S2 Muhammadiah, PGRI, kok apa dapatnya? Kalau 
bisa UNIKA, tapi jangan asal disekolahkan saja. Saya kok ikut 
prihatin, hehehe... 

 Peran 
kongregasi 
untuk lansia? 

Belum sangat nampak. Misalnya kamu, mbok ditaru di sana saja. 
Kamu pindah di Semarang saja. Ini kok rasanya agak sakit, 
karena kalau dulu saya tidak sakit, pasti tidak mau pilih di sini.... 
Karena saya pikir dulu, andaikata saya dulu tidak sakit, pasti saya 
tidak pindah di sini. 

Ng kurang suka pindah ke 
wisma lansia, tetapi karena 
sakit maka ia berusaha 
menyesuaikan diri 

IVC2a +++ N of abasement 

 Kenapa enggan? Ah... kegiatannya kan kurang. Pekerjaannya apa ya... Mungkin 
karena saya tidak memiliki suatu hobby yang cocok. Untuk 
pertanian itu misalnya...., kok sebetulnya dulu saya punya niat 
untuk ke IPB Bogor itu, atau misalnya ke Pertamina. Sebenarnya 
pernah ditawarkan juga untuk bekerja di sana dan disekolahkan di 
Belanda. Pernah mau didaftarkan ke BPM, lalu ada dari Amerika 
itu, mereka memilih untuk distudikan. Bahkan misalnya, 
mengenai hobi tadi, di sini itu kalau mau menanamkan tanaman 
yang di sukai untuk nanam, juga tidak ada tanahnya untuk 
ditanam. Kan tempatnya juga tidak tahu dan akhirnya mati, ah 
ah... hehehe, lalu kembali lagi.... 

    

 Bagaimana 
bruder 
mengatasinya? 

Ya, mengatasinya, kemudian begitu kok saya di sini semacam 
nunut. Tidak harus melakukan semuanya... Juga saya tentang 
kemerdekaan para bruder itu silakan saja, hanya saja hobi itu 
misalnya jangan sampai mengganggu bruder yang lain. Mungkin 
ini cukup menyeleweng, saya tidak tahu. 

Ng mengikuti saja keinginan 
bruder lain, asal tidak 
mengganggu 

IVC2a +++ N of abasement 

 Bagaimana 
perasaan bruder 
tinggal bersama 
di komunitas 
lansia? 

Perasaannya... ya teman-teman mempunyai hobi-hobi, dan saya 
tertarik juga... dan saya ada perasaan aku ini orang nganggur, dulu 
waktu saya diserahi untuk arsip yang diserahkan pimpinan, 
kemudian apa yang saya terjemahkan dikutib dan diketik dalam 
komputer dan saya sangat senang dimasukkan ke dalam tulisan-
tulisan. Juga tulisan-tulisan dalam bahasa Belanda itu saya sangat 

Ng senang dengan hasil 
karyanya yang dikutip dalam 
tulisan-tulisan 

IVA2b +++ N of exhibition 
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berminat untuk menerjemahkannya. Misalnya pembelian 
Roncalli, itu kan sangat menarik, tentang hubungan dengan 
Belanda dan sebagainya. Lalu tentang ukuran tanah itu dan cerita 
tentang peristiwa seputar pembelian itu. Saya pikir andaikata ini 
saya tulis dalam sejarah itu rasanya bagus sekali, kalau 
diterjemahkan. Lalu saya berikan kepada mereka bahwa 
gambaran tentang itu pada waktu itu demikian..., inilah yang 
semacam saya senang itu. Pembicaraan antara uskup di Sumatera 
itu, pembicaraan dengan uskup di Ketapang, ini kalau ditulis dan 
kita dapat tahu semuanya. 

 Sarana atau 
fasilitas apa 
yang dibutuhkan 
saat ini sebagai 
lansia di 
komunitas ini? 

Apakah bruder 
melihat sesuai 
yang harus 
dilengkapi? 

Ah..., dulu saya mengeluh terus, karena adanya kok demikian, 
tetapi kok saya bisa menyesuaikan diri dan bisa damai. Itu 
menjadi pembicaraan. Dulunya gambaran saya itu, rumah lansia 
itu seperti yang mirip di Jakarta atau di Belanda itu... ya itu 
memang pertama kali, tapi akhirnya toh lama kelamaan bisa 
menyesuaikan diri, karena saya pikir saya tidak akan bahagia, 
kalau saya tidak mau beradaptasi. 

Ya..., menurut saya sekarang mulai diperbaiki macam-macam 
hal....menurut saya lama kelamaan juga akan menjadi semakin 
baik karena mereka akan menemukan sesuatu yang baik untuk 
komunitas. Misalnya juga ada doa-doa yang dilakukan sebagai 
kerasulan, ini merupakan sesuatu yang bagus khususnya bagi saya 
yang tidak punya kerja seperti ini. 

Ng mengalami kesulitan di 
lansia, tetapi tetapi berusaha 
untuk beradaptasi dengan 
suasana 

IVA1c +++ N of counteraction 

 Hal apa yang 
menarik? 

Ya......, saya senang sekali bahwa saya bisa teratur ada misa, ada 
doa. Itu bagiku sesuatu yang sangat berharga. Setiap kali ada 
misa, setiap Minggu. Menurut saya sungguh bisa memenuhi 
kebutuhan saya, saya mengalami kepenuhan misalnya dengan doa 
yang teratur. 

Ng merasa mengalami 
kepenuhan lewat kegiatan 
rohani di masa lansia 

IVA1a + N of achievement 

 Kenapa? Ini agaknya kebutuhan, kebutuhan yang paling dalam dalam diri 
saya. Ini sehubungan dengan lansia, kok saya memerlukan makin 

Ng merasa kedekatan 
dengan Tuhan merupakan 

IVA1a + N of achievement 
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lama makin dekat dengan Tuhan. Dulu waktu kecil, saya dekat, 
tetapi setelah jadi br dan bekerja, makin renggang. Meski waktu 
dulu saya ada suatu niat setiap hari saya harus pergi ke gereja, 
aneh... kan? Rumah saya itu jauh, lalu akhirnya tidak bisa..., 
kemudian saya pikir cukup seminggu sekali. Sehingga saya bisa 
suatu saat pergi lebih pagi. Misalnya suatu saat itu, saya pergi 
malam-malam, sampai orang tanya, mau kemana mas... saya jalan 
terus, kok sampai ke gereja itu kok pintu tutup semua, baru aku 
kaget, ketika itu baru terdengar bunyi beduk pikirku... kok baru 
jam 4 pagi... hehehe 

hal yang paling dikejar 

 

Ng selalu pergi ke gereja 
untuk berdoa 

 

 

IVB1c 

 

 

+ 

 

 

N of sentience 

 Dan hal apa 
yang 
membosankan 
dari komunitas 
ini? 

..., (menunduk)..., ya tidak membosankan juga tapi saya merasa 
bahwa saya kurang pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang dapat 
saya kerjakan sendiri, seperti orang lain. Pekerjaan-pekerjaan 
yang ada, saya kurang tertarik lalu membuat saya seperti orang 
lain. Tapi maunya, misalnya ada kurungan mana yang dapat saya 
urus sendiri, atau tanaman yang bisa saya urus sendiri. Itu seperti 
di Belanda itu. Tapi di sini kok lain. Lalu di sini itu sering tidak 
pasti, ditawari orang lain, lalu ambil saja ke sini tanpa dibicarakan 
terlebih dahulu dalam komunitas. Atau seperti di Muntilan itu 
magister punya hobi kok melibatkan semua orang dalam 
komunitas, atau hobi kok menjadi pekerjaan komunitas, menjadi 
pekerjaan dan kesibukan karyawan, yang mengerjakan kok 
pegawai kita. Nah ini kok menurut saya sudah salah. Ya kalau 
sesekali dikerjakan karyawan mungkin boleh karena tinggal 
retret, tapi jangan menjadi tugas pokok karyawan. 

Ng ingin bekerja tetapi 
pekerjaan-pekerjaan yang 
ada tidak bisa dilakukan 
sendiri dan kurang menarik 

IVD2b + N of harmavoidance 

6 Interaksi dengan orang lain 

 Bagaimana 
hubungan 
bruder dengan 
pemimpin 

Kalau pemimpin kongregasi..., seperti propinsial, saya sebenarnya 
mengharapkan kalau menyekolahkan orang itu IQ nya bisa 120, 
karena masih bisa berkembang... mbok yang diterima itu yang, 
nanti kalau yang sekolah itu ya, diarahkan, yang bermutu. Dan 
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kongregasi? kalau tidak ya, dipindahkan ke tempat yang sederhana, hehehe..... 
jadi bruder itu ya kemudian nanti kalau menjadi bruder, ada 
kebanggan... saya pernah mengalami begini, mengajar SD lulus 
SPG, itu cukupan, tapi lalu mengajar salah? ah....., hehe 
Orangtuanya kan tahu...., Ya... itu aku maluh.... 

 Tapi 
hubungannya 
bagaimana? 

Oh..., baik. Kalau saya lihat dari mana, selalu saya langsung 
bertanya misalnya, bagaimana adiknya, adiknya itu murid saya, 
jadi saya kenal. Dan dalam percakapan, saya enak, karena bisa 
bercerita langsung lalu ada percakapan tapi dalam hal kebijakan. 
Dia juga merasa bahagia, kalau ada orang yang memperhatikan. 
Dalam hal ini, saya kalau ada yang pergi, segera saya tanyakan, 
bagaimana keadaannya di sana? 

Ng selalu bertanya tentang 
keadaan anggota keluarga 
bruder yang dikenal 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Bagaimana 
hubungan 
dengan 
pemimpin 
rumah atau 
komunitas? 

Pemimpin rumah, baik..., enak... Maksudnya, H itu kan murid 
saya, jadi enak saja. Lebih bebas mengatakan sesuatu dan dia juga 
rasanya enak saja. Dalam hal yang demikian. Seperti yang dalam 
cerita tadi kalau saya bertengkar sama br C, saya lalu mengatakan 
C kamu harus ingat meski saya membentak kamu saya tak akan 
diamkan kamu. Menurut saya perlu saya katakan ini terus terang. 

Ng langsung berkata terus 
terang untuk memperbaiki 
relasi yang terganggu 

IVA1c ++ N of counteraction 

 Bagaimana 
hubungan 
bruder dengan 
perawat dan 
pendamping 
lansia di sini? 

Baik..., baik. Dalam hal ini S, itu cukup baik. Ya tentu saja kalau 
saya agak mengeluh tentu dia sendiri tidak enak. Dan saya 
mempunyai obat yang tidak semua dipenuhi, ya kadang-kadang 
tidak setiap saat saya ingatkan ini sudah habis, tepi dia lupa dan 
menghilangkan, ya agaknya..., dia selalu segera. 

    

 Kalau 
kebutuhan 
harian seperti 
mandi, cuci itu 
bagaimana? 

Ini juga baik, sangat baik dikerjakan oleh N... ya saya merasa 
kecilnya itu, karena saya masih dimandikan tiap hari. Tapi kalau 
mandi sendiri juga pasti repot, karena lama untuk mengembalikan 
situasi yang saya bisa bergerak. Saya senang dan dengan 
demikian, setiap hari ngomong dan mengerti situasi rumahnya 
dan membantu dia dalam usaha kehidupan di rumah.. tapi 

Ng merasa tidak pantas 
harus dimandikan, tetapi 
karena tidak mampu lalu 
harus ikut saja 

IVC2a +++ N of abasement 
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bapanya itu yang masih sering kurang mengerti... jadi rasanya kok 
saya meskipun sakit masih bisa membantu bagaimana, perhatikan 
di rumah.  Jadi saya dengan demikian juga berpikir, aduh agaknya 
Tuhan juga menunjukkan itu, dia bekerja di sini sehingga bisa 
lepas dari kungkungan suaminya waktu itu. dan waktu itu saya 
mengatakan kepadanya untuk mengatakan semua hal tentang dia 
dan kalau ada yang membela, kamu tangkap dia dan omong keras 
supaya dia diam. Lalu akhirnya hakim pun mengabulkannya. 

 Bagaimana 
hubungan 
dengan sesama 
bruder lansia? 

Ya... rasanya baik. Saya merasa baik. Begini, mengapa saya 
merasa ada perkembangan baiknya itu ya karena begini..... 
dengan ini apakah dia mencintai saya, apakah dia baik-baik saja? 
lalu makin lama, aku senang permainan itu. Ya, aku menikmati 
kebersamaan ini. Ya... ini  mungkin hanya petunjuk-pentujuk 
begitu, dan aku tahu akan masih bisa bertengkar tapi selalu ingat 
nasihat pendiri kami itu selalu menghargai, mendoakan dan 
mendukung orang lain. 

Ng menikmati kebersamaan 
di dalam wisma lansia 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Bagaimana 
hubungan 
bruder dengan 
orang-orang di 
luar kongregasi 
dan komunitas? 

Orang luar kok, saya kok rasanya tidak ada persoalan. Dengan 
keluarga juga saya juga senang, disegani dan saya rasanya 
memperhatikan mereka dan mereka juga saya perhatikan. Juga 
orang luar, di tempat saya fisioterapy kita bergaul dengan 
semuanya bisa bergaul dan rasanya enak, kalau br S jauh lebih 
akrab itu saya tahu. Tetapi bahwa saya toh senang, mereka itu kok 
ya sungguh baik. Waktu saya diantar br A lalu mereka melihat 
saya dan orang-orang yang ada di sana itu baik. 

Ng merasa senang karena 
dekat juga dengan keluarga 

IVC1a +++ N of affiliation 

Sabtu, 16 April 2011, 09.30-10.00 WIB 

7 Cita-cita atau harapan yang ingin dicapai 

 Apa cita-cita 
atau harapan 
bruder sebagai 

Ehmmm, pertama-tama saya mengharapkan semoga para bruder 
itu menghayati kebruderannya. Merasa PD atau apa itu, memang 
saya menghayati panggilan itu secara baik. Dengan kata lain 

Ng belajar bahasa IVA1e +++ N of understanding 
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seorang lansia? menjadi bruder yang bermutu, jadi usahanya itu mendalami 
sendiri. Misalnya seperti saya dulu belajar bahasa, ya memang ini 
menjadi problem bagi bampir seluruh provinsi ini..., saya melihat 
yang selama ini, kok sudah BA, ah..., hampir tamat S1 kok bahasa 
Ingrisnya tidak bisa atau kurang baik. Hanya menurut saya kok 
kalau saya mengetahui IQ nya itu kok, saya kira mereka akan 
mengalami kesulitan, heheh. Memang saya pernah mengatakan 
mbok kalau menyekolahkan itu kita memilih sekolah mana yang 
bermutu. Jadi saya sangat memperhatikan kebobotan seorang 
menanggapi panggilannya itu. 

 Untuk lansia 
sendiri 
bagaimana? 

Oh, khusus lansia, hemmm, nah kalau menurut saya kalau lansia 
itu masih bisa berdiri sendiri, tidak perlu yang lain, ya tidak harus 
masuk kesini. Tetapi mereka memilih sendiri untuk masuk ke sini 
secara bebas, saya merasa demikian, juga dari komunitas-
komunitas lain itu kok sepertinya ada bruder yang mendorong. 
Tetapi kalau memang tidak bisa lagi ya, silakan datang ke sini... 

Ng merasa lansia butuh 
kebebasan memilih sendiri 
untuk tinggal di komunitas 
lansia 

IVB1a + N of autonomy 

 Kenapa harus 
bebas memilih? 

Bukan mutlak bebas, tetapi jangan didorong-dorong gitu ya, saya 
tahu misalnya kok bruder B di Muntilan itu kok, selalu didorong-
dorong, ya ke sini saja. Saya sendiri pernah mengalami itu ketika 
di Randusari itu. 

    

 Kira-kira 
kenapa bruder 
merasa 
didorong-
dorong? 

Ya... itu sering tidak tahu aku. Ya hanya mungkin saja. Karena 
mungkin agak memberatkan, misalnya harus mengantar ke rumah 
sakit. Itu agak merepotkan. Kalau waktu saya di Jakarta, dan 
harus pindah ke Semarang, itu rasanya juga memberatkan juga. 
Memang saya sewaktu kena serangan otak itu, saya sempat ragu 
apakah bisa bertahan. Tetapi ketika saya didorong-dorong itu, ya, 
hehehe rasanya juga.... hehe. Ya..., memang saya panggil orang 
itu dan saya omong terus terang aja, aneh kalau kamu mengatakan 
demikian. Akhirnya dia minta maaf, tapi yang saya merasa tidak 
nyaman. Ya memang lucu-lucu. Menurut saya, ya saya ke rumah 

Ng merasa pindah ke 
komunitas lansia karena 
merasa dipaksa dan 
merepotkan atau 
memberatkan teman-
temannya, bukan karena 
kebebasannya sendiri 

IVC2a +++ N of abasement 
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sakit itu, sebenarnya juga bisa sendiri, tetapi kan Jakarta itu 
memang juga ramai. Keandaraan itu saya perkirakan dua jam, 
tetapi kemudian, tiga jam pun tidak sampai. Ya saya berusaha 
juga supaya, tidak memberatkan komunitas. Ya, memang 
mungkin ada yang memberatkan komunitas juga. tetapi seperti 
pengalaman br B itu sampai dia sendiri mengatakan kalau bapak 
sudah tidak ada lagi saya pindah, tetapi kalau belum saya tidak 
akan pindah, tetapi sekarangpun tidak pindah, hehehe 

 Bagaimana 
usaha bruder 
untuk 
mencapainya? 

Rasanya..., saya usahanya itu karena banyak membaca dan 
mendalami itu kemudian agaknya bisa mengubah diri sendiri. 
Kalau saya membaca yang baik itu lalu agaknya bisa 
merenungkan dan bisa mengubah diri sendiri. Misalnya, br C itu 
kok makin lama, makin ya baik. Kok yah..., barangkali bagi dia 
agak sulit juga, tetapi ya, kemudian bisa juga, hehehe. 

Ng banyak membaca dan 
merenungkan untuk 
mengubah dirinya 

IVA1e +++ N of understanding 

8 Usul dan saran      

 Apa usul dan 
saran bruder 
untuk 
kongregasi atau 
komunitas? 

Hemmm..... (tunduk), saya percaya tentang perkembangan 
seseorang. Saya percaya, setiap orang itu akan berkembang. Saya 
kira hal-hal yang menyangkut hobi itu ya tidak hanya untuk 
kesenangan sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan 
semua orang, hal ini rasanya harus diterangkan kepada semua, 
bahkan sejak masa muda, novisiat supaya jangan dipaksakan 
kepada semua. Lalu sebagai orangtua, ya membaca itu dilakukan. 
Lalu kepada yang muda itu, saya selalu mendorong supaya, 
bahasa Inggris itu mbok belajar sendiri, saya waktu dulu belajar 
itu sendiri, dan sekarang muncul kembali saat ini. Kok saya 
merasa kesadaran seperti itu kok membantu saya. Jadi saya coba 
menginsafkan, misalnya kalau br C itu, selalu bertanya dan saya 
senang itu. Kalau kamu mengatakan demikian karena apa? Saya 
mencoba memberanikan diri untuk selalu berbicara ketika orang 
lain datang, “don’t be afraid”karena menurut saya, kita sebagai 

 

Ng merasa kebebasan harus 
dijamin untuk semua bruder 

 

Ng belajar bahasa Inggris 
masndiri 

 

IVB1a 

 

 

IVA1e 

 

+ 

 

 

+++ 

 

N of autonomy 

 

 

N of understanding 



  280

bruder itu kok dibutuhkan mempunyai pengalaman supaya jangan 
diremehkan orang lain. 

 Apa usul atau 
saran bruder 
untuk dilakukan 
kongregasi bagi 
lansia? 

Ya.. kalau saya itu, berilah kepada lansia untuk mengembangkan 
kemampuannya. Hanya kembali lagi kepada caranya. Kalau 
menurut saya, supaya dicarikan jalan. Lalu kalau ada yang 
menyeleweng, supaya diberikan penjelasan. Ya kalau yang sudah 
punya hobi itu memang harus diarahkan. Memang kalau sudah 
tua itu tidak selalu mudah. Lalu saya itu, entah mungkin karena 
sudah orang tua lalu senang membicarakan orang lain. Tapi saya 
kalau diajak untuk itu juga tidak pernah menolak, hehehe. Saya 
sendiri hanya melayani saja. Ya saya sendiri tidak paham. Lalu 
saya tidak meneruskan itu, saya pikir itu pembicaraan umum, 
karena saya pikir secara bersama. Itu harus dipikirkan dalam 
forum umum. Misalnya saja seperti seksualitas itu, saya senang 
sekali bahwa akhirnya semua kita bisa mendapatkannya, 
meskipun barangkali ada yang tidak terlalu suka itu. Tetapi cara 
macam itu memang lebih efisien. Misalnya pembangunan ini, 
saya pikir ini kok haknya lansia, mengapa diubah-ubah lagi? 
Mengapa, tidak sesuai dengan perhitungan dulu.... Jadi maunya 
ada fasilitas-fasilitas yang memadai, ada tempat untuk ngomong-
ngomong dengan tamu, ada alat-alat untuk latihan itu... Kalau di 
Nederland itu, kamarnya itu sungguh luas... jadi sungguh saya 
merasa bahwa orang-orang itu sungguh mengalami kebebasan 
untuk mengerjakan banyak hal. Jadi seperti lift itu, harus ada 
karena ada orangtua di sini, tapi tidak ada orangtua yang tinggal 
di atas. Bahkan bed-bed itu juga kayu yang besar-besar yang tidak 
bisa dibawa turun naik. Tapi sekarang ini saya pikir sudah bisa 
berdamai, minimal dengan diriku sendiri. Jadi harapannya, ya itu, 
yang sesuai dengan situasi orang tua itu. 

Ng berharap lansia harus 
diberi kebebasan untuk 
mengembangkan diri 

IVB1a + N of autonomy 

9 Sekian dan 
terimakasi atas 

Sama-sama romo, semoga sukses dan lancar semua tugas-tugas 
kuliahnya romo. Saya merasa bahwa dengan ini banyak hal yang 
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bantuan dan 
kerja sama 
bruder! 

dulu sudah mulai terlupakan, dapat dibangkitkan kembali, hehehe. 

10 Mohon pamit Iya, romo.     

       

       

 
Hari/tanggal : Rabu, 06 April – Sabtu, 16 April 2011 
Tempat : Wisma Bernardus, Jl. Sultan Agung 133, Semarang. 
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I : Lansia 

II : Prosiding 

IIIA : Tekanan alfa 

IIIB : Tekanan beta 

IV : Kebutuhan-kebutuhan psikologis 

IVA : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi atau prestise 

IVA1 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat konsonan (a,b,c,d,e) 

IVA2 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat disonan (a,b) 

IVB : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise 

IVB1 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVB2 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat disonan (a) 

IVC : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama 

IVC1 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVC2 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat disonan (a,b,c) 
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IVD : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai 

IVD1 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan 

IVD2 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan (a,b,c) 

+ : Intensitas lemah (3-4 need) 

++ : Intensitas sedang (5-6 need) 

+++ : Intensitas kuat (7-8 need) 
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Transkrip Wawancara Subjek 3 
(Permasalahan yang ingin diungkap) 

April 2011 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Intensitas Tema 
Minggu, 10 April 2011, 10.00-11.45 WIB 
1 Selamat pagi romo, 

bagaimana kabarnya? Selamat pagi..., 

Lumayan baik..., mari, apakah frater, dari mana? 

    

2 Identitas subyek 
 Boleh saya tahu nama 

lengkap romo? Wd 

Widy: Allah 

Ana: Ada, jadi hiduplah selalu bersama dengan 
Allah 

    

 Usianya saat ini, berapa? 90 tahun, 5 bulan.     
 Tempat, tanggal lahirnya 

dimana dan kapan 
15 Oktober tahun 1920. Ini menurut kakak saya. 
Jadi tidak menurut kakak saya seperti di daftar 
tanggal sekarang. Karena tanggal itu dicocokkan 
dengan almanak Jawa. Misalnya 1 wage, lalu dicari 
jawabannya di almanak 1920. Kan ada primbon 
Jawa, mungkin dia belajar, tetapi juga mungkin ia 
belajar dari almanak sendiri lalu mensejajarkannya. 

    

 Kapan diterima resmi 
menjadi romo? 

Tahun 1940, 7 September. Di tahbiskan menjadi 
imam 22 agusts 1953, di Mastricht, tempat teologia 
seluruhnya dari provinsi Jesuit misi Indonesia 
masih ikut provinsi Belanda, maka studi dan 
tahbisannya juga di sana, di provinsi induk, 
Mastricht. 

Wd diterima resmi menjadi 
anggota Serikat Yesus tahun 
1940 dan ditahbiskan 
sebagai imam 1953 

II  Prosiding 

 Apa tugas atau pekerjaan 
romo sehari-hari? 

Berdoa. Berdoa untuk tanah air dan gereja. Ini 
tugas dari tarekat, yang manfaatnya sesuai dengan 
kebutuhan jaman... Berdoa untuk orang, ada juga 
orang yang minta khusus untuk berdoa bagi suami 
yang jahat, untuk perkawinan, keluarga yang 
rusak... untuk penebusan Kristus... Doa bersama 

Wd menjalankan tugas 
kerasulan kongregasisebagai 
seorang imam dan biarawan 

IIIA  Tekanan alfa 
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dengan keluarga, suami isteri, dalam wawancara 
dan suasana berdoa, dan isi doa yang benar adalah 
menurut injil, doa brevir dan doa untuk tarekat. Nah 
lalu pekerjaannya ya itu. Itu kalau kita doa untuk 
tarekat, mudah-mudahan tarekat nanti menerima 
kita, itu dulu. 

 Romo dulu bekerja di 
paroki mana? Di paroki... Mau menyebut semuanya? Hehehe..., 

nah, saya sesudah ditabiskan tahun 1953, bekerja 
kepada atau di antara orang-orang patriotere di 
Negeri Belanda. Saya teologi di Belanda, sebelum 
saya pulang mengurusi beberapa tahun pekerjaan di 
Mastricht. Lalu sesudah kembali di sini di paroki 
Ignatius Magelang, lalu masuk Girisanta sini, tapi 
pekerjaan besar di Tertia, lalu di paroki Pugeran, 
mengajar agama dan pastor paroki pembantu. 
Diberi juga mengurusi keuangan, pemuda katolik, 
pengajar agama, komuni pertama, pokoknya 
pastoral. Mengajar, eh... itu di Pugeran. 

Sesudah di Pugeran saya ke Wonosari Gunung 
Kidul, tahu? dan mengajar agama untuk calon 
baptis, perkawinan, calon komuni untuk sekolah 
SMU, SMP atau SD dan di stasi-stasi, pokoknya 
pastoral. Dan mengunjungi orang, umat pribadi 
atau keluarga, atau umat di stasi, lingkungan, dan 
luas dalam arti di luar katolik juga, misalnya 
dengan yang bukan katolik juga. 

Wd belajar teologi di 
Belanda 

IVA1e + N of understanding 

 Kenapa juga yang bukan 
katolik? 

Ada kaitannya. Mereka yang membicarakan 
perbedaan perkawinannya. Jadi meskipun orang 
luar tapi ada hubungannya dengan perkawinan 
dalam katolik. 

    

 Apakah ada 
hubungannya juga 
dengan kongregasi? 

oh..., ya karena ini tarekat, apa namanya... tujuan 
tarekat... menyelamatkan jiwa-jiwa, menyembah 
Allah, ikut menyelamatkan sesama. Ikut itu, saya 
sendiri harus diselamatkan dulu. Itu kategori apa 
saja. Dalam arti orang sakit, pengungsi, jaman dulu 
dan.... orang berkarya di apa di pemerintahan... ini 
kebutuhan di paroki, umat itu selalu luas, karena 

Wd meyakini bahwa 
pekerjaannya ikut 
menyelamatkan sesama 

IVC1c ++ N of nurturance 
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dari tarekat tidak mengecualikan. 
 Apakah juga sesuai 

dengan keinginan romo? Oh... ya itu..... dulu. Sebelum itu sejak seminari 
menengah kan sudah banyak diarahkan untuk itu. 
hemmm, sudah..., bagaimana hubungan dengan 
keluarga..., sabar 

    

 Apa tugas-tugas, 
sekarang? 

oh ya, aku lupa, lupa sebentar jadi di Wonosari, lalu 
terus di Mujari, terus Kota Baru Jogja, terus Jalan 
Senopati itu di tengah kota itu paroki pertama Kidul 
Loji, lalu terus ke Klaten Maria Asumpta, terus ke 
Lampung, itu Lampung Tengah itu menggantikan 
romo yang cuti, target enam bulan, tetapi menjadi 
sembilan bulan. Lalu kembali ke Klaten sebentar, 
terus pindah ke Wonosari lagi, terus di Wonosari, 
terus saya diminta oleh Mgr Hari Pranata, SJ itu 
teman kelas untuk bekerja di Sumbawa, karena 
pastor SVD waktu itu target tiga tahun kontraknya 
sudah habis. Lalu saya masuk ke sana di paroki 
Rada, pulau Sumbawa. Lalu..., kadang-kadang ke 
Sumba, karena kedudukan uskup administrator di 
Sumba, Weetabula...ya.., tapi saya juga diberi target 
tiga tahun. Namun, sesudah bapak administrasi Mgr 
HP itu sampai meninggal belum ditahbiskan karena 
sakit ginjal keras, terus dibawa ke Jerman, tahun 
1980 meninggal di sana. Jadi waktu itu, saya 
bertugas merangkap di Sumba, Sumbawa, tetapi 
juga kadang-kadang Sumbawa besar. Jadi waktu itu 
juga biasa memberikan retret juga seperti di Jawa. 
Para pastor itu mengadakan retret atau suster, tidak 
ada tenaga lalu minta saya. Ok... 

Wd berteman dengan Mgr 
HP, SJ 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Kenapa, suka membantu? Ya, karena tida ada,,,,. itu mungkin tabiat saya,... 
karena saya itu dulu sudah dibantu banyak orang.... 
dan ketika saya kecil, sudah ada sebelas orang 
kakak-kakak saya, jadi tentu saja dalam keluarga 
saya orangtua sudah memberi contoh untuk 
membantu, apalagi ketika masuk seminari yang di 
dalam tarekat.... pokoknya tidak usah macam-
macam, kalau bisa terus membantu.... 

Wd merasa sudah dibantu 
oleh banyak orang 

IVC2b +++ N of succorance 
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 Adakah harapan-harapan 
tertentu? 

Harapan? Harapan ya untuk menolong jiwa-jiwa 
itu, dan saya mempunyai hubungan baik dengan 
orang-orang, lalu saya terus minta didoakan, jadi ini 
semacam saya mendapat ganti rugi. Apalagi ini 
sesuai dengan perintah Injil dan tarekat, siapa saja 
harus kau doakan dan itu yang harus kau urusi.  

Lalu dari Klaten ke Wonosari lagi, keadaan 
memang banyak berubah dan ada..., saya pembantu 
di sana, membantu pastor kepala... tetapi saya 
sendirian itu di Wonosari, di Medali, nanti ada lagi 
di Weleri. 

Wd mempunyai hubungan 
baik dengan orang 
Wd terus meminta didoakan 

IVC1a 
 

IVC2b 

+++ 
 

+++ 

N of affiliation 
 
N of succorance 

 Sebagai pastor pembantu 
yang bekerja sendiri, apa 
perasaan romo? 

Dengan pastor kepala? Sebisa-bisanya saling 
mengerti dan saling membantu. Saya disuruh ke 
sana ayo... memang itu panggilan  saya untuk 
mengikuti para rasul dan Yesus sendiri... 

Wd setia mengikuti 
penugasan dari pastor paroki 

IVC1b +++ N of deference 

 Mulai masuk di 
komunitas ini? 

Ya..., saya novisiatnya di sini. tapi parokinya belum 
selesai, bagaimana? Lalu saya tambah lagi yang 
kota-kota, jadi dari Wonosari, lalu Weleri itu pastor 
kepala sendiri, terus Fatima Magelang, terus, terus 
di Sukoreja, akhirnya Girisanta, lalu secara 
katakanlah resmi sebagai lansia, masuk di wisma 
emaus itu, 2005 atau 2006..., 2006 

    

 Waktu masuk Girisanta 
bekarja sebagai apa? 

Oh..., saya sebagai pekerja pastoral, jadi membantu 
paroki, membantu paroki... ya seperti biasa, 
melakukan kursus-kursus perkawinan..., 
mengunjungi orang sakit itu dimana-mana pastoral, 
bahkan juga diminta memberikan briefing kepada 
para novis. Jadi memberikan pengalaman kepada 
para novis. 

Wd membantu paroki dalam 
banyak hal seperti 
mengunjungi orang sakit dan 
memberikan kursus 

IVC1c ++ N of nurturance 

 Pengalaman apa yang 
romo bagikan? 

Ya seperti biasa,..... pengalaman bagaimana 
hubungan dengan umat, dengan umat yang 
tabiatnya macam-macam, dan bagaimana frater 
novis supaya bisa mendengarkan orang lain dan 
lebih-lebih memberikan teladan hidup baik kepada 
orang lain. Ini yang seperti yang dikatakan Kristus 
...., apa apa. “bukan korban sembelihan yang 
dibutuhkan, tetapi korban hatimu”, Itu ya, dari 

Wd merasa hidupnya 
menyinarkan kasih Kristus 

IVA2b + N of exhibition 
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hatimu itu lalu menyinar dalam karya yang 
kelihatan keluar. Jadi seperti nyanyian itu, Allah 
manggilku dijadikan duta, supaya hidupmu 
menyinarkan kasihMu. Jadi Paulus sendiri berkata 
Kristus menyinari saya dan saya menyinarkan 
Kristus. 

