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KATA PENGANTAR

Tanggal 22 Februari 2019, bertepatan dengan peringatan lima tahun tahbisan episkopal 
Bapa Uskup Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, dimulai rangkaian Tahun Sinode II Keuskupan 
Bogor di Paroki Santo Johanes Baptista, Parung. Sinode mencapai puncaknya dalam perhelatan 
akbar tingkat keuskupan di Wisma Kinasih, 5-7 Desember 2019. Selama tiga hari, kurang lebih 600 
peserta sinode yang terdiri dari Bapa Uskup Mgr. Paskalis, para imam, biarawan/wati dan umat 
dari seluruh paroki se-Keuskupan Bogor berkumpul bersama untuk merumuskan hal-hal yang 
akan menjadi bahan dasar bagi Keuskupan Bogor dalam menyusun reksa pastoralnya ke depan.

Buah-buah refleksi yang digumuli dalam Sinode dirumuskan dalam Road Map II yang 
memiliki visi “Menjadi Communio dari aneka komunitas basis yang beriman mendalam, solider 
(peduli), dialogal, memasyarakat, cinta alam dan misioner”. Yang menarik, pastoral ekologis 
mendapat perhatian lebih. Salah satu bentuk konkretnya, paroki-paroki, melalui Pastor Paroki 
masing-masing bersama Seksi Ekologi, diminta untuk mengampanyekan gerakan hemat kertas, 
air dan energi serta pengurangan penggunaan plastik kemasan dan styrofoam.

Gerakan peduli terhadap kuantitas maupun kualitas air serta kepedulian terhadap sampah, 
termasuk sampah makanan dan pengurangan penggunaan plastik kemasan dan styrofoam, 
sudah menjadi keprihatinan dan kepedulian Biro APP/AAP Keuskupan Bogor. Semua ini sudah 
diejawantahkan melalui tema-tema APP/AAP terdahulu. Dalam Aksi Puasa Pembangunan (APP) 
2021, Biro APP/AAP berkomitmen untuk terus sejalan dengan amanat Sinode, yang kali ini 
berfokus pada penghematan energi listrik.

Bagi sebagian besar orang Indonesia, listrik sudah menjadi bagian dari kenyamanan 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan, we often take it for granted  dengan memakainya 
secara berlebihan. Padahal, gerakan hemat listrik sudah digaungkan di mana-mana. Ironisnya, 
masih banyak saudara-saudara kita, yang juga rakyat Indonesia, belum dapat menikmati listrik 
sampai saat ini.  

Pemborosan energi listrik bukan sekadar berkaitan dengan masalah kesenjangan 
distribusinya dan biaya pemakaian. Ada dampak ekologis yang harus diperhitungkan menyangkut 
manusia, ciptaan lain dan bumi. Dosa ekologis inilah yang terutama perlu disadari dan menjadi 
acuan untuk melakukan pertobatan ekologis.

Dengan mengusung tema Aksi Puasa Pembangunan (APP) 2021 “Hemat Listrik : Sebuah 
Kenormalan Baru”, Gereja Keuskupan Bogor mengajak umat untuk mengedepankan hemat listrik 
melalui gerakan yang sederhana dan mudah diterapkan.

Bagaimana umat menyikapi fakta bahwa masih banyak lampu menyala walaupun 
matahari sudah bersinar? Bagaimana umat pada akhirnya memiliki kebiasaan memakai listrik 
seperlunya? Atau juga, kalangan menengah ke atas terdorong untuk mulai memakai listrik tenaga 
surya.

Masih banyak langkah-langkah sederhana dan bermanfaat yang dapat dilakukan dan 
dikembangkan demi kelestarian bumi, rumah kita bersama. Sebuah kenormalan baru, sebuah 
kelumrahan baru. Marilah kita semua memulai dan melaksanakan gerakan untuk menghemat 
energi listrik!

Bogor, 4 Oktober 2020

Salam,

Peter Suriadi
Ketua Biro APP/AAP

Keuskupan Bogor

RD J.M. Ridwan Amo
Ketua Komisi PSE
Keuskupan Bogor
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KERANGKA DASAR

Di suatu pagi ketika matahari mulai bersinar menerangi jalanan, selepas 
melakukan kegiatan, tanpa sengaja Anda mungkin sering melihat ada lampu 
jalanan yang masih menyala. Dan pasti terbersit pertanyaan dalam benak 
Anda, “Mengapa lampu jalanan masih dibiarkan menyala? Dan, rasanya itu 
terjadi di sepanjang jalan. Terlepas dari siapa yang seharusnya bertanggung 
jawab, pemborosan energi listrik telah terjadi.

Persoalan pemborosan energi listrik bukan hanya terjadi di jalanan, 
tetapi di berbagai ranah kehidupan. Mungkin tanpa sadar kita sering 
menghamburkan dan menggunakan energi secara tidak bijaksana. Kita 
sering meninggalkan charger gawai tetap terpasang di stop kontak listrik 
padahal baterai telah terisi penuh. Di lain waktu, kita sering membiarkan 
televisi ngomong sendiri padahal kita sibuk melakukan hal lain. Mungkin hal 
tersebut terkesan sepele, normal, dan lumrah dalam kehidupan sehari-hari. 
Tetapi ternyata perilaku dan kebiasaan ‘sepele’ seperti itu memiliki dampak 
besar bagi keberlangsungan energi.4

4 Ilustrasi diambil dari  https://www.kompasiana.com/andrynatawijaya/5b5eeb52677ffb05905b4a4a/hemat-
energi-adalah-energi-untuk-kehidupan-lebih-baik?page=all
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Energi

Sejak zaman prasejarah, meski hanya bersumber pada kayu dan batu, 
manusia menggunakan energi yang bersumber dari alam untuk kehidupannya. 
Tanpa energi, kehidupan manusia akan lumpuh. Di zaman modern ini, bahan 
bakar minyak bumi dan gas dominan digunakan untuk berbagai keperluan 
hidup manusia.

Secara umum, berdasarkan sumbernya, energi dapat dibagi dua, yaitu: 
energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Energi  tak  terbarukan adalah 
energi yang persediaannya terbatas di alam ini serta suatu saat akan habis bila 
digunakan secara tak terkendali dan terus menerus. Contoh sumber energi 
yang tak terbarukan adalah minyak bumi, batu bara dan gas alam. Minyak 
bumi paling banyak digunakan, terutama dalam industri dan transportasi. 
Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang persediaannya berlimpah di 
alam. Contoh sumber energi yang terbarukan adalah panas bumi, air, angin, 
matahari, biomassa dan pasang-surutnya air laut (energi tidal).

Sejalan dengan amanat Sinode II Keuskupan Bogor, dalam gelaran Aksi 
Adven Pembangunan (AAP) dan Aksi Puasa Pembangunan (APP), fokus Gereja 
Keuskupan Bogor adalah energi dan penghematannya. Untuk APP tahun 2021, 
fokusnya adalah energi listrik dan penghematannya.

Energi Listrik

Pada umumnya orang mengetahui energi listrik dibangkitkan oleh 
generator melalui kumparan yang digerakkan dalam medan magnetik. Energi 
listrik bisa diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti berikut ini.

1. Minyak Bumi
 Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar pada Pembangkit 

Listrik Tenaga Diesel (PLTD). PLTD ini banyak digunakan di Indonesia. 
Sayangnya, selain menimbulkan limbah asap yang menghasilkan polusi 
udara, minyak bumi termasuk sumber energi tak terbaharukan.

2. Batu Bara
 Batu bara bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik karena 

sangat mudah didapat. Sayangnya, untuk membangun pembangkit 
listrik jenis ini dibutuhkan biaya besar dan tempat yang memadai karena 
harus dibuat lubang yang besar untuk bisa memanfaatkan batu baranya. 
Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Selain itu, 
hasil pembakaran menimbulkan asap yang menyebabkan polusi udara.
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3. Tenaga Surya
 Energi yang dihasilkan tenaga surya tak terbatas dan bisa digunakan 

sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu biaya yang mahal untuk 
bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu 
kendalanya.

4. Panas Bumi
 Pembangkit listrik tenaga panas bumi (geotermal) menggunakan uap 

yang dihasilkan waduk air panas yang terletak beberapa mil di bawah 
permukaan bumi, untuk menghasilkan listrik. Uap tersebut membantu 
untuk memutar turbin dan dapat mengaktifkan generator yang 
menghasilkan listrik. Panas bumi memiliki keunggulan karena termasuk 
sumber energi terbarukan dibandingkan minyak bumi dan batu bara. 
Namun sayangnya tidak banyak tempat yang bisa dibangun untuk 
menghasilkan energi panas bumi.

5. Gelombang Pasang Air Laut
 Energi ini berasal dari pemanfaatan gelombang pasang air laut.

Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tetapi mem butuh-
kan  anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu 
juga kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendala.

6. Angin
 Sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar karena berasal 

dari angin. Kecepatan angin menentukan seberapa daya listrik yang 
dihasilkan.

7. Hidroelektrik
 Hidroelektrik lebih dikenal sebagai energi bendungan. Air bendungan 

dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik. 
Namun risikonya bisa terjadi banjir di daerah sekitar turbin. Pada saat 
musim kemarau, air tidak mampu menggerakkan turbin.

8. Energi Pasang Surut
 Pasang surut air laut dapat menghasilkan energi listrik. Energi pasang 

surut relatif lebih mudah diprediksi daripada energi surya atau energi 
angin. Pemanfaatannya saat ini belum luas karena tingginya biaya dan 
terbatasnya lokasi yang memiliki pasang surut yang memadai.

9. Biomassa
 Biomassa sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis, 

baik produk maupun buangan. Contohnya seperti pepohonan, rumput, 
ubi, sampah pertanian, limbah hutan, tinja dan kotoran ternak. Selain 
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digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak 
nabati, bahan bangunan dan sebagainya, biomassa juga digunakan 
sebagai sumber energi listrik. Bahkan sampah pun bisa dijadikan sumber 
energi listrik seperti yang dikembangkan oleh GE dengan PLN. Saat ini 
GE bekerjasama dengan PLN membangun pusat tenaga listrik biomassa 
yang diberi nama ‘Biomass’ menggunakan serpihan bakar serpihan 
kayu dengan memakai teknologi Jenbacher. Teknologi tersebut mampu 
menghasilkan listrik dengan pemanfaatan berbagai limbah gas tempat 
pembuangan akhir (TPA) dan pembuangan kotoran serta gas metana dari 
batubara. Sejauh ini daya listrik yang dihasilkan GE berhasil memberikan 
kontribusinya sebanyak 30% dari listrik Indonesia.

10. Nuklir
 Sejauh ini, energi nuklir masih menjadi sumber energi yang paling padat 

daripada semua sumber energi alam yang bisa dikembangkan manusia. 
Dengan energi nuklir, kita mendapatkan lebih banyak panas dan 
listrik dibandingkan sumber lainnya dengan jumlah yang setara. Tetapi 
sayangnya, penggunaan nuklir sebagai sumber energi beresiko besar. 
Kebocoran reaktor nuklir bisa menjadi bencana besar yang merenggut 
nyawa manusia.

Indonesia : Negara Boros Listrik

Listrik telah menjadi sumber energi utama dalam kehidupan manusia 
modern, baik kegiatan rumah tangga maupun juga industri. Hampir semua 
peralatan modern membutuhkan listrik, dari peralatan dapur sampai 
telekomunikasi dan internet. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-
hari adalah lampu. Siapa yang tidak butuh lampu di malam hari? Hal ini 
menunjukkan penggunaan listrik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari kehidupan manusia.

Persentase rumah tangga di Indonesia yang menggunakan sumber 
penerangan listrik PLN meningkat dalam kurun tahun 2013-2017. Pada 
tahun 2013, 93,23 % rumah tangga di Indonesia telah menggunakan listrik 
sebagai sumber penerangan utama. Selanjutnya, jumlah pengguna listrik 
meningkat meningkat menjadi 93,97 % pada tahun 2014. Pada tahun 2015, 
jumlah penggunanya kembali meningkat menjadi 94,44 %. Pada tahun 2017, 
jumlah pengguna listrik meningkat signifikan menjadi 96,99 %, meskipun 
kenaikannya relatif stabil pada tahun 2016 (Statistik Kesejahteraan Rakyat, 
2010-2017). Hal ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya tahun, listrik 
semakin dibutuhkan oleh rumah tangga di Indonesia.
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Ternyata Indonesia tergolong sebagai negara yang boros dalam peng-
gunaan energi listrik. Pada 2016 pemakaian listrik masyarakat Indonesia 
tergolong tinggi, sebesar 216 Terra Watt Hour (TWh). Sekitar 43 % adalah 
pemakaian di sektor rumah tangga.

Sayangnya pemakaian listrik yang tergolong tinggi ini tidak diimbangi 
dengan penghematan. Hasil studi Indeks Perilaku Peduli Lingkungan (IPPL) 
tahun 2012, perilaku penduduk Indonesia yang hemat listrik sebesar 57 %. 
Selisih sedikit dengan perilaku yang tidak hemat listrik (43 %).

Forum Komunikasi Masyarakat Hemat Energi di tahun yang sama 
menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terboros dalam pemakaian 
listrik di itngkat ASEAN. Sedangkan data Asean Centre For Energy (ACE) 
menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan 
penghematan energi.

Pada tahun 2018, meski tingkat pemakaian listrik Indonesia sebesar 1.129 
kWh/kapita, yaitu 25 % tingkat pemakaian listrik negara maju (4.000 kWh/
kapita), ancaman pemborosan energi datang dari pertumbuhan penduduk 
Indonesia yang relatif tinggi, yaitu sekitar 1,5 % per tahun.

Ironisnya, masih banyak penduduk Indonesia yang belum dapat menik-
mati listrik. Tetapi di sisi lain, banyak orang yang sudah menikmati manfaat 
listrik justru berperilaku boros listrik. Mereka tidak memiliki kesadaran 
bahwa listrik itu terbatas. Seharusnya seluruh masyarakat Indonesia berhak 
menikmati kegunaan listrik.

Saat ini yang terjadi adalah permintaan listrik kian meningkat karena 
perilaku boros, sementara kapasitas pembangkit listrik terbatas. Inilah alasan 
terjadi pemadaman bergilir. Belum lagi sikap boros listrik mengakibatkan 
sumbernya lambat laun menipis.

Mengapa Harus Hemat Listrik?

Moto Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah “Electricity for A Better 
Life”, “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik”. Secara tersirat moto tersebut 
bermakna bahwa berkat listrik kehidupan manusia menjadi lebih baik dan 
lebih mudah. Peningkatan penggunaan listrik bahkan dapat menjadi  indikator  
peningkatan kemakmuran masyarakat. Persoalannya, manusia cenderung 
semakin egois, hanya mementingkan diri sendiri. Sehubungan dengan energi 
listrik, kita cenderung boros, membuang-buang energi listrik tersebut dengan 
seenaknya. Itukah yang dimaksud dengan kehidupan yang lebih baik? Apakah 
kehidupan demi kepentingan manusia semata?Alasan klasik mengapa kita 
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harus menghemat listrik adalah mem perkecil pengeluaran. Tetapi, karena 
sumber energi untuk menghasilkan sebagian besar listrik yang kita konsumsi 
masih berasal dari bahan bakar fosil seperti batubara, sesungguhnya ada 
alasan-alasan yang jauh lebih besar, yaitu listrik bisa habis, karena cadangan 
batubara terus menipis. Batubara adalah sumber energi yang tidak terbarukan. 
Habis ya habis.

Seraya diiringi jumlah-
nya yang semakin menipis, 
bahan bakar fosil yang 
tak terbarukan ini banyak 
mengandung atom karbon 
(C) yang pada gilirannya me-
nimbulkan emisi gas karbon 
dioksida (CO2). Hampir 
40 % emisi gas karbon 
dioksida (CO2) yang ada 
di dunia dihasilkan oleh 

sektor ketenagalistrikan. World Resources Institute (WRI) dalam analisisnya 
mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-21 penghasil emisi gas 
karbon dioksida tertinggi di dunia pada tahun 2000. Emisi gas karbon dioksida 
Indonesia yang dihasilkan sektor energi saja mencapai 1,2% emisi gas karbon 
dioksida dunia (78 juta ton CO2).

Gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam jumlah berlebih akan 
menimbulkan efek rumah kaca yang merusak lapisan ozon atau atmosfer 
bumi. Menurut perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkatkan 
suhu rata-rata bumi 1-5°C. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca 
tetap seperti sekarang akan menyebabkan peningkatan pemanasan global 
antara 1,5-4,5 °C sekitar tahun 2030.

Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, maka akan 
semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi 
diserap atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi 
meningkat. Apa yang dinamakan pemanasan global terjadi.

Pemanasan global ini membuat keseimbangan alam terganggu. 
Beberapa dampaknya telah kita rasakan. Pemanasan global mengakibatkan 
mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang membuat naiknya 
permukaan air laut. Juga terjadi intensitas kekeringan dan kebakaran hutan di 
hutan tropis Indonesia yang semakin tinggi.
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Beberapa jenis nya-
muk pembawa penyakit, 
seperti demam berdarah dan 
malaria, menyebar keluar 
dari daerah tropis. Musim 
kemarau panjang dan mu-
sim hujan yang singkat 
meng akibatkan banyak pe-
tani gagal panen, yang ber-
ujung pada krisis pangan. 
Dan masih banyak dampak-
dampak lainnya yang dapat 
mengancