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HIV AIDS (Sindrom Kekurangan Imun 
Yang Dibutuhkan dan Infeksi Virus 
Kekurangan Imun Dalam Manusia) adalah 
sebuah bagian kecil dari persoalan yang jauh 
lebih besar, dari sebuah penyakit global, 
yang saya sebut “Disintegrasi Sosial”. 
Disintegrasi Sosial pada skala global 
merupakan salah satu keprihatinan besar 
bagi siapapun dalam Otoritas. Fenomena 
ini telah menyebar begitu cepat di seluruh 
dunia sehingga kita hanya bisa terheran-
heran dan merenungkan apa yang terjadi 
pada manusia di lingkungan kehidupan 
fisik, mental dan spiritual.  

Sebagaimana kita semua mengetahui, Arus 
Urban di hampir semua negara berkembang 
menantang Pemerintah dan juga Gereja,  
sebagaimana kita mengadakan perjalanan 
sebagai para pejiarah yang sedang mencari 
sebuah tanah air. Krisis migrasi pada saat 
ini di Eropa menunjukkan kepada kita 
gambaran ini dari hari ke hari.

PENGANTAR

Pertambahan yang cepat dalam pertumbuhan penduduk dan 
kekerasan berdasarkan gender hanyalah merupakan puncak 
gunung es dari problem sosial dan spiritual yang jauh lebih 
dalam.  

Kita harus melihat penyebaran HIV/AIDS 
yang cepat dalam gambaran ini

HIV memasuki mahluk manusia pada awal tahun 1970-
an dan telah menyebar begitu cepat di seluruh dunia 
karena perjalanan yang mudah dan disintegrasi sosial yang 
disebutkan di atas, pencarian hidup yang berarti dalam hati 
setiap manusia sebagaimana kita mengadakan perjalanan 
sebagai para pejiarah bersama-sama.  

Virus menyebabkan infeksi HIV, dan bila tidak diketahui 
dan dirawat sebagaimana yang dapat kita lakukan sekarang 
ini, akhirnya akan menjadi penyakit yang kita sebut AIDS.

HIV memasuki Papua Nugini pada tahun 1987. Papua 
Nuigini adalah Negara dan Wilayah yang terbesar di antara 
22 Negara Kepulauan Pasifik, baik dalam ukuran dan 
jumlah penduduk dan juga mempunyai diagnosa HIV yang 
dilaporkan yang tidak seimbang yang melebihi 95 % kasus-
kasus HIV.
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Meskipun demikian, kasus ini lebih kecil daripada 
epidemi “Orang-orang Afrika” yang banyak orang 
sudah meramalkan lebih dari seperempat abad yang 
lalu. Gambaran epidemi keseluruhan yang kami 
punyai ini berdasarkan pada pelaporan kasus. Sejauh 
yang kami ketahui sekarang ini bahwa PNG akan 
melihat sebuah perubahan yang radikal dalam pola 
epidemi HIV dalam waktu yang dekat ini. Hal ini 
muncul dengan tanda-tanda peringatan yang sama 
seperti keprihatinan di masa lalu, termasuk tingkat 
tinggi infeksi yang terjangkit secara seksual, dan 
tingkat tinggi tingkah laku resiko seksual dan arus 
sosial yang masih ada sekarang ini. 

Sebuah faktor tambahan yang terjadi pada tahun-
tahun terakhir ini adalah berlimpahnya  sumber yang 
membawa uang dan mobilitas kepada orang banyak, 
khususnya di daerah-daerah terpencil di dataran 
tinggi yang sebelumnya terlindung dari faktor-faktor 
ini yang tercatat sebagai penyebab resiko HIV. 

Secara global epidemi ini menyebabkan kematian 
jutaan orang muda dan tua, anak-anak dan juga 
bayi-bayi. Dunia telah mengalami jumlah terbesar 
yang pernah ada dari anak-anak yang kehilangan 
satu atau kedua orang tua mereka. Hal ini saja 
telah menyebabkan begitu banyak penderitaan dan 
kepiluan, telah menyebabkan disintegrasi sosial 
lebih lanjut, karena jumlah anak-anak yatim piatu 
dan anak-anak yang ditinggalkan untuk menjaga diri 
mereka sendiri amatlah menyedihkan. Anak-anak 

telah diberi stigma di sekolah-sekolah mereka karena 
orang tua mereka meninggal akibat “AIDS”

Sebelum datangnya ARVT (Terapi Antiretroviral) pada 
awal tahun 2000 kasus ini sungguh merupakan suatu 
tantangan yang besar, bahkan bagi orang terkuat, bahkan 
kasus ini meruntuhkan semangat para misionaris dan 
juga para pekerja kesehatan. 

Stigma, ketakutan dan diskriminasi dari keluarga dan 
teman-teman menambah penderitaan ribuan orang. 

Dari Sudut Pandang Kongregasi, Adminstrasi Umum 
mendorong kita untuk terlibat dalam drama yang 
terpapar di depan mata kita ini.  

PERTANyAAN-PERTANyAAN uNTuk REflEkSI

Apa tanggapan kita pada waktu itu? Dapatkah 
kita mengidentifikasikan diri kita sendiri sebagai 
” Penonton”, “Pengamat”, sebagai Hakim, atau 
sebagai seseorang yang mencoba untuk mengerti apa 
yang waktu itu sedang terjadi?

Bagaimana waktu itu saya sebagai SSpS 
“Merasakan”epidemi ini?

 Ӽ Sebagai sebuah Kutukan dari Allah?  

 Ӽ Hukuman karena Dosa?

 Ӽ Bagaimana kita sebagai para misionaris 
mengerti apa yang sedang terjadi waktu itu?

Bagaimana kita terlibat dalam tragedi 
manusia ini? Kita perlu bertanya kepada diri 
sendiri: “Apa yang akan dilakukan Yesus, 
berjalan dalam situasi saya saat ini”?

Pada tahun 2016, kita merayakan Tahun 
Kerahiman. Banyak dari kita telah mengkontemplasikan 

gambar resmi dari Yesus Yang Penuh Kerahiman, yang 
memanggul orang yang tersesat di pundak-Nya, pipi-pipi 

yang saling berdekatan.

Apakah anda mengetahui bahwa dua orang yang ditampilkan 
dalam gambar ini hanya mempunyai tiga mata?  Lihatlah lagi 
gambar ini! 
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Apakah artinya hal ini bagi kita masing-masing? 
Bagaimana saya memandangnya bagi hidupku 
sendiri, karya pelayananku dengan orang-orang 
yang hidup dengan HIV/AIDS? 

Ini merupakan gambar yang amat penuh daya 
yang menantang kita.

 Ӽ Apakah saya mau dan mampu memanggul 
orang-orang ini seperti yang sudah dilakukan 
Yesus dan sedang dilakukan sekarang ini. 

 Ӽ Apakah saya ke luar untuk menjumpai mereka 
yang tinggal di daerah pinggiran kota yang 

Bagi banyak dari mereka Paskah sedang menyingsing.  
Banyak, yang telah mengalami penerimaan dalam Pusat 
Konseling dan Perawatan, menerima Hidup baru melalui 
hadiah pengobatan ART yang berharga, yang mana 
martabat dan relasi mereka dipulihkan, kekuatan fisik 
mereka mengalami kemajuan dan siap untuk merayakan 
Paskah mereka yang amat personal.  

Merayakan Paskah bersama mereka amat berarti bagi 
mereka dan kami. Mereka sungguh-sungguh menyadari 
kesempatan untuk sebuah hidup baru, hidup yang 
ditransformasi lewat penderitaan. Meskipun mereka 
hidup dengan HIV di sepanjang hidup mereka, hidup 
mereka dihargai oleh mereka sendiri dan keluarga mereka, 
mereka dapat berguna bagi masyarakat dan melakukan 
pekerjaan mereka seperti sebelumnya, memperhatikan 
keluarga mreka dan orang-orang tercinta.       

Baru-baru ini PBB mendeklarasikan sebuah impian yang 
amat ambisius, bahwa PBB akan mengakhiri epidemi ini 
pada tahun 2030. Tujuan mereka disebut 3 x 90 yang 
artinya pada tahun 2030:

 Ӽ 90% penduduk di seluruh dunia akan 
mengetahui status HIV mereka

 Ӽ 90% orang-orang dengan HIV positif akan 
menjalani perawatan , yang berarti pada waktu 
yang sama pencegahan HIV

 Ӽ 90%  menerima perawatan yang berkelanjutan

Hal ini sungguh merupakan suatu tugas yang besar 
sekali. Bagi negara-negara seperti  Australia dan negara-
negara maju hal ini ada dalam jangkauan mereka. 

Saat ini kami di PNG mempunyai 7500 orang yang 
sedang menjalani perawatan aktif  di dalam Catholic 
Network kami.

makmur dan juga di daerah-daerah kumuh, di mana mereka 
terbaring di lantai sudut rumah atau bahkan di bawah rumah? 

 Ӽ Apakah saya dapat menemukan Yesus di sana, apakah saya 
dapat menyentuh-Nya dan disentuh oleh-Nya dan kemu-
dian apa?

Banyak orang yang hidup dengan HIV/AIDS berada di Pintu 
Kematian, amat sangat menderita karena penolakan dan stigma dari 
keluarga dan teman-teman terdekat.  Ditambah lagi stigmatisasi 
terhadap diri sendiri membuat situasi semakin buruk daripada 
penolakan keluarga. Rasa bersalah membebani mereka yang telah 
menginfeksi orang-orang lain atau bahkan istri-istri mereka sendiri. 

 Namun demikian, pelayanan di bidang HIV/AIDS tidak hanya soal penderitaan

80.000 sampai 100.000 orang menerima konseling dan 
test setiap tahun dan banyak dari mereka dikunjungi di 
rumah mereka kalau mereka menginginkannya. Hal ini 
masih jauh dari  90%  yang diharapkan oleh PBB.  

PNG menghadapi kesulitan-kesulitan dalam memperoleh 
penyediaan yang teratur dan berkelanjutan dari bahan-
bahan keperluan HIV yang lain seperti test kits, CD4 
Count Cartridges dan Viral load testing. 

Meskipun demikian kami merayakan pencapaian-
pencapaian yang telah dibuat sejauh ini dan segera akan 
menambah Pusat Perawatan Paliatif  yang pertama di Ibu 
Kota Port Moresby, bagi orang-orang yang membutuhkan 
perawatan intensif  selama beberapa minggu untuk 
merayakan kebangkitan mereka yang amat personal. 

Hna. Tarcisia Hunhoff, SSpS
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Pusat perawatan ini akan dikelola oleh SSpS dan 
diberi nama “St. Joseph Freinademetz Supportive 
Living Foundation”

Di masa mendatang masih belum ada vaksin untuk 
pencegahan infeksi HIV.

Untuk alasan ini kami membutuhkan para pekerja di 
kebun anggur yang lebih berkomimen untuk “Merasa, 
Mengerti, dan Terlibat dalam drama yang disebut HIV/
AIDS.

Saya ingin mengakhiri refleksi saya ini 
dengan kata-kata yang 

menantang dari “Paus Fransiskus”:
Janganlah menonton lewatnya Kehidupan dari Teras atas!

Siapapun yang tidak menghadapi tantangan-tantangan, siapapun 
yang tidak mengambil tantangan-tantangan, tidaklah hidup. 
Kemauanmu dan kemampuanmu, digabungkan dengan daya Roh 
Kudus yang tinggal di dalam diri kita masing-masing sejak hari 
pembaptisan, memampukanmu untuk menjadi lebih dari sekedar 
penonton, hal-hal itu memampukanmu untuk menjadi pelaku 
utama dalam peristiwa-peristiwa jaman ini. 

Mohon janganlah menonton kehidupan dari teras atas! 
Terlibatlah di mana tantangan-tantangan memanggilmu untuk 
membantu membawa kehidupan dan pengembangan yang 
progresif, dalam pergulatan tentang martabat manusia, dalam 
perlawanan melawan kemiskinan, dalam perjuangan demi nilai-
nilai, dan dalam banyak perjuangan yang kita hadapi setiap hari. 

Homili, 30 November 2013

kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. 
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk 
ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, 
sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak 
terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di 
tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga 
murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan 
ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum 
mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus 
bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid 
itu ke rumah  regresaron a sus hogares. (Yoh. 20:1-10)

Syering
Setelah membaca refleksi Sr. Tarcisia dan teks Injil, kita 
diundang untuk mensyeringkan beberapa cerita kebangkitan 
dari orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS di negara 
kita.

Yesus berkata kepadanya, “Akulah kebangkitan 
dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan 
hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang 
yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan 
mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal 
ini?” (Yoh. 11, 25-26)

Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar 
ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena 
ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil 
dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon 
Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, 
dan berkata kepada mereka: “Tuhan telah diambil 
orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana 
Ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid 
yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-
sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat 
daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di 
kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain 

DARI kITAb SucI

Diterjemahkan oleh: Sr. Ines Setiono, SSpS