 Apa tantangannya? Oh para calon, maksudnya untuk saya? Untuk 
novis, yaitu, tantangan untuk hidup total untuk 
kristus..., untuk regnum dei... untuk kerajaan Allah, 
untuk cinta kasih, kerajaan keadilan, kejujuran, 
rendah hati. Pokoknya dikatakan, pikul salibmu, 
menyangkal diri sendiri, dan ikutilah aku. 

Wd kagum dengan sikap 
Kristus dan mengikuti-Nya 

IVC1b +++ N of deference 

 Bagaimana direnungkan? Kontemplatif dan juga anu yaitu di dalamnya 
melihat teladan kristus sendiri di dalam Injil dan 
selanjutnya ”Ia tidak meninggalkan kami sampai 
akhir jaman. Jadi selalu ada Kristus  di hati, lalu 
ada Allah di dalam pandangan hidup. Dan itu cita-
cita Gereja dan tarekat dan semua orang yang ingin 
menjadi suci. 

    

 Apa artinya suci? Suci itu tak lain dan tak bukan hidup dengan Allah, 
ah... meniru dan mendekat Yesus. Kita tidak bisa 
hidup dengan sungguh-sungguh untuk untuk masuk 
surga atau istana Allah kalau kita tidak hidup 
menurut kehendak Allah., dan kehendak Allah.. itu 
meniti hidup dengan mengikuti kehendak Allah 
sesempurna-sempurnanya. Saya membaca buku 
antara lain, Allah mencintai saya, umat manusia 
dari pada saya dengan diri saya sendiri. Dan ini 
tujuan Allah mencintai manusia. 

Wd meyakini bahwa ia 
hanya bisa bahagia kalau 
menuruti kehendak Allah 

IVB2a ++ N of defendance 

 Kenapa harus mencari 
surga? 

Oh.., harus dekat...., itu memang panggilan manusia 
yang diciptakan oleh Allah. Allah itu sudah bahagia 
dan Allah tidak butuh manusia. Tapi dari pihak 
Allah, ingin mengeluarkan tanda cinta kasih-Nya 
dan itu harus dijawab oleh eh... makhluk, apalagi 
manusia yang diciptakan menurut gambar atau citra 
Allah. 

    

3 Latar belakang 
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 Bagaimana hubungan 
romo dengan keluarga? 

Oh..., ini baik, selalu mendoakan mereka dan saya 
minta didoakan selalu. Itu pokok, dan... 

Wd selalu mendoakan 
Wd minta didoakan 

IVC1c 
IVC2b 

++ 
+++ 

N of nurturance 
N of succorance 

 Kenapa minta didoakan? Saya merasa tidak bisa hidup, eh tidak bisa hidup 
tanpa doa dan tak lain dan tak bukan adalah hidup 
bersama Allah. Supaya saya SBY: selalu selamat 
bersama Yesus, itu pertama kali ide romo magister 
di sini. Dia mengatakan, SBY itu tidak hanya 
presiden kita tetapi selalu selamat bersama Yesus. 
Dan saya menambahkan selalu, apa itu selamat, 
Saya Selalu Selamat Bersama Yesus. 

Wd merasa keselamatan dan 
hidup sepenuhnya 
tergantung pada Yesus 

IVB2a + N of defendance 

 Perasaan dengan anggota 
keluarga yang makin 
renggang? 

Pertama, hehe saya tidak mempunyai keluarga 
lagi... orangtua sudah meninggal, kakak-kakak 11 
orang sudah meninggal, adik-adik dua orang sudah 
meninggal, saya sendirian. Lalu ya gantinya ya itu, 
anggota Gereja dan Serikat. Jadi  saya juga melihat 
ada banyak juga yang sudah katolik, tapi masih ada 
satu dua yang sudah katolik. Jadi saya minta juga 
yang tidak katolik untuk saling mendoakan. 

Wd meyakini bahwa 
anggota Gereja dan Serikat 
adalah keluarganya 
 
Wd mendoakan semua orang 
untuk kebahagiaan hidup 

IVC1a 
 
 
 

IVB1c 

+++ 
 
 
 

+++ 

N of affiliation 
 
 
 
N of sentience 

 Apakah ada cucu 
kemanakan? 

Cu..., ah cucu dan kemanakan,,,. Tentu ada. Ya 
hubungannya baik. Hampir seperti pada umat yang 
mendoakan, surat-menyurat, saling mengunjungi, 
memberikan nasehat satu dua dan lebih-lebih 
memberikan teladan hidup baik, itu penting itu, 
kepada semua orang, khususnya kepada keluarga 
yang terdekat, atau kemanakan, cucu dan 
sebagainya. 

Wd mengunjungi, memberi 
nasehat dan teladan kepada 
keluarganya 

IVC1c ++ N of nurturance 

 Ada keinginan untuk 
bertemu? 

Ya,, ada keinginan, ya tidak banyak,,, tapi 
keinginan pada waktu lansia ini saya mau bertemu 
dengan mereka minta supaya didoakan supaya 
pantas masuk hidup kekal dan supaya lalu, saya 
sendiri minta maaf atas kesalahan dan kekeliruan-
kekeliruan sifat-sifat saya terhadap mereka. Nah, 
ini juga pada umumnya kepada yang lain. 

Wd minta dukungan dan doa 
dari anggota keluarga 

IVC2b 
 

IVC2a 

+++ 
 

+ 

N of succorance 
 
N of abasement 

 Apa romo memiliki 
kesalahan terhadap 
orang? 

Memiliki apa? Oh..., ya. Tentu banyak. Ya,,,,, 
seringkali dengan kata-kata dan ah..., mereka 
disindir, ah didakwa. Ada karyawan yang dulu 
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ditegur, tapi karena saya curiga. 
 Kenapa curiga? Ya... tabiatnya orang itu kok aneh.... ya curiga, jadi 

saya mempunyai pandangan begini, tetapi dia lain, 
dimana saya curiga terhadap orang itu ya dari 
tindak tanduk atau tingkah lakunya, dan itu 
menurut saya ya mungkin kelemahan manusia, 
tetapi itu ya...., ya saya tidak belajar psikologi, di 
filosofi itu hanya yang umum-umum saja, dalam 
pergaulan di Serikat ya hanya yang sehari itu ...dan 
kelakuan orang lain itu aneh-aneh menurut 
pandangan saya dan tingkah lakunya membuat saya 
berpikir seolah-olah ada hubungannya dengan 
kesalahan saya dulu. 

Wd merasa bersalah dengan 
tindakan dan kata-katanya 
yang dulu kepada 
karyawannya 

IVC2a + N of abasement 

 Bagaimana pengalaman 
hidup religius romo? Oh.. ya, up and down..., apa maksudnya suka dan 

duka, jadi dominan, puji Tuhan, enjoy dalam 
Serikat karena dengan rahmat ilahi merasa makin 
dekat dengan Tuhan, khusus lewat rendah hati, 
meski di sana sini kurang taat kepada pimpinan. 

Wd merasa kurang taat 
kepada pimpinan 

IVD2c + N of rejection 

 Maksud pengalaman 
suka duka? 

Apa? Pengalaman suka-duka? oh..., ya, saya kira 
orang tidak suka mengikuti kehendak saya, 
umpama, harus begini, tetapi tidak. Dan itu saya 
sakit hati, karena orang menjadi murtad, sudah saya 
baptis tetapi mereka kembali ke hidup yang lama. 
Umpamanya juga sudah saya kawinkan, sudah saya 
tolong tetapi mereka murtad, mengkuti kehendak 
sendiri, tidak menurut kehendak Allah. Saya yang 
mengawinkan tetapi lalu hidup cerai dari pihak 
yang salah... dan ada orang yang selalu rewel dalam 
arti kembali pada kesulitan dengan pasrah kepada 
Tuhan, pasrahkan hatimu kepada Allah. Ini dalam 
hati merasa jengkel. 

Wd merasa sakit hati dan 
pasrah ketika orang yang 
dibaptisnya murtad 

IVC2a + N of abasement 

 Kehendak romo? Kehendak saya itu?, ya lebih-lebih yang cocok dan 
menurut kehendak Allah, ya itu dalam keterbatasan 
pikiran saya. Dan bisa jadi, kehendak Allah itu lain 
dari pada saya., atau kehendak Allah juga bisa 
disalurkan kepada orang itu, dan saya menjadi 

Wd kecewa tetapi 
mengembalikan kekecewaan 
kepada Tuhan agar bisa 
belajar rendah hati 
 
 

IVB2a 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

N of defendance 
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jengkel, tapi kejengkelan saya karena saya sendiri 
hidup dengan kurang mengikuti kehendak Allah. 

Sebagai contoh.. saya seringkali merasa kehilangan 
duit, kehilangan tiket, ini, itu..., dan seterusnya, ya 
pikir yang penting bukan barangnya, tetapi 
kejujurannya... saya kecewa, tapi saya lalu 
kembalikan kepada Tuhan, supaya saya bisa belajar 
sabar dan rendah hati, dan sungguh menerima 
situasi yang diciptakan oleh Allah. Seperti di 
perjanjian lama, orang Isreal sering menjengkelkan 
Tuhan. Lalu kalau mereka berdoa baik-baik dalam 
keberdosaannya baru mereka ingat pada Tuhan. 
Jadi semacam itu, yang terjadi dalam hidup saya. 
Jadi up and down, dalam artian itu, naik dan turun. 

Wd enggan menegur 
karyawannya, takut salah 
 

IVD2b + N of inavoidance 

 Suka? Pengalaman? Suka? Oh karena saya dengan rahmat 
Tuhan menerima sakreman baptis, 10 tahun, 
keluarga belum katolik, tapi heran, ayah saya 
namanya Rahmat.... ketika saya berefleksi tentang 
nama ayah saya. lalu saya berpikir, Allah sudah 
tahu sebelumnya sehingga sudah diberi nama 
Rahmat oleh Allah. Demikian juga kakak adik saya 
semuanya sudah meninggal semuanya, tinggal saya 
sendiri. Jadi ini saya rasa sebagai rahmat yang luar 
biasa semuanya, dan ketika saya bertemu dengan 
kakak saya, katanya sebetulnya sudah mati sejak 
kecil, tetapi malah umur 90 tahun. Bahkan kakak 
ipar pernah mengatakan kepada saya sudah mati 
sejak dari kandungan. 

Wd berpikir bahwa 
Tuhanlah yang memberi 
nama ayahnya, Rahmat 

IVA2b + N of exhibition 

 Maksudnya? Ya, alasannya untuk berterimakasih kepada Tuhan 
itu..., meskipun sakit, tapi masih sana-sini.. dan 
orang mengatakan “engkau masih seperti orang 
muda” tapi yang membuat saya tidak habis pikir, ya 
itu Rahmat Allah. Saya hanya bersyukur. Syukur 
bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. 

Wd tetap bersyukur kepada 
Tuhan, meskipun memiliki 
sakit tertentu 

IVA1c + N of counteraction 

 Apakah romo bisa 
menceritakan perjalanan 
pendidikan romo? 

He..... saya di SDN negeri hanya dua hari, karena 
ada pengalaman tidak enak, waktu itu kakak saya 
selalu dikejar-kejar orang karena sering berkelahi. 

Wd mempelajari banyak 
bahasa asing 

IVA1e + N of understanding 
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Maka saya juga ikut dipindah bersama kakak saya. 
Lalu saya dipindah ke SD Katolik Muntilan, nah 
lalu disana saya dibaptis menjadi katolik umur 10 
tahun. Itu dibimbing oleh bruder FIC. Lalu dari SD 
Muntilan, saya ke seminari menengah di Jogja. 
Lalu ke novisiat dan yuniorat. Waktu itu masih 
probasi novisiat masih belajar bahasa Latin 
gerejawi, lalu pada jaman penjajahan itu bahasa 
Jepang..., sebelumnya sudah banyak bahasa lain 
yang dipelajari. Setelah itu teologi, ya saya ke 
Tertier itu mempelajari ke-Jesuitan, ya itu AMDG: 
Ad maiorem Dei Gloriam. 

 Bagaimana 
gambaran/pandangan 
romo tentang status 
hidup religius? 

Sekarang atau dulu? Ah sekarang, hidup sebagai 
seorang religius, selalu dalam gambaran dekat 
dengan Allah. Widyana, saya membuat nama itu 
sendiri; Widy itu Allah dan ana itu ada. Jadi 
Widyana berarti Alllah, ada, jadi dekat dengan 
Allah. Dan saya harus selalu ingat bahwa Allah itu 
ada dan selalu menolong saya, maka saya harus 
selalu dekat dengan Allah. Dan apa-apa ya... 
katakanlah, pasrah kepada Allah. Dan kalau saya 
boleh menderita seperti Kristus, supaya oleh 
penderitaan itu, saya mendekati lebih lagi dan 
meniru Kristus Putera Allah Bapa dan Anak 
Manusia dan dengan itu ada bahagia dalam 
kerajaan-Nya. 

Wd berserah pada Tuhan 
karena telah menolong dia 

IVC1b 
 
 
 

IVB1c 

+ 
 
 
 

+++ 

N of deference 
 
 
 
N of sentience 

 Kenapa mau menderita? Ya, karena saya melihat Yesus itu, itu loh yang 
selalu, selalu menderita sekali dan kenyataannya 
taat kepada Bapa sampai mati, mati di kayu salib 
dan hal itu ternyata dalam cara yang keji dan di luar 
pikiran manusia, Allah yang menjadi manusia tetapi 
manusia yang direndahkan sekali, seperti cacing... 
mungkin itu dikatakan juga mazmur...., begitu total, 
begitu pol. Ya, itu kalau saya mau menjadi anggota 
Yesus, ya saya harus mengikuti secara total. Dan 
dengan salib membuahkan kebangkitan yang berarti 
hidup bersama Kristus yang bangkit. 

Wd mau menderita karena 
Yesus telah memberi teladan 
untuk dia 

IVC1b +++ N of deference 
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Ya itu, katakanlah ya hanya untuk manusia yang 
diciptakan dan yang dicintai oleh Allah itu. Allah 
tidak membutuhkan kita. Juga ada film sebelum 
perang, tapi film itu saya tidak pernah lihat, hanya 
dengar diceritakan oleh guru saya. Yaitu, De a post 
quem Long, dan Long a post quem De, ya di sana 
secara singkat mungkin jaman perang dulu lebih 
kepada revolusi Perancis, itu menceritakan bahwa 
patung mempersembahkan kepada diri kita dan 
hanya satu orang yang mengikutinya, umat lainnya 
kosong. 

Tetapi, ini ya tetapi atau sebagai gagasan utama 
dalam film itu yakni bahwa Allah membutuhkan 
manusia yaitu manusia-manusia di luar orang yang 
satu itu. Allah membutuhkan manusia sebagai 
tangan kanan dari Allah. Jadi itu untuk sirkulasi 
terus, jadi seperti dikehendaki oleh Allah supaya 
menjadi bahagia, tidak akan terjadi tanpa kerja 
sama saya sebagai manusia, iya toh? Ya itu. 

Saya heran, dulu bahwa, saya ketika pergi itu 
menyingkirkan burung-burung di sawah bapak, 
tetapi saya sekarang menyingkirkan setan-setan di 
dunia, dengan Kristus, dengan Gereja-Nya, dengan 
seluruh tubuh mistik Kristus, untuk meluhurkan 
Allah bapa dan keselamatan jiwa-jiwa. 

 Hal mana yang 
mendorong romo 
memilih menjadi seorang 
religius? 

Saya... bilang waktu itu... saya tidak mau kawin... 
itu karena apa? Saya di SD katolik Muntilan itu 
saya melihat sekolah guru, sekolah calon guru 
dalam bahasa Belanda waktu itu yang menurut saya 
sesudah lulus mereka akan kawin. Belum ada 
gambaran bahwa orang sesudah tamat ELSAV atau 
sekolah masih bisa masuk Seminari atau masuk 
FIC. Itu saya belum sadar. Jadi umur 13/14 hanya 
ingin saya tidak mau kawin, sebab orang yang lulus 
ELSAV biasanya menjadi guru lalu kawin. 
Biasanya dulu seperti itu. 

Wd menolak untuk kawin IVD2c + N of rejection 
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 Kenapa romo tidak mau 
kawin?  

Alasannya apa ya? Hehehe... Itu semacam intuisi... 
apakah karena tidak mau diganggu anak atau apa 
ya..., mungkin itu juga. 

Wd tidak mau kawin karena 
menghindari kesibukan urus 
anak 

IVD2a + N of inavoidance 

 Harus mengurus macam-
macam? 

Harus? Oh..., ya mungkin juga, tetapi dengan 
bruder-bruder itu memberi teladan yang baik, dan 
mereka begitu menyenangkan dengan tidak 
mengurusi keluarga dan mereka bisa lalu bisa 
mengurusi banyak hal yang baik dengan tidak 
hanya mengurusi keluarga tok. 

Wd tertarik oleh teladan 
para bruder yang 
mendidiknya 

IVC1b +++ N of deference 

 Bukankah dalam 
keluarga juga orang 
berbuat baik dan 
bahagia? 

Ya..., mungkin saya sampai di situ. Belum berpikir 
juga tentang hidup keluarga yang baik seperti itu. 
Mungkin anuh, pengalaman di seminari waktu itu, 
di... 

Karena dulu juga pengalaman di seminari, ada anak 
yang keluar dari seminari belum tentu anak yang 
jelek. Tetapi ternyata di keluarga juga dia bisa 
berbuat baik. Dan itu sama baik seminari maupun 
Tarekat. Di tarekat itu ada orang yang masuk Jesuit, 
lalu masuk Trapis, lalu keluar, ternyata dia di luar 
menjadi seorang katekis yang bagus sekali. Itu 
kakak kelas saya. Ya..., Da dia mempunyai jasa 
banyak. Menjadi guru agama di Bekasi, di Jogja 
dan ah.. dari murid-murid, alumni ya murid yang 
dia tuntun ada yang menjadi uskup di Sukabumi, 
mungkin dulu di Bogor, Mgr Haryono. Itu mgr 
Haryono dulu itu dulu menjadi anggota dari 
kelompok yang didirikan oleh orang ini. Waktu 
Republik ini masih di Jogja. Itu dia mempunyai 
organisasi Kristus Menang, Kristus Meraja, Kristus 
Memerintah. Nah itu ada satu yang menjadi pastor, 
ada satu yang menjadi uskup dan ada juga yang 
menjadi katolik dalam keluarga baik, dulu bekerja 
di Kanisius. 

    

 Lalu apakah pandangan 
romo berubah tentang 

Sesudah menjadi romo? Ya.. berubah... karena 
ternyata perkawinan itu tidak bertentangan. Tidak 
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perkawinan? seperti saya masih kecil, jadi ada negatif dan 
positifnya, semacam itu. Dan jadi apalagi dengan 
ensiklik-ensiklik perkawinan, dan juga ketika saya 
sendiri memberikan kuliah tentang sakramen 
perkawinan. 

 Hal yang negatif dari 
perkawinan? 

Hal yang negatif dari perkawinan? In se...? 
perkawinan itu mudah... atau begini, kalau cinta 
kasih ada, ya hanya melihat wajah dan melihat 
kebaikan luar dan tidak mendalam untuk mengerti 
hati orang, lalu ya mudah cerai, tidak senang, dan 
lalu apa, lalu terus merasa orang kawin dipaksa 
oleh orangtua, itu di budaya jawa, jaman itu masih 
ada seperti itu, kawin untuk kehendak orangtua. 
Jadi seperti ada paksaan dari pihak ya apa namanya, 
pihak orangtua atau dari pihak saudara isteri, untuk 
memaksa. Saya pernah di Wonosari ini mengalami 
ini... ketika memeriksa dengan kanonik ya, itu yang 
satu mengatakan mau, ya bebas, tetapi yang satu ya 
mau juga tetapi setengah maunya, sebetulnya dia 
tidak mau. Lalu toh kawin.., ketika saya kedua 
kalinya menanyakan kepada laki-laki itu: ya saya 
mau, karena diancam. Nah ini, diancam oleh pihak 
isteri, ya ini nanti ada apa-apa loh romo. Loh..., lalu 
saya memanggil lagi laki-laki itu dan saya hanya 
mendengarkan kata-kata suara harafiah atau suara 
jasmani saja, dan saya tidak mendalami bathin dia 
atau kurang mendalaminya. Dan saya celaka waktu 
itu, dia ketika bertindak itu mungkin suatu kali 
ketika di tempat isterinya, dan waktu itu mungkin 
masih di paroki yang sama, dia akhirnya tidak mau 
sungguh-sungguh, jadi merasa terpaksa. 

    

 Apakah hal seperti ini 
juga pernah terjadi dalam 
keluarga romo? 

Oh... ada..., hehe yaitu kemanakan cucu saya di 
Jakarta, sudah saya kawinkan, tetapi yang 
memberikan penyelidikan kanonik, orang lain, saya 
hanya diminta untuk memberkati perkawinan 
karena itu kemanakan cucu saya. Nah terus dia 
kawin, mereka kawin sampai mempunyai anak, lalu 
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terus yang laki-laki ternyata sudah punya hubungan 
dengan orang lain, ketika belum kawin dengan 
kemanakan saya ini. Terus ceritra dari keluarga 
puteri itu me.... nyinggung tentang laki-laki iparnya 
itu.... wong dia anuh.., merasa dipaksa oleh ibu 
kami dan juga ternyata dia juga sudah mempunyai 
pacar lain, sebelum pacaran dengan puteri 
kemanakan saya itu... orangnya di ungaran, saya 
pernah menelpon dia, kalau tidak keliru, lalu dia 
mengatakan ya, saya dipaksa oleh orangtua mereka, 
lalu ya saya bilang kenapa tidak dikatakan sebelum 
kawin? Alias dalam proses kanonik itu, ada sesuatu 
yang tidak pas, dibatalkan. Dan saya tidak melihat 
tulisan atau kata-kata dalam kanonik itu, sulit itu. 

Senin, 18 April 2011, 16.00-17.45 WIB 
4 Kehidupan sebagai imam 
 Apa aktivitas romo setiap 

hari sebagai lansia? 

Pertanyaannya, apa aktivitas sehari-hari, sudah atau 
belum? Belum...? ya, sesudah bangun, doa pagi, 
lalu langsung terus doa brevir dan ekaristi di kapel, 
sesudah itu sarapan pagi, lalu kalau tidak mendung, 
jadi kalau ada terang matahari lalu menjemur diri 
sampai setengah jam, lalu terus masuk kamar untuk 
istirahat, karena malam biasanya sulit tidur. Dan 
sesudah bangun... 

Wd melakukan aktivitas 
sebagai seorang imam 
biarawan 
 

IIIA 

 

IVB1c 

 

 

+++ 

Tekanan alfa 

 

N of sentience 

 Kenapa sering bangun? Karena eh..., sering kencing. Nah.. itu sejak dulu. 
Nah.., dan namanya dalam bahasa Jawa juga, 
tengen. Tengen itu tangi. Jadi tengen: orang yang 
mudah tangi. Dan itu memang ketika sudah 
menjadi tua, sering kencing itu biasa saya kira. Jadi 
memang salah satu tanda sakit orangtua, saya kira 
loh. Nah.., maka para romo itu kalau pagi juga 
istirahat, itu biasa, orang-orang tua itu, orang lansia 
itu. Sesudah itu membaca, dan ya membaca banyak 
buku atau koran, lalu menulis. Menulis itu, ah kalau 
mencatat dari buku juga menulis suatu masalah, ah 
kalau bisa. Sebab itu untuk selalu mempergunakan 
atau apa menggunakan budi, nalar dan ingatan. 
Supaya fresh. Sesudah itu, ya... 

Wd membaca dan menulis 
banyak hal agar kal budinya 
tetap segar 

IVA1e + N of understanding 
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 Bacaan romo tentang 
apa? 

Baca apa...? Tentang? ya tentang kerasulan, tentang 
kebiarawanan dan ini juga tentang sejarah seperti 
ini, seperti di sini ya dari sejarah Jowo, ya kadang-
kadang, sejarah, pokoknya yang ada di sini dari 
serikat Jesus. Dan buku banyak sekali tentang 
surat-surat dari jenderal, dari provinsial, dari Uskup 
dan itu banyak sekali. saya tadi mencari buku dari 
Sri Paus Johanes Paulus II, tentang anuh apa, 
lansia, pernah melihat buku itu. ya itu, saya cari 
tetapi tidak ketemu. Dan juga ya kalau ada sedikit 
catatan tentang keuangan dan catatan tentang 
keperluan teman-teman di sini. Dan tiap hari Kamis 
dan Minggu, jam 12 siang, rekreasi bersama, ya. 
Juga ya kalau ada pesta, natal atau paskah. Lalu 
setengah satu makan siang. Nah itu, sesudah makan 
siang. Nah, sesudah makan siang... 

Wd membaca dan 
merenungkan tulisan-tulisan 
dari orang-orang saleh 

IVB1c +++ N of sentience 

 Untuk apa rekreasi 
bersama itu? 

Gunanya? Oh... gunanya supaya kita selalu saling 
mendukung sebagai warga satu tarekat, jadi untuk 
persaudaraan dalam Kristus. Supaya tidak merasa 
hidup sendirian tetapi selalu dalam korpus. Corpus 
Christi..., dan tarekat, bahwa kita itu masuk tarekat 
tidak untuk hidup individuil, tetapi selalu bersama 
dengan seluruh anggota tarekat dalam kesatuan 
dengan pater jenderal. Jadi sebetulnya semua 
rekreasi itu penting. Oh Jenderal wah..., delapan 
tahun yang lalu datang..., tapi yang baru itu, pernah 
datang tahun lalu ketika kita merayakan 150 tahun 
Jesuit di sini, pater jenderal datang ke Jogja. Kalau 
pater provinsial itu tiap tahun datang mengunjungi 
biara-biara. Namanya dengan pertanggungjawaban 
hidup rohani pada provinsial. 

Wd merasa bersatu dengan 
semua anggota dalam 
kesatuan dengan Jenderal 
kongregasi 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Mengapa hidup 
persaudaraan itu penting? 

Hidup bersama, penting karena Yesus pun sendiri 
membuat Gereja dan Gereja itu tidak berarti 
seorang diri tetapi bersama ah..., apostolis. Jadi 
bersama-sama dari satu sumber yang mengalir satu 
manusia yang diurus dalam kegiatan doa dan karya 
kita. Dan Gereja itu, eklesia itu adalah 
perkumpulan. Nah kita itu, tarekat melayani Gereja, 

Wd yakin, ikatan 
persahabatan yang dimiliki 
karena dipupuk oleh 
semangat hidup dalam 
Gereja 
 
Wd mendekati Tuhan dalam 

IVC1a 
 
 
 
 

IVB1c 

+++ 
 
 
 
 

+++ 

N of affiliation 
 
 
 
 
N of sentience 
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Gereja sebagai tubuh mistik Kristus melayani 
Kristus, melayani Kristus berarti melayani Allah 
sendiri. Dan begitu kesatuan kita dalam karya 
Kristus bersatu dengan karya Kristus sendiri dan 
karya Tritunggal kudus. Tak lain dan tak bukan itu 
yang dimaksud oleh Allah pencipta yang 
mengalirkan, menyinarkan cinta kasih-Nya ilahi. 
Karena Allah sendiri tidak butuh ciptaan manusia, 
sudah bahagia, tetapi justeru Allah itu adalah cinta 
kasih maka setiap cinta kasih harus memberikan 
diri. Jadi ah.., untuk itu, ikatan kita sebagai warga 
tarekat dan gereja, lebih mudah dipupuk seperti 
pada waktu Gereja apa perdana. Rasul-rasul tidak 
bekerja sendirian, sudah mulai diutus Yesus Kristus 
dua berdua. Nah itu..., maka 

doa dan karyanya 

 Apa yang romo harapkan 
dari kegiatan ini? 

Ke..., mengharapkan, saya mengharapkan apa? 
Nah.., supaya meniru, meneladan Kristus sendiri, 
bersengsara bersama Kristus bahkan sampai mati di 
salib, tapi lalu terus ikut bangkit bersama Kristus 
yang mengalahkan maut, bangkit dan hidup sebagai 
manusia, tetapi lalu manusia dulu menghilangkan 
itu oleh karena dosa. Dan begitu, dosa dan 
kematian dikalahkan oleh Kristus yang tidak perlu 
menjadi manusia tetapi karena kehendak Allah 
menjadi manusia supaya membangun kembali 
relasinya manusia dengan Allah. Yang butuh itu 
manusia, karena manusia itu diciptakan supayan 
bersatu, bahagia dengan Allah. Maka ya, hidup 
manusia sungguh-sungguh tertuju ke hidup ilahi 
bersama Allah sendiri. Dan tak lain, tak bukan ad 
maiorem Dei gloriam.Hanya bagi Allah kemuliaan. 
Itu yang dari Ignatius, sesancti... 

Wd meniru dan meneladan 
Kristus yang telah 
mengalahkan dosa dengan 
penderitaan dan salib 

IVC1b +++ N of deference 

 Kita lanjutkan lagi 
aktivitasnya? 

Selain itu, ya itu memberikan retret, ya saya pernah 
beberapa kali memberikan retret, mendoakan 
seluruh Gereja dan terekat dan dunia, mengunjungi 
orang sakit dan terlantar, yang hidup tanpa harapan, 
yang banyak menderita, tapi juga untuk eh bergaul, 
bergaul dengan orang-orang yang tinggi 

Wd mendoakan orang, 
mengunjungi orang sakit dan 
terlantar, maupun orang 
memiliki kedudukan tertentu 

IVC1c ++ N of nurturance 
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kedudukannya di dunia dan mereka yang 
menguasai dunia. Karena FX Xaverius dulu dengan 
kaiser Jepang, ketika ia masuk di Jepang, itu 
pakaiannya sesuai dengan pakaian istana, karena 
dengan itu ia mencoba dan sekurang-kurangnya 
memperkenalkan diri sebagai orang yang ingin 
berbuat baik kepada orang Jepang dan tujuan itu 
selalu menjadi fokus kita. Jadi dalam arti untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa, mulai dari jiwa kita 
sendiri lalu jiwa-jiwa orang lain, Justeru dengan 
ikut karya Kristus menyelamatkan jiwa-jiwa itu, 
dengan sendirinya jiwa kita juga diselamatkan. 
Pokok-pokok itulah. Dan itu inti dari hidup Yesus, 
Allah yang menjadi manusia dan inti Gereja 
disiptakan atau dibangun oleh Kristus sendiri. 

 Bagaimana pengalaman 
suka dan duka hidup 
sebagai romo lansia? 

Nah..., ini pengalaman suka dan duka. Sudah 
sampai nomor lima? Oh ya, suka. Suka; tidak 
banyak urusan pastoral lagi. Hehehe. Sudah dekat 
dengan kerajaan Allah, kerajaan Allah abadi, 
banyak waktu untuk baca, doa, hoby, hoby 
tanaman, ada yang hoby burung-burung itu loh 
romo-romo lain, tanaman bunga dan kaset untuk 
didengarkan, kalau tv, saya tidak bisa melihat lagi 
dan musik-musik..., film itu... 

Wd memiliki banyak waktu 
untuk menyalurkan hobi dan 
hiburan 

IVB1b ++ N of playminth 

 Kenapa tidak bisa 
melihat lagi? 

Ah..., kenapa? Ini..., karena mata saya sudah, ini 
juga kurang baik. Karena anuh, kepiur gitu..., tapi 
juga tidak ada gambar tapi karena goyang, karena 
ada alat satu yang entah dibawa ke mana? Boost, 
namanya apa? Booster. Kalau Chris John dan 
musuhnya bertinju, ya kadang-kadang mau lihat. 

    

 Hemm, suka olahraga? Ya, saya suka nonton juga, ya.., karena itu olahraga 
yang baik. Ditentang oleh beberapa orang I. Karena 
itu bisa membunuh dan apa namanya, 
menyengsarakan orang lain. Itu menurut salah satu 
orang I yang bilang begitu, atau mungkin tidak 
hanya orang Islam. Itu kasar, dan itu tidak boleh, 

Wd suka menonton tinju IVB1b ++ N of playminth 
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tapi pandangan orang katolik kan lain. Itu olahraga 
dan yang mau ikut dalam gelanggang di  kan sudah 
terlalih. Seperti.., sepak bola dan selancar dan ah 
apa itu dengan terjun dari langit itu dengan apa, eh 
parasut, itu kan orang yang memang kekuatannya 
dan kepandaiannya sampai hapal. Olahraga itu juga 
salah satu sarana untuk mengembangkan eh 
karakter, keberanian, dan juga eh saling apa 
namamya, tepa selira, ya itu jadi sama-sama, saling 
menghargai. Jadi kalau ada yang, yang congkak, 
atau sombong dan mengatakan ah saya nanti satu 
kali bisa. Nah itu dia harus rendah hati dulu supaya 
bisa mematikan orang itu. Dan itu umpamanya dulu 
manusia eh martir eh disajikan pada singa-singa itu, 
dan sekarang tidak. Ya mungkin caranya sekarang 
dengan nuklir, hehehe. Ya seperti bom, bom bunuh 
diri itu, iya toh. Itu kan sama sekali me apa me 
melawan hak hidup.  Jadi ya manusia kan hidup 
dan hidupnya sendiri juga, mengapa bunuh diri, eh 
seandainya.. 

 Olah raga apa yang dulu 
romo sukai? 

Ya, dulu saya anuh ah suka sepak bola. Tapi ya, 
dulu. Sampai di sini sekitar satu bulan, masih ikut 
sepak bola dengan para novis; dan renang. 

Wd suka renang dan sepak 
bola 

IVB1b ++ N of playminth 

 Apa yang romo 
dapatkan? 

Ah kekuatan jasmani, kegembiraan bisa bergerak 
dan lebih-lebih mengeluarkan tenaga yang mungkin 
sudah agak lelah. Dan gerakan renang itu 
menyeluruh, dan sepak bola. Olahraga, kalau 
maninan itu ikut apa, mainan kartu gitu, oh 
rekreasi, olahraga bridge ya, iya rekreasi. 

Wd bermain kartu dan 
berekreasi 

IVB1b ++ N of playminth 

 Romo sukanya apa? Nah lalu, suka rindu sepak bola, ah rindu akan 
istirahat kekal. Suka, mungkin egoistik, merasa 
agak lelah, ingin istirahat. Nah.., suka, kesukaannya 
masih bisa menolong, mengunjungi orang sakit dan 
memberikan hiburan rohani, sakramen tobat 
umpamanya, melayani, mengunjungi umat. Ya ini 
hanya satu dua kali, iya toh tidak seperti dulu. Ah.., 
tapi di sini juga ada setahun sekali, outing. Outing 
ke Kerep, Borobudur, pelabuhan Semarang, tetapi 

Wd suka menolong dan 
menghibur orang lain 

IVC1c ++ N of nurturance 
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sekarang karena apa, kesulitan mobil, kesulitan 
udara, jadi ya agak jarang. Tapi setahun yang lalu 
ya outing. 

 Dukanya? Sudah sulit membaca. Ya nggak bisa misa sendiri, 
juga homili romo lain sudah tidak bisa mendengar, 
meskipun tambah ini. Karena ini (telinga kanan) 
sudah mati. Dan homili atau pengarang-pengarang 
lain atau provinsial, saya sama sekali tidak dengar. 
ya, dalam rekreasi pun ya sulit mengikuti 
pembicaraan teman-teman. Dan.., waktu makan 
siang ah..., itu makan bersama biasanya kalau pagi 
dan malam itu agak bebas. Tapi makan siang, 
supaya kebersamaannya ada, hanya ya doa ya 
bersama. Tapi kadang-kadang merasa sepi, karena 
pernah saya mengusulkan supaya ada bacaan 
sedikit seperti di novisiat. Tapi lalu saya sudah, ya 
saya belum saya utarakan lagi. Mungkin di waktu 
dimana kira-kira, ada romo yang sepi jadi ada 
bacaan sedikit tentang para kudus umpamanya, 
karena bacaan itu biasanya pelan-pelan tidak seperti 
orang bicara cepat-cepat dan sebagainya, ya. Atau 
tentang sebuah topik yang para kudus yang bisa 
dengar diteladani. 

Lalu sekarang dukanya juga tak bisa kunjungan lagi 
karena jalan ramai dan nanti bisa tertabrak mobil. 

Wd mengatasi kesulitan 
mendengar kotbah dengan 
membaca dan 
mendengarkan riwayat 
orang kudus 

IVA1c 
 

IVB1c 

+ 
 

+++ 

N of counteraction 
 
N of sentience 

 Cara mengatasi 
pengalaman duka? 

Bagaimana saya mengatasi itu? Ya, kembali kepada 
derita Kristus. Jadi boleh ikut menderita bersama 
sengsara Kristus yang menyanggupi akan ikut 
bahagia bersama Kristus dan selalu memuliakan 
nama Kristus, dan begitu Allah sendiri. Dan 
kebahagiaan manusia kan ada di situ, di dalam 
kemuliaan Allah itu. 

Wd terpesona dan kagum 
oleh penderitaan Kristus          
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 Hal lain, yang membuat 
romo bahagia sekarang? 

Oh dengan hal, bisa hidup lebih spirituil. Dengan 
eh.., presentia Dei itu kehadiran Allah, meskipun 
selalu harus mencoba lagi dan dengan doa di waktu 
malam dan juga doa di hadapan sakramen 
mahakudus. Ya itu penghiburan tetapi salalu 

Wd selalu berusaha 
mendekatkan diri dengan 
Allah dalam doa dan 
renungan meski diakui sulit 
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merasa belum sampai dan itu tidak akan sampai 
kedekatan Allah bagi saya. Tapi itu toh juga 
merupakan, ya kita sebagai ciptaan harus tertarik 
kepada Allah, Allah menarik kita. Tetapi kita 
seperti Allah, itu tidak mungkin karena kita tetap 
ya, di bawah Allah. Dan umpamanya kita sampai 
naik pun, Allah lebih lagi sebelumnya. Tapi di situ 
toh sudah merasa kebahagiaan. Jadi mungkin 
gambaran ini sedikit lain dari orang lain, ya. Kita 
masuk surga itu bahagia dengan Allah, tetapi di 
sana menurut saya juga kerinduan terus menerus 
kepada Allah, maka kekal, abadi. Tapi anehnya 
karena kita tidak bisa sendiri melakukan itu, tapi 
selalu dengan apa rahmat Allah, selalu dengan 
sarana adikodrati. 

 Hal yang membuat 
bahagia itu hidup rohani, 
kenapa? 

Dari hidup spiritual, hidup rohania? Karena merasa 
di dunia ini barang-barang duniawi akan berakhir. 
Saya senang musik, saya senang renang, berakhir. 
Saya senang membaca, senang ini, senang itu, 
berakhir. Pokoknya menurut mazmur itu, dari 
Salomo atau Daud itu, semuanya adalah kesia-
siaan. Haha, iya toh. Eigen en eigenis. Maka saya 
heran, orang yang menyebut dirinya agamis, tapi 
ternyata hidup tidak seuai dengan agama, ya 
mencari diri sendiri dalam keduniawiaan yang akan 
akhir. Dan seperti juga teladan Kristus, 
mengosongkan diri dari semua hal, hanya mengisi 
hidupnya dengan makanan kehendak Allah, 
kehendak BapaNya. Ya itu, Akulah roti surga, lalu 
makananku ialah ya itu menjalankan kehendak 
Bapa. Ya itu kita mau meneladan tetapi selalu 
meneladan tidak ada hentinya, terus-menerus. 
Anehnya ya itu dalam Injil, menurut saya misteri 
loh. Hal yang ajaib atau apa itu..., Kita diciptakan 
untuk bahagia, dan orang bahagia itu menurut 
kehendak Allah tetapi kita selalu merasa kurang 
melakukan kehendak Allah. Jadi apa ya tidak henti-
hentinya, terus menerus mendekati Allah. 

Wd berusaha meneladan 
Kristus yang telah 
mengosongkan diri untuk 
menyelamatkan manusia 
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Menyamai Kristus, ya nggak bisa toh, tapi selalu 
mencoba. Tapi ya dalam hidup rohani itu selalu ada 
tegangan ini loh. 

 Hal apa yang menurut 
bruder atau romo, paling 
menyenangkan di sini? 

Hehehe mau melihat hati saya toh? Yaitu hidup 
bersama para kudus dan para kudus dan saleh 
dalam PL dan PB dan dengan sendirinya yang 
selalu menjadi kebahagiaan yang juga rahasia, 
hidup ialah untuk melihat misteri Allah atau tak 
lain tak bukan ya itu sedikit menampakan apa, me 
apa sedikit mencapai kemuliaan Allah. 

    

 Bagaimana romo melihat 
kebahagiaan ini dalam 
hidup sehari-hari dalam 
hal apa? 

Kebahagiaan dalam hidup sehari-hari? Yaitu saya 
merasa kehadiran Allah, presentia Dei iya toh. 
Dalam hal juga dalam hal-hal yang kecil. Ya ini 
buku, ini lampu, kok mengapa di, boleh digunakan 
oleh saya? Hal-hal yang kecil berarti di semua 
ciptaan, di semua hal melihat kehadiran Allah. Ya 
itu membuat saya, kalau saya menderita ya 
gantinya begitu banyak. Wah... gantinya begitu 
banyak. Ya, maka dalam penderitaan pun, ya itu 
mudah-mudahan saya tidak  seperti santa Teresia 
Avilla atau Teresia Lisieux atau Yohanes Avilla, 
Yohanes dari salib, itu gelap. Dan dalam gelap, 
mereka tetap beriman dan percaya. Hanya saya 
minta supaya kalau Tuhan menghendaki, saya 
sedikit menderita, supaya saya dapat mengatasi 
penderitaan itu dengan rahmat adikodrati. Kan 
mustahil dengan kekuatan sendiri. Maka..., 
dengan... 

Wd merasa mengalami 
kehadiran Allah, presentia 
Dei dalam hal-hal kecil dan 
sederhana termasuk dalam 
penderitaan 
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 Tapi peran orang lain, 
bagaimana? 

Peran orang lain? Ya itu banyak menolong, 
menolong juga dalam hal-hal rohani. Umpama, 
saya ditegur. Ditegur untuk mengingatkan supaya 
saya sadar, sadar atau ingat, bahwa di sana itu 
bukan tempatmu. Dan saya tidak keberatan dengan 
itu. Misalnya ditempat ini, katanya kalau kamu 
rekreasi di tempat suster, romo saya pindah di 
kamar sini saja. Hahaha, hahaha.. ya, karena 
kadang-kadang tidak ada orang yang main remi di 
sini. Lalu saya tahu, oh ya jangan begitu, lalu saya 

Wd mengalami banyak 
pertolongan orang lain lewat 
penyadaran 
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harus menunggu teman-teman apa yang mau main 
remi bersama, hehe. Ini hal kecil tetapi ya orang 
masih manusia, dan ya ini juga dengan teman-
teman yang lebih tua dan teman-teman yang lebih 
mudah, baik-baik bergaul dan harus sadar. 

 Apakah sampai sekarang 
bruder pernah marasa 
gagal dengan idealisme 
romo? 

Merasa gagal, ya merasa kelemahan saya yang 
sering kembali lagi. Kelemahan, tapi itu rangkaian 
hidup manusia di dunia ini. Jika orang berpikir 
seperti sebelum Konsili Vatikan (II), menurut 
anggapan teolog-teolog itu, itu kemungkinan 
penderitaan di sini ketika masih di dunia untuk 
mengurangi penderitaan di api pencucian. Tapi itu 
pemikiran-pemikiran secara bodoh, ya kalau itu 
bukan, bukan dogma. Iya toh..., api penyucian toh 
belum jadi dogma toh? Ya Aku percaya akan Roh 
Kudus, Gereja katolik yang kudus, persekutuan 
para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, 
kehidupan yang kekal. Jadi api penyucian tidak 
disebutkan, sudah...., loh menulis menterjemahkan 
suatu artikel, loh ini itu tadi..., 

Wd merasa kelemahan dan 
kegagalan sebagai realitas 
hidup manusia 

IVB2a + N of defendance 

 Bagaimana pengalaman 
hidup romo selama 
tinggal di wisma lansia? 

Jadi di sini ada atau tidak? Oh...., menurut saya? Itu 
yang tadi itu ya..., ya saya masuk dan tidak 
menghindari kegiatan bersama. Dan ini salah satu 
cara saya untuk mengikuti hidup rohani menurut 
pandangan Serikat dan lebih-lebih injil. Dan saya 
tadi sudah megatakan hidup para rasul selalu 
bersama, jadi ini hidup Serikat Yesus sebagai rasul 
juga tidak sendiri-sendiri tetapi lalu selalu bersama; 
dalam Kristus, demi Kristus, karena Kristus dan 
bersama Dia. Ya...., iya. Maria itu sejak saya belum 
baptis, itu kalau dulu 15 Agustus di Muntilan itu 
ada arak-arakan sakramen mahakudus, lalu saya 
boleh pakaian misdinar, ya nanti di..., biasanya 
arak-arakan itu pada 15 Agustus perayaan Bunda 
Maria naik ke surga. Jadi jadi hubungannya dan 
kalau, bahkan ketika ada banjir Merapi dan ada apa 
itu lahar itu apa?, Lava Dieng di pekarangan kita, 
saya lalu sebentar berdoa di depan patung Maria, 

Wd meyakini bahwa hidup 
para Yesuit selalu bersama 
seperti para rasul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wd mendapatkan 
ketenangan hidupnya lewat 
doa kepada Santa maria 
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tapi lalu kakak saya itu mengatakan apa patung itu 
belum diberkati..., hehehe. Tapi saya yang penting 
bukan patung, saya pikir. Jadi itu... 

 
 
 
 
 

 Apa yang menjadi 
masalah yang dihadapi 
oleh romo? 

Masalah..., ya kadang-kadang dirasa mau berbuat 
sebaik-baiknya, tetapi juga orang lain juga harus 
berbuat menurut keadilan dan menurut cinta kasih. 

    

 Apa artinya berbuat 
sebaik-baiknya? 

Jadi orang lain seola-ola harus berbuat seperti saya 
menurut kerinduan saya. Jadi ya kadang-kadang 
tergoda untuk itu agar orang lain harus se. Tapi ya, 
kemudian ingat bahwa setiap orang mempunyai 
tabiat dan sifat sendiri. Dan itu yang menjadi 
pemikiran bagi saya bahwa Allah itu maha kuasa 
dan tidak terbatas kuasa-Nya yang membuat 
manusia ini lain daripada itu. Yang menurut saya 
mengherankan itu lalu kan tiap hari ada bayi lahir, 
berarti ada manusia diciptakan. Untuk Allah mudah 
sekali, tetapi manusia kan tidak sampai menangkap 
rahasia itu. Allah itu mahakuasa dan kuasanya tidak 
ada batasnya. Nah itu terus menerus tiap hari 
menciptakan manusia dan selalu manusia lain 
daripada ..., umpamanya saja eh... twilling itu bayi 
kembar. Dan meskipun kembar dengan itu, tentu 
lain. Dan itu saya merasa wah... kita harus..., tidak 
hanya salib, tetapi harus mengakui bahwa Allah itu 
mahakuasa, tanpa batas. Saya heran mengapa di 
Eropa dan Amerika sekarang ada anak yang 
mengatakan bahwa hidup Yesus itu adalah 
dongeng, pernah dengar? Kristus itu dongeng, ah..., 
saya mau menjawab apa? Mungkin kita sulit 
menjawab, tapi hanya mendoakan saja. Di Eropa 
sudah biasa karena kemajuan teknik dan kemajuan 
manusia, tetapi manusia tidak sendiri selalu 
bersama manusia lain, jadi mereka tidak 
memikirkan bahwa mereka membutuhkan manusia 
lain, bahkan di luar manusia. 

Wd menyadari bahwa dia 
selalu tergantung pada orang 
lain bahkan diluar diri 
manusia 
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5 Keadaan lingkungan subyek 
 Masalah apa yang 

dirasakan dan timbul dari 
kongregasi? 

Wah..., sulit ini sebetulnya...., itu maksudnya ya, 
bagaimana? Tapi dari ordo, an sich? Dari ordo saya 
merasa tidak ada, karena saya merasa bahwa saya 
datang ke sini untuk taat maka saya berusaha untuk 
hidup sesuai dengan ordo itu. Maka, maka di 
formatio yang lama, itu saya pikir hidup dapat lebih 
dalam mempunyai rasa ingin menjadi kudus. Dari 
Ordo sendiri sesungguhnya tidak ada masalah. 

Wd merasa bahwa 
kehadirannya untuk taat 
kepada ordo yang 
membuatnya menjadi kudus 

IVC1b +++ N of deference 

 Jadi tidak ada dari ordo 
karena romo merasa 
datang untuk mencari 
kekudusan? 

Ya..., ya itu untuk anu..., me itu menuju ke cita-cita,  
yaitu ingin menjadi suci atau hidup bahagia dengan 
Allah. Dan itu kan juga tujuan, tiap ordo untuk 
melayani Gereja entah dengan kontemplasi, entah 
dengan kerasulan yang nyata, ntah dua-duanya 
bersama. Kentemplasi dan apa itu, eh aksi. 

Wd mengakui tujuan ordo 
untuk membantu Gereja dan 
dirinya menjadi kudus 

IVC2b +++ N of succorance 

 Bagaimana perasaan 
romo tinggal bersama di 
komunitas lansia? 

Perasaan? Kriteria lansia berapa tahun? kami diberi 
undangan oleh Keuskupan Agung itu sudah berapa 
tahun, lansia romo, bruder, suster. Tapi lansia yang 
kami gunakan adalah 65 tahun. Oh ya..., mungkin 
kami mengambil yang 65 itu. 

    

 Kenapa senang? Senang..., enak, karena sudah mendekati kerajaan 
Allah yang kita cita-citakan, lebih dekat. Lebih 
dekat lagi dengan kerajaan Allah untuk mencapai 
tujuan hidup kita, yaitu bersatu dengan Allah yang 
menciptakan kita. 

Wd merasa lebih dekat 
dengan kerajaan Allah yang 
menjadi tujuannya 
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 Lebih dekat dengan 
kerajaan Allah, 
maksudnya? 

Di komunitas? Sebab merasa, seluruh kehidupan 
teman-teman di sini itu dengan adanya latihan-
latihan atau tidak hanya latihan, tetapi juga aksi-
aksi doa bersama dan meditasi apalagi dengan 
ekaristi, kita diri kita bergumul dengan hal-hal 
rohani yang kiranya akan kita alami di kerajaan 
surga nanti. Itu semacam apa ya? Semacam bawaan 
yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Ya jadi 
misalnya, mengapa saya berada? Ya, itukan 
diciptakan. Meskipun orang lain di Eropa dan 
Amerika itu melihat itu seperti dongeng, iya toh? 
Tapi itulah keberadaan saya. Tapi itu juga adalah 
pelaksanaan atau penjabaran dari yang dikatakan 

Wd menjalankan tugas-tugas 
bersama sebagai seorang 
religius 
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dalam Injil. Ini bukan soal ekonomi tok, tetapi toh 
Injil yang diwartakan oleh Kristus, Manusia Allah 
itu tak lain tak bukan untuk nanti kita alami dengan 
keadaan kerajaan Allah yang dibawakan oleh 
Kristus, Raja kerajaan Allah, Raja kebahagiaan. 

 Apa yang romo pahami 
tentang lansia? 

Lansia sebagai kata benda atau sebagai teman-
teman atau sahabat? Oh lansia.., lansia itu bisa 
dipandang dari macam-macam sudut. Ya, dan saya 
memandangnya dari kita sebagai ciptaan Allah. 
Lansia berarti waktu dimana makhluk Allah itu 
sudah pada waktunya mendekatkan diri kepada 
tujuan hidup yaitu untuk mendapatkan 
ketenteraman, damai yang ditawarkan oleh Kristus, 
Allah manusia. Mungkin itu dapat berhubungan 
lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertama, 
untuk mengatakan secara lain. 

Wd merasa saat hidupnya 
sebagai moment semakin 
dekat dengan Tuhan 

IVA1a + N of achievement 

 Situasi lansia? Situasi lansia? Ya lansia dari segi pekerjaan, berarti 
istirahat, dan tidak banyak ikut, dan tidak banyak 
aktivitas seperti sebelum lansia. 

    

 Kenapa istirahat? Karena seperti orang bekerja, lalu lelah, lalu sudah 
tidak berdaya lagi, alias kekuatan jasmani dan 
rohani menjadi kusut atau mundur, itu dengan 
sendirinya membawakan rasa ingin istirahat, ingin 
istirahat, dan itu lansia. Jadi dulu begini, ketika 
saya mau masuk emaus, dan emaus itu kami sebut 
wisma lansia, wisma sakit, orang sakit, tapi sakit 
tua namanya. Itu waktu ketika saya bertugas di 
paroki Sukorejo. Kita bertiga, pastor kepala satu 
dan yang mudah belum lama ditahbiskan satu. Dan 
saya yang sebagai orang ketiga ya katakanlah untuk 
masih bisa membantu. Tetapi karena yang muda itu 
merasa dia kurang berkembang, ya karena 
kemungkinan hubungannya dengan pastor kepala. 
Dia bilang itu, kurang berkembang, eh maka dari 
pihak saya, itu saya harus memberikan kesempatan 
bagi yang muda supaya bisa meneruskan pekerjaan 
merasul itu dan tidak terganggu oleh, tidak 
terganggu oleh eh kehadiran saya. Biasanya kan 

Wd merasa bahwa masa 
lansia adalah masa istirahat 
karena kekuatan jasmanai 
dan rohani sudah mulai 
mundur dan kusut 
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dua pastor di situ, tapi lalu saya ketika itu ya seola-
ola pembantu pastoral tetapi ya memang masih 
senang, tapi untuk yang muda itu merasa kurang 
berkembang. Jadi ya saya berpikir, waktu itu saya 
umur berapa, 80 tahun, 83..., waktu itu saya hanya 
merasa, wah saya harus berikan kesempatan kepada 
yang mudah supaya bisa berkarya. Jadi saya pikir, 
wah..., aku harus memberikan kesempatan bagi 
yang muda supaya bisa berkarya. Tetapi ternyata 
dia dipindah, ya mungkin dipindah juga karena 
merasa kurang berkembang. 

 Sakit tua? Ya itu..., term yang ah dipakai untuk orangtua, 
karena sudah tidak banyak energi yang dikeluarkan 
berarti dia sakit, semacam itu hehehe. Ya, sakit itu 
ya umum. Orang sakit hati, orang sakit apa, sakit 
rindu, rindu artinya sakit, ya di Gereja itu, hatinya 
rindu sekali untuk bersatu dengan Yesus, dengan 
Allah. Jadi  katakanlah itu sakit. Jadi sakit ini sakit 
tua, ya berarti waktunya sebagai waktu tempo atau 
waktu yang dihitung dengan tahun dan hari, jadi 
kurun waktu, bukan pukul 10, waktu 10, tapi ini 
dalam arti waktu yang telah lampau ketika masih 
banyak energi untuk bekerja. Kegiatan-kegiatan 
masih agak utuh. Bisa satu hari pol untuk kerja 
sampai lupa, apa-apa. Lupa doa dan... ya itu karena 
orang kurang memperhatikan keadaan kalau dia 
tidak bisa bekerja, jadi seolah memburu-buru 
memenuhi aktivitas hidup tanpa henti. Jadi aktivitas 
tanpa henti. Sakit... Jadi sakit ini dalam mitologi 
umum, bukan hanya sakit badan atau sakit hati, 
tetapi ya sakit dalam arti mundur. Dan engkau 
sakit, berarti tidak seratus prosen menangkap 
sesuatu, atau bekerja dengan orang lain. Dan 
engkau sakit berarti sudah kurang, kelemahan atau 
kekurangan itu yang boleh dikatakan dengan istilah 
sakit itu 

    

 Sarana atau fasilitas apa Apa, aktivitas atau sarana apa? Secara lahiria? 
Ya..., secara lahiriah, tempat yang membuat orang 

Wd merasa ada teman yang 
juga sakit, tidak sendirian 
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yang dibutuhkan saat ini 
sebagai lansia di 
komunitas ini? 

enjoi, enjoi  dari apa..., bisa merasakan senang dan 
bisa hidup bersama orang yang sama-sama tua, juga 
merasa eh tidak sendirian karena teman-teman 
banyak yang sakit bersama. Jadi kalau saya sakit 
sendirian ya bisa sama dengan teman-teman itu. Ya, 
fasilitas lain, supaya bisa tidur, istirahat, renang, 
dan makanan supaya bergizi dalam arti menunjang 
kesehatan orang. Dan saya baru saja membaca 
tentang dari romo itu K, tentang menjadi tua itu 
dikatakan dibutuhkan makanan yang bergizi yang 
cukup karena meski secara fisik dia tidak bisa 
banyak bekerja lagi, tetapi secara bathin ia masih 
mau bekerja, dan itu juga membutuhkan makanan 
jasmanai untuk menunjang keinginan mau bekerja 
rohani. Nah lalu... hal yang berkaitan dengan 
indera-indera, meskipun tidak dapat digunakan 
untuk merasul tetapi dia ingin untuk kembali 
merenungkan apa yang pernah dia kerjakan untuk 
dinikmati sebagai apa, memori atau angan-angan 
yang bisa digunakan untuk Allah. Dan fasilitas lain, 
sebetulnya juga, tempat renang untuk bisa 
berolahraga, tapi itu mahal. Dan maka meskipun 
saya tua, masih ingin renang di Bandungan 
misalnya. Kecuali itu membutuhkan kendaraan, ya 
saya dengan keadaan ini tentu sulit. Kalau 
kebetulan ada orang yang pergi ke sana ya saya 
ikut, dan saya pergunakan waktu itu untuk renang? 

 Kenapa suka renang? Ya itu karena itu, reflection untuk menguatkan 
kembali daya-daya fisik dan juga daya psikis. 
Orang renang, lalu kemungkinan kesusahan hatinya 
atau rasa berat atas pekerjaannya bisa dinetralisir. 
Dan ya sering kali orang, ya di rumah ia merasa 
berat, ya renang. Ya saya harus menyesuaikan diri 
dengan keadaan fisik saya. 

Juga perlu fasilitas untuk melatih badan, tempat 
untuk berjalan, duduk santai menikmati keadaan 
apa, cuaca, ada tv, tape, ya itu fasilitas yang bisa 

Wd membutuhkan fasilitas-
fasilitas olahraga dan 
rekreasi 
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diusahakan. Tetapi lebih-lebih rohani fasilitas untuk 
bisa berdoa lebih mudah dari ketika dulu di paroki, 
waktu maupun kesempatan untuk hidup dari 
ekaristi yang menjadi fasilitas yang primer. Maka 
saya pikir lansia sebagai bruder atau suster, zaman 
sekarang harus misa kudus, itu imam. Nah ini 
memang sulit, tetapi fasilitas ini harus diusahakan 
sungguh. Waktu dulu, hal itu sungguh disadari 
ketika kami masih kecil, kalau sampai sama sekali 
tidak ekaristi, dibuat komuni bathin, tiap hari 
sebagai ganti ekaristi. 

rohani untuk berdoa lebih 
baik 

 Masih ada yang lain? Fasilitas bisa berpikir dan merenungkan hal-hal 
yang perlu direnungkan, kalau sakit ada yang bisa 
menolong seperti perawat, fasilitas untuk bisa 
membaca, untuk bisa mandi, untuk bisa 
makan,untuk bisa mengurangi angin dalam kamar 
yang tertutup, ya fasilitas kamar dan koran supaya 
kita tetap punya gambaran mengenai dunia dekat 
dan jauh, karena salah satunya kita di sini harus 
mendoakan dunia. Santo Ignatius membawa dalam 
meditasi tentang, tentang apa penjelmaan Allah, 
sabda Allah menjadi manusia, itu sebelum masuk 
dalam pokok meditasi ia lebih dahulu 
menggambarkan situasi dunia, orang sakit, orang 
berkelahi, orang saling membunuh, orang saling 
menjengkelkan, orang saling menolong, pokok 
kehidupan manusia dengan aktivitas serta 
kekurangan-kekurangan manusia zaman sekarang, 
itu nanti masuk dalam doa, supaya menjadi obyek 
doa. Supaya menjadi bahan untuk mengutarakan 
kesulitan-kesulitan dalam dunia itu kepada Allah. 
Seluruh nasib seluruh dunia dan saya sendiri saya 
saya utarakan dalam doa kepada Allah dan 
menyerahkan situasi itu seluruhnya kepada 
kebijaksanaan Allah. Dalam konteks lain, St Paulus 
dalam suratnya kepada umat di Roma 28:28, 
“segala-galanya bagi orang yang cinta kepada Allah 
merupakan jalan untuk mendapatkan yang baik”, 

Wd membutuhkan penolong 
seperti perawat 

IVC2b +++ N of succorance 
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atau mungkin caranya agak lain dalam bahasa 
Latin. Itu akhir-akhir ini menjadi pegangan saya. 
Semua, entah suka, entah duka, entah saya 
ditendang atau sakit? Semuanya hanya cinta kepada 
Allah. 

 Menurut romo, fasilitas 
ini memadai di sini? 

Kurang, ada yang kurang karena kolam renang. 
Hehehe. Ya... tapi ini kan situasi di sini, karena ini 
mahal juga butuh pemeliharaan yang terus menerus. 
Tapi bisa diganti dengan sesekali pergi ke 
Bandungan dan ikut renang di sana. Tetapi ini 
fasilitas ini tidak bergantung pada saya tetapi pada 
keadaan komunitas. 

Wd menyerahkan 
kebutuhannya pada kebijkan 
komunitas lansia 

IVC2a + N of abasement 

 Hal apa yang menarik? Nomor berapa? Nomor e..., Apa yang menarik.... 
yang menarik di sini..., e lupa, tidak di isi..., tapi 
yang menarik adalah ketenangan 
mempersembahkan ekaristi bersama. Itu, ya di sini 
di kapel Emaus ini, tidak hanya untuk penghuni, 
dari romo, bruder, suster yang merawat tinggal di 
sini, tetapi juga untuk karyawan yang bekerja di 
sini, dikunjungi oleh mereka dan juga dari Ungaran, 
itu mereka ikut di sini, apa lagi kalau ada peserta 
retret. 

Wd dikunjungi oleh orang 
dari luar komunitas 

IVC2b +++ N of succorance 

 Dan hal apa yang 
membosankan dari 
komunitas ini? 

Oh ya dari Emaus ya... hal yang menarik ya... 
Kalau di sini juga menarik karena ada bacaan 
banyak, ini seperti buku-buku itu, banyak sekali 
bahkan saya tinggalkan di rumah-rumah. Yang 
menarik juga, ya merasa satu keluarga dengan yang 
lain-lain, Belanda atau etnis lain merasa ini sebagai 
satu keunggulan. Kardinal pun makan di sini dan 
ikut apa saja yang bisa dia ikuti. Dia tidak merasa 
sebagai anggota pekerja pastoral Gereja, tapi di sini 
dia merasa sebagai anggota keluarga lansia. Itu 
saya merasa kagum dan senang dan juga bersama-
sama menolong untuk menikmati kebahagiaan 
orang lansia. 

Wd merasa satu keluarga 
sengan semua lansia dari 
aneka etnis 

IVC1a +++ N of affiliation 
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 Bagaimana hubungan 
romo dengan pemimpin 
kongregasi? 

Hubungan dengan...? oh pimpinan serikat, saya 
harus taat kepada pimpinan Serikat sebagai wakil 
dari Allah sendiri. Jadi juga sebisa-bisanya eh..., 
kehendak pimpinan yang tidak secara jelas 
dikatakan sebagai yang berasal dari Allah, tetapi 
keinginan pembesarpun, keinginan dalam bahasa 
Indonesia, keinginan itu apa? Keinginan..., bukan 
perintah jadi dibedakan dengan perintah loh. Jadi 
keinginan pembesar pun menjadi apa, menjadi 
salah satu tanda orang taat. Jadi ketaatan di situ 
tidak hanya menyangkut perintah, engkau ke sana, 
harus ke sana dan engkau..., tapi di dalam ini juga 
menolong banyak karena dia banyak tahu tentang 
keadaan umum dari komunitas atau ordo itu, 
menolong sangat, ya kamu sebaiknya di sana, 
karena misalnya orang di tempat lain juga bisa 
bekerja, tetapi mungkin di sini juga lebih cocok. 
Berarti pemikiran pimpinan itu lebih luas dari pada 
kita anggota biasa. Jadi kehendak Allah itu, subtil 
sekali. Injil mengatakan umum sekali, lewat Yesus 
yang mengatakan, pikullah salibmu, sangkal diri 
dan mengikuti aku. Pikullah, salibmu, menyangkali 
diri dan mengikuti Aku. Nah, ini mendalam sekali. 
Dalam bahasa jawa tu mburi aku, dan ini sampai 
pada penderitaan di salib dan seperti santa Theresia 
itu dalam kegelapan rohani. Nah ini hal yang saya 
secara pribadi tak dapat buat ini kecuali kalau saya 
dalam dukungan rahmat Allah, dan itu saya 
memintanya terus-menerus. Kalau ada Dan itu saya 
terima dari Allah, mungkin juga dari tangan ordo, 
atau tangan pimpinan...., tetapi supaya saya dapat 
mengatasi dengan rahmat adikodrati. 

Sebagai contoh, orang belajar di sarikat untuk 
menjadi insinyur, ahli atau guru besar fisika, 
umpamanya tetapi ternyata setelah lulus dan juga 
menjadi imam, dia tidak ditempatkan sebagai 
dosen, tetapi mengurusi anuh..., orang-orang yang 

Wd taat dan menghormati 
pembesar sebagai wakil 
Allah 

IVC1b +++ N of deference 
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terlantar, pikirannya kan lain, tetapi ia tetap 
menjalankan ketaatan utntuk menerima keputusan 
ini. Ya ini lah yang juga saya coba, saya coba itu. 

 Bagaimana hubungan 
romo dengan pemimpin 
rumah atau komunitas? 

Komunitas..., oh... baik-baik. Saya pernah...., Itu 
karena kebetulan romo-romo di sini lebih mudah 
dari saya, jadi seperti adik-adik saya. Misalnya, 
kalau saya dengan mereka, mungkin sudah pernah 
saya ceritakan, bahwa saya pernah kalau main remi 
di susteran, lalu saya diberitahu, kalau kamu ke sini 
terus nanti kamu ganti kamar di sini saja, ya toh 
pernah saya katakan? Ya itu lalu, ya ini namanya 
sentilan, supaya saya tidak ke sini lagi. Lalu di sini, 
harus menunggu teman-teman romo lain main remi 
itu. Lalu ya, pimpinan komunitas ya kalau saya 
senang berangkat ke Elizabeth jam 10 umpamanya 
untuk hanya apa, eh chek up, tapi mobilnya hanya 
tinggal satu di rumah dan itu berangkat setengah 
delapan, ya saya kan nanti satu jam dua jam untuk 
apa di sana, tapi toh karena tahu keadaan ya ikut 
saja ke sana, semacam itu. Jadi selalu bergantung 
pada situasi konkret. Bukan..., kata-kata itu...., 
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang 
memilih kamu, kata Yesus, hehehe. Itu bukan 
kekerasan Kristus, tetapi ajakan untuk lebih tertarik 
kepada Allah. Dan contoh teladan Krsitus yang 
jelas ialah di Taman Zaitun dan di salib. Taman 
Zaitun kan Kristus berdoa, supaya Engkau ambil 
piala penderitaan ini, tapi bukan kehendakKu, 
tetapi kehendakMu. Ya, Kristus itu Allah, 
meskipun manusia, tetapi sebagai manusia ingin 
supaya terjadilah kehendak Bapa, kehendak Allah 
yang sebetulnya berat sekali memang. Karena dia 
tahu akan disalibkan, dihina, diolok, ditampar, 
didera, ah lalu diludahi dan diejek dari salib itu.... 
“kalau engkau Mesias dan percaya kepada Allah, 
biarlah AllahMu menolong kamu dan kami”. 

Wd bermain remi dengan 
suster dan para romo 

IV ++ N of playminth 

 Apakah romo merasa 
kesulitan dengan situasi 

Ya..., kecil... kalau saya membandingkan, saya 
ditegur karena suara besar dan suara keras, ya orang 
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ini? lain juga dengan suara keras juga, jadi, ya sudah 
kesulitan harus menerima. “omnia proporantorum 
bonum diligentibus Dei, Surat Paulus Roma. 8.28 
dan AMDG, dan ad maiorem Dei gloriam. 

 Bagaimana hubungan 
romo dengan perawat 
dan pendamping lansia di 
tempat ini? 

Dengan karyawan... pokoknya... ya hubungan saya 
harus jati-hati, karena mereka juga manusia yang 
mempunyai perasaan. Tapi..., ya sering kali karena 
saya merasa betul, hehehe, orang merasa betul, lalu 
seringkali ya untuk mereka kadang-kadang rasanya 
menegur. Tapi dalam bahasa Jawa, itu memang 
sulit. Perawat-perawat itu ya, biasanya perawat dari 
Elizabeth atau yang katolik, ya karena wataknya, 
sifatnya puteri, ya kadang-kadang menjadi 
pencobaan bagi saya, tapi toh saya harus akali 
dengan “engkau itu imam, kamu itu Jesuit” begitu 
jadi selalu berusaha untuk bisa mengatasi dengan 
sikap injil. Kristus digoda tetapi selalu menang atas 
dosa di padang gurun itu toh... 

Wd seringkali menegur 
karyawan karena merasa 
dirinya benar 

IVB2a + N of defendance 

 Sebagai pencobaan? Ya.. itu umum. Karena misalnya nomor satu untuk 
kawan-kawan yang laki-laki itu, ya mereka masih 
kurang sreg untuk melayani romo-romo dan ya 
bahasanya, ya bahasa Semarangan, bukan bahasa 
Jogja atau Solo. Dan kadang-kadang, begini ya..., 
oh saya bilang ya..., jangan memegang-megang 
begitu saya. Dan di Jawa, kadang-kadang kalau di 
tempat-tempat umumpun, kalau seorang putri pada 
pastor untuk mencium, karena ada yang 
mengatakan romo itu kok apik, itu ada yang 
mengatakan kamu itu hati-hati, kamu itu di umum, 
kamu itu.... Banyak kesulitan terjadi karena orang 
kurang membatasi diri dan kurang merefleksikan 
diri. Kamu itu..., saya ya tergoda ya satu dua kali, 
sampai ada mbok, anu apa, begini, romo begini, 
nanti tidur disini. Ya, saya lalu, saya itu pastor, saya 
itu Jesuit, saya itu imam. Saya ya mengatakan itu. 
Ketika saya mau masuk seminari, ya kan alasan 
saya ya tidak mau kawin. Dan karyawan-karyawan 
itu, ya berapa orang...., satu dua tiga, empat 

Wd dibantu oleh beberapa 
orang karyawan di 
komunitas lansia 

IVC2b +++ N of succorance 
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yang...., dan perawat dua..., orang muda, tapi yang 
satu sudah kawin, yang satu belum kawin, tapi 
orang tua. Jadi empat karyawan yang laki-laki. Itu 
ya anuh ya, untuk mengurusi makanan dan apa 
memandikan romo atau bruder, dan pokoknya 
bekerja sebagai pembantu membersihkan kebun. 
Tapi karyawan umum, tapi juga hubungan dengan 
semua yaitu elektriknya, kalau ada hal-hal elektrik 
yang anu, dan juga water close, ya karyawan luar, 
tapi maksud saya yang tinggal di luar, tetapi bekerja 
di sini. 

 Bagaimana hubungan 
dengan sesama romo 
lansia? 

Oh..., apakah sudah dijawab di sini. Oh... punya 
rasa persaudaraan dan saling membantu. Itu 
kelihatan juga misalnya, kardinal itu membantu 
saya untuk mengambilkan pisang, hehehe..., atau 
juga saya kesulitan untuk duduk, lalu membantu 
saya mengambilkan kursi. Oh saya itu sungguh-
sungguh kagum dengan sikap kardinal itu, padahal 
dulu uskup agung saya ketika saya pastor 
pembantu. Jadi persaudaraan saling membantu. Dan 
tentunya juga berarti saling mendoakan. Itu 
perasaan saya sebagai anggota lansia di sini. 
Senang bertemu, meskipun sudah tidak banyak 
mendengar lagi, ya senang bertemu. Kalau bahasa 
Belanda, salah satu pastor pembimbing saya 
mengatakan bahwa Jesuit saling membantu. Jadi 
Jesuit itu seperti tanaman yang saling mengikat. 
Bukan parasit loh, itu tidak membantu. Mungkin 
bantu untuk kepenuhan ekologis, hehehe. 

Wd ditolong oleh kardinal 
ketika mengalami kesulitan 

IVC2b +++ N of succorance 

 Bagaimana hubungan 
romo dengan orang-
orang di luar kongregasi 
dan komunitas? 

Ada juga hubungan dengan orang luar tapi sedikit. 
Mereka datang mengunjungi saya. Dan kalau ada 
keluarga bruder atau romo yang meninggal, kita 
juga ikut melayat di situ. Apalagi kalau yang 
meninggal adalah sesama anggota serikat atau 
anggota gereja. Dan itu apa belum tentu, apa..., 
orang Jesuit ikut melayat meskipun dia apa tahu, 
ibu atau keluarga orangtua itu meninggal. Dan itu 
alasan ya saya nggak tahu. Tapi ya, itu apa tadi 

Wd dikunjungi oleh orang-
orang dari luar komunitas 
lansia 
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perasaan dengan teman-teman. Ya saya senang dan 
merasa didukung dengan tabiat mereka. Oh... ya, 
saya tahu mereka begini, begitu... oh ya bisa saya 
gunakan untuk keutamaan saya sendiri untuk maju. 

7 Cita-cita atau harapan yang ingin dicapai 
 Apa cita-cita atau 

harapan romo sebagai 
seorang lansia? 

Seperti apa? Lansia? Oh ho...., ya lansia ya..., 
cepat-cepat... menyelesaikan hidup lansia di dunia 
ini supaya menjadi lansia selama-lamanya di surga. 
Cita-cita ya untuk mewujudkan cita-cita 
kebahagiaan bersama dengan Allah yang sama 
sekali bukan hak kita, alias kita tidak punya hak, 
tetapi itu sama sekali adalah rahmat. Jadi setiap 
hidup manusia itu sama, tetapi lansia itu, ingin 
lebih cepat lagi datangnya. Dan meskipun sudah tua 
tetapi masih boleh membangun umat Allah di dunia 
supaya saya juga mendapatkan kebahagiaan yang 
sama dan memenuhi kehendak dan cinta kasih ilahi 
yang sudi menciptakan kita tanpa syarat, dan, dan 
ah... punya kehendak bebas dan menjadi misteri 
sungguh, mengapa Tuhan berbuat itu dan antara 
lain karena cinta kasih Allah. 

Wd bangga karena boleh 
ikut terlibat membangun 
dunia dan masyarakat yang 
bahagia 

IVA2b + N of exhibition 

 Wujud konkretnya? Wujud konkretnya ya, selalu hidup dalam 
kehadiran Allah lewat suka duka. “Omnia 
proporantorum bonum diligentibus Dei” Berarti 
juga ya lewat kegembiraan dan keg...., ah.., suka 
duka dan keberhasilan eh.. kegagalan, dan 
keberhasilan. 

Wd selalu hidup dalam 
kehadiran Allah dalam suka 
dan duka 

IVA1a + N of achievement 

 Bukankah kegembiraan 
harus muncul dari 
keberhasilan dan bukan 
dari peristiwa duka? 

Ya, karena di sini duka itu, nilainya seperti kata 
santo Paulus, mengatakan mati atau hidup dalam 
Kristus, dan duka itu karena bisa dipersatukan diri 
Allah yang menjadi manusia dan Kristus yang 
melakukan kehendak Allah Bapa-Nya sampai mati 
di salib dan itu makanan Dia tiap hari, yaitu sama 
suka dan duka menjalankan kehendak Allah Bapa-
Nya. Ya jadi, itu. 

Wd meneladani Kristus 
dalam menjalankan 
kehendak Allah 

IVC1b +++ N of deference 

 Apa yang harus romo 
lakukan supaya bahagia? 

Pertama doa, ehem memuliakan Allah. Karena 
untuk kemuliaan Allah, kita juga mendapatkan 
damai dalam arti juga kebahagiaan, ketenangan dari 
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damai itu. Gloria in excelsis Deo, dan damai di 
bumi bagi orang yang berkenan kepada-Nya. Tuhan 
mengatakan muliakan Allah dan kita sendiri 
dimuliakan. 

 Masih ada yang lain? Oh..., selain berdoa..., ya tak lain dan tak bukan ya 
meneruskan ajaran Injil, menghidupkan hidup 
Yesus menjadi hidup saya. Jadi mungkin umum, 
tidak hanya lansia, tetapi lansia dalam waktu yang 
lebih mendekatkan lagi pada tujuan ini. 

Wd meneruskan cara hidup 
Kristus dalam dirinya 

IVC1b +++ N of deference 

 Maksud menghidupkan 
hidup Kristus itu? 

Bagaimana? Oh hidup Kristus itu, yang saya kenal 
dari Injil, yang diwartakan. Jadi..., hidup dengan 
Kristus apa maksudnya? Tujuannya 
menyelamatkan jiwa-jiwa khususnya jiwa sendiri. 
Maksudnya dengan cara berdoa, matiraga, 
bersimpati bersama orang susah. Pokoknya, SSBY: 
selalu selamat bersama Yesus. Dan tidak lain dan 
tidak bukan, AMDG. Dan menurut cita-cita Jesuit, 
karisma serikat dan Ignatius, yaitu hidup dengan 
Yesus, mati dengan Yesus. Dengan perantaraan 
Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, seperti 
ekaristi. Dan kebetulan hari ini, eh kita diberi tanda 
ekaristi, Allah bersama kita di dalam hidup setiap 
hari. Dan menguatkan kita supaya bisa menjalani 
hidup kita. Dia hadir di tengah kita untuk bersama 
sampai akhir jaman.  Eh..., untuk bersama. 
Katakanlah, Yesus..., Engkau selalu bersama 
Aku..., kata-kata itu tidak hafal ya, tetapi 
Konkordansi, menyebutnya. Saya sulit, hanya 
mengikuti kata-kata tulisan orang dan 
menghafalkannya. 

Wd merasa dikuatkan oleh 
Allah untuk selalu hidup 
bahagia dengan Allah 

IVC2b +++ N of succorance 

 Apakah ada cara lain, 
selain berdoa? 

Selain berdoa ya..., menjalankan aksi-aksi cinta 
kasih. Seperti apa, ya menolong dan mendukung 
sesama, menolelir atau toleransi sesama. Hidup di 
sini ya saling mendoakan sebagai komunitas, 
termasuk keseluruhan umat dan dunia ciptaan, 
makhluk seluruhnya. Jadi tidak untuk diri sendiri 
saja. Dan itu didasarkan bukan apa yang saya 
lakukan, melainkan mengapa dan untuk apa, atau 

Wd juga menolong dan 
mendoakan sesama 

IVC1c +++ N of nurturance 
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untuk siapa, lebih-lebih untuk siapa dan cara yang 
bagaimana? Bukan untuk apa itu kegiatan an sich, 
kegiatan itu tok. Karena saya bisa melihat orang 
lain dengan kepintaranku, tetapi bukan dengan cinta 
kasih melainkan dengan niat yang buruk. Dan 
sabda Yesus, pikul salib, sanggkal diri lalu ingin 
menjadi muridKu, lalu ikutilah aku untuk merapat 
pada hidup Tuhan. Itu seperti mazmur: “Tuhanlah 
gembalaku, aku tak kan berkekurangan” dan 
dengan kekuatan Allah: Tuhanlah penolongku yang 
menjadikan langit dan bumi. Dan tak lain tak bukan 
melihat Yesus di salib, “consumatum est" semua 
kehendak Allah Bapa-Nya sudah dikonsumsi, 
silaksanakan, sudah dituntaskan. Dan mengingat 
doa Kristus pada perpisahan-Nya dengan murid-
Nya semoga mereka berarti murid-murid-Nya. 
Semua bersatu dalam Aku seperti aku di dalam 
Bapa. Dan begitu cinta kasih kami akan sempurna. 
Aku dalam bapa tetapi juga Bapa dalam Aku. 
Kristus dalam murid-murid-Nya, tetapi juga dalam 
Yesus, murid-murid-Nya. Jadi cinta kasih sesuatu 
yang akrab sekaligus rahasia Allah dan penjelmaan, 
rahasia salib. 

8 Usul dan saran 
 Usul dan saran romo 

untuk kongregasi atau 
komunitas? 

Sebagai lansia, untuk rohaninya supaya cinta kasih 
ilahi sungguh bisa nyata sekurang-kurangnya makin 
nyata di dalam hidup komunitas lansia. Ya, karena 
ini dengan saling apa, lebih-lebih dalam ah di luar 
komunitas Emaus alias dengan romo-romo di 
Novisiat, dengan pertemuan-pertemuan bersama, 
rekoleksi bersama, dan doa ekaristi bersama 
meskipun boleh sendirian. Tapi sendirian itu tidak 
berarti tidak bersama. Dan makan bersama, rekreasi 
bersama, berarti dengan kegiatan ini akan 
menebarkan rasa cinta kasih persaudaraan bersama. 

Wd mengikuti kegiatan-
kegiatan di komunitas lansia 
dalam kebersamaan 

IVC1a +++ N of affiliation 

 Kenapa harus diusulkan? Karena tanpa ini, kita tidak bisa wujudkan lansia 
biarawan dalam serikat yang mau melayani Gereja, 
melayani tubuh mistik Kristus. Dan itu tak lain tak 

Wd melayani Gereja dan 
tubuh mistik Kristus melalui 
doa 

IVC1c ++ N of nurturance 
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bukan ikut mewujudkan Kerajaan Allah di dalam 
Kristus. Demi Kristus Tuhan kami dan dalam 
Persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah 
sepanjang masa, Amin. Itu doa yang sungguh-
sungguh katolik. Kalau dalam Kristen hanya 
disebut demi Kristus pengantara kami. Ya, mereka 
tentu punya keyakinan akan Roh Kudus, tetapi 
mungkin tidak diungkapkan. Ya menurut kami 
keutuhan itu seharusnya diungkapkan. 

 Apa yang diperoleh 
lansia dengan cara itu? 
 

Begitu, dengan cara-cara yang disebut itu, 
pengaruhnya untuk diri sendiri, merasa terdukung, 
dan merasa senang bahagia, enjoy. Lebih bisa 
mengatasi kesulitan-kesulian individuil yang 
semuanya dibungkus dalam rahmat ilahi. Dengan 
Yesus, hati kita kaya, tanpa Yesus kita orang 
miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, sekali lagi 
rahasia.... 

Wd merasa didukung dan 
enjoy dengan bantuan orang 
lain 

IVC2b +++ N of succorance 

 Apa maksud dari 
kesulitan individuil? 

Kesulitan-kesulitan individuil itu ya misalnya saja 
merasa down, tetapi ternyata masih didukung oleh 
teman-teman yang juga punya nasib yang sama dan 
jadi..., lalu timbul lagi harapan bahwa saya ternyata 
tidak ditinggalkan oleh Allah pencipta yang juga 
pencipta sesama manusia. Lebih-lebih lagi dalam 
ikatan Ekaristi, Yesus untuk saya, Yesus untuk 
orang lain dan Yesus untuk bersama. Sehingga 
setiap kali ada yang meninggal di wisma lansia ini 
selalu membangkitkan kenangan bersama akan 
persatuan mereka dengan Yesus. Dan itu, kalau 
seorang lansia telah mendahului kita, kita lalu 
bertanya, saya sendiri bagaimana? Itu kemudian 
membangkitkan kembali persatuan saya dengan 
Yesus Kristus. Jadi dalam doa-doa pelayatan 
bersama, itu menolong saya secara individuil untuk 
bersatu lagi dengan lansia yang meninggalkan, 
mendahului kita. Dan saya juga bisa meminta doa 
dari orang yang mendahului saya itu supaya 
mendoakan saya supaya bisa bersatu kembali dalam 
kerjaan surga. Dan ini sebenarnya sudah dimulai 

Wd merasa down karena 
kondisi fisik dan mentalnya, 
tetapi kemudian memiliki 
harapan karena melihat 
keadaan lansia yang lain 

IVA1c + N of counteraction 
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dari novisiat, ada yang disebut dengan persekutuan 
tri stasium, itu satu kelompok tiga orang. Itu adalah 
persekutuan dalam tiga atau empat orang. Saya itu 
bersama romo Totok, romo Mitro dan romo Harry. 
Dan karena itu juga bersama dalam tertia, itu saya 
nakal karena meminta mereka mendoakan saya 
supaya ikut ditarik dalam kerajaan surga. Dan itu 
sanggup ketika di novisiat, dan karena itu jangan 
lupa. 

 Kesulitan-kesulitan 
individuil lain? 

Selain itu juga misalnya dengan keadaan yang 
sudah mulai lupa, itu saya bisa minta tolong dengan 
orang-orang yang ada bersama saya, baik dari 
Jerman maupun dari Belanda, atau dengan buku-
buku katalog. Pernah, bahkan ini konkret saya 
menerima berita lewat email dari seorang penderma 
dari Belanda yang mengirimkan uang itu lewat 
romo superior di sini, dan mengatakan bahwa kamu 
menerima berita dari keluarga ini bahwa dia 
beralamat baru. Itu sesuatu yang konkret itu. Dan 
saling memberikan berita-berita yang penting bagi 
hidup rohani atau jasmani. Umpama, nanti ke 
Elizabeth jam sekian, nanti berangkat ke Klaten 
bersama dengan teman pakai mobil hijau atau 
mobil inova, ya itu....., atau kamu ikut kardinal, nah 
itu konkret. 

Wd bisa meminta bantuan 
dari orang lain yang pernah 
dikenalnya 

IVC2b +++ N of succorance 

 Apa usul atau saran romo 
untuk dilakukan 
kongregasi bagi lansia? 

Ya..., tadi itu? Supaya kita lebih mendengarkan 
eh..., kata-kata yang penting untuk kemajuan rohani 
juga jasmani dan mendengarkan bacaan surat-surat 
dari pater Jenderal, sekurang-kurangnya apa 
penuturannya dan keterangannya. Antara lain, 
tentang hidup seksualitas di gereja di eropa dan di 
sini juga direfleksikan di dalam pertemuan-
pertemuan. Sebab kalau kita gagal dalam hal-hal ini 
berarti kita mengkhianati Gereja dan panggilan kita 
dan juga ini yang akan mengurangi gloria Gereja 
Kristus dan ordo atau tarekat kita. Itu antara lain 
godaan jaman sekarang. Padahal menurut tafsiran 
dari yang membuat makalah, itu melanggar 

Wd masih ingin memajukan 
kehidupan rohaninya 

IVA1e + N of understanding 
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ketaatan kaul, kaul taat dan juga tidak melayani 
kerasulan Jesuit. Jadi dua kesalahan, kecuali 
melanggar kaul, juga tarekat. 

 Dampaknya untuk lansia 
apa? 

Dampaknya untuk lansia, sekurang-kurangnya 
supaya lansia mendoakan sehingga tidak terjadi 
seperti itu. Selain itu supaya lansia yang sering juga 
dimintai nasehat dari orang-orang yang mengalami 
kesulitan ini, supaya lansia itu bisa menolong 
dengan doa dan juga bisa memberikan nasehat dan 
teladan dan bila perlu membicarakannya secara 
umum lewat pemimpin. Karena hal ini merupakan 
salah satu godaan hidup Yesus di padang gurun. 
Misalnya buatlah batu ini menjadi roti, ini 
kenikmatan, yang dapat diteruskan kepada 
kenikmatan seksuil. Yang kedua adalah 
kesombongan, ini misalnya di kenisah di 
Yerusalem, Engkau jatuhkan diri dari sini dan nanti 
ada yang menolong. Jadi ini kesmobongan. Dan 
godaan ketiga itu di atas gunung itu untuk 
mendapatkan kekuasaan seluruh dunia. Dan ini 
kesombongan untuk lebih atas dari Allah sendiri 
atau untuk mengungguli Allah sendiri. 

Wd sering dimintai nasehat 
dan doa 

IVC1c ++ N of nurturance 

9 Sekian dan terimakasi 
atas bantuan dan kerja 
sama romo! 

Ya, saya juga mengucapkan terimakasih banyak 
karena telah bersama melihat kembali pengalaman 
saya dan saya sangat senang dengan situasi ini. 

    

10 Mohon pamit Ya, sama-sama, doakan saya.     
       
Hari/tanggal : Minggu, 10 April – Kamis, 21 April 2011 
Tempat  : Wisma Emaus, Girisonta, Karangjati - Ungaran. 

Keterangan: 

I : Lansia 

II : Prosiding 

IIIA : Tekanan alfa 

IIIB : Tekanan beta 
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IV : Kebutuhan-kebutuhan psikologis 

IVA : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi atau prestise 

IVA1 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat konsonan (a,b,c,d,e) 

IVA2 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat disonan (a,b) 

IVB : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise 

IVB1 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVB2 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat disonan (a) 

IVC : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama 

IVC1 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVC2 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat disonan (a,b,c) 

IVD : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai 

IVD1 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan 

IVD2 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan (a,b,c) 

+ : Intensitas lemah (2-5 need) 

++ : Intensitas sedang (6-9 need) 

+++ : Intensitas kuat (10-14 need) 

 

 



322 

 

Hasil Observasi terhadap Subjek 1 

Jumad, 01 April sd. Sabtu, 09 April 2011 

 

1. Kesan umum terhadap Ms 

Ms menampakkan kesan kaku dan lamban. Ms memiliki postur tubuh 

yang besar, tetapi tampak membungkuk dengan kemampuan berjalan yang 

tertatih-tatih. Hal ini disebabkan oleh karena stroke yang dialaminya sejak tahun 

2006. Apabila hendak duduk atau berdiri, Ms membutuhkan bantuan atau 

topangan. Meskipun demikian, Ms tidak menggunakan tongkat. Ms menggunakan 

topangan pada meja, kursi, tembok atau fasilitas lain yang kebetulan ada di 

dekatnya. 

Secara umum, Ms berpenampilan rapi. Meskipun demikian, apabila 

didekati biasanya tercium aroma yang kurang segar. Hal ini semakin terasa ketika 

subyek batuk atau bernafas secara mendalam. Pada acara-acara resmi ketika 

menerima tamu, Ms mengenakan hem, celana panjang dan sandal sepatu. Ms juga 

tampak bersih dan terawat, rambut dan kumis yang selalu teratur dan bersih. Hal 

ini biasa dilakukan sendiri oleh Ms. 

2. Interaksi Ms dengan lingkungan komunitasnya 

Interaksi Ms dengan lingkungan tergolong baik. Namun demikian, dalam 

komunikasi verbal, Ms cenderung diam. Kalau merasa tidak setuju dengan hal 
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tertentu, Ms tidak akan memberitahukan jika merasa tidak mendesak. Sementara 

itu, sebagai salah seorang anggota komunitas biara FIC, Candi – Ms senantiasa 

menaruh hormat kepada pemimpin rumah dan kongregasi. Ms selalu memberitahu 

pimpinannya setiap kali kalau mau mengerjakan sesuatu yang berhubungan 

dengan hidupnya di komunitas para bruder lansia. Ms juga taat pada aturan dan 

kehendak pimpinan. Ia bersedia melakukan hal-hal yang dikehendaki pemimpin, 

sejauh kemampuannya. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan mengikuti berbagai 

kegiatan bersama yang terjadi dalam komunitas lansia dan para bruder pada 

umumnya. 

Meskipun demikian, dalam relasinya dengan rekan-rekannya sesama 

lansia, Ms tergolong keras. Ia mengharapkan agar rekan-rekannya juga taat seperti 

dia dan hidup tidak sesuka hati mereka. Tetapi ketika ia menemukan rekan lain 

yang berseberangan dengan dia, maka ia cenderung mengambil sikap diam, pasif 

dan apatis. Ia biasa menunjukkan sikap diam dan seakan-akan membiarkan orang 

tertentu untuk melakukan sesuatu, meski dia sendiri tidak menyukainya. Dalam 

situasi seperti itu, biasanya sesekali Ms menunjukkan komentar yang sinis dan 

meremehkan. 

3. Kondisi kamar dan tempat Ms 

Kondisi kamar Ms tampak bersih dan teratur. Tempat tinggal Ms dan 

rumah secara keseluruhan tampak terpelihara. Ada halaman yang cukup luas yang 

ditanami berbagai tanaman hiasa dan buah-buahan. Selain itu juga ada peliharaan 
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(ayam dan burung-burung hias) yang ada dalam masing-masing kurungan atau 

kandang. Ms tinggal di lantai satu bersama-sama dengan teman-teman lansia yang 

lain. Sementara di lantai dua dan tiga ditempati oleh beberapa orang muda yang 

mendampingi mereka dan ruang kerja kongregasi. 

Ms tidak memiliki ruang kerja khusus lagi. Namun, akitivitasnya setiap 

hari adalah berkebun, entah taman bunga maupun pohon buah-buahan. Alat-alat 

kerjanya tersimpan pada tempat khusus, dan hanya dia sendiri yang 

menggunakannya. Oleh karena itu, di kamar tidurnya sendiri tampak rapi dan 

bersih. Ms bahkan masih memiliki kesempatan untuk menyapu dan membersihkan 

ruangannya sendiri. Ia baru meminta bantuan perawat atau pendamping lansia 

hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tergolong berat dan rumit. 

4. Ekspresi wajah Ms selama wawancara 

Selama wawancara Ms menunjukkan ekspresi wajah yang simpatik. Ia 

merespons setiap pertanyaan secara sabar dan teratur. Ketika menyinggung tentang 

pekerjaannya yang berhubungan dengan memperbaiki nasib orang-orang miskin 

dan terhambat dalam bidang pendidikan, Ms menampakkan ekspresi wajah yang 

sedih. Demikian juga ketika ia bercerita tentang perjuangannya bergumul dengan 

sakit yang dialaminya. 

Berbicara tentang kegagalan atau pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai 

atau yang tidak sesuai dengan kehendaknya, Ms mengekspresikan wajah yang 

murung dan kecewa. Hal itu misalnya ketika Ms berbicara tentang pemindahan 
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rekan kerjanya ketika dia masih muda. Selain itu juga kekecewaannya atas 

penyakitnya yang membuatnya tak berdaya dan harus mulai tinggal dalam 

komunitas lansia. 

Namun pada saat-saat tertentu, Ms menampakkan ekspresi senang. Hal 

ini terlihat ketika dia mengungkapkan hal-hal yang menurutnya lucu. Misalnya 

ketika mengatakan bahwa karyawan binaannya dulu yang hanya modal “dengkul”. 

Pada bagian lain, Ms juga menampakkan wajah serius dan meyakinkan, ketika dia 

berbicara tentang cita-cita dan kesuksesannya ketika masih muda.  

5. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh Ms saat wawancara 

Selama wawancara, Ms tidak banyak melakukan gerak tubuh. Ia duduk 

tenang di kursi berbadapan dengan meja sambil memegang kertas panduan 

wawancara. Gerak-gerik fisik tergolong sangat miskin. Beberapa gerak-gerik 

tangan ketika menjelaskan pernyataannya, terlihat lamban dan santai. 

Sesekali Ms mengelap wajahnya dengan tangannya, sekalipun tidak 

terlihat keringat atau mengantuk. Selama wawancara subyek sering batuk dan 

menggosok hidungnya. Ketika pembicaraan proses wawancara yang lama, Ms 

menunjukkan  sikap tubuh yang bersandar pada kursi dan kelopak mata yang 

merapat layaknya orang mengantuk. Gerakan tubuh Ms cenderung terlambat 

dibandingkan dengan kata-kata yang diungkapkannya. 

6. Interaksi Ms pada saat wawancara 
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Interaksi Ms pada saat wawancara berjalan baik. Ms mendengarkan setiap 

pertanyaan dengan baik, sejenak berpikir kemudian memberikan jawaban. Setiap 

pertanyaan yang menurutnya kurang jelas akan diklarifikasi kembali sebelum 

menjawab. Ms juga selalu menyapa dengan suara lantang setiap kali akan memulai 

wawancara dan bersalaman selesai wawancara. 

Jawaban-jawaban yang diungkapkan dengan sikap humor dan bersahabat. 

Hal-hal lucu, diungkapkannya berhubungan dengan beberapa temannya yang 

dianggapnya berperilaku “seperti anak kecil”. Sementara itu sikapnya yang 

demikian bersahabat ketika Ms menyampaikan harapannya agar hasil wawancara 

ini bermanfaat baik untuk lansia dan perkembangan ilmu pengetahuan peneliti. Ms 

juga mengungkapkan terimakasih yang mendalam karena telah mewawancarainya 

dan menyatakan kesediaanya untuk selalu membantu, mengklarifikasi kembali 

setiap pernyataan yang apabila ditemukan kekurangjelasan dalam penelitian ini. 

 

Jumad, 01 April sd. Sabtu, 09 April 2011 

Tempat: Wisma Bernadus, Jln Sultan Agung 133 Semarang 
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Hasil Observasi terhadap Subjek 2  

Rabu, 06 April sd. Sabtu, 16 April 2011 

 

1. Kesan umum terhadap Ng 

Ng menunjukkan kesan relatif lincah. Ia bisa berjalan dengan lancar dan 

cepat, meski demikian umumnya memakai walker sebagai penopang untuk 

berjalan. Ng selalu menggunakan alat penopang punggung agar bisa duduk lebih 

tegak. Ia masih rutin berjemur diri pada waktu pagi dan berjalan di luar rumah 

pada waktu sore sebagai kesempatan untuk olahraga. Ng menunjukkan sikap hidup 

yang tegas dan pola hidup yang teratur berkaitan dengan waktu makan-minum, 

olahraga, istirahat ataupun rekreasi bersama dengan rekan-rekannya. Ia pernah 

meninggalkan satu kesempatan pertemuan bersama rekan-rekannya karena 

pertemuan tersebut sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan. 

Penampilan Ng tergolong bersih dan rapi. Ia selalu memakai celana 

panjang dan hem baik sedang bepergian ataupun berada di rumah. Apabila duduk 

di rumah, Ng selalu memilih kursi dengan sandaran yang tegak lurus. Dengan 

demikian, dalam kesempatan acara-acara bersamapun, untuk Ng selalu disiapkan 

kursi kisa duduk dengan tegak. 

2. Interaksi Ng dengan lingkungan komunitasnya 

Ng memiliki interaksi sosial yang baik dengan lingkungannya. Ia 

mengenali orang-orang yang tinggal bersama dengannya maupun mereka yang 
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bekerja sebagai karyawan di tempat tinggalnya. Dalam komunitas lansia, wisma 

Bernardus, Ng adalah anggota yang paling senior. Meski demikian, Ng tetap 

memiliki komunikasi yang baik dengan rekan-rekannya yang lain. Pada setiap 

pertemuan bersama dalam komunitas, Ng selalu menyempatkan diri untuk 

memberikan pendapatnya, entah berupa evaluasi, usul saran ataupun komentar atas 

pendapat rekan-rekannya yang lain. 

Dalam relasinya dengan pimpinan kongregasi ataupun pimpinan rumah, 

Ng selalu menaruh hormat dan taat. Ia selalu terbuka menyatakan ketidaksetujuan 

terhadap hal-hal yang menurutnya tidak bisa dia lakukan atau keliru menurut 

aturan dan kebiasaan umum. Ng sering bertanya informasi kepada pimpinannya 

tentang perkembangan kongregasi ataupun rekan-rekannya yang bekerja pada 

tempat yang lain. 

Berhadapan dengan rekan-rekannya, Ng cenderung kaku. Subyek 

cenderung memaksa agar situasi luar dan orang lain menyesuaikan diri dengan dia. 

Oleh karena itu, subyek tergolong agak aktif memberikan koreksi dan kritik. Ng 

sering mengkritik rekan-rekannya yang kurang menghayati kualitas hidup yang 

baik sebagai seorang bruder. Ia pernah mengatakan bahwa menjadi bruder harus 

bermutu dari segi ilmu pengetahuan maupun kedisiplinan hidup dan karya. 

3. Kondisi kamar dan tempat tinggal Ng 

Ng tinggal bersama beberapa rekannya di sebuah gedung dengan tiga 

lantai. Gedung ini terletak jauh dari jalan umum. Namun di belakang gedung ini 
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ada lapangan golf yang sering menjadi tempat karoke pada malam hari. Ng tinggal 

di lantai pertama bagian sudut gedung tersebut.  Kamar yang bersih dan rapi ini 

ditata oleh seorang karyawati tetap yang membantunya selama ini. Ng tergolong 

cukup tergantung pada karyawati yang merawatnya. Tidak hanya kamarnya yang 

dibersihkan, tetapi juga mandi dan cuci biasanya dibantu oleh karyawati di 

komunitasnya secara rutin. 

Keadaan kamar Ng terlihat bersih dan tertata rapi. Di dalam kamar Ng 

ada sebuah meja untuk bekerja seperti menulis atau membaca. Di atas meja itu ada 

alat-alat tulis dan baca. Selain itu ada juga sebuah televisi dan radio untuk 

mendengar berita. Ng banyak membaca dan menerNg banyak membaca dan 

menerjemahkan bacaan-bacaan bahasa Inggris dan beberapa bahasa Belanda. 

Tulisan yang diterjemahkan itu biasanya dicatat untuk diketik ulang oleh rekannya 

yang lain. 

4. Ekspresi wajah Ng selama wawancara 

Ng menunjukkan ekspresi wajah yang gembira selama wawancara. 

Beberapa kali terlihat senang dan tertawa lepas, terutama kalau menyinggung hal-

hal yang lucu. Ng kadang merasa lucu dengan ceritanya sendiri, tentang hdup dan 

masa lalunya yang dianggap serba perfeksionis. Misalnya ketika dia memaksa 

anak didiknya dulu untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan disiplin dan 

benar, tetapi malah melahirkan kebiasaan nyontek dan menimbulkan penolakan 

terhadapnya. 
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Meski demikian, pada bagian tertentu berkaitan dengan cita-cita atau 

harapannya pada kongregasi, Ng terlihat serius menyampaikan ide atau 

gagasannya. Ng juga menunjukkan ekspresi sinis dengan rekan-rekannya yang 

muda dikuliahkan tetapi memilih kuliah di universitas atau perguruan tinggi yang 

menurutnya kurang bermutu. Ng menyampaikan kritik ini dengan tertawa lepas 

sampai terbatuk-batuk. 

5. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh Ng saat wawancara 

Ng tidak melakukan banyak gerak fisik selama wawancara. Selain duduk 

tegak di kursi yang sudah disiapkan, Ng hanya beberapa kali menggerakan 

tangannya untuk mengekspresikan dan menjelaskan pendapatnya. Misalnya, ketika 

Ng menerangkan konflik pendapatnya dengan pimpinannya. 

Gerakan tubuh yang lain hanya terjadi ketika waktu wawancara semakin 

lama. Biasanya Ng memperbaiki posisi duduk ataupun posisi tangan di atas 

sandaran kursinya. Beberapa kali Ng juga memperbaiki kerah baju atau jaketnya 

beberapa kali sambil menjawab pertanyaan wawancara dengan santai. 

6. Interaksi Ng pada saat wawancara 

Interaksi Ng dengan peneliti pada saat wawancara, tergolong baik. Ng 

memberi salam dan memberitahukan keadaannya kepada peneliti. Pada 

wawancara yang kedua dan ketiga pernah disampaikan bahwa kondisi fisiknya 

sedang tidak optimal. Meski demikian Ng tetapi bersedia mengikuti proses 

wawacara.  
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Ng memberi perhatian yang maksimal  terhadap setiap pertanyaan 

peneliti. Ng juga memahami setiap pertanyaan dengan baik sebelum memberikan 

jawaban kepada peneliti. Proses komunikasi dam interaksi selama wawancara 

berjalan dengan baik. Sesekali, Ng menyampaikan jawabannya disertai dengan 

sikap humor dan tertawa. Ketika pertanyaan yang disampaikan peneliti kurang 

dipahami, Ng selalu bertanya kembali sebelum menyampaikan jawabannya. 

Setelah proses wawancara, Ng juga selalu berpamitan dengan peneliti sebelum 

memasuki kembali kamarnya. 

 

Rabu, 06 April sd. Sabtu, 16 April 2011 

Tempat: Wisma Bernadus, Jln Sultan Agung 133 Semarang 
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Hasil Observasi terhadap Subjek 3 

Minggu, 10 April sd. Kamis, 21 April 2011 

 

1. Kesan umum terhadap Wd 

Wd memiliki kondisi fisik ringkih. Postur tubuhnya kecil, kurus dan 

membungkuk. Wd sudah menggunakan alat bantu untuk pendengaran, alat bantu 

duduk dengan kursi roda dan penopang untuk berjalan. Dalam kondisi yang 

demikian, Wd masih terlihat aktif beraktivitas. Ia berjalan sendiri, tanpa dibantu, 

dari kamarnya ke refter, ruang baca dan ruang rekreasi. Hal ini dilakukanya 

dengan menggunakan kursi roda atau walker sebagai penopang pada kesempatan 

lain untuk berjalan. Dengan keterbatasan ini, Wd berkativitas dengan relatif 

lamban. 

Dari segi penampilan, Wd terlihat bersih dan rapi. Ia selalu mengenakan 

baju hem batik berwarna coklat dengan celana panjang berwarna gelap serta 

sendal sepatu. Suaranya yang lantang dan lantang berbicara, mengekspresikan 

ingatannya yang relatif baik. Saat ini Wd sedang dalam fisioterapi karena ada 

sedikit gangguan berhubungan dengan kesehatan fisiknya khususnya tulang 

kakinya. 

2. Interaksi Wd dengan lingkungan komunitasnya 

Berhadapan dengan lingkungan komunitasnya, Wd pada umumnya dapat 

menyesuaikan diri dengan baik. Meskipun usianya jauh lebih tua dari rekan-rekan 
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yang lain, namun Wd selalu menaru rasa hormat dan taat terhadap pimpinannya 

baik dalam komunitas lansia maupun pimpinan kongregasi. Wd senantiasa 

membiarkan diri diatur oleh pemimpin komunitasnya maupun perawat yang 

mendampinginya. 

Dalam relasinya dengan rekan-rekannya, Wd juga menghargai dan 

menerima mereka dalam kebersamaan di komunitas lansia. Wd menyesuaikan diri 

secara baik, entah berhubungan dengan tempat tinggal maupun orang-orang dan 

ritme hidup bersama di komunitas lansia. Wd juga memberikan kritik dan 

penilaian terhadap karyawan yang bekerja mendampingi lansia maupun rekan-

rekan mereka dalam komunitas. 

3. Kondisi kamar dan tempat Wd 

Kondisi kamar dan tempat tidur Wd, tampak bersih. Setiap hari disapu 

dan dipel oleh karyawan. Namun demikian, sarana dan fasilitas dalam kamar 

terlihat berantakan dan tidak tertata. Hal ini berhubungan dengan fasilitas yang 

rutin digunakannya. Misalnya, buku-buku yang sering dibaca atau alat-alat tulis 

tampak berserakan di atas meja, sementara penopang jalan dan kursi roda tampak 

berserakan di atas meja, sementara penopang jalan dan kursi roda dibiarkan begitu 

saja di kamar tidurnya, untuk segera digunakan kembali. 

Wd tinggal dalam komunitas orang-orang lanjut usia dari kongregasi para 

imam Jesuit. Ia tinggal bersama delapan orang romo lansia yang semuanya berusia 

relatif lebih muda dibandingkan dengan Wd. Kamar tinggal Wd disatukan dengan 
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kamar mandi dan water close. Untuk kegiatan mandi, Wd biasa dibantu oleh 

perawat atau pendamping. Sementara urusan pribadi lain termasuk berpakaian, 

masih dilakukan sendiri oleh Wd. Ada fasilitas baca dan menulis berupa buku-

buku renungan, ilmu pengetahuan maupun majalah dan koran. Selain itu juga 

tersimpan beberapa hasil catatan pribadi Wd berupa lembaran-lembaran kertas 

lepas, dalam bentuk tulisan tangan. 

Di dalam kamar tidurnya terdapat banyak buku bacaan dan majalah 

dengan macam-macam tema. Ruang tidurnya sekaligus menjadi ruang kerja dan 

belajar. Wd masih rutin membaca dan menulis pengalaman-pengalaman berkaitan 

dengan renungan atas bahan bacaannya. Untuk membantu aktivitas ini, Wd 

meletakkan lampu penerang tambahan di meja bacanya serta kaca pembesar untuk 

bacaan dengan tulisan-tulisan  yang relatif kecil. 

4. Ekspresi wajah Wd selama wawancara 

Wd sering menunjukkan wajah yang tenang, tetapi juga selalu mengikuti 

ekspresi dari setiap kata yang diucapkannya. Wd tersenyum atau tertawa pada saat 

mengungkapkan sesuatu yang lucu atau konyol. Demikian juga ketika Wd 

mempertanyakan sesuatu yang belum jelas dalam proses wawancara, akan 

diekspresikan wajah heran. Namun demikian, dalam keseluruhan wawancara, Wd 

tetap mengekspresikan sikap tenang dan meyakinkan untuk menjawab semua 

pertanyaan. 
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Peristiwa-peristiwa yang bisa membuatnya tertawa adalah pengalaman-

pengalaman masa lalu yang lucu, sikapnya yang konyol terhadap teman-temannya 

atau terhadap umat. Sementara ekspresi wajah yang tenang dan serius biasanya 

terkait dengan sikap atau pernyataannya sehubungan dengan aturan atau norma-

norma resmi dalam kehidupan beriman (misalnya aturan hidup perkawinan atau 

ajaran iman tentang Allah Tritunggal, atau aturan hidup selibat). Sedangkan hal-

hal yang membuatnya heran biasanya pada peristiwa atau pengalaman yang 

menurutnya tidak bisa dipahami, termasuk pertanyaan yang kurang didengar jelas 

dan harus diulang oleh peneliti. 

5. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh Wd saat wawancara 

Wd tidak banyak melakukan gerakan badan dan anggota badannya. Ia 

terbatas di atas kursi roda dan gerakan yang paling umum adalah menggerakkan 

kertas hasil tulisan refleksinya untuk diceritakan dalam proses wawancara. 

Sesekali Wd juga melakukan gerak tangan menulis untuk setiap tulisan hasil 

refleksinya yang belum jelas atau menambahkan hal-hal lain yang belum tertulis 

dalam kertas wawancaranya. Gerakan tangan Wd tampak lebih lincah dengan 

reaksi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan gerakan-gerakan kakinya. 

Pada saat-saat dimana Wd belum dapat mendengar dengan jelas 

pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, ia kemudian menggerakan badannya lebih 

dekat ke arah peneliti untuk mengkonfirmasi. Selain itu, Wd juga berusaha 

memperbaiki kembali letak alat bantu dengar yang terpasang pada telinga sebelah 
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kirinya yang sudah mulai terganggu. Pada wawancara yang kedua, Wd pernah 

berdiri dan berjalan untuk menunjukkan salah satu buku yang berisi tentang tulisan 

Paus Benediktus mengenai tugas kerasulan dan refleksi pribadinya. 

 

6. Interaksi Wd pada saat wawancara 

Interaksi Wd dengan peneliti selama wawancara berjalan baik. Wd 

menyapa dan memberi salam setiap kali peneliti mendatanginya. Ia mengajak 

peneliti untuk memulai dan mengakhiri wawancara dengan berdoa bersama dan 

saling memohonkan berkat. Wd berusaha mengenal peneliti dengan menanyakan 

identitas, asal-usul, tempat pendidikan dan tempat tinggal serta pekerjaan saat ini. 

Dalam proses wawancara, Wd berusaha memberi perhatian dan 

mendengarkan dengan baik setiap pertanyaan peneliti dan memberikan jawaban 

dengan lancar. Wd mengungkapkan pengalamannya dengan sikap yang 

bersahabat. Ia dengan suara lantang dan lancar menjawab pertanyaan dan 

mengungkapkan pengalamannya sebagai seorang lansia yang tinggal dalam 

komunitas hidup religius. Wd juga menanyakan kepada peneliti mengenai orang 

yang dia duga dulu pernah belajar bersama untuk menjadi imam dan berasal dari 

tempat yang sama dengan peneliti. 

Wawancara biasanya diakhiri dengan minum bersama sebelum pamitan 

dengan peneliti. Wd selalu membawa peneliti ke ruang baca dan rekreasi untuk 
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minum bersama. Dalam setiap akhir pertemuan Wd biasa mengatakan “selamat 

jalan, sampai bertemu lagi dan jangan lupa berdoa untuk saya.” 

Waktu: Minggu, 10 April sd. Kamis, 21 April 2011 

Tempat: Wisma Emaus, Karangjati - Ungaran 
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Laporan 

Thematic Apperception Test 

Versi Murray 

 

I. Identitas Subyek 

Nama : Ms  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat / Tgl Lahir : Yogyakarta, 20 Oktober 1935 

Status Marital : Tidak Menikah 

Urutan Kelahiran : 2 dari 6 bersaudara 

Pendidikan : Sekolah Teknik 

Suku : Jawa 

Agama : Katholik 

Tanggal Tes : 30 Mei dan 02 Juni 2011 

Tester : Servasius Samuel 

 

II. Aalisa Kartu 

Kartu 1 

A. Uraian Cerita: 

 Anak ini kelihatannya ada kesulitan menghadapi alat ini. Lalu dia tidak 

dapat..., kalau lihat matanya itu kok mungkin anak....., lalu dia mengalami 

kesulitan tentang alat ini bagaimana dia akan..., oh ini viol toh ini, atau mau main 

viol tapi tidak dapat lalu bagaimana caranya. Lalu dia berpikir bagaimana dia 

dapat bermain viol ini dengan nada-nada yang tertulis pada lagu itu. Perasaan anak 

ini, kelihatannya susah sekali karena tidak dapat memainkannya. Dia berpikir 

bagaimana caranya mengatasinya. Akhir ceritanya kelihatannya putus asa, karena 

tidak dapat mempelajari apa yang dicita-citakan. Dia diam saja, bingung karena 
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tidak ada yang menolongnya. Akhirnya dia hanya tinggal diam memikirkan 

bagaimana menggunakannya. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang anak 

Need 

 n of understanding : ... berpikir, memikirkan ... 

 n of rejection : ... diam saja ... 

 n of abasement  : .... putus asa, susah .... bingung 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Anak itu diam dan putus asa 

Tema : Tidak menemukan jalan keluar dari 

kesulitan 

Waktu Reaksi : 00’ 17” 

Waktu Total : 03’ 40” 

Observasi : Pada awalnya bingung, bertanya entang 

keadaan gambar. Tapi kemudian bercerita 

dengan lancar. 

Kartu 2 

A. Uraian Cerita: 

Kelihatannya orang perempuan ini mau pergi, lalu yang satu itu 

membawa... dia hanya melihat orang. Kok ada kudanya, ada orang satu ini tidak 

berpakaian, telanjang dada. Ada seorang laki yang berdiri itu. Orang yang laki-laki 

ini melihat kudanya. Perempuan ini kelihatannya susah, karena tangannya, lalu 

matanya agak tertutup. Mungkin dia mau pergi tetapi tidak ada yang menolong. 

Karena orang ini kelihatannya orang buta. Akhirnya, orang ini hanya tinggal diam 

menunggu orang yang mau menolong. 

B. Analisis 
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Hero :  Seorang perempuan 

Need 

 n of succorance : menunggu orang yang mau menolong 

 n of abasement : ... sedih ... 

 n of rejection : ... pergi ... 

Press : 

P of afliction pysical danger : ...buta... 

Konflik : - 

Akhir Cerita                                : Ingin bepergian, tetapi kesulitan dan tak ada 

yang menolong. 

Tema : Aktivitas di sebuah rumah. 

Waktu Reaksi : 00’ 18” 

Waktu Total : 04’ 54” 

Observasi : Subyek agak lama mengamati gambar, lalu 

bercerita agak terbata-bata, sambil bersandar 

pada kursinya. 

Kartu 3 BM 

A. Uraian Cerita: 

Seorang ibu, seorang ibu yang..., oh ini memegang untaian apa. Atau seorang 

ibu yang baru berdoa rosario ini hehe, atau mengerjakan sesuatu tetapi tidak dapat 

menyelesaikannya. Karena tidak dapat menyelesaikan itu, maka dia berpikir 

sampai dia tertidur. Perasaannya, seorang ibu ini kelihatannya susah, tidak dapat 

mengerjakannya. Lalu dia hanya tinggal diam memikirkan bagaimana dia dapat 

mengerjakannya dengan baik. Dia tinggal diam saja. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang ibu 

Need 

 n of understanding : ... berpikir ... memikirkan 

 n of abasement : ...susah... 
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 n of sentience : ... berdoa rosario ... 

 n of rejection : ...diam saja ..., tertidur... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Berpikir mencari jalan keluar 

Tema : Sedih karena tidak menemukan jalan keluar 

dalam kesulitan. 

Waktu Reaksi : 00’ 12” 

Waktu Total : 04’ 20” 

Observasi : Bercerita agak tersendat-sendat dan bingung 

dengan gambar. 

Kartu 4 

A. Uraian Cerita: 

Di sini ada suami-isteri. Kelihatannya, suaminya akan pergi tapi tidak 

diperkenankan isterinya. Jadi dia ditahan supaya tidak pergi. Atau isterinya mau 

ikut, tetapi tidak diperbolehkan oleh suaminya. Lalu suaminya membujuk supaya 

isterinya tidak ikut. Tapi kelihatannya, isterinya berpendirian mau ikut, jadi ia 

tetap memegang suaminya supaya tidak pergi sendiri. Akhirnya, ya suaminya ya 

susah karena isterinya terus menerus mau ikut tapi itu tidak mungkin. Jadi, 

suaminya membatalkan kepergiannya. 

B.  Analisis 

Hero : Suami 

Need 

 n of rejection : ... pergi ... 

 n of abasement : ...susah...  

Press 

 p of rejection   : ... tidak diperkenankan isterinya ...  

Konflik : -  
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Akhir Cerita : Suami membatalkan rencana 

kepergiannya 

Tema : Konflik suami isteri yang hendak 

bepergian. 

Waktu Reaksi : 00’ 44” 

Waktu Total : 03” 53” 

Observasi :  Bercerita dengan lancar meskipun 

awalnya masih bingung melihat 

gambar. 

 

Kartu 5 

A.  Uraian Cerita: 

Ini seorang ibu dari bepergian, lalu membuka kamar, kelihatan tak ada 

seorangpun di rumah. Lalu dia hanya melihat suatu kamar yang kosong, tidak 

ada orang. Jadi dia hanya melihat dari pintu. Lalu dia tidak jadi masuk. 

Kelihatannya ibu ini heran, sebab mungkin sudah memberi tahu kok dia malah 

pergi. Atau Kelihatannya ibu ini heran, sebab mungkin sudah memberi tahu kok 

dia malah pergi. Atau seorang tamu, jadi dia tidak berani masuk kamar, lalu 

tinggal di muka pintu. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang ibu 

Need 

 n of rejection : ... bepergian ... 

 n of harm avoidance  : ... tidak berani ... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Ibu tidak berani masuk kamar. 

Tema : Ketakutan seorang ibu dari bepergian. 

Waktu Reaksi : 00’ 42” 
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Waktu Total : 02’ 59” 

Observasi : Subyek menghela nafas, sebelum bercerita, 

tangannya bersandar pada kursi. 

 

 

 

Kartu 6 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Ini dua orang. Wanita ini kelihatannya mau masuk, tapi dari pandangan 

matanya terlihat heran. Lalu pria ini berdiri dan berpikir apa yang terjadi. Ini di 

suatu lokal, seola-ola wanita itu tidak pernah melihat apa yang ada di gambar ini, 

kalau melihat sikapnya ini. Lalu dia itu tidak berbuat apa-apa, hanya tinggal 

berdiri melihat apa yang di dalamnya. Akhirnya ya, ia tidak jadi... lalu yang pria 

itu kelihatannya agak sedih, karena ya.. tidak, apa yang mau melihat tapi tidak jadi 

karena ada yang mengherankan. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang laki-laki 

Need 

 n of abasement : ... agak sedih ...  

 n of rejection : ... tidak berbuat apa-apa .... 

 n of undestanding : ... berpikir ... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Laki-laki itu sedih karena tidak dapat 

melihat apa-apa 

Tema : Kebingungan seorang laki-laki 

Waktu Reaksi : 00’ 50” 

Waktu Total : 04’ 33” 
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Observasi : Subyek agak lama berpikir, menggerakkan 

dudukannya, lalu bercerita dengan terbata-

bata. 

Kartu 7 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Ini ada dua orang yang baru mempercakapkan bagaimana usahanya itu 

dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang satu itu memberi semacam nasehat, 

baiknya harus... kalau melihat gambarnya ini, memperhatikan apa yang menjadi 

nasehatnya. Lalu dia memikirkan segala ucapan-ucapan yang diberikan kepadanya 

untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya. Akhirnya ya, kalau dia melaksanakan apa 

yang menjadi yang sudah dinasehatkan kepadanya. 

B.  Analisis 

Hero : Seseorang 

Need  :  

 n of understanding : ... memikirkan ...  

 n of counteraction : ... mengatasi kesulitan... 

Press :  

 p of dominance : ... memberikan nasehat ...  

Konflik : - 

Akhir Cerita : Seseorang melakukan apa yang 

dinasehatkan. 

Tema : Pembicaraan dua orang 

Waktu Reaksi : 00’ 15” 

Waktu Total : 02’ 49” 

Observasi : Subyek lebih cepat berpikir lalu bercerita 

dengan lancar. 

Kartu 8 BM 

A.  Uraian Cerita: 
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Dalam gambar ini orang yang mau menolong seorang teman yang 

mengalami kecelakaan. Lalu yang satu ini kelihatannya lagi gelisah bagaimana 

keadaannya. Seperti orang ini baru ditolong tapi kok kelihatannya digunting. 

Mungkin oleh seorang dokter yang menolong, lalu anak mudah ini kelihatannya 

gelisah bagaimana kesudahannya. Tapi yang ditolong itu kok seperti bawa 

senjata. Akhirnya yang anak muda ini menunggu kesudahannya, dapat tertolong, 

tidak. Tokohnya seorang dokter yang menolong pasien. 

B.  Analisis 

Hero  : Seorang dokter 

Need 

 n of nurturance : ... menolong ... 

Press    : - 

Konflik :  

 Akhir Cerita   : Seorang menunggu pertolongan dokter.  

Tema  : Menolong orang yang sakit 

Waktu Reaksi  : 01’ 37” 

Waktu Total  : 05’ 20” 

Observasi   : Subyek lama berpikir dan mengeserkan 

dudukannya berulang-ulang, lalu bercerita 

dengan terbata-bata. 

Kartu 9 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Agak sulit..., hehe. Ini sekelompok pendaki gunung, nah ini karena 

kelelahan lalu istirahat, ada yang tidur, ya tetapi..., dan beberapa tidur, ada yang 

berjaga. Dan yang satu ini, kelihatannya tidurnya lelap karena terlalu capek karena 

sudah mendaki dan dapat tidur pulas. Semua masih dengan pakaian yang lengkap. 

Akhir ceritanya yang berjaga itu menunggu sampai teman-temannya merasa segar 

kembali. 

B.  Analisis 



 346

Hero  : Sekelompok orang 

Need 

 n of passivity  : ...  istirahat ..., tidur ... 

Press  : - 

Konflik  : -  

Akhir Cerita  : Menunggu temannya segar 

Tema  : Pendaki gunung 

Waktu Reaksi  : 00’ 19” 

Waktu Total  : 03’ 17” 

Observasi :  Setelah mendapat gambar, subyek 

meletakan tangannya di atas kursi lalu 

mengamati sejenak dan bercerita.. 

Kartu 10 

A.  Uraian Cerita: 

Seorang anak menceritakan kepada orangtuanya bahwa mengalami 

ketakutan. Dia kelihatannya dengan orangtuanya terlalu dekat maka 

menceritakan kepada orangtuanya apa yang dialami. Lalu ayahnya menghibur 

dia, supaya tidak memikirkan apa yang dialami dia. Supaya itu dilupakan saja 

dan anak ini menjadi sudah mendapat nasehat dari orangtuanya, kelihatan 

semuanya sudah dilupakan sehingga tidak menjadi pikirannya. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang anak 

Need 

 n of abasement : ... ketakutan ... 

Press  

 p of succorance : ... menghibur ....  

Konflik : -  

Akhir Cerita : Anak melupakan masalahnya  

Tema : Anak yang dibantu ayahnya. 
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Waktu Reaksi :  01’ 11” 

Waktu Total :  03’ 29” 

Observasi : Subyek cukup lama berpikir, menggaruk 

telinganya, lalu bercerita lancar. 

Kartu 11 

A.  Uraian Cerita: 

Makin lama, makin sulit...., hehe... sulit ya... Ini ada orang yang di tempat 

yang terjal. Ia takut. Orang ini mau turun dan buat jalan bagaimana dia dapat 

turun. Dia kelihatannya membawa peralatan untuk membuat jalan itu karena.... 

ini kelihatannya bawa betel lalu membeteli bebatuan itu supaya dapat membuat 

jalan. Ini ada semacam semut itu mau turun, jadi akhirnya orang itu mau turun 

pelan-pelan seperti semut itu sampai bawah jembatan. 

B.  Analisis 

Hero : Seseorang 

Need  

 n of harmavoidance :  ... takut ... 

Press :  - 

Konflik :  

Akhir Cerita : Orang itu turun ke bawah jembatan  

Tema : Keluar dari kesulitan 

Waktu Reaksi :  00’ 15” 

Waktu Total :  06’ 35” 

Observasi :  Berpikir lama, membungkuk dan 

mengamati gambar, lalu bercerita terputus-

putus. 

Kartu 12M 

A.  Uraian Cerita: 

Sang Ayah menghadapi anak atau isterinya yang sedang sakit. Sang Ayah 

menghibur. Si sakit tenang setelah mendengarkan ayahnya lalu dapat tenang dan 
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dapat tidur dengan baik. Sesudah itu itu karena sudah tenang, orangtua itu lalu 

pergi karena sudah dapat menenangkan si sakit. 

B.  Analisis 

Hero : Ayah 

Need 

 n of nurturance : ... menghibur ... 

 n of rejection : ... pergi .... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Orang sakit itu tenang kembali 

Tema :  Menenangkan orang sakit  

Waktu Reaksi : 00’ 13” 

Waktu Total : 02’ 15” 

Observasi : Bercerita dengan santai dan lancar. 

Kartu 13MF 

A.  Uraian Cerita: 

Ini sepasang keluarga baru. Lalu suaminya ini susah karena isterinya 

tidak sembuh, malah meninggal. Lalu dia, karena tidak ada orang yang 

menghibur, mungkin belum ada tetangganya yang mendengar, lalu dia 

sebetulnya mencari hiburan dari seorang lain, tetapi belum ada orang yang 

datang, lalu dia meratapi dengan rasa sedih dan tidak ada orang yang menghibur 

dia. Semua diderita sendiri. Lalu mencari pertolongan karena isterinya sudah 

tidak ada, jadi dia merasa kehilangan yang dicintainya. 

B.  Analisis 

Hero : Suami 

Need   

 n of abasement : ... susah..., meratap dengan sedih ... 

 n of succorance : ... mencari pertolongan .... 

Press 
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 p of succorance : ... tidak ada orang yang menghibur... 

Konflik : -  

Akhir Cerita                            : Suami mencari pertolongan  

Tema : Suami yang kehilangan isteri 

Waktu Reaksi : 00’ 20” 

Waktu Total :  02’ 25” 

Observasi :  Subyek bercerita dengan kedua tangan 

memegang kartu.  

 

 

Kartu 14 

A.  Uraian Cerita: 

Orang ini mencoba memindahkan lemari dan mencari ada yang menolong, 

tetapi tidak ada yang menolongnya. Terpaksa ia memindahkan sendiri sekuat-

kuatnya supaya lemari itu dapat pindah. Tetapi baginya terlalu berat, tidak dapat 

mengangkat. Akhirnya hanya di tempat yang semula. Jadi mau apa, tidak dapat ya 

sudah ditinggal. 

  

B.  Analisis 

Hero : Seorang pria 

Need 

 n of succorance : ... mencari ada yang menolong .... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Lemari tidak jadi dipindahkan 

Tema : Gagal mewujudkan keinginan 

Waktu Reaksi :  00’ 15” 

Waktu Total :  01’ 50” 

Observasi :  Subyek bercerita dengan lancar. 
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Kartu 15 

A.  Uraian Cerita: 

Seorang melihat barang-barang, tapi barang apa ini? Lalu dia merasa 

terkejut karena mau diapakan barang-barang ini? Lalu dia hanya diam sambil 

berdiri melihat semua barang-barang itu lalu kebingungan, mau diapakan barang-

barang ini, karena itu dia hanya melihat saja tanpa berbuat sesuatu.   

B.  Analisis 

Hero : Seorang 

Need 

 n of harmavoidance : ... kebingungan ... 

 n of rejection : .... hanya diam ... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Orang itu melihat saja tanpa buat sesuatu 

Tema : Kisah orang bingung 

Waktu Reaksi : 00’ 37” 

Waktu Total : 02’ 53” 

Observasi : Subyek bercerita lancar sambil sesekali 

mengamati gambar lebih dekat. 

Kartu 16 (kartu kosong) 

A.  Uraian Cerita: 

Seorang bapa yang bertanggungjawab atas keluarganya, karena dia 

mendadak diberhentikan dari kerjanya. Padahal dia yang menghidupi 

keluarganya. Dia merasa susah, dimana akan mendapatkan pekerjaan. Pada 

waktu itu, orang sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan cara atau berusaha 

mencari pekerjaan hanya untuk mengikuti keluarganya. Tapi dimana-mana tidak 

ada yang mau menerima dan memberinya pekerjaan. Karena waktu itu jaman 

yang sulit mendapat pekerjaan. Lalu akhirnya dia hanya meratapi, mau bekerja 
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dimana tak ada yang mau membantu. Akhirnya dia berbicara dengan isterinya 

bagaimana dia sudah mencari pekerjaan dimana-mana tapi tak ada yang mau 

menerima. 

B.  Analisis 

Hero  : Seorang bapa 

Need 

 n of abasement  : ... susah ...  

 n of counteraction  : ... berusaha mencari pekerjaan ... 

 n of rejection  : .... hanya meratapi ... 

Press   

 p of rejection   : .. diberhentikan dari pekerjaan ... 

Konflik  : -  

Akhir Cerita : Bapa itu belum mendapat pekerjaan   

Tema  : Kehilangan pekerjaan 

Waktu Reaksi  : 00’ 35” 

Waktu Total  : 03’ 26” 

Observasi  : Subyek bercerita lancar dan tersenyum 

dengan ceritanya.  

Kartu 17BM 

A.  Uraian Cerita: 

Orang ini mau melihat, sebelahnya ada apa kok halamannya ditembok 

tinggi-tinggi. Lalu dia mencari akal dengan mencari tali untuk naik, lalu dia 

melihat sebelahnya. Pikirnya ada sesuatu yang berharga. Rupanya tidak ada apa-

apa, lalu dia merasa kecewa. Dan setelah tidak melihat apa-apa, lalu ia turun lagi. 

B.  Analisis 

Hero    : Seseorang 

Need 

 n of abasement  : ... merasa kecewa ... 

 n of counteraction  : ... mencari akal dengan tali.... 
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Press   : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita                           : Orang itu turun lagi  

Tema  : Mencaritahu. 

Waktu Reaksi  : 00‘ 25” 

Waktu Total  : 02’ 15” 

Observasi   : Subyek bercerita lancar sambil 

menggerakan gambar.  

Kartu 18BM 

A.  Uraian Cerita: 

Orang ini mau pergi, tetapi dari belakang ada yang menghentikan dengan 

memegang bahunya, dan orangnya lebih kuat dari dia, maka dia susah tidak 

dapat menyelamatkan diri. Lalu dia minta ampun dan minta dilepaskan supaya 

dia dapat bebas pergi lagi. Sudah... 

B.  Analisis 

Hero   : Seseorang 

Need 

 n of rejection   : ... pergi ... 

 n of abasement  : ... minta ampun ..., susah ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita  : Orang itu minta ampun untuk pergi  

Tema  :  Mau membebaska diri  

Waktu Reaksi  :  00’ 41” 

Waktu Total  :  02’ 09” 

Observasi  : Subyek menghela nafas, lalu bercerita 

dengan badan agak jongkok dan 

bersandar ke meja.  

 



 353

 

Kartu 19 

A.  Uraian Cerita: 

Gambar apa ini....., hehehe... mencari gambarnya sulit romo, gambar apa 

ini? Saya belum pernah menemukan bentuk gambar seperti ini. Gambar ini di 

Eropa ada, tapi Indonesia tidak ada. Ini suatu benteng itu. Jadi benteng ini untuk 

menjaga kalau ada musuh yang mau masuk, karena ini ada seperti jendela untuk 

melihat kalau ada orang yang mau masuk ke dalam benteng itu. Pemilik 

rumahnya kebanyakan seperti di Neimechen itu, ada semacam bangunan ini dan 

waktu saya bertanya, dikatakan semacam rumah seorang masih keturunan 

ningrat, lalu rumahnya diberi benteng supaya mereka bersembunyi dari rasa 

takut. Mereka merasa aman, tidak ada musuh yang dapat mengganggu. 

B.  Analisis 

Hero : Pemilik rumah 

Need  

 n of harmavoidance : ... takut .... 

Press : -  

Konflik : -  

Akhir Cerita : Pemilik rumah merasa aman. 

Tema : Pemilik rumah bersembunyi 

Waktu Reaksi : 00’ 13” 

Waktu Total : 09’ 34” 

Observasi : Subyek sangat lama berpikir dan bercerita 

tentang gambar dalam kartu ini. 

Kartu 20 

A.  Uraian Cerita: 

Orang ini berjalan mungkin waktu malam, dalam kegelapan, jadi tidak ada 

penerangan, dia cemas dan hanya kira-kira oh ini di sini ada jalannya. Jadi dia 

hanya menuruti gambarannya dia sendiri mau keluar dari tempat ini, tetapi terlalu 
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gelap dan tidak dapat jalan cepat lalu dia ya hanya secara hati-hati dan pelan-pelan 

untuk mencoba keluar dari tempat ini. 

B.  Analisis 

Hero  : Seseorang 

Need 

 n of harmavoidance  : ... cemas ... 

Press   : -  

Konflik  : -  

Akhir Cerita  : Pria itu kembali ke tempat tinggalnya 

dengan senang. 

Tema  : Orang yang berjalan dalam kegelapan 

Waktu Reaksi  : 00’ 09” 

Waktu Total  : 02’ 02” 

Observasi   : Subyek bercerita agak tersendat-sendat. 
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IV. Kesimpulan 

 
Tabel 1 

Rekapitulasi Need Subyek 1 
 

No Need Kartu Jumlah 
i. N of abasement 1, 2, 3BM, 4, 6BM, 10, 13MF, 

16, 17BM, 8BM  
10 

ii. N of understanding 1, 3BM, 6BM, 7BM 5 
iii. N of harmavoidance  5, 11, 15, 19, 20 5 
iv. N of rejection 1, 2, 3 BM, 4, 5, 6BM, 12M,  

15, 18BM 
5 

v. N of succorance 2, 13MF, 14 3 
vi. N of nurturance 8BM, 12M 2 

vii. N of counteraction 7BM, 17BM 2 
viii. N of sentience 3BM 1 

 
 

Tabel 2 
Rekapitulasi Press Subyek 1 

 
No Press Kartu Jumlah 

i. P of dominance 7BM 1 
ii. P of succorance 10, 13MF 2 

iii. P of rejection 4, 16 2 
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Laporan 

Thematic Apperception Test 

Versi Murray 

 

I. Identitas Subyek 

 
Nama : Ng  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat / Tgl Lahir : Sukorini, Magelang, 17 Agustus 1930 

Status Marital : Tidak Menikah 

Urutan Kelahiran : 2 dari 4 bersaudara 

Pendidikan : Sekolah Guru Bawah 

Suku : Jawa 

Agama : Katholik 

Tanggal Tes : 25 Mei 2011 

Tester : Servasius Samuel 

 

II.  Analisa Kartu 

Kartu 1 

B. Uraian Cerita: 

 Anak ini kelihatannya sedang berpikir bagaimana memainkan biola 

ini. Dia menemukan insight “ oh ya saya bisa memainkannya”. Tapi dia harus 

mencari seorang penolong yang lebih mampu menolong dia untuk 

memainkannya dengan lebih baik. Dan ada temannya yang dapat 

menunjukkan kepadanya seorang guru yang dapat menolongnya. Sudah. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang anak 

Need 
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 n of understanding : ... dia berpikir ... 

 n of succorance : ... mencari penolong ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Anak itu mendapatkan penolong 

Tema : Mencari penolong 

Waktu Reaksi : 00’ 01” 

Waktu Total : 02’ 09” 

Observasi : Subyek bercerita lancar, sambil 

menggerakkan kartu. Subyek bertanya 

apakah sesuai dengan harapan? 

Kartu 2 

A. Uraian Cerita: 

Dua wanita, satu membawa buku, satu tidak. Lalu ada petani, cara orang 

Eropa ini. Kok agaknya mereka satu sama lain tidak berteman ini. Dan yang 

sedang menggarap ladang ini tidak ambil pusing. Dan satunya mungkin isterinya. 

Dan yang satu itu mungkin pacarnya. Mungkin yang muda itu mau bertanya 

sesuatu hal yang berkaitan dengan buku ini. Dan isterinya ini curiga, nanti direbut 

suaminya. Jadi dia tidak senang dan berharap agar orang muda ini harus pergi. 

Akhirnya, ia marah dan menghardik supaya pergi. 

B. Analisis 

Hero : Isteri 

Need 

 n of agression : ... marah dan menghardik ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita                                : Isteri menghardik wanita itu untuk pergi 

Tema : Kecemburuan isteri 

Waktu Reaksi : 00’ 11” 
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Waktu Total : 03’ 26” 

Observasi : Bercerita sambil sesekali berhenti dan 

berpikir dengan memegang dagunya. 

Subyek bertanya, apakah ceritanya sudah 

cocok atau belum? 

 

Kartu 3 BM 

A. Uraian Cerita: 

Seorang pemudi yang masih mudah. Agaknya sudah sangat down, merasa 

nasibnya jelek. Kelihatannya dia sangat sederhana, tidak kaya, dan bukan cantik 

dan menarik. Jadi mungkin merasa tidak ada yang tertarik padanya. Jadi dia 

sedang berpikir bagaimana saya bisa keluar dari kesukaran ini. Akhirnya, dia tetap 

berpikir bagaimana ini? Belum ada tanda jalan keluar.  

B.  Analisis 

Hero : Seorang pemudi 

Need 

 n of abasement : ... sangat down ... 

 n of understanding : ... berpikir .... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Pemudi itu tetap berpikir 

Tema : Seorang pemudi yang bersedih. 

Waktu Reaksi : 00’ 05” 

Waktu Total : 02’ 34” 

Observasi : Bercerita lancar sambil beberapa kali 

memutar kartu dan menopang dagu. 

Kartu 4 

A. Uraian Cerita: 
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Agaknya suami isteri, sudah lama berumah tangga. Suaminya agak bosan 

dengan isterinya. Lalu isterinya membujuk sebetulnya isterinya cantik juga, tetapi 

mengapa ia sudah tidak puas. Mungkin seseorang yang ada di belakangnya itu 

lebih menarik dan montok dan agaknya dia akan pergi karena tertarik kepada 

orang lain. Lalu isterinya itu tetap mencoba membujuknya, saya kan juga setia 

kepadamu. Maka jangan kamu pergi. 

B.  Analisis 

Hero : Suami 

Need 

 n of rejection : ... tidak puas ...., marah .... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Suami tidak pergi 

Tema : Kebosanan suami pada isteri 

Waktu Reaksi : 00’ 01” 

Waktu Total : 01” 58” 

Observasi :  Bercerita dengan lancar dan sesekali 

menggerakkan gambar. 

Kartu 5 

A.  Uraian Cerita: 

Ada seorang wanita membuka pintu dan heran melihat kamar yang ada 

itu. Agaknya bukan kamarnya sendiri. Ia bertanya kok orang yang dia senangi 

tidak ada di kamar itu. Kamar ini tidak lebar dan dia bertanya bagaimana saya 

bisa masuk? Dan dia berpikir saya akan datang lagi lain kali untuk bertanya. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang wanita 

Need 

 n of understanding  : ... berpikir ..., heran, bertanya... 

Press : - 
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Konflik : -  

Akhir Cerita : Wanita itu berencana datang lagi. 

Tema : Ketiadaan orang yang disukai 

Waktu Reaksi : 00’ 07” 

Waktu Total : 02’ 02” 

Observasi : Subyek bercerita dengan lancar dan 

menggerakkan kartu, sesekali memegang 

dagunya. 

 

Kartu 6 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Ini seorang ibu dengan anaknya. Anaknya berkata, bu saya mau ketemu 

dengan anak yang kamu kenal itu loh. Apa, kamu mau bertemu dia? Saya sudah 

kenal dia, kata ibunya. Ah... bu kamu akan mengenal dia lebih baik. Dan ibunya 

bilang, tidak. Aduh bu... aku sudah lama berkencan dengan dia. Ya, aku tahu tapi 

keluarga mereka itu kamu kenal. Lalu anaknya tetap minta, tapi ibunya tetap tidak 

setuju dengan rencana anaknya. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang anak laiki-laki 

Need 

 n of dominance : ... anaknya tetap minta ...  

Press 

 p of rejection   : ... ibunya tetap tidak setuju ... 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Ibunya tetap menolak 

Tema : Pacar yang tidak disetujui 

Waktu Reaksi : 00’ 01” 

Waktu Total : 02’ 22” 
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Observasi : Subyek bercerita dengan santai seperti 

sedang berdialog, dan memutar kartu. 

Kartu 7 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Agaknya ini anak dengan ayah, kelihatan dari ekspresinya, mata, 

wajahnya. Kelihatan sedang minta bantuan pada orangtuanya, membicarakan 

persoalan dan orangtuanya memberikan pertolongan dan pendapat tentang 

persoalan anaknya. Mereka saling mencintai. Agaknya anaknya mendapat 

persoalan yang berat juga. tetapi ayahnya bilang ah... anakku. Jangan kuatir, 

lupakan saja itu. nanti kita bisa selesaikannya. Dan anaknya mengikutinya dan 

yakin akan dapat menyelesaikan persoalan itu dengan baik menurut nasehat 

ayahku. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang anak 

Need 

 n of succorance : ... minta bantuan ...  

Press 

 p of succorance  : ... orangtuanya memebrikan pertolongan ... 

 p of agression   : ... mendapat persoalan berat... 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Anak mengikuti nasehat ayahnya. 

Tema : Meminta bantuan orangtua 

Waktu Reaksi : 00’ 01” 

Waktu Total : 02’ 51” 

Observasi : Subyek sejenak menerawang, lalu bercerita 

dengan lancar. 

Kartu 8 BM 

A.  Uraian Cerita: 
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Agaknya ada orang yang sedang kecelakaan. Ada dua orang yang sedang 

mengerjakan sesuatu menolong. Tetapi ini agaknya ada anak muda, seorang laki-

laki yang muda melihat orang-orang di luar itu sedang menolong orang yang 

kecelakaan. Atau orang mudah ini sudah menembak dengan senapan ini persis di 

perutnya, sehingga harus dikeluarkan. Lalu orangtua itu menolong dengan pisau 

untuk mengeluarkan peluru dari perut itu. pemuda ini melihatnya ke tempat orang 

lain, tidak gembira tapi juga tidak susah. Tapi yang jelas, orangtua itu menolong 

ambilkan peluru di perut yang ditembakan itu. Lalu di belakang lagi ada dua 

orang ikut menolong dengan alat supaya bisa tahan dengan oksigen. Agaknya 

yang menembak itu pemuda itu. Kelihatan pasien itu orang yang belum tua, dia 

begitu sakit, tapi dia tahan supaya bisa berhasil. 

B.  Analisis 

Hero  : Orang muda 

Need 

 n of Aggression  : ... menembak... 

 n of rejection : ... tidak gembira, tidak juga susah ... 

Press : -  

Konflik  : - 

Akhir Cerita : Pasien bertahan meskipun sakit.  

Tema  : Uapaya pertolongan orang sakit 

Waktu Reaksi  : 00’ 24” 

Waktu Total  : 04’ 25” 

Observasi   : Subyek berpikir agak lama sebelum  

bercerita. 

Kartu 9 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Agaknya ini serdadu-serdadu yang sudah lama berperang di hutan lalu 

menunggu karena sudah begitu capek. Lalu nekat beristirahat sejenak, dan 

tentara-tentara itu bisa saja tidur dimana pun. Jadi ini tentara-tentara begitu 
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capeknya menjalankan tugas peperangan itu. hanya tidak ada senjata itu yang 

saya herani. Tapi mereka memang tentara yang sedang capeknya. Hanya ada juga 

seorang yang sedang menjaga mereka, tapi yang lain itu bisa tidur dengan 

nyenyak untuk peperangan selanjutnya. 

B.  Analisis 

Hero  : Serdadu-serdadu 

Need 

 n of passivity  : ...  beristirahat ..., : ... tertidur ... 

Press  : - 

Konflik  : -  

Akhir Cerita  :  Meski capek, yang lain bisa tidur 

nyenyak. 

Tema  : Istirahat untuk perang selanjutnya yang 

melelahkan 

Waktu Reaksi  : 00’ 06” 

Waktu Total  : 03’ 00” 

Observasi :  Setelah mendapat gambar, subyek 

sejenak hening, lalu bercerita dengan 

lancar. 

Kartu 10 

A.  Uraian Cerita: 

Agaknya suami isteri, karena rambutnya sudah rambut orangtua. Dia 

memikirkan, kita itu sudah lama berkeluarga dan sampai sekarang kita belum 

punya momongan. Dan yang perempuan bilang ya demikian juga. tapi Tuhan 

itu maha baik, banyak orang mengalami hal sama, tapi akhirnya punya anak 

juga. okelah, saya sangat mencintai kamu dan kita sabar menjalani ini. Atau 

bagaimana, kita doakan juga supaya kita juga dapat punya anak dan saling 

mencintai, karena cinta itu ada di atas segala-galanya. Kata suami, saya akan 

terus bersamamu sampai kita dipisahkan Tuhan sendiri dalam kematian. 
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B.  Analisis 

Hero : Sepasang suami isteri 

Need 

 n of understanding : ... memikirkan ...  

Press : -  

Konflik : -  

Akhir Cerita : Suami tetap mencintai isteri  

Tema : Memikirkan tentang keturunan. 

Waktu Reaksi :  00’ 03” 

Waktu Total :  02’ 59” 

Observasi : Subyek bercerita lancar dalam bentuk 

dialog. 

Kartu 11 

A.  Uraian Cerita: 

Jika dilihat, ini ada di padang belantara atau apapun. Ada binatang-

binatang yang macam-macam. Sepertinya ada seseorang yang sedang melihat dan 

mencintai binatang-binatang atau sedang mempelajari binatang-binatang yang 

macam-macam itu. ada ikan, serangga, ular. Ada juga air mengalir, tetapi tidak 

begitu deras, maka dengan demikian binatang itu sangat kerasan ada di sana. Ya, 

ini tempat untuk meneliti tingkah laku binatang itu. Cuma yang saya herani, dia 

sendirian. Yang sangat diperhatikan adalah serangga di depannya itu. 

B.  Analisis 

Hero : Seseorang 

Need 

 n of undersanding : ... mempelajari ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Seorang memperhatikan serangga  

Tema : Penelitian 
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Waktu Reaksi :  00’ 01” 

Waktu Total :  03’ 37” 

Observasi :   Mangamati sejenak, lalu bercerita dengan 

lancar. 

Kartu 12 M 

A.  Uraian Cerita: 

Ada seorang pemuda yang sakit, lalu ada seorang tabib yang datang 

menolong pemuda itu. Sakitnya agak berat juga, lalu tabib menolong dengan 

caranya. Dengan tangan yang satu memberi prana, mungkin dengan cara itu dia 

dapat menolong pemuda itu. Dengan memberikan sinar ungu dari kepalanya 

sendiri, dengan ini si pasien saya harapkan bisa tertolong. Agaknya pemuda juga 

merasa aman dengan yang dilakukan itu. Setelah mereka berbicara, agaknya 

kamu ada penyakit psikis yang bisa saya tolong dengan prana ini, saya harap 

begitu dan saya berdoa untuk kamu dari segala kesusahan dan kerisauanmu.  

 

B.  Analisis 

Hero : Seorang pemuda 

Need 

 n of harmavoidance : ... terbaring lemah ... 

Press 

 p of nurturance : ... menolong ... 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Dokter berbicara dengan pemuda. 

Tema :  Upaya penyembuhan.  

Waktu Reaksi : 00’ 15” 

Waktu Total : 02’ 57” 

Observasi : Bercerita dengan santai dan lancar. 

Kartu 13 MF 

A.  Uraian Cerita: 
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Ini dua suami isteri yang masih cukup muda juga ini. Tetapi kelihatannya 

si isteri itu, akhirnya setelah sakit lalu meninggal. Itu maka laki-laki itu begitu 

sedih karena ditinggal isterinya yang sangat dicintainya. Ia tidak tega melihat 

isterinya yang begitu dicintainya. Aduh kamu sudah meninggal dan kita belum 

mempunyai anak. Agaknya orang muda itu merasa begitu tertekan karena 

isterinya yang tercinta itu meninggalkan dia. 

B.  Analisis 

Hero : Orang muda 

Need  : - 

 n of abasement : ... sedih, ... tertekan ... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita                            : Orang muda itu sedih ditinggal isterinya  

Tema : Kematian isteri. 

Waktu Reaksi : 00’ 02” 

Waktu Total :  02’ 07” 

Observasi :  Subyek bercerita dengan tangan 

menyandar ke meja dan memegang 

kartu. 

Kartu 14 

A.  Uraian Cerita: 

Seorang pemuda yang dalam keadaan yang gelap, tetapi setelah membuka 

jendela, begitu terang benderang. Agaknya ini, dia merasa agaknya dalam 

ruangan gelap dia tidak bisa berpikir, tetapi setelah membuka jendela itu dia 

menemukan banyak inspirasi untuk menyelesaikan segala persoalan yang 

menjadikan dia risau, gelisa, sedih dapat diselesaikan dengan membuka jendela 

ini. Dengan membuka jendela ini, saya menyelesaikan persoalan saya untuk 

mendapatkan hal yang lebih segar, juga di tempat ini menjadi tidak sumpek lagi, 

tetapi mendapat udara yang segar. Maka saya tidak akan menutup pintu hatiku, 
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supaya Tuhan memberikan saya inspirasi supaya saya dapat lepas dari segala 

keruwetan saya. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang pemuda 

Need 

 n of counteraction : ... menemukan banyak inspirasi untuk 

menyelesaikan persoalannya .... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Pria itu selalu membuka pintu hatinya 

Tema : Mencari jalan pemecahan masalah 

Waktu Reaksi :  00’ 06” 

Waktu Total :  03’ 21” 

Observasi :  Subyek bercerita sambil menunjuk dengan 

jarinya. 

 

 

Kartu 15 

A.  Uraian Cerita: 

Ini menggambarkan seseorang bruder yang agaknya semacam, orang yang 

terbelenggu dalam situasi yang menekan. Kok kayaknya tanganya itu juga 

mendapatkan tali. Ditali, lalu banyak problem kesulitannya sehingga orang ini 

bungkuk, sikapnya. Dan ini tentu sehubungannya dengan apa yang ada dalam 

hatinya, dia melihat rintangan begitu banyak dalam hidupnya sehingga membuat 

dirinya menjadi bungkuk. Saya mengharapkan orang yang menolong saya untuk 

keluar dari persoalanku. Tidak mudah, begitu banyak persoalan yang menekan 

dan membuat saya makin lama makin kecil dan bungkuk, hanya akhirnya toh saya 

mengharap dan mengharap saja orang lain yang bisa menolong dalam situasi yang 

sangat menekan ini.  
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B.  Analisis 

Hero : Seorang bruder 

Need 

 n of abasement : ... terbelenggu dalam situasi yang menekan 

... 

 n of succorance : ... mengharapkan orang yang menolong ... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Masalah makin banyak, bruder tetap 

berharap akan pertolongan. 

Tema : Tertekan oleh banyak masalah. 

Waktu Reaksi : 00’ 09” 

Waktu Total : 03’ 10” 

Observasi : Subyek bercerita lancar dengan membuat 

seperti sebuah dialog. 

Kartu 16 (kartu kosong) 

A.  Uraian Cerita: 

Saya sebetulnya menggambarkan anak kecil usianya 3,4,5 tahun yang 

saling bermain dan mengganggu. Begitu menggembirakan dengan teman-

temannya itu. kalau sendiri tentu tidak bisa. Jadi saya suka melihat anak-anak ini 

sedang bergurau saling berteriak dan mungkin bisa juga jadi kacau, karena mereka 

begitu kreatif memberikan kejutan-kejutan itu dan mereka berkembang dalam 

segala aspek hidupnya dengan sehat. 

B.  Analisis 

Hero  : Anak kecil 

Need 

 n of playminth  : ... bermain dan mengganggu ... 

Press  : - 

Konflik  : -  
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Akhir Cerita : Anak-anak berkembang dengan 

permainan kreatif mereka.   

Tema  : Masa kecil yang menggembirakan 

Waktu Reaksi  : 00’ 05” 

Waktu Total  : 02’ 18” 

Observasi  : Subyek bercerita lancar dan tersenyum 

dengan ceritanya.  

 

 

Kartu 17 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Orang ini kelihatannya telanjang. Kok aneh... ini tidak muda lagi. Tapi 

mungkin di tempat tertutup. Mencoba ingin mencapai sesuatu dengan tambang 

yang dinaiki tentu tidak mudah untuk mencapai tempat yang dituju. Tapi dia 

dengan gembira dan bebas untuk melakukan itu. Itu maksudnya menanggalkan 

saya, tidak akan menghalangi saya untuk mencapai tujuan saya tanpa ada yang 

bisa menghalangi. Saya akan berusaha untuk mencapai itu, tangannya lebih kuat 

dari kakinya. Tapi dengan tanganya yang kuat, dia akan sampai pada apa yang 

saya harapkan. Dengan kegembiraan ini, saya yakin bisa sampai pada harapanku. 

B.  Analisis 

Hero    : Seseorang 

Need  

 n of autonomy  : ... bebas untuk melakukan ... 

 n of achievement  : ... mencapai tujuan ... 

Press   : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita                           : Orang itu mencapai harapannya  

Tema  : Berjuang mencapai cita-cita 

Waktu Reaksi  : 00‘ 05” 
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Waktu Total  : 02’ 53” 

Observasi   : Subyek bercerita dengan suara 

lantang.  

Kartu 18 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Siapa di belakangku ini dan memegang bahu dan tanganku ini. Kelihatan 

anak putri tapi kenapa jarinya hanya empat. Siapa kamu? Akhirnya dia mengerti 

itu, orang yang sering mengganggu saya. Tapi saya senang juga, bahwa saya 

diperhatikan dan diganggu. Saya bahagia bahwa kamu mendatangi saya dengan 

cara demikian. Dia begitu menikmati perhatian itu, sehingga meski saya tidak 

melihat kamu tapi saya seakan-akan melihat bahwa tertawa dan oke, saya akan 

selalu setia kepadamu. 

B.  Analisis 

Hero   : Saya 

Need 

 n of understanding   : ... mengerti ... 

 n of succorance  : ... menikmati perhatian itu ...  

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita  : Orang itu akan selalu setia.  

Tema  :  Menikmati perhatian. 

Waktu Reaksi  :  00’ 06” 

Waktu Total  :  02’ 36” 

Observasi  : Subyek bercerita dengan badan agak 

membungkuk ke meja.  

Kartu 19 

A.  Uraian Cerita: 

 Kok sepertinya ada di tempat yang biasanya ada staladtig-staladmik, 

dalam gua dan ada pandangan-pandangan yang aneh. Sepertinya dua lubang ini 
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kalau di dalamnya ada sesuatu, berisi apa itu? sebetulnya ini dari karang-karang 

atau hasil dari orang-orang? Agaknya ini peninggalan jaman dahulu. Ada orang 

mengatakan ini sangat berarti dan menarik bagi wisatawan. Kalau saya hanya 

ingin melihat yang ada dalam lubang itu, karena saya sendiri tidak melihatnya 

sebagai artistik untukku. Ku hanya ingin mempelajari yang ada dalam lubang itu 

dan mengaguminya dan akhirnya saya ingin mempelajarinya sebagai sesuatu 

yang alamiah untuk mendapatkan sesuatu ini dari karang-karang atau hasil dari 

orang-orang? Agaknya ini peninggalan jaman dahulu. Ada orang mengatakan ini 

sangat berarti dan menarik bagi wisatawan. Kalau saya hanya ingin melihat yang 

ada dalam lubang itu, karena saya sendiri tidak melihatnya sebagai artistik 

untukku. 

 

B.  Analisis 

Hero  : Pengunjung 

Need  

 n of understanding : ... mempelajari ... 

Press  : -  

Konflik  : -  

Akhir Cerita  : Pengunjunga hanya melihat saja. 

Tema  : Berwisata 

Waktu Reaksi : 00’ 45” 

Waktu Total : 04’ 27” 

Observasi : Subyek bercerita lancar lalu mendengung.  

Kartu 20 

A.  Uraian Cerita: 

Ini ada seseorang, di belakangnya ada tuguh. Orang ini sendirian, tetapi 

saya pikir memang seorang ini sedang mencari sesuatu di tempat terpencil, lalu 

apa gerangnnya yang dicari? Mungkin juga dia tersesat sehingga mencari jalan 

keluar. Yang heran juga, disini ada tiang yang begitu tinggi. Tetap saya akan 
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bertekun saja di sini, apakah di sekitar ini ada sesuatu yang berguna dan saya 

pelajari. Tentu saja ada yang berguna, tapi tidak mudah, maka saya akan 

mencoba saja. Pasti ada tanda dari tuguh itu, sehingga orang akan mencari dari 

tempat ini. 

B.  Analisis 

Hero  : Seorang pria 

Need 

 n of understanding  : ... pelajari ... 

Press   : -  

Konflik  : -  

Akhir Cerita  : Orang itu mencoba saja. 

Tema  : Mempelajari sejarah. 

Waktu Reaksi  : 00’ 13” 

Waktu Total  : 02’ 54” 

Observasi   : Subyek bercerita dengan lancar dan 

tersenyum lebar. Subyek bertanya asal 

usul gambar, untuk apa ceritanya dan apa 

hubungannya? 
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III. Kesimpulan 

 
Tabel 1 

Rekapitulasi Need Subyek 2 
 

No Need Kartu Jumlah 
i. N of understanding 1, 3BM, 5, 10, 11, 18BM, 19, 

20 
8 

ii. N of succorance 1, 7BM, 15, 18BM 4 
iii. N of abasement 3BM, 13MF, 15  3 
iv. N of rejection  4, 8BM  2 
v. N of achievement  17BM  1 

vi. N of autonomy  17BM  1 
vii. N of harmavoidance  12M  1 

viii. N of dominance  6BM  1 
ix. N of sentience  3BM  1 
x. N of playminth  16 1 

xi. N of counteraction 14 1 
xii. N of agression 2 1 

 
 
 

Tabel 2 
Rekapitulasi Press Subyek 2 

 
No Press Kartu Jumlah 

i. P of succorance 7BM, 10 2 
ii. P of agression 7BM 1 

iii. P of rejection 6BM 1 
 

 



 374

Laporan 

Thematic Apperception Test 

Versi Murray 

 

I. Identitas Subyek 

 
Nama : Wd  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat / Tgl Lahir : Magelang, 15 Oktober 1920 

Status Marital : Tidak Menikah 

Urutan Kelahiran : 1 dari 12 bersaudara 

Pendidikan : Pasca Sarjana 

Suku : Jawa 

Agama : Katholik 

Tanggal Tes : 26 Mei 2011 

Tester : Servasius Samuel 

 

II.  Analisa Kartu 

Kartu 1 

C. Uraian Cerita: 

 Oh ini seorang anak, sedang melihat atau mendengarkan? Anak ini 

mempelajari sesuatu. Tapi agaknya ini dia berpikir, apakah saya bisa mempelajari 

ini sungguh-sungguh. Dia minta bimbingan seorang yang lebih tahu. Dan ini dia 

berada di kamar yang gelap. Perasaannya bingung merasa sulit, da ini harus tanya 

kepada orang lain. Akhir ceritanya, lalu dia akan tanya kepada orangtua, guru atau 

orang berpenggalaman.  

B.  Analisis 

Hero : Seorang anak 
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Need 

 n of understanding : ... berpikir ..., minta bimbingan 

 n of harmavoidance : ... bingung ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Anak itu bertanya kepada orang lain. 

Tema : Belajar. 

Waktu Reaksi : 00’ 18” 

Waktu Total : 06’ 42” 

Observasi : Subyek bertanya-tanya sebelum bercerita, 

agak lama. 

Kartu 2 

A. Uraian Cerita: 

Ini seorang putri, peneliti yang sedang mempelajari apa yang terjadi di 

ladang. Ada yang mau mempelajari apa yang terjadi di ladang. Ada juga isteri 

dari petani itu. lalu laki-laki petani itu menggerakan kuda untuk bisa menabur 

sesuatu di ladang itu yang penting bagi tanaman mungkin sayur. Dan di belakang 

itu ada rumah pribadi petani itu. Tetapi ibu petani itu mencurigainya. Dan makin 

lama, dia akan bertanya kepada ibu itu yang menunggui suaminya bekerja di 

ladang. 

B. Analisis 

Hero :  Seorang putri 

Need 

 n of understanding : ... mempelajari ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita                                : Putri itu bertanya kepada ibu. 

Tema : Pertemuan di ladang. 

Waktu Reaksi : 00’ 08” 
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Waktu Total : 05’ 20” 

Observasi : Bercerita sambil sesekali berhenti dan 

berpikir agak lama dan heran. 
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Kartu 3 BM 

A. Uraian Cerita: 

Ada seorang isteri yang merasakan susah karena kacau hatinya. Ada sesuatu 

yang terjadi di rumah tangganya. Suaminya sering marah dan meninggalkan dia 

untuk bekerja atau sesuatu yang jelek. Istri ini sedih sekali dan agak putus asa. Ia 

memegang rosario dan berdoa sampai mengantuk, sesudah bangun ia mungkin masih 

merasa kurang enak. Saya akan mencari tahu kepada orang lain, toh dia tidak hidup 

sendiri.  

B.  Analisis 

Hero : Seorang isteri 

Need 

 n of abasement : ... susah ..., sedih dan putus asa, .. kurang 

enak... 

 n of understanding : .... mencaritahu .... 

Press 

 p of rejection : ... marah dan meninggalkan dia ... 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Istri itu mencaritahu pada orang lain 

Tema : Kesedihan isteri yang ditinggal. 

Waktu Reaksi : 00’ 07” 

Waktu Total : 02’ 00” 

Observasi : Bercerita lancar sambil beberapa kali 

menopang kepala. 

Kartu 4 

A. Uraian Cerita: 

Ini seorang bapa dan ibu. Bapa itu mempunyai masalah, kalau dia bekerja 

dengan majikan dan mengeluh kepada isterinya itu keadaan hubungan dengan 

majikan atau perusahaan. Supaya isterinya ikut merasakan bagaimana 

kekalutannya dan bagaimana isterinya bisa menolong dia supaya keluar dari 
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kekalutannya. Lalu isterinya memberikan kekuatan atau dukungan supaya jangan 

terusan memikirkan kesusahan di pabrik atau perusahaan. Saya dan kamu berdoa 

kepada Tuhan supaya diberi petunjuk bagaimana keluar dari situasi ini. Suami itu 

merasa sudah lama tidak berdoa, isteri mengajak mereka seperti anak hilang itu 

bangun supaya bangun dan begitu situasi yang kurang menyenangkan itu bisa 

dilupakan dan diterima baik oleh orang-orang yang bisa menolong dia di gereja 

atau perusahaannya. 

B.  Analisis 

Hero : Suami  

Need 

 n of succorance : ... supaya isterinya ikut merasakan ...  

Press  

 p of succorance  :  ... memberikan kekuatan dan dukungan ... 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Isteri mengajak suaminya berdoa. 

Tema : Kesedihan suami 

Waktu Reaksi : 00’ 12” 

Waktu Total : 03” 47” 

Observasi : Bercerita dan menggerakkan gambar. 

Kartu 5 

A.  Uraian Cerita: 

Apa ini? Ini seorang ibu rumah tangga yang melihat di rumahnya ada 

suatu buket bunga. Dia berpikir, apakah itu artinya? Kalau dia masih mudah, dia 

berpikir seorang pacar lalu meninggal di tempat lain, lalu dia melihat ada topi 

militer dan bunga itu dikirimkan oleh seorang teman lalu mengatakan bahwa ia 

sudah meninggal. Lalu ia melihat buku bacaan. Akhir ceritanya, ibu itu terus 

menerima buket bunga itu dan dia simpan untuk kenangan dan dia akan tanya 

tentang bagaimana suaminya itu. Dia akan tanya info yang lebih jelas. 

B.  Analisis 
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Hero : Seorang ibu 

Need 

 n of undertanding  : ... berpikir ... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Ibu akan mencari info yang lebih jelas. 

Tema : Mendapat buket bunga kenangan. 

Waktu Reaksi : 00’ 03” 

Waktu Total : 03’ 44” 

Observasi : Subyek bercerita tetapi sesekali ragu dengan 

ceritanya. 

Kartu 6 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Ini seorang ibu... dan anak laki-laki. Kelihatan ada masalah perkawinan 

dari anak laki-laki itu dimana ada yang kurang cocok dengan ibunya. Dan anak 

itu merasa bahwa itu cocok dibicarakan dengan ibunya. Karena ibu itu dianggap 

lebih paham dengan keadaan calon isterinya dan dapat membantunya. Bagaimana 

kalau saya sudah sangat cinta kepada calon itu. tapi ibu ya bilang terserah. Tapi 

kamu harus sungguh mempelajari calon isteri itu dan hubungannya dengan saya 

dan ayahmu. Dan akhirnya, ibu itu memberikan anak itu memutuskan sendiri, 

karena anak itu sudah dewasa dan serahkan kepada Tuhan, apa yang menjadi 

kehendak Tuhan bagi hidupmu. Akhirnya anak itu lebih lega karena doa-doanya. 

B.  Analisis 

Hero : Anak laki-laki 

Need 

 n of succorance : ... membantunya ...  

 n of deference : ... serahkan pada Tuhan .... 

 n of sentience : .... merasa lega karena doanya.... 

Press : - 
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Konflik : -  

Akhir Cerita : Anak itu lega 

Tema : Kebingungan seorang anak 

Waktu Reaksi : 00’ 09” 

Waktu Total : 03’ 41” 

Observasi : Subyek bercerita dan sesudah itu melipat 

tanganya. 

KARTU 7 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Oh ini..., seorang ayah dengan anaknya. Apakah saya bisa membuat 

fantasi bahwa dia itu seorang laki-laki tapi memiliki sifat putri. Lalu ayah itu 

mendengarkan perasaan bingung anak itu. Pokoknya ada problem pada orang 

muda ini dan minta nasehat pada orangtua. Dan sebisa-bisanya anak muda ini 

mendengarkan. Dan anak itu mencari solusi yang wajar yang menurut pemikiran 

manusia yang sehat. Lalu pemuda itu menerawang, di waktu kemudian 

bagaimana kalau ia menentukan jalan yang harus ditempuh lalu orang tua itu bisa 

mendukung terserah. Itu tanggungjawabmu kepada Tuhan dan dirimu sendiri. 

Jadi dengan doa kepada Allah untuk mohon terang dari roh kudus. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang anak 

Need  

 n of harmavoidance : ... perasaan bingung ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Anak itu disuruh berdoa. 

Tema : Mencari jalan keluar dari masalah 

Waktu Reaksi : 00’ 09” 

Waktu Total : 04’ 15” 
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Observasi : Subyek agak bingung sebelum bercerita dan 

bertanya-tanya. 

KARTU 8 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Ini..., seorang bapa atau orangtua, dalam situasi operasi. Dan anak yang 

ragil itu kelihatan akan dioperasi seorang dokter. Dan ada lampu untuk 

menerangi. Dan anak yang digambarkan di sini ini perasaannya bingung dan 

ragu-ragu apakah sukses atau tidak, kalau tidak bagaimana saya harus 

meneruskan tanggungjawab di keluarga. Tapi anak itu juga masih mempunyai 

harapan dengan menyerahkan kepada Tuhan supaya operasinya bisa sukses. 

Ayahnya agaknya seorang militer. Akhirnya, orang itu bisa menerima apa saja, 

sehat atau tidak tetapi dengan penuh harapan. 

B.  Analisis 

Hero  : Seorang bapa 

Need 

 n of harmavoidance  : ... bingung dan ragu-ragu ... 

 n of deference : ... menerima apa saja ... menyarahkan 

kepada Tuhan 

Press : - 

Konflik  : - 

Akhir Cerita : Bapak itu menerima saja keadaan  

Tema  : Mengharap yang terbaik untuk anak. 

Waktu Reaksi  : 00’ 14” 

Waktu Total  : 03’ 42” 

Observasi   : Subyek berpikir agak lama sebelum  

bercerita dengan lancar. 

Kartu 9 BM 

A.  Uraian Cerita: 
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Ini... situasi di medan perang agaknya. Dan agaknya ini kelompok militer 

yang sedang tiduran menunggu perintah apa saja. Tetapi mereka lelah dan tertidur 

semua. Tetapi tempat tidur apa adanya. Tapi mereka kelihatannya pasrah dan 

selalu siap entah kapan ada perintah, mereka selalu siap. Dan salah satu 

komandan kelompok itu tidak ikut tidur, tapi siap. Akhirnya, kalau ada perintah, 

lalu mereka semua bisa bangun dan siap melakukannya. 

B.  Analisis 

Hero  : Sekelompok militer 

Need 

 n of passivity  : ...  lelah dan tertidur ... 

Press  : - 

Konflik  : -  

Akhir Cerita  : Mereka menunggu perintah berikut. 

Tema  : Kisah militer 

Waktu Reaksi  : 00’ 15” 

Waktu Total  : 02’ 34” 

Observasi :  Setelah mendapat gambar, subyek 

bercerita dengan lancar. 

Kartu 10 

A. Uraian Cerita: 

Ah,,, apa ini? Ini seorang putri berdoa tapi, apa yang di atas ini? Oh, ia 

sedang ngelamun. Lalu lamunannya adalah seorang di kiri atas itu memberikan 

bisikan kepada dia. Putri itu menerima petunjuk dimana dia merasa dalam hatinya 

ada orang yang memberikan nasehat. Eh.. nggak tahu..... Akhirnya putri itu 

mengeluh sedikit tapi juga semacam berdoa dan memegang tembok dinding. Dan 

saya masih punya harapan dan serahkan kepada Tuhan, meski kecil 

kepercayaanku. Akhirnya dia ya sudah berharap dan melawannya. Ia 

menyerahkan diri kepada petunjuk bayangan itu. 
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B.  Analisis 

Hero : Seorang putri 

Need 

 n of abasement : ... mengeluh ... bedoa  

 n of counteraction : ... melawannya .... 

 n of deference : ... menyerahkan diri .... 

 n of rejection : ... melamun ... 

Press  

 p of exposotion : ... memberikan nasehat ...  

Konflik : -   

Akhir Cerita : Ia menyerahkan diri pada bayangannya  

Tema : Mendapat insight. 

Waktu Reaksi :  00’ 04” 

Waktu Total :  03’ 20” 

Observasi : Subyek bercerita lancar, tetapi sesekali 

ragu dengan ceritanya. 

 

Kartu 11 

A.  Uraian Cerita: 

 Loh..., kok ada. Ini keadaan di hutan, tapi ada rumah yang kena bom. 

Ada sinar putih yang memancar, terus di kiri ada seekor ular besar yang... eh... 

tapi itu ada moncongnya dan di lehernya ada tanda semacam paku-paku kecil. 

Lalu di belakang itu ada beberapa orang. Dan ada sebuah bom yang diledakan. 

Orang-orang itu perasaannya, bingun dan heran apa maksud dijatuhkan bom. 

Akhir cerita mereka akan memberitahukan kepada orang lain untuk menolong. 

Pokoknya berkomunikasi dengan orang lain. 

B.  Analisis 

Hero : Beberapa orang 

Need 
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 n of harmavoidance : ... bingung, heran ... 

 n of succorance : ..memberitahu orang untuk menolong.. 

Press :  - 

Konflik :  - 

Akhir Cerita : Berkomunikasi dengan orang lain  

Tema : Ledakan bom 

Waktu Reaksi :  00’ 03” 

Waktu Total :  06’ 24” 

Observasi :  Berpikir agak lama dan heran lalu bercerita 

 

 

 

Kartu 12 M 

A.  Uraian Cerita: 

Wah... itu dukun. Ini situasi seorang dukun. Dalam waktu akan ajal, 

sakratul maut dan dukun itu mau memberikan dengan prana supaya orang itu bisa 

hidup lagi. Tapi ini aneh, kiyai dari mana. Jadi dukun itu berdoa semoga Tuhan 

memberikan keselamatan kepada anak itu. Dia berpikir anak itu mati suri dan 

akan hidup lagi. Prana itu juga bisa menyembuhkan orang sakit. Perasaan dukun 

itu mencoba supaya dengan kekuatan Allah, putri itu bisa hidup lagi untuk 

keluarga dan orangtua. Akhirnya, dia sedikit sembuh lalu bisa kuat badannya dan 

dia berterimakasih dengan dukun itu yang menggunakan juga dengan doa-doa.  

B.  Analisis 

Hero : Seorang dukun 

Need 

 n of nurturance : ... menyembuhkan ... 

 n of abasement : ... berdoa ... 

 n of understanding : ... berpikir .... 

Press : - 
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Konflik : -  

Akhir Cerita : Anak itu sedikit sembuh. 

Tema :  Kisah penyembuhan.  

Waktu Reaksi : 00’ 01” 

Waktu Total : 04’ 38” 

Observasi : Bercerita sambil memutar-mutar kartu. 

 

Kartu 13 MF 

A.  Uraian Cerita: 

Oh..., mati. ini suami agaknya. Isterinya meninggal, dia susah. Lalu dia 

menyesal bahwa isterinya sampai meningal dunia. Dia merasa suatu kesalahan 

terhadap isteri itu dan dia tidak bisa meminta ampun kepada isteri yang sudah 

meninggal itu. Akhir ia kemudian mengurusi kematian isteri dan memakamkan 

secara baik-baik dan dia menersukan keluarga itu dan mengasuh anak-anak itu 

dengan baik dengan kekuatan Bapa di surga dan Yesus dan Roh Kudus. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang suami 

Need 

 n of abasement : ... menyesal ..., merasa bersalah, minta 

ampun... 

 n of nurturance : ... mengasuh anak ... 

Press  

 p of loss : ... isterinya meninggal ...  

Konflik : -  

Akhir Cerita                            : Si suami mengasuh anak-anaknya  

Tema : Kisah duka keluarga. 

Waktu Reaksi : 00’ 04” 

Waktu Total :  03’ 38” 
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Observasi :  Subyek bercerita dengan tangan kanan 

menyandar di meja dan tangan kiri 

memegang kartu.  

Kartu 14 

A.  Uraian Cerita: 

Weh.. dia mau keluar. Ini orang yang mau minggat. Ia mau meninggalkan 

rumah karena tidak ada kecocokan dengan penghuni rumah lainnya. Tapi ia susah 

karena jendelanya tinggi. Ia perasaannya tidak punya harapan lagi untuk 

berunding dengan keluarga. dia menatap hari kemudian, tapi dalam terang bulan. 

Akhirnya, ya dia turun dari jendela itu lalu terus pergi meninggalkan isi rumah 

tangga itu begitu dsaja. 

 B.  Analisis 

Hero : Seorang pria 

Need 

 n of rejection : ... minggat, .. meninggalkan rumah .... 

 n of abasement : ... susah ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Pergi meninggalkan seisi rumah 

Tema : Ketidakpuasan 

Waktu Reaksi :  00’ 04” 

Waktu Total :  02’ 28” 

Observasi :  Subyek bercerita dengan suara lantang. 

 

Kartu 15 

A.  Uraian Cerita: 

Orang itu di tengah-tangah makam yang ada tanda salib. Tapi juga dengan 

nisan dari orang yang ateis. Dan orang itu berpikir, kalau saya mati, apakah saya 

mati dengan tanda salib atau tanda melengkung. Saya pikir bagaimana? Tapi dia 
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mempunyai pikiran, oh saya sulit untuk menentukan akhir hidup saya itu nanti 

harus diberi tanda apa? Akhirnya dia masih menggantungkan diri dengan rahmat 

pada Tuhan bahwa dia diberi rahmat kebahagiaan untuk pengampunan dosa. 

B.  Analisis 

Hero : Seorang ateis 

Need 

 n of understanding : ... pikir ... 

 n of deference : ...menggantungkan diri pada rahmat ... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita : Berharap pada rahmat Allah 

Tema : Pergumulan akhir hidup 

Waktu Reaksi :  00’ 04” 

Waktu Total :  02’ 28” 

Observasi :  Subyek bercerita dengan lancar. 

 

Kartu 16 (kartu kosong) 

A.  Uraian Cerita: 

Oh..., gambar yang sekarang ialah peti mati. saya diletakkan berbaring di 

peti mati itu dan saya masih bisa tertawa. Dengan pikiran sudah beberapa tahun, 

seorang Yesuit menulis I die laughing. Saya mati dengan tertawa. Saya tertawa 

karena karena merasa Tuhan menerima saya. Saya ketika masih kecil, menurut 

kakak saya, saya sebetulnya sudah meninggal tapi ternyata Allah menghendaki 

saya tidak mati waktu kecil, sampai masih mengalami umur 90 tahun tambah 6 

bulan ini sesuatu yang tidak biasa. Akhir ceritanya, saya berterima kasih banyak 

dan pasrah kepada Tuhan yang menciptakan saya ini. Dan semoga Tuhan 

menerima saya yang mati dengan tertawa ini. 

B.  Analisis 

Hero : Saya  
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Need 

 n of passivity : ... saya diletakkan berbaring dalam peti mati 

dan saya masih bisa tertawa ... 

 n of deference : ... pasrah ... 

Press : - 

Konflik : -  

Akhir Cerita : Berterimakasih dan pasrah kepada Tuhan 

Tema : Hari kematian 

Waktu Reaksi : 00’ 02” 

Waktu Total : 03’ 40” 

Observasi : Subyek bercerita lancar  dan lantang. 

Kartu 17 BM 

A.  Uraian Cerita: 

We..., orang itu perasaannya saya, wah... saya mau mendaki tempat ini 

untuk ya, dua perasaan. Untuk menggantung diri ya.... tapi aneh karena wajahnya 

tidak suram. Tapi kalau dilihat secara optimis, dia memanjat tali ini untuk 

mempelajari situasi apa yang terjadi di sekitar kapal itu. dan dari sana dia lihat 

sejauh samudra. Dan dia mau melihat dari jauh, tapi di atas kapal itu dengan 

tiang yang tinggi. Akhirnya, ya dia senang bisa melihat suatu pulau, dimana 

kapalnya bisa melabuh. Dan dia bilang pada kapten itu untuk berangkat ke sana.  

B.  Analisis 

Hero  : Seseorang 

Need 

 n of understanding  : ...mempelajari situasi.... 

Press  : - 

Konflik  : -  

Akhir Cerita : Dapat berlabuh di sebuah pulau  

Tema  : Berada di tengah lautan luas 

Waktu Reaksi  : 00’ 05” 
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Waktu Total  : 03’ 21” 

Observasi  : Subyek ragu menentukan situasi gambar 

dalam kartu. 

Kartu 18 BM 

A.  Uraian Cerita: 

Orang yang mempunyai harapan pasrah dengan menyerahkan diri kepada 

yang berkuasa lebih dari dia. Orang yang di atas itu menguatkan dia. Dan dia 

merasa didukung olehj orang itu dan dia berterima kasih karena masih bisa 

kontak dengan Allah dan mohon supaya diberi belaskasihan. Dan supaya dia 

pasrah total kepada Allah. Akhirnya dia berterimakasih pada doa yang dibuatnya 

dengan sepenuh hati, kalau sampai waktu meninggal ia pasrah total kepada 

Allah. Dan tangan di atas bahunya itu salah satu tangan menolong dia. 

B.  Analisis 

Hero   : Seseorang 

Need 

 n of deference   : ... pasrah dan menyerahkan diri ..., pasrah 

total kepada Allah ... 

 n of succorance : ... mohon belaskasih .... 

Press : - 

Konflik : - 

Akhir Cerita  : berterimakasih lewat doa.  

Tema  :  Pergumulan akhir hayat.  

Waktu Reaksi  :  00’ 10” 

Waktu Total  :  02’ 42” 

Observasi  : Subyek bercerita dengan lancar, setelah 

agak lama berpikir.  

Kartu 19 

A.  Uraian Cerita: 
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 Abstrak...., (lama sekali) gambar orang yang mengalami gelombang 

pencobaan. Tetapi di dalamnya, ia melihat ada dua lingkaran di bawah ada 

tulisan. Di bawah sendiri ada air laut yang membanjiri hidupnya dan dua 

lingkaran itu, kok semacam roda. Meskipun banyak pencobaan, angin kencang, 

membuatnya bingung, namun ia tetap berada di tangan Tuhan. Akhirnya,dia bisa 

menemukan jalan keluarnya dengan tanda yang diberikan dari atas.  

B.  Analisis 

Hero : Seseorang 

Need 

 n of harmavoidance : ... bingung ... 

Press : -  

Konflik : -  

Akhir Cerita : Orang itu menemukan jalan keluar. 

Tema : Kebingungan dalam hidup 

Waktu Reaksi : 00’ 26” 

Waktu Total : 05’ 17” 

Observasi : Subyek cukup lama merancan cerita.  

 

 

 

Kartu 20 

A.  Uraian Cerita: 

Oh, ini orang... Orang itu jalan di tengah gelap gulita, tapi dia menatap 

pada tanda, seolah-olah tanda salib. Dan meskipun di kegelapan, tapi dia merasa 

ada yang melindungi dan menyerah pada Tuhan. Dan ada juga pancaran sinar 

putih. Dan di belakangnya itu ada tempat dia apa, oh rumah. Dan bajunya masih 

disinari suatu sinar, meski wajahnya gelap. Dan dia masih menengadakan tangan 

dan doanya kepada Tuhan. akhirnya dalam kegelapan jiwa, dia toh mempunyai 

iman dan kepercayaan bahwa dia masih bisa berharap, seperti Theresa Avilla. 
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B.  Analisis 

Hero  : Seseorang 

Need 

 n of deference  : ... menyerah... 

Press   : -  

Konflik  : -  

Akhir Cerita  : Orang itu berharap pada Tuhan. 

Tema  : Dalam kegamangan hidup. 

Waktu Reaksi  : 00’ 12” 

Waktu Total  : 03’ 36” 

Observasi   : Subyek bercerita dengan lancar dan 

tenang. 
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III. Kesimpulan 

 
Tabel 1 

Rekapitulasi Need Subyek 3 
 

No Need Kartu Jumlah 
1 N of deference  6BM, 8BM, 10, 15, 16, 18BM, 20 7 
2 N of understanding  1, 2, 3BM, 5, 12, 15, 17BM  7 
3 N of harmavoidance 1, 7BM, 8BM, 11, 19 5 
4 N of abasement  3BM, 10, 12, 13MF, 14  5 
5 N of succorance 4, 6BM, 11, 18BM 4 
6 N of rejection  9BM, 10, 14, 16 4 
7 N of nurturance 12M, 13MF  2 
8 N of counteraction 3BM, 10 2 
9 N of sentience 6 BM 1 

 

 
Tabel 2 

Rekapitulasi Press Subyek 3 
 
 

No Press No Kartu Jumlah 
1 P of rejection 3BM 1 
2 P of succorance 4 1 
3 P of understanding 10 1 
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Transkrip Wawancara Pendamping Subyek 1 

(Permasalahan yang ingin diungkap) 
Juni 2011 

No Pertanyaan   Analisis Kode Intensitas Tema 
       
1 Selamat sore! 

Bagaimana kabarnya? 
Selamat sore! 
Baik..., hehehe 

    

2 Identitas       
 Apakah saya boleh 

mengenal nama lengkap 
bruder? 

Al bertus Slamet, hee..     

 Dimana dan kapan tempat 
dan tanggal lahir bruder? 

Klaten 17 Maei 1967     

 Bisa ceritakan sedikit 
riwayat pendidikan 
bruder? 

SDN Banyuaeng, SMPN Karang Nangka, SMAnya, 
SMA Petrus Kanisius Klaten tahun 1986..., setelah itu 
saya kan sempat studi di institut pastoral Indonesia, 
Malang, Jawa Timur, Jurusannya Sosial-Pastoral. 
Setelah masuk jadi Bruder, kursus Geriatry di Rumah 
Sakit Kariyadi, Semarang 

    

 Sudah berapa lama hidup 
membiara? 

Sampai saat ini, sudah 12 tahun, ya. Masuknya tahun 
1996, Postulan, Profes I tahun 1999, itu mulai terhitung 
sebagai bruder. Pendidikannya tiga tahun 

    

 Sejak kapan mendampingi 
para lansia? 

Pertama dulu setelah profes pertama, tiga tahun 
mendampingi lansia juga di komunitas Randusari. Dan 
yang kedua ini, tahun 2006 sampai sekarang di wisma 
Bernadus. Karena dulu, waktu itu belum punya rumah 
sendiri. Waktu itu saya masuk Komisi Pendampingan 
Bruder Lansia dan Sakit. Tahun 2000-2006. Sekarang 
kan ganti KPBL, pokok e berkesinambungan, KPB, 
KPC, tahun 2000 itu sekarang dijadikan satu 
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3 Berkenalan dengan Ms      
 Sudah berapa lama 

mengenal Ms? 
Sejak dia sakit itu ya..., sejak tahun 2000 an. Kalau 
mengenal secara dekat itu ya tahun 2006. 
Sebelumnya karena belum pernah satu komunitas, jadi 
kurang mengenal. Tetapi setelah sakit itu, saya secara 
khusus mendampingi waktu dia stroke itu. 

    

 Bisa diceritakan proses 
perkenalanannya? 

Eh..., kalau yang saya tahu itu, apa ya... perkenalan 
pertama itu ketika br Ms itu sakit, stroke, waktu itu 
saya di asrama Ambarawa ditarik ke Semarang untuk 
mendampingi khusus br Ms. Karena untuk mandikan, 
makan masih sendiri. Juga harus fisioterapi, maka saya 
dampingi. Lalu sekarang bisa dikatakan bisa mandiri 
ya, bruder Ms. 

    

 Dalam hal apa saja yang 
paling dikenal tentang Ms? 

Kalau saya mengenal dia itu kan pendiam, lalu minder 
ya. Lalu kurang bisa berkomunikasi dengan banyak 
orang, lalu dia menutup diri. Lalu saya merasakan juga 
bahwa dia itu negatif thingking gitu yang saya rasakan, 
hehehe. Lalu kalau ada kesenangan, dia itu merasa 
senang. Tetapi kalau dia sudah kurang cocok itu pasti 
sampai kapanpun tidak cocok. Tapi kalau saya rasakan, 
dia itu tidak pendendam. Kalau egois, ya kelihatan 
egois juga. kalau misalnya tanaman, kalau memang itu 
punya dia, ya orang lain jangan pegang. Jadi kalau 
tanaman buah-buahan pun orang lain tidak boleh 
pegang kecuali dia sendiri. Sehingga itu yang saya 
katakan egoisnya, di situ. 

Ms menolak bersahabat 
dan berkomunikasi 
dengan orang lain 

IVD2e +++ N of rejection 

4 Pendapat tentang Ms      
 Apa kesan pertamamu 

tentang Ms? 
Oh... kesan pertama itu ya.. biasa itu. karena pernah 
dengar waktu mudah itu, keras tidak  mau diganggu. 
Misalnya di Boro itu, ia tidak mau diganggu oleh 
siapapun. Misalnya, br Sm itu harus sampai melawan. 
Lalu saya waktu itu karena dia memang lemah dan 
harus dibantu, maka saya membantunya. Karena dia 
ketika sakit itu, akhirnya hanya bisa menangis, untuk 
meluapkan emosinya. Misalnya kalau berbicara 

Ms takut dan sedih 
karena pengalaman sakit 
yang dideritanya 

IVD2b ++ N of harmavoidance 
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sesuatupun, tidak bisa. Hanya menangis. Lalu sampai 
sekarang itu, saya merasa bahwa dia sudah mulai bisa 
bercerita, meskipun sering hanya mengulang-ulang 
pengalaman di Boro itu. Tetapi akhir-akhir ini, saya 
merasakah cukup kemajuan, karena setiap hari itu 
setiap bruder itu mengungkapkan suasana hati yang 
spontan lewat doa dan renungan bersama. Lalu kalau 
sampai sekarang ya.. yang saya kenal ya seperti itu. 

 Seberapa besar Anda 
melihat kesanmu terhadap 
Ms adalah benar? 

Eh... menurut saya keras yang saya rasakan masih 
mudah sampai sekarang. Kalau sekarang untuk keras 
untuk menguasai orang lain, saya rasa tidak begitu lagi 
lah. Tetapi sekarang misalnya, sekarang kalau jam 9 
malam sampai 10 itu harus menonton metro. Yang lain 
itu harus mengikutinya. Lalu dalam pergaulan itu, 
dengan bruder yang lain, keihatannya kurang cocok. 
Paling-paling dengan Ar saja, karena Ar juga berani. 
Maka dia hanya bisa melihat negatif dan menyindir 
yang lain. Maka kalau tida ada Ar itu dia itu terlihat 
sendiri sekali, tidak bisa berbicara. Susah sekali.. maka 
kalau setiap jam 9, ar dibangunkan supaya ada teman, 
didodok, dibangunkan... hehe 

Ms tidak cocok dengan 
banyak br kecuali hanya 
dengan Ar 

IVD2e +++ N of rejection 

5 Hubungan dengan Ms      
 Bagaimana situasi 

hubunganmu dengan Ms 
selama ini? 

Eh... kalau saya sendiri... pokok e, saya sudah melihat 
bahwa br Ms itu sudah banyak mandiri ya, jadi ya 
sudah tidak banyak urus lagi. Karena misalnya kalau, 
misalnya naik mobil itu ya tidak banyak cerita. Karena 
dia itu sepertinya cerita hanya yang penting-penting 
saja. Sehingga menurut saya, br Ms itu untuk cerita hal 
yang ringan-ringan itu tidak bisa atau tidak mau. 
Memang saya juga memahami bahwa cerita-cerita 
seperti itu misalnya tidak perlu. Misalnya dulu, waktu 
itu saya sebetulnya di rumah, dia sebetulnya melihat 
hal yang negatif saja. Dan saya waktu itu, dia 
mengatakan sesuatu tentang saya padahal saya ada di 
belakang Ar, maka saya langsung tegur. Lalu setelah 

Ms menolak untuk 
bercerita dan berbicara 
dengan sesamanya dan 
hanya melihat yang 
negatif 

IVD2e +++ N of rejection 
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itu sepertinya tidak lagi melihat hal yang negatif. 
Karena sebetulnya, dia itu kalau diwani ni, dia itu 
sebetulnya tidak berani, hehe 

 Bagaimana cara Anda 
menyelesaikan masalah 
yang timbul bersama Ms? 

Eh... kalau saya marah sekali, ya... tetapi saya 
sebetulnya tidak sangat marah, tetapi saya itu harapkan 
supaya ya, kalau mau lihat sesuatu itu ya yang netral.  

    

 Apa yang Anda ketahui 
tentang reaksi yang 
ditunjukkan oleh Ms 
dalam menghadapi 
masalah? 

Eh... waktu itu reaksinya. Dia mengatakan bahwa, saya 
itu tidak pernah bicara. Tetapi memang dia, ya 
melihatnya hanya yang negatif. Tapi yang semua orang 
tahu bahwa dia itu negatif thingking. Tetapi setelah itu, 
saya rasa boleh dikatakan berkurang untuk melihat 
negatif lagi. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi 
mendengar. Kalau dulu ya, cerita tentang yang lain dan 
seterunya. Dan sekarang itu sudah berkurang. Tapi 
kalau dengan orang yang dia cocoki, ya biar berbuat 
senegtif apapun, tak akan diceritakan. Tapi kalau dia 
tidak cocok, ya dibicarakan kepada siapapun. Tapi 
kalau cocok, ya akan berusaha menutupi. Misalnya, 
kejadian Wil, itu dia memang cocok. Jadi tak cerita. 
Tapi kalau cerita orang lain, ya dengan karyawan itu 
loh... 

    

6 Peran sebagai perawat      
 Seberapa jauh 

pemahamanmu tentang 
lansia? 

Sebetulnya, menurut saya harus ada program 
pendampingan lansia, tetapi saya itu merasa kurang 
pantas jadi, ya... tidak ada yang khusus. Apalagi kalau 
tentang pendampingan rohani itu misalnya sekarang 
dengan doa dan ekaristi itu rasanya sudah cukup. 
Tetapi kalau untuk bruder yang sudah sakit parah dan 
tidak sembuh lagi biasanya saya dampingi secara 
rohani. Memang sekarang biasanya saya hanya secara 
keseluruhan membacakan buku-buku tentang 
kerohanian dan hidup rohani agar mereka juga 
memahaminya. Itu saya lakukan secara umum. 
Misalnya setiap jumad itu, saya bacakan buku tentang 
titian hidup supaya mereka paham bahwa orang itu 
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akan mengalami hal yang sama 
 Sejauh manakah Anda 

memahami kebutuhan-
kebutuhan lansia (Ms)? 

Eh..., kalau kebutuhan-kebutuhan saat ini misalnya, dia 
itu tidak butuh apa-apa. Dia itu saat ini misalnya, yang 
fisik ya, tetes mata, baygon. Lalu makan... karena 
untuk lansia, kalau mereka tidak minta, ya saya tidak 
berikan. Jadi kalau tidak minta, saya tidak kasih. 
Memang, saya siapkan di sana, kue-kue, tetapi yang 
lain, kalau tidak ada ya saya tidak berikan. Karena saya 
kan kurang tahu. Jadi prinsipnya kalau tidak nembung 
ya, tidak saya sediakan. Ya, itu. toh kalau makan-
makan, dia itu jarang minta ini atau itu. misalnya kalau 
snack itu dia itu tidak makan, tetapi sia itu sering dapat 
dari bu In. Dan kalau dapat biasanya bagi sama Ar. 
Saya rasa kalau makan, br Ms itu tidak terlalu banyak 
minta ini itu. misalnya, jus itu paling-paling buah. 
Tetapi kalau pepaya, jeruk, pisang itu selalu tiap hari. 

    

 Pekerjaan-pekerjaan apa 
saja yang Anda lakukan 
untu Ms? 

Menurut saya juga tentang pendampingan lansia untuk 
mendengarkan mereka bercerita itu memang perlu 
sekali, karena mereka ingin didengarkan, karena 
mereka ingin menshare-kan, tetapi saya sendiri belum 
pernah saya lakukan. Memang untuk kedepan saya 
ingin melakukan hal itu. untuk sharing pribadi, lalu doa 
malam. Karena sekarang sudah ada doa pagi, siang, 
sore, dan akan saya ajukan untuk malam. Memang 
untuk program olah raga itu belum karena saya rasa 
mereka bisa lakukan sendiri. 

    

 Apa tanggapan atau rekasi 
Ms terhadap 
pelayananmu? 

Kalau tanggapan dia itu biasa. Ya mungkin karena 
sudah kebutuhan... ya, paling dia mengucapkan terima 
kasih. Misalnya saya tanya masih punya baygon tidak? 
Kalau sudah tidak ada, saya kasih. Tapi reaksinya 
biasa. Mungkin merasa itu sudah kebutuhannya. Tetapi 
kalau tidak ada, ya dia omong. Tapi prinsipnya yang 
utama harus ada. Sebetulnya kalau ada buah lengkap, 
pasti semuanya dimakan. Kalau yang lain, ya biasanya 
satu macam, cukup. Kalau dia, semua dimakan. Lalu 
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kebutuhan lain, minum-minum jeruk hangat itu, lalu 
bubur kacang hijau, lalu kalau yang lain ya snack-
snack itu 

 Apakah ada usul, saran 
atau kritik terkait 
pelayananmu? 

Kok kelihatannya tidak pernah itu, usul seperti ini itu. 
apa ya, sepertinya dia itu tidak punya. Termasuk juga 
dalam rapat itu dia itu tidak pernah usul untuk diadakan 
ini atau itu. Pokoknya kalau masalah makan, diaitu asal 
jangan daging sapi. Usul tidak ada  

    

7 Masalah yang diceritakan 
Ms 

     

 Apakah Ms pernah 
bercerita tentang masalah-
masalah yang dihadapi? 

Ah...., tidak pernah itu. tapi mungkin dengan orang lain 
barangkali.  Tidak pernah, termasuk di rumah sakit 
juga tidak ada. Kalau yang lain, ke dokter itu cerita. 
Dia hanya mengatakan ndak ada apa-apa. Jadi hanya 
berdasarkan pemeriksaan. Kalau seperti Ng itu kan 
cerita macam-macam, apa yang dialami. Kalau dia, 
datang, tensi ya sudah 

Ms menolak bercerita 
keadaan dirinya yang 
sakit 

IVD2e +++ N of rejection 

 Jawaban apa yang Anda 
berikan? 

Iya...., kalau tusuk jarum. Itu kan misalnya ditanya 
kalau duduk atau berdiri, ditanya lalu kalau dia jawab 
dan kakinya dikuatkan. Kalau saya melihatnya, hampir 
setiap hari itu kok flu, apalagi kalau hujan. Misalnya 
kalau ke dokter itu meski flu juga tidak pernah cerita. 

    

 Bagaimana tanggapan Ms 
terhadap jawabanmu? 

Ya, ndak.. kalau tentang diri sendiri jarang kok 
mengeluh. Misalnya ke dokter juga tidak pernah cerita. 
Kalau misalnya tidak bisa cerita, ya dia itu terima saja. 

    

8 Pendapat tentang 
komunitas tempat tinggal 
lansia 

     

 Apa pendapat Anda 
tentang situasi hidup di 
komunitas lansia ini? 

Eh.., pendapat saya dalam komunitas lansia ini, saya 
rasakan komunitas ini boleh dikatakan baiklah. Karena 
situasinya misalnya dalam doa bersama, rekreasi 
bersama, makan bersama, saya rasakan berjalan dengan 
baik, kompak dan Eh.., pendapat saya dalam komunitas 
lansia ini, saya rasakan komunitas ini boleh dikatakan 
baiklah. Karena situasinya misalnya dalam 
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doabersama, rekreasi bersama, makan bersama, saya 
rasakan berjalan dengan baik, kompak dan tidak ada 
tekanan-tekanan. Dan mereka umumnya sudah punya 
hobi sendiri, misalnya Ar itu liturgi itu kesibukannya 
itu sepanjang hari. Jadi saya rasakan baik, ya kadang-
kadang ada saling mengganggu, tetapi saya merasa 
tidak begitu mengganggu ketenangan yang lain, itu 
yang saya rasakan. Misalnya juga yang tua dengan 
yang muda, misalnya juga mendoakan mereka. 

 Apakah menurut Anda Ms 
merasa senang berada di 
tampat ini? 

Menurut saya, dia boleh dikatan senang ya. Karena 
mau apa lagi? Karena pertama, fisik sudah tidak kuat 
lagi sementara dia juga sudah punya minat kerja di sini. 
Jadi tidak ada keinginan untuk pindah. Karena boleh 
dikatakan inilah rumah terakhir mereka 

    

9 Usul dan saran      
 Apa usul dan saran Anda 

untuk dilakukan oleh Ms? 
Eh..., kalau saya usul untuk br Ms itu, ubahlah pikiran 
yang negatif menjadi positif, lalu melihat sisi positif 
orang lain, lalu menghargai orang lain karena pasti ada 
hal posistif yang dimiliki orang lain. Seperti itu, kalau 
saya usulkan. 

    

 Apa usul dan saran Anda 
untuk dilakukan oleh 
komunitas? 

Eh.. kalau komunitas itu, saya rasakan usulnya apa ya... 
ya mungkinada kegiatan bersama, mungkin olahraga 
bersama, doa bersama, ya saya rasakan. Memang saya 
akan usul membuat arena fisioterapi untuk treatment, 
sepeda statis, alat untuk mpenguatan otot-otot, 
sehingga tujuan saya kalau ada yang malas berjalan-
jalan itu, orangtua bisa melakukan aktivitas sendiri. 
Ruangan fisioterapi.. 

    

10 Terimakasih atas kerja 
sama dan bantuannya. 
Salam! 

Heee     

 Minatnya? Dia itu berkebun. Boleh dikatakan minatnya menanam 
buah-buahan. Menanam pohon yang bisa menghasilkan 
buah-buahan, karena di sini lahanya sgini apa boleh 
buat, hehehe. Pakai pot. 
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 Aktivitasnya? Kativitasnya rutin ya.. misalnya olahraga berjalan, 
berkebun, membaca koran, mendengarkan radio el 
shinta, lalu doa saya kurang tahu. Tapi kata dia doa 
pribadi malam kurang tahu, tapi jam tiga sore itu rutin, 
adorasi pribadi entah sepuluh atau limabelas menit. 
Rutinnya ya berkebun dan ikuti kegiatan bersama, 
membaca koran, minum, doa. Kalau sore hari setelah 
jam tiga itu hanya jalan-jalan kalau sore hari. Kalau 
nyiram-nyiram itu pagi yang di pot. Sehingga kalau 
mengajak itu harus sudah memberi tahu, untuk 
dadakan itu dia agak susah. Dia itu harus tepat waktu 
eh... misalnya doa sore kurang satu menit aja, protes 
kok 

Ms membaca koran dan 
mendengarkan berita 
yang rutin 

IVA1e + N of understanding 

       
 

Hari/tanggal : Rabu, 01 Juni 2011 
Tempat : Wisma Bernardus, Jl. Sultan Agung 133, Semarang. 
 
Keterangan: 

I : Lansia 

II : Prosiding 

IIIA : Tekanan alfa 

IIIB : Tekanan beta 

IV : Kebutuhan-kebutuhan psikologis 

IVA : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi atau prestise 

IVA1 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat konsonan (a,b,c,d,e) 

IVA2 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat disonan (a,b) 

IVB : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise 

IVB1 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat konsonan (a,b,c) 
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IVB2 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat disonan (a) 

IVC : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama 

IVC1 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVC2 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat disonan (a,b,c) 

IVD : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai 

IVD1 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan 

IVD2 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan (a,b,c) 

+ : Intensitas lemah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas kuat 
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Transkrip Wawancara Teman Subyek 2 
(Permasalahan yang ingin diungkap) 

Juni 2011 

No Pertanyaan   Analisis Kode Intensitas Tema 
       
1 Selamat siang! 

Bagaimana kabarnya? 
Selamat pagi,... 
Baik..., saya agak tuli..., hehe 

    

2 Identitas       
 Apakah saya boleh 

mengenal nama lengkap 
bruder? 

Nama lengkap: Aretas Sukaca, nama baptis; Bernardus. 
Jadi Aretas Sukaca Bernardus 

    

 Dimana dan kapan tempat 
dan tanggal lahir bruder? 

Lahir di Blitar, 22Agustus 1936, usinya sekarang 75 
tahun. 

    

 Bisa ceritakan sedikit 
riwayat pendidikannya? 
 

Oh.., pendidikan. Tahun 1950, SD di Van Lith 
Muntilan. Tahun 1955 masuk postulan, masuk novis 
1957. Lalu profesi jadi usia 21tahun. jadi sampai 
sekarang sudah pestaemas plus... 

    

  
 
Sekolah formalnya? 

SD, SGB tahun 1950-1954, jadi 4 tahun. lalu lulus itu 
masuk ke postulan dan jadi bruder. Lalu setelah itu 
langsung masuk ke SGA selama 2tahun. Lalu melanjut 
ke B1 Jurusan Bahasa Indonesia. Lalu juga mengikuti 
kursus-kursus bahasa Inggris, Pertanian, lalu kursus-
kursus rohani di Roncalli. Lalu kursus calon peimpin, 
lalu kursus pertaniannya jaman rom K. Lalu pernah 
mengajar juga di SGA negeri bahasa Jawa... 

    

 Sudah berapa lama hidup 
membiara? 

Ya itu, sejak 1957 sampai sekarang  ini. Jadi sudah 50 
tahun plus. Pesta emasnya dirayakan di sini. Dulu kali 
lima orang. Dua meninggal, satu keluar dan tinggal 
saya dan bruder Ng. Yang dua Tionghoa dan tiga dari 
jawa. Bruder Ng itu B1 Ilmu Pasti. 

    

3 Berkenalan dengan Ms      
 Sudah berapa lama Oh..., saya kenal itu sejak saya jadi bruder itu. sejak     
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mengenal Ms? masuk Postulan. Dia itu pendidikannya di Jakarta. Jadi 
sejak tahun 1956 itulah baru kenal sebagai Postulan 
bersama. Orangnya serius itu.... 

 Bisa diceritakan proses 
perkenalanannya? 

Oh... sebelumnya sama sekali belum kenal, tetapi 
hanya kerna masuk Postulan bersama, lalu bisa 
mengenalnya. 

    

 Dalam hal apa saja yang 
paling dikenal tentang Ng? 

Oh..., dia itu serius kok. Orangnya agak sulit didekati. 
Dia itu misalnya cara menepati aturan-aturan itu kaku, 
terutama dalam pendampingan novis. Yang kemudian 
ada yang aneh waktu itu, ketika menjabat DP, itu orang 
yang melayat bruder yang meninggal itu dihidangkan 
makan siang.. eh... waktu itu Ng hanya dihidangkan 
makanan kecil. Bahkan Ms itu berkata esok dibalas..., 
kalau Ng meninggal, para pelayatnya jangan diberi 
makan.... hehehe. Jadi caranya menepati aturan itu 
kaku. 
Orangnya pandai,  wong dia B1 matematika. Ya, dalam 
omongannya, tapi kaku. Lalu dia lulusan B1 
Matematika, belajar di Solo. 

Ng sulit didekati dan 
kaku mengatur orang 

IVA1b + N of dominance 

4 Pendapat tentang Ng      
 Apa pendapat tentang Ng Pendapat saya..., orangnya gampang-gampang angel. 

Dengan orang lain, enak guyon, tetapi dengan dia 
angel. Dia dengan Ms itu anti. Dia itu sulit, kalau Ms 
sakit, tak pernah ditengok sejak di Novisiat. 
 

    

 Alasannya apa, kira-kira? Ya... mungkin karena pendidikannya itu, lalu 
meremeh-remehkan orang. Karena dia merasa dia itu 
B1 Matematika, Inggrisnya bagus, sedangkan Ms itu 
ST yang hanya sejajar dengan SMP...jadi menurut 
pandangan saya, dari pembawaannya dia itu egonya 
tinggi dan pintar. 

Ng meremehkan orang 
lain 

IVA2c +++ N of exhibition 

 Contohnya? Misalnya dalam keputusan-keputusan itu, dia itu cepat 
mengambilnya dan tepat. Lalu pernah dipilih sebagai 
DP, wakil provinsial. Tapi kalau ngomong itu kok 
tidak sok nyelekit dan tidak mengenakan semacam 
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itulah... 
 Apa kesan pertamamu 

tentang Ng? 
Waktu itu orangnnya itu serius, memang kurang ramah. 
Sering kalau menyampaikan sesuatu itu pokoknya bisa 
melukai perasaan orang. Karena pandai itu lalu 
menganggap rendah orang lain. Ya misalnya, saya 
lulus SGB, Ms lulus ST, dia itu pandangannya tidak 
membimbing, membopong, tapi menyukur ke..., tidak 
menghidupkan pergaulannya. 

Ng pandai lalu 
menganggap orang lain 
rendah 

IVA2c +++ N of exhibition 

 Seberapa besar Anda 
melihat kesanmu terhadap 
Ng adalah benar? 

Kesan pertama itu tidak ramah, menganggap diri lebih, 
misalnya saya bertanya dia dulu, dia malah 
mengatakan: mag meine tweist.....: jangan menasehati 
saya. Ini kok agak kasar karena merasa dia pandai. 
Ya..., hampir masih seperti ini. Perubahannya sedikit. 
Misalnya kalau diminta acara untuk membawa orang 
lain senang, sampai sekarang perubahannya tidak 
banyak. Membuat orang lain senang dengan acara-
acara, dia tidak pernah mau. 

Ng agak kasar karena 
merasa pandai 

IVA2c +++ N of exhibition 

5 Hubungan dengan Ng      
 Bagaimana situasi 

hubunganmu dengan Ng 
selama ini? 

Saya hampir tidak pernah omong bersama. Tetapi ada 
doa bersama, makan bersama. Tapi rekreasi tidak 
pernah muncul. Padahal punya tempat sendiri. Kalau 
saya bangun pagi, mandi, siapkan minum, siapkan misa 
dan lagu-lagu, koster, hias altar. 
Iya, dia sebagai orang biasa yang tidak peran di situ. 
Dia hanya sebagai teman yang tidak mendukung. 
Nyanyi, tidak, membaca tidak ada suara. 

Ng tidak memberikan 
dukungan dalam hidup 
bersama 

IVB1a + N of autonomy 

 Bagaimana cara Anda 
menyelesaikan masalah 
yang timbul bersama Ng? 

Oh..., tidak pernah mempermasalahkan. Paling-paling 
hanya diam saja. Dulu ada bruder teladan, ada bruder 
sulit, ada komunitas teladan, yaitu kalau setiap bulan 
tidak ada penilaian yang mereka. Ya ngomong tapi 
hanya dalam guyonan... jadi hanya tenang-tenang saja. 

    

 Apa yang Anda ketahui 
tentang reaksi yang 
ditunjukkan oleh Ng dalam 
menghadapi masalah? 

Ya hanya diam saja, jadi sulit dijajagi. Dia hanya 
tenang saja, karena suaranya juga kecil. Jadi kalau doa 
umat, sulit kita jawab karena tak tahu doanya. 
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6 Peran sebagai teman      
 Seberapa jauh 

pemahamanmu tentang 
lansia? 

Ya..., saya sebagai orangtua, dihormati, dimintai 
nasehat, dimanja oleh provinsial, oleh para bruder, 
dimanja oleh Tuhan sendiri untuk hasil karya saya di 
masa muda saya. Saya waktu masih mudah itu bekerja 
keras. Misalnya waktu itu, pagi-pagi buta sudah jam 5 
pagi dari Klaten ke Semarang untuk ambil gaji para 
guru. Lalu waktu itu juga kehujanan ke Jogja untuk 
urusan guru. 

    

 Sejauh manakah Anda 
memahami kebutuhan-
kebutuhan lansia (Ng)? 

Menurut saya, saya ditawari AC tapi saya tidak mau. 
Gaji tiga belas itu terserah untuk bruder, tetapi saya 
tidak mau. Kalau saya butuh lalu saya minta saja. Jadi 
saya sebetulnya mendapat empat juta. Tapi saya 
serahkan saja. 

    

 Pekerjaan-pekerjaan apa 
saja yang Anda lakukan 
sebagai teman untuk Ng? 

Ya... barang-barang kecil misalnya, dia itu kalau 
makan pisang tertalu besar lalu saya bagikan. Atau dia 
itu membawa piring kesulitan ke dapur, lalu saya 
bantu. Lalu mazmur ibadat di kapel saya bantu, lalu 
mazmur tanggapan untuk romo dan bruder. 
Misalnya, saya tiap pagi itu bangun pagi, godok 
wedang lalu buat minum lima gelas, untuk provinsial, 
C, dan juga untuk bruder lainya. Lalu juga 
menyediakan piring dan gelas dan mengganti serbet 
piring, tangan dan mencuci sendiri. 

Ng dibantu oleh Ar 
untuk membawakan 
piring 

IVC2b ++ N of succorance 

 Apa tanggapan atau reaksi 
Ng terhadap pekerjaanmu? 

Ya..., kelihatanya tanggapannya baik, wong dia itu 
ramah. Dia menerima baik apa yang saya lakukan 
untuk dia. “Oh ya baik, terima kasih!”  

Ng menerima baik 
pelayanan teman-
temannya 

IVC2b ++ N of succorance 

 Apakah ada usul, saran 
atau kritik terkait 
keberadaanmu sebagai 
teman? 

Ya...., yang namanya bruder sulit itu tidak lagi saya 
bayangkan. Ya, dulu itu satu kongregasi ada bruder 
sulit 4, satu keluar, dua meninggal, lalu masih satu 
yang dipecat oleh kongregasi. 
ya, bruder Ng itu tiap hari terlambat, ya semacam itu 
komunitas ini yang dapat menjadi baik kalau saya 
sendiri harus lebih ramah terhadap dia. 

Ng seharusnya dapat 
bergaul dengan siapapun 
tanpa memandang pintar 
atau bodoh, 
berpendidikan atau tidak 

IVA2c +++ N of exhibition 
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Orang yang dapat bergaul baik itu, tidak memandang 
bodoh atau pintar, pendidikan tinggi atau tidak.  

7 Masalah yang diceritakan 
Ng 

     

 Apakah Ng pernah 
bercerita tentang masalah-
masalah yang dihadapi? 

Kami tidak berbicara khusus dengan dia, karena 
kesannya dia agak sulit dan keras. Kebanyakan dia itu 
diam saja. Tetapi dia bisa berbicara banyak kalau 
dengan orang lain di luar, misalnya waktu pergi 
mengikuti terapi di rumah sakit, atau juga ketika 
dikunjungi tamu dari luar. 

    

 Jawaban apa yang Anda 
berikan? 

Maka saya juga diam saja, tidak banyak memikirkan 
tentang dia.  

    

 Bagaimana tanggapan Ng 
terhadap jawabanmu? 

Dia biasanya juga diam saja. Karena dia agak tertutup. 
Sehinga kita juga tidak tahu maksudnya 

    

 Apa hobi atau minat Ng? Kalau saya rasakan, Ng itu membaca, menulis, 
menerjemahkan, tetapi akhir-akhir ini dia itu cepat 
lelah. Boleh dikatakan minatnya membaca gitu lah, 
hehe 

Ng membaca, menulis 
dan menerjemahkan 

IVA1e + N of understanding 

 Apa aktivitas rutinnya? Untuk siapa? Oh br Ng itu, jalan-jalan, mandi, entah 
mandi apa? Hanya kadang bermain bandul. Tapi 
banyak di kamar kok dia itu. membaca juga tapi tak 
lama. Doa pribadinya, sore hari jam lima. Lalu ada 
fisioterapi untuk menguatkan otot, dia itu sebenarnya 
butuh terapi sambil cerita dengan orang lain, jadi 
waktunya sampai agak lama. Sejak dulu, dia itu hanya 
ingin cerita atau didengarkan, jadi ya dengan fisioterapi 
itulah di ceritakan kejayaan jaman dulu waktu dia 
menangani pendidikan anak tuna rungu dan 
keponakannya, seperti itu. 

Ng menceritakan 
kejayaannya dulu dan 
keluarganya 

IVA2c + N of exhibition 

8 Pendapat tentang 
komunitas tempat tinggal 
lansia 

     

 Apa pendapat Anda 
tentang situasi hidup di 
komunitas lansia ini? 

Baik, situasinya nyaman dalam hidup bersama di 
tempat ini. 
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 Apakah menurut Anda Ng 
merasa senang berada di 
tampat ini? 

Ya, pasti senang di tempat ini.     

9 Usul dan saran      
 Apa usul dan saran Anda 

untuk dilakukan oleh Ng? 
Harus lebih bersabar. Tidak boleh menjadi kaku. 
Perbahan orang lain itu biasanya lebih sulit, ketimbang 
perubahan diri sendiri. 

    

 Apa usul dan saran Anda 
untuk dilakukan oleh 
komunitas? 

Paling-paling fasilitas yang dapat mendukung kegiatan 
lansia. Seperti fasilitas olahraga dan kerja sesuai 
dengan minat. 

    

10 Terimakasih atas kerja 
sama dan bantuannya. 
Salam! 

Ya, sama-sama romo. Semoga membantu, terima kasih 
juga telah wawancara dengan saya. 

    

       
       
 
 
Jumad, 03 Juni 2011 
Wisma Bernadus, Jl Sultan Agung 133, Semarang 
Keterangan: 

I : Lansia 

II : Prosiding 

IIIA : Tekanan alfa 

IIIB : Tekanan beta 

IV : Kebutuhan-kebutuhan psikologis 

IVA : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi atau prestise 

IVA1 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat konsonan (a,b,c,d,e) 

IVA2 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat disonan (a,b) 

IVB : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise 
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IVB1 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVB2 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat disonan (a) 

IVC : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama 

IVC1 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVC2 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat disonan (a,b,c) 

IVD : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai 

IVD1 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan 

IVD2 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan (a,b,c) 

+ : Intensitas lemah  

++ : Intensitas sedang  

+++ : Intensitas kuat  
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Transkrip Wawancara Teman Subyek 3 
(Permasalahan yang ingin diungkap) 

Juni 2011 

No Pertanyaan   Analisis Kode Intensitas Tema 
       
1 Selamat sore! 

Bagaimana kabarnya? 
Selamat sore! 
Cukup baik, romo. 

    

2 Identitas       
 Apakah saya boleh 

mengenal nama lengkap 
romo? 

Udya Susanto, (Us)      

 Dimana dan kapan tempat 
dan tanggal lahir romo? 

Asal dari Wedi, Klaten (ibu), Ayah saya dari Jogja. 
Ambarawa menjadi tempat belajar. Tetapi setelah 
tamat Sd langsung ke Wedi dan masuk ke Seminari 
Petrus Kanisius, Magelang. 

    

 Bisa ceritakan sedikit 
riwayat pendidikannya? 

SMP-SMA Seminarai Mertoyudan, lulus tahun 1960. 
Lalu melamar ke Girisonta serikat Jesus 

    

 Sudah berapa lama hidup 
membiara? 

Tahun lalu 2010, sudah 50 tahun hidup membiara. 
Tahbis 1991 maka tahun ini saya 40 tahun membiara.  

    

 Sejak kapan di komunitas 
para lansia (Emaus) ini? 

Tahun 1994 stroke, tahun 1999 stroke lagi maka mulai 
saat itu saya minta tinggal di Girisonta untuk berobat 
ke Elisabeth. Mula-mula tinggal di Novisiat, tapi 
karena romo yang urusi lansia makin lemah dan 
meninggal maka tahun 2004, saya pindah ke sini untuk 
dampingi lansia. 

    

3 Berkenalan dengan Wd Waktu itu adiknya romo Widya sudah tinggal di sini 
dan romo Wd setia mendampingi adiknya. Setelah 
adiknya pindah ke sini. 
Sudah lama, kami tahu secara nama, tetapi tidak 
mendalam karena dia banyak tugas di luar dan pelosok. 
Baru kenal sungguh ketika ada di sini. 

Wd mendampingi 
adiknya yang sakit 

IVC1c ++ N of nurturance 

 Sudah berapa lama Secara mendalam, sejak tahun 2004 ketika saya masuk     
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mengenal Wd? di sini, Emaus 
 Bisa diceritakan proses 

perkenalanannya? 
Proses perkenalan secara pribadi terjadi ketika saya 
mendampingi adiknya di Emaus, sebelumnya saya juga 
pernah melihatnya sebagai orang saleh dan mudah 
dikenal. Jadi sejak di Girisonta memang banyak 
bertemu. 

    

 Dalam hal apa saja yang 
paling dikenal tentang 
Wd? 

Kerohaniannya. Dia sangat tertib menjalankan doa 
ofisi, mesti sulit membaca. Juga bekerja untuk serikat 
untuk menerjemahkan tulisan-tulisan bahasa Belanda 
ke dalam bahasa Indoenesia juga dari bahasa 
Inggrisnya juga ke Indonesia. Dia bekerja sehabis-
habisnya untuk Serikat, menjalankan petunjuk dan cara 
hidup Serikat., Juga yang terkenal ialah daya ingatnya. 
Orang-orang jaman dulu selalu diingatnya bahkan agak 
merepotnya kalau diminta cerita, ia selalu cerita 
dengan bangga dan sangat detail sampai tidak mampu 
lagi membedakan mana yang penting dan mana yang 
tidak apa yang pernah dilaluinya. Dia dekat dengan 
adiknya, jadi dia pesan makamnya dekat dengan 
adiknya, supaya dekat kalau keluarga mau nyekar. 

Wd selalu bercerita 
dengan bangga segala 
detail atas semua hal 
yang pernah dialaminya 

IVA2b + N of exhibition 

4 Pendapat tentang Wd      
 Apa kesan pertamamu 

tentang Wd? 
Kepribadiannya kami sungguh tahu, orangnya saleh 
dan sederhana, orang saleh dan tekun melaksanakan 
tugas-tugas pastoral dan dia sangat serius menjalankan 
tugas dan menghadapi masalah. Kejujuran dan 
keterbukaannya, maksud baiknya mengesankan dan 
sangat membangun. 

Wd setia menjalani 
aturan hidup bersama 

IVC2a + N of abasement 

 Seberapa besar Anda 
melihat kesanmu terhadap 
Wd adalah benar? 

Ya semua yang dia inginkan selalu dengan ijin. Begitu 
banyak ijin. Kalau ada tamu membawa oleh-oleh, dia 
ijin untuk memberikan kepada tamu/ minta ijin untuk 
menempati kamar bruser yang meninggal untuk lebih 
dekat ke refter, portal, dia sangat dihargai oleh umat 
karena ketulusannya. Sampai saat inipun, dia masih 
ingin melayani pengakuan dan macam-macam, tetapi 
menurut pertimbangan para romo apa yang 

Wd masih ingin 
melayani orang dalam 
doa dan sakramen 

IVC1c +++ N of nurturance 
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diberikannya sangat sederhana, ketinggalan jaman, tapi 
umat melihat kesalehannya, meski kotbahnya kurang 
menarik dan boleh dikatakan kuno, tetapi umat lebih 
menilai kesungguhannya, dari pada romo mudah 
banyak membuat orang ketawa, tetapi kurang 
kesaksiannya. Jadi dalam hal ijin itu sangat tertib, 
sebab itu menurut pedoman serikat ia hayati sungguh-
sungguh. Stipendium menyerahkan tanpa dibuka, romo 
minister pun terkesan dengan ini. 

 Apa hobi atau minat Wd? Kegiatan-kegiatan rekreatif itu yang baru itu dia begitu 
tekun. Sekarang sering main kartu dengan romo-romo, 
rm K, bapak Kardinal. Misalnya di rumah sakit 
Elisabeth kami sempat goda dia untuk bermain kartu, 
tetapi dia begitu polos menanggapi. Tapi dia juga 
sungguh suka membantu, melayani. Apapun yang baik, 
dia menunjukkan seola-ola itu hobinya. Pendengaran 
sudah kurang mendukung, tatapi ingin sekali 
berkomunikasi. Dan itu mungkin salibnya, karena ia 
ingin mendengarkan kotbah, tetapi kurang bisa 
mendengarnya. 

 
Wd mengisi waktu 
senggang dengan 
bermain kartu dengan 
rekan-rekannya 
 
 
Wd suka membantu dan 
melayani 

 
IVB1b 

 
 
 
 
 

IVC1c 

 
+ 
 
 
 
 
 

++ 

 
N of playminth 
 
 
 
 
 
N of nurturance 

 Apa aktivitas rutin Wd saat 
ini?                                        

Banyak di kamar sekarang, karena sedang dalam 
penyembuhan karena sakit itu. sebelumnya banyak 
melakukan kunjungan dengan diantar dengan mobil. 
Dia bahkan mengunjungi sampai ke pelosok-pelosok, 
dan memang agak kecewa karena sudah banyak yang 
tidak kenal dia. Di kamar ia membaca, 
menterjemahkan, menulis. Jadi cukup tekun, dengan 
segala keterbatasan ia mengatasinya dan tidak bisa 
nganggur dan sangat disiplin, menjalani diet. Banyak di 
kamar sekarang, karena sedang dalam penyembuhan 
karena sakit itu. sebelumnya banyak melakukan 
kunjungan dengan diantar dengan mobil. Ia 
kelihatannya berlebihan, begitu hati-hati menjalani 
aturan, serikat atau Gereja 

Wd membaca, menulis 
dan menerjemahkan 
 
 
 
 
 
 
Wd tekun menjalani diet 
dan terapi 

IVA1e 
 
 
 
 
 
 
 

IVD2a 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

N of understanding 
 
 
 
 
 
 
 
N of harmavoidance 

5 Hubungan dengan Wd      
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 Bagaimana situasi 
hubunganmu dengan Wd 
selama ini? 

Oh, baik. Karena ia termasuk bukan orang sulit. Kalau 
dengan orang sulit saya agak susah juga. tetapi dia baik 
jadi tidak kesulitan dengan dia. Hanya kesulitannya, 
dia sudah kurang menangkap dengan baik lagi 
pembicaraan. Dia juga tidak sakit hati kalau tidak 
diberitahukan atau diperdengarkan sesuatu dari 
pembicaraan kita. 

    

 Bagaimana cara Anda 
menyelesaikan masalah 
yang timbul bersama Wd? 

Yang jelas dia, itu tidak menunjukkan kemarahan. 
Paling dia mengeluh pada waktu rapat mengungkapkan 
keinginannya. Saya tidak pernah melihat dia sungguh-
sungguh marah. Jalan keluarnya, karena dia hanya bisa 
mendengar dengan telinga kiri, maka kita harus 
mendekat ke telinganya. Tetapi dia juga tahu diri, maka 
sibuk dengan tugasnya dan bisa lebih berkonsentrasi. 

    

 Apa yang Anda ketahui 
tentang reaksi yang 
ditunjukkan oleh Wd 
dalam menghadapi 
masalah? 

Dia biasanya tanya lagi seperti apa, tidak langsung 
marah. Dia selalu tahu diri begitu. Saya mengira, yang 
membuat dia bangga, percaya diri dan tidak minder itu, 
karena dia menyadari bahwa hidupnya yang demikian 
panjang itu kaya dengan pelayanan dimana-mana. 
Seperti dalam mazmur dimana dia mengatakan 
pelayanan atau perutusannya melalui pulau-pulau. Itu 
sering disebut-sebut, pelayanan di Sumatera, Sumba 
dan pelosok-pelosok, paroki-paroki desa. 

Wd bangga dan percaya 
diri dengan usianya yang 
demikian panjang dan 
pelayanannya 

IVA2b + N of exhibition 

6 Peran sebagai teman      
 Seberapa jauh 

pemahamanmu tentang 
lansia? 

Oh, itu suatu rahmat bagi saya karena cukup berumur 
dan umur itu sebagai rahmat yang harus disyukuri juga 
kalau itu termasuk suatu penderitaan adan sakit. 

    

 Sejauh manakah Anda 
memahami kebutuhan-
kebutuhan lansia (Wd)? 

Kebutuhan yang jasmani tidak ada, karena 
kelihatannya dia tidak banyak menuntut. Kebutuhan 
perhatian biasanya dia menikmati dari umat yang dulu 
dilayani. Jadi dia tidak mendambakan perhatian seperti 
orang kurang perhatian. Hiburan dia senang kalau 
dilibatkan ke sana ke mari. 

    

 Pekerjaan-pekerjaan apa 
saja yang Anda lakukan 

Saya tidak banyak melakukan apa-apa yang khusus 
untuk dia. Kadang-kadang kalau habis rapat, karena dia 
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sebagai teman untuk Wd? kurang mendengar lalu saya terangkan ke telinganya 
baru dia ketawa kemudian. Dia tidak banyak 
menunjukkan kebutuhannya. Dia mencoba mengurus 
diri sendiri tanpa menganggu banyak orang. 

 Apa tanggapan atau reaksi 
Wd terhadap 
pekerjaanmu? 

Dia senang, terima kasih, dia sangat suka dengan 
menghargai. 

    

 Apakah ada usul, saran 
atau kritik terkait 
keberadaanmu sebagai 
teman? 

Belum terpikirkan....     

7 Masalah yang diceritakan 
Wd 

     

 Apakah Wd pernah 
bercerita tentang masalah-
masalah yang dihadapi? 

Kalau ditanya ya cerita. Tetapi biasanya cerita dari 
ujung samapai ujung. Tapi komunikasi bisa cerita ini, 
itu. Kalau pengalaman pribadi biasanya minta waktu 
untuk berbicara berdua, di kamar. Untuk mengatakan 
hal-hal yang merisaukan, seperti kehilangan sesuatu, 
atau curiga dengan orang ini, itu atau suara ini, itu.. 
Meski ada masalah, selalu dipertimbangkan dengan 
kami, lalu mencurigai diri sendiri. 

Wd risau atau curiga 
dengan orang lain yang 
mengambil barangnya 

IVB2a ++ N of defendance 

 Jawaban apa yang Anda 
berikan? 

Karena dia usul supaya dipertimbangkan dan 
dibicarakan, maka saya dukung, tetapi saya tidak 
langsung katakan kepada karyawan. Biasanya saya 
cenderung untuk ya, tetapi kelanjutannya, saya hati-
hati kalau menyangkut orang lain. 

    

 Bagaimana tanggapan Wd 
terhadap jawabanmu? 

Dia agak hati-hati dan kadang menyalahkan dirinya 
sendiri. Dan karyawan di sini umumnya baik dan jujur. 

    

8 Pendapat tentang 
komunitas tempat tinggal 
lansia 

     

 Apa pendapat Anda 
tentang situasi hidup di 
komunitas lansia ini? 

Ya umumnya komunitas ini menyenangkan karena bisa 
berbicara dengan bebas dan masing-masing tidak 
sangat tertekan, masing-masing menerima. Sekarang 
ada romo S dan romo K yang Belanda dan mereka 

Wd mentaati petunjuk 
dokter dan terapis 

IVC2a + N of abasement 
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menyesuaikan diri. Kalau romo K agak khas, karena 
kalau berbicara sangat superlatif. 
Dan Emau ini cukup ideal karena rasanya bisa 
mengikuti semua kegiatan di Emaus ini dengan baik, 
termasuk misa, termasuk bapak Kardinal itu semuanya 
selalu ditulis dan dibaca. 

 Apakah menurut Anda Wd 
merasa senang berada di 
tampat ini? 

Ya..., yang paling cocok di sini. Dia tahu diri juga, dia 
senang di sini, menerima tamu dan melayani. Dia itu 
tekun sekali untuk orang yang setua itu. mengikuti 
petunjuk dokter, fisioteraphy mobil dua kali seminggu, 
tetapi dia merasa dari dokter dan berharap bisa sembuh. 
Dia masih mobil kemana-mana, terutama kalau ada 
tamu. Kadang dengan berat hati, tetapi ia 
mempertimbangkannya. Misalnya orang yang datang 
jauh itu, dijamu juga makan apalagi kalau datang 
banyak sampai empat lima orang. Kadang dia kelihatan 
merasa malu, tetapi dia melakukannya, menunjukkan 
perasaannya yang saleh itu. 

    

9 Usul dan saran      
 Apa usul dan saran Anda 

untuk dilakukan oleh Wd? 
Dia memang sudah cukup nyaman dengan dirinya. Dia 
tahu dirinya. Saya tahu kesungguhan dan 
ketekunannya, dan saya kira romo pantas menjadi 
teladan dan contoh untuk yang muda-muda. Kesetiaan 
pada tugas dan panggilan 

    

 Apa usul dan saran Anda 
untuk dilakukan oleh 
komunitas? 

Ya dulu dibicarakan, tetapi tidak jalan. Supaya ada 
acara rutin agar sebulan sekali keluar makan di luar. 
tetapi dengan situasi ini, kurang bisa berjalan karena 
kondisi setiap lansia sudah berbeda. Dulu masih bisa 
berjalan keliling-keliling tempat-tempat wisata dan 
makan siang di suatu tempat. Tetapi sekarang empat 
orang sudah kurang bisa berjalan. Jadi ini nggak jalan. 
Mereka ingin rekreasi bersama tetapi ini tidak berjalan 
lalu lupa. 

    

10 Terimakasih atas kerja 
sama dan bantuannya! 

Baik, romo. Sama-sama. Romo Wd memang... jarang 
ada orang seperti itu. sederhana, terbuka dan saleh. 
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Sabtu, 04 Juni 2011 
Wisma Emaus, Jl. Soekarno Hatta, Karangjati – Ungaran 
Keterangan: 

I : Lansia 

II : Prosiding 

IIIA : Tekanan alfa 

IIIB : Tekanan beta 

IV : Kebutuhan-kebutuhan psikologis 

IVA : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi atau prestise 

IVA1 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat konsonan (a,b,c,d,e) 

IVA2 : Kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang bersifat disonan (a,b) 

IVB : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise 

IVB1 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVB2 : Kebutuhan untuk mempertahankan status atau prestise yang bersifat disonan (a) 

IVC : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama 

IVC1 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat konsonan (a,b,c) 

IVC2 : Kebutuhan untuk berafiliasi dan bekerja sama yang bersifat disonan (a,b,c) 

IVD : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai 

IVD1 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan 

IVD2 : Kebutuhan untuk menolak atau menentang yang tidak disukai yang bersifat konsonan (a,b,c) 

+ : Intensitas lemah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas kuat 
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