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MENARUH ASA 
UNTUK PENDIDIKAN
Pandemi Covid-19 hingga kini masih 

dirasakan dampaknya di banyak 
sektor kehidupan. Sektor pendidikan 

menjadi salah satu yang dihantam cukup 
telak oleh pandemi. Komisi Pendidikan 
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 
melakukan kajian terhadap 250 sekolah 
Katolik yang ada di lima provinsi Gerejawi; 
Sumatera, Kalimantan, MAM, Papua, dan 
Nusra. Hasilnya, dari 250 sekolah tersebut, 
hanya 17 sekolah (8%) yang masih mampu 
membiayai operasionalnya.

Data ini masih menambahkan “wajah 
muram” sebab saat pandemi berada di 

puncak tahun didapat hanya sebanyak 
66 sekolah (29%) yang mampu membiayai 
operasionalnya. Ini pun apabila ada 
didukungan dari yayasan dan BP3. Yang 
lebih miris, ada 140 sekolah (63%) tidak 
mampu mendanai operasional sekolahnya. 

Tantangan pada sektor pendidikan 
memang cukup berat, selama pandemi. 
Siswa belajar di rumah sebab harus menjaga 
jarak. Belum lagi, kegiatan belajar mengajar 
memerlukan biaya untuk ketersediaan 
jaringan internet, sesuatu yang kadang susah 
didapat di daerah. Di situasi pandemi juga, 
ada sekitar 13% orang tua siswa yang merasa 

Fasilitas kesehatan yang memadai di sekolah serta penerapan 
protokol kesehatan menjadi penentu dalam melawan 
penyebaran Covid-19. Foto: Dok. Caritas Indonesia 
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tidak mampu lagi membayar uang sekolah 
anak-anak mereka. Sedangkan sebanyak 66% 
lainnya tidak mampu membiayai pendidikan 
anak-anaknya dan meminta dibebaskan dari 
beban biaya sekolah.

Bantuan Guru Honorer
Sebagai respon atas situasi ini, Caritas 

Indonesia bersama Komisi PSE dan Komisi 
Pendidikan KWI menggulirkan program 
bantuan Pendidikan untuk sekolah-sekolah 
di lima provinsi Gerejawi. Sejauh ini, 
program telah berjalan mulai bulan Juli 2020 
– Desember 2021. 

Bantuan ini diantaranya memberi bantuan 
biaya hidup bagi guru-guru honor di sekolah 
Katolik maupun sekolah non- Katolik. Dengan 
bantuan ini, diharapkan kesejahteraan para 
guru honorer terjamin. Sejak tahun 2020 
hingga 2021, total keseluruhan guru yang 
dibantu adalah 3.297 staf/guru honorer 
dengan jumlah dana tersalur adalah sebesar 
Rp3,276,970,000,00. Data ini juga termasuk 
pemberian bantuan kepada tiga sekolah 
muslim (22 penerima) dan sembilan sekolah 
negeri (16 penerima). 

Di Papua, tepatnya di Kota Nabire 
sudah diimplementasikan bantuan untuk 

pengembangan perangkat pustaka digital 
dengan besaran bantuan Rp350.000.000,00. 
Bantuan ini diberikan mengingat 
perpustakaan adalah bagian penting dari 
pendidikan di sekolah. Dengan digitasisasi 
sebagian fasilitas perpustakaan, maka 
diharapkan dapat membantu peningkatan 
kualitas belajar siswa di sekolah. 

Selanjutnya, bantuan juga diberikan 
untuk mendukung implementasi protokol 
kesehatan dan penyediaan fasilitas Kesehatan 
di sekolah. Agar lingkungan sekolah menjadi 
tempat yang aman untuk proses belajar 
mengajar selama pandemi, maka penting 
untuk mengikuti anjuran atau pedoman 
dalam kegiatan belajar di sekolah. 

Bantuan pengadaan fasilitas kesehatan 
ini dilaksanakan dalam tiga periode. Untuk 
periode pertama telah disalurkan bantuan 
sebesar Rp215.663.000,00 kepada 39 sekolah di 
10 keuskupan. Pada periode kedua disalurkan 
dana sebesar Rp124.750.000,00 kepada 19 
sekolah di sembilan keuskupan. Sedangkan 
pada periode ketiga telah disalurkan dana 
sebesar Rp104.040.000,00 ke 19 sekolah di 
enam keuskupan.

Di masa pandemi, beberapa sekolah juga 
memerlukan perbaikan fasilitas-fasilitas 

Fasilitas kesehatan di sekolah untuk mencegah 
penyebaran Covid-19 selama proses belajar mengajar. 

Foto: Dok. Caritas Indonesia
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Pembelajaran Protokol Kesehatan kepada para murid SD. 
Foto: Dok. Caritas Indonesia

yang ada. Namun, dikarenakan masa 
sulit ini, mereka tidak mampu memenuhi 
kebutuhan ini. Maka bantuan juga diberikan 
bagi beberapa sekolah yang mendesak 
untuk dilakukan perbaikan atas fasilitas 
pendidikan yang mereka miliki. Anggaran 
pada bantuan ini sejauh ini sudah disalurkan 
bantuan sebesar Rp500.000.000,00. 

Rencana ke Depan
Bantuan biaya hidup bagi guru honorer 

dan alat bantu kesehatan sangat membantu 
ketahanan sekolah dalam melanjutkan 
proses pembelajaran dimasa pandemi. 
Disadari, bantuan ini adalah wujud 
“kehadiran” wajah Gereja yang peduli pada 
pendidikan. Bantuan ini untuk mendorong 
para pelaku pendidikan untuk tergerak 
mewujudkan soliditas dan rasa solidaritas 
antar sekolah. 

Selaras dengan program ini, pemerintah 
juga menyalurkan bantuan kepada guru-
staf honorer di berbagai sekolah di Indonesia 
lewat bantuan tunai, Biaya Operasional 
Sekolah, dan pengangkatan guru honor. 

Ke depan, Komisi PSE, Komisi Pendidikan 
KWI, dan Caritas Indonesia akan 

memanfaatkan sisa dana yang masih 
tersisa untuk program tahap II yang akan 
disalurkan pada tahun 2022. Intensi sebagai 
berikut adalah melanjutkan bantuan 
untuk guru honor; menyalurkan bantuan 
untuk ketahanan kesehatan dalam proses 
pembelajaran offline. Bantuan juga akan 
menyasar peningkatan kemampuan guru 
di sekolah atau yayasan dalam penggunaan 
teknologi informasi yang bermanfaat 
dalam pembelajaran online. Selanjutnya 
bantuan akan menyasar sekolah-sekolah 
percontohan yang dipilih untuk menjadi 
role model bagi sekolah-sekolah lain.

Lokasi prioritas penyaluran bantuan ini 
akan lebih fokus di sekolah-sekolah yang 
dalam awal tahun 2022 mengalami kondisi 
ekonomi terpuruk yakni di Nias, Agats, 
Sibolga, Mentawai, Kupang, Sumba. Prinsip 
pemberian bantuan selain karitatif tetap 
mengedepankan wujud kehadiran Wajah 
Gereja yang murah hati namun tetap 
edukatif dan formatif. (fs, aes, mdk) 
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Bantuan obat-obatan bagi masyarkaat di Desa Balai 
Pinang. Foto: Dok. Caritas Keuskupan Ketapang

Sungai Kualan Hilir di Simpang Hulu, 
Ketapang selama ini telah menjadi 
penghidupan warga sekitar. Namun, 

sungai yang terlihat indah, pada saat 
tertentu dapat menjadi juga ancaman bagi 
masyarakat yang tinggal di bantaran. 

Banjir merupakan ancaman yang sering 
tak dapat dihindari. Apalagi di musim hujan, 
sungai yang sebelumnya kecil bisa menjadi 
air bah yang dapat menerjang apa saja. 

Kesadaran inilah yang mendorong Caritas 
Keuskupan Ketapang untuk mengadakan 
sosialisasi persiapan tanggap darurat di 
empat kampung yang terletak di Bantaran 
Sungai Kualan, pada Selasa 21 Desember 
2021. Wilayah ini masuk dalam wilayah 
pastoral Paroki St. Yosef Simpang Hulu.

Di tempat ini, tim Pengurangan Resiko 
Bencana (PRB) Caritas Keuskupan Ketapang 
berkerja sama dengan paroki setempat 

dan tenaga kesehatan serta  Staf Caritas 
Keuskupan Ketapang mengingatkan kepada 
warga bagaimana bersikap saat situasi 
bencana. Masyarakat dilatih untuk bertahan 
dan melakukan evakuasi bila didapatkan 
situasi banjir menggenangi lantai rumah.

 Pada kesempatan ini, tim juga membagikan 
obat-obatan kepada 150 warga. Bantuan ini 
terutama diberikan untuk para lansia dan 
difabel. 

“Bapak ibu, obat seperti alergi, nyeri, dan 
flu batuk ini bisa buat stok jika dibutuhkan 
diminum ya? Apalagi saat banjir mudah 
demam karena dingin, mudah alergi kulit 
karena air kotor dan lain-lain,” ujar Dadum, 
salah satu tenaga kesehatan yang terlibat.

Sementara itu, sebagai respon atas situasi 
pandemi Covid-19, Pastor Paroki Santo Yosef 
Pst. Indra Lamboy, Pr. juga menggerakan 
Orang Muda Katolik untuk sosialisasi. Di 

DARI PAROKI MENUJU 
MASYARAKAT TANGGUH 
BENCANA
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Pembagian poster Covid-19 di Paroki St Yosef.
Foto: Dok. Caritas Keuskupan Ketapang

antaranya, OMK mengedarkan 400 poster 
adaptasi new normal Covid-19 kepada umat. 
Kegiatan ini dilakukan setelah Misa di gereja-
gereja di Paroki St. Yosef. Di pusat paroki, 
OMK mendirikan banner di depan Gereja 
sebagai usaha sosialisasi tentang Covid-19. 
Penyebaran poster juga dilanjutkan ke RT-
RT. 

“Pasti kita bantu, ini pekerjaan Gereja 
juga,” ujar Pastor Indra.

Paroki Sadar Bencana
Kesadaran PRB juga dapat dilakukan 

melalui kelembagaan Gereja. Selama ini, 
Pastor Indra rutin menanamkan kesadaran 
akan bencana kepada umat dan masyarakat 
yang ia jumpai selama turun ke stasi-stasi di 
wilayah parokinya.

Diakui, rencana aksi PRB di desa-desa tidak 
efektif karena beberapa anggota yang tidak 
aktif. Namun, masih ada warga yang punya 
hati mau terlibat aktif menghidupkan PRB.

“Menjalankan rencana aksi PRB di desa 
ini adalah tanggungjawab kita semua tanpa 
kecuali,” tutur Pastor Indra.

Pastor Indra menuturkan, paroki siap 
menjadi pusat komando pelayanan 
kemanusiaan ketika terjadi situasi tanggap 
darurat bencana. Segala dukungan Caritas 
Keuskupan Ketapang terhadap kegiatan 
PRB diserahkan kepada PSE Paroki St. Yosef. 

Sejauh ini ada bantuan berupa 10 buah 
baju pelampung, satu unit mesin evakuasi 
jalan air, dan sejumlah bantuan lain terkait 
tanggap bencana. Warga bantaran sungai 
menjadi semakin sadar atas situasi bencana 
yang mungkin terjadi. Dengan ini mereka 
disiapkan untuk menghadapi ancaman itu.

Ajak Mahasiswa
Kesadaran PRB juga ditularkan kepada 

mahasiswa. Staf Caritas Keuskupan Ketapang, 
Yohanes Budin berharap mahasiswa asal 
Desa Balai Pinang seusai melaksanakan 
studinya, sebaiknya mengabdikan diri di 
desa asal mereka. Hal ini untuk membantu 
perkembangan pembangunan desa.

Di antara mereka ada Wendi dan Lita 
Hartina yang ikut bergabung dalam kegiatan 
PRB. Lita, lulusan Sarjana Pendidikan 
lulusan Universitas Sanata Darma ini adalah 
pengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Simpang Hulu (SMAN 1 SPH). 

“Memang susah mencari anak muda untuk 
berkegiatan seperti ini, saya mau ikut di prb 
ini karena prihatin dengan kondisi alam di 
Bukit Pandong yang merosot. Pandong rusak 
air bersih tidak ada lagi,” ujar Lita. (pp, aes, 
mdk)
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Hanya butuh 4 jam perjalanan 
dengan kendaraan roda 4 dari 
kantor Caritas Indonesia untuk 

tiba di pusat Kecamatan Sumur, Kabupaten 
Pandeglang, Provinsi Banten. 

Di kecamatan tersebut, pada tahun 2020 
– 2021, Caritas Keuskupan Bogor, dalam 
koordinasi dengan Caritas Indonesia dan 
didukung oleh Caritas Jerman, mendampingi 
warga di 7 desa menjalankan program Desa 
Tangguh Bencana (Destana) dan Keluarga 
Tangguh Bencana (Katana). 

Kunjungan lapangan Caritas Indonesia 
dan Caritas Jerman pada 19-21 Januari 
2022 kemarin di wilayah itu adalah untuk 
mengetahui secara langsung manfaat 
program dan harapan yang muncul dari 
para penerima manfaat pemerintah dalam 
Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Tumbuhnya Kesadaran
Warga merasakan manfaat besar dari 

program tersebut, bahkan secara terbuka 
bersyukur atas kehadiran Caritas di desa 
mereka. 

“Alhamdulillah, ada Caritas! Kita jadi ngerti 
mesti gimana. Bukan hanya menyiapkan tas 
siaga, tapi juga tau cara selamatkan anggota 
keluarga,” ungkap Anih seorang penerima 
manfaat di Desa Kertajaya. 

Selain menerima bantuan emergency kit, Ani 
bersama keluarganya juga telah membuat 
denah rumah dan menata perabotan sesuai 
panduan kesiapsiagaan yang diberikan oleh 
Caritas Bogor. 

Kesadaran pada pentingnya kesiapsiagaan 
di tingkat keluarga tak lepas dari peran para 
penyuluh Destana yang bergerak dari rumah 
ke rumah di desanya masing-masing. Siti 

CATATAN DARI 
SUMUR, PANDEGLANG

Keluarga Anih, Desa Kertajaya menerima dengan hangat 
kehadiran Caritas.. Foto: Albert/Caritas Indonesia
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Saroh, seorang kader Posyandu mengatakan 
bahwa justru dari Caritas ia mengetahui 
adanya program itu. 

“Saya baru ikut dan ngerti Katana dari 
Caritas. Sebelumnya ngga ada,” demikian 
ungkapnya sambil menekankan bahwa 
pengetahuan yang ia terima sangat 
menyadarkan perlunya kesiapsiagaan. 

Siti mengatakan bahwa, bersama sesama 
anggota forum PRB di desanya, ia terus 
menjaga komunikasi untuk menjaga 
kesiapsiagaan di tiap keluarga. 

Bagian dari Destana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) meluncurkan pertama kali program 
Katana pada 2-3 Desember 2019 di Pasie 
Jantang, Aceh Besar. Dalam catatan BNPB, 
sebanyak 204 juta penduduk atau 51 juta 
keluarga Indonesia tinggal di daerah yang 
rawan bencana. Karena itu, penguatan 
kapasitas desa agar tangguh terhadap 
bencana, perlu ditingkatkan.

Kepedulian Caritas pada Pengurangan 
Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) 
juga diakui oleh Cece Sutarya dan Agus 
Aspuri, dua aparatur Desa Cigorondong yang 
ditemui di kantor desa.

“Destana itu luar biasa dan masyarakat 
paham manfaatnya. Terbukti kemarin pas 
kejadian gempa 14 Januari, orang-orang bisa 
menyelamatkan diri,” kata Cece.

Senada dengan Cece, Agus mengatakan 
bahwa kegembiraan warga bukan karena 
adanya bantuan emergency kit semata 
melainkan pada pengetahuan kesiapsiagaan 
yang tumbuh di level keluarga.

“Jelas ada bedanya, sebelum dan sesudah 
Caritas ada di sini. Warga jadi paham perlunya 
waspada dan ngerti apa itu Destana dan 
Katana,” tambah Agus. 

Sebagai unit terkecil di masyarakat dalam 
penanggulangan bencana, Katana adalah 
fondasi penting bergeraknya Destana. Namun 
demikian, pelaksanaan Destana juga menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah setempat, 
sebagaimana tertuang dalam Permendagri 
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimum Sub-Urusan Bencana.

Pentingnya Kemitraan
Kurangi risiko, selamatkan nyawa, dan 

bangun kembali komunitas, adalah poin kedua 
kerangka kerja strategis Konfederasi Caritas 
Internationalis 2019 – 2023. Sebagai Caritas 
nasional, Caritas Indonesia tetap komitmen 

Staf Caritas Indonesia dan Caritas Jerman bersama apatur Desa 
Cigorondong. Caritas.. Foto: Albert/Caritas Indonesia
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REDAKSIONAL

pada upaya-upaya kemitraan 
yang saling membangun untuk 
kebaikan bersama (bonum 
commune).  

Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten 
Pandeglang sangat mengapresiasi 
kehadiran dan keterlibatan 
Caritas di wilayah kerjanya. 
Saat bertemu di kantornya pada 
21 Januari 2022, Kepala Seksi 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
BPBD Pandeglang, Usep Sugih, 
menyatakan hal tersebut secara 
langsung. 

“Caritas itu perhatiannya rutin, 
jadi pelaporannya kami teruskan 
ke tingkat provinsi, bahkan 
sampai pada presiden,” kata Usep. 

Diakuinya bahwa peran Caritas 
sangat besar dalam mendukung 
pertahanan negara, terutama 
dalam upaya penyelamatan 
warga dari risiko bencana 
melalui program-program 
penguatan kapasitas masyarakat, 
pengurangan risiko bencana dan 
menggerakkan Destana serta 
Katana di desa-desa.

“Caritas sudah menjadi keluarga 
di sini dan tidak ada masalah 
soal perbedaan keyakinan,” 
tambahnya.  

Harapan Keberlanjutan 
Dengan melihat fakta yang ada, 

Usep mengakui bahwa Caritas 
sangat berperan menggerakkan 
masyarakat untuk terlibat aktif 
dalam mengkaji, menganalisis, 
memantau, mengevaluasi, dan 
mengurangi risiko-risiko bencana 
yang ada di wilayah-wilayah 
pedesaan.

Sebagai program unggulan 
BNPB, Katana diprioritaskan 
pada komunitas-komunitas 
yang tinggal di wilayah-wilayah 
rawan bencana. Harapan akan 
berlanjutnya kemitraan antara 
Caritas dan BNPB tertangkap 
jelas, baik saat bertemu dengan 
penerima manfaat di Kecamatan 
Sumur maupun pengakuan dari 
para apatur desa, kecamatan 
bahkan BPBD Pandeglang. 

Saat tiba kembali di Jakarta, 
ungkapan Anih dari Desa 
Kertajaya yang tulus dan spontan 
masih menempel kuat di ingatan, 
“Hanya dari Caritas kita ngerti 
ada Destana dan Katana. Caritas 
terus ya…” (as, mdk)

Lioni, staf Caritas Jerman melakukan wawancara dengan 
Salkah, kader Posyandu sekaligus penggerak forum PRB Desa 
Sumberjaya. Caritas.. Foto: Albert/Caritas Indonesia
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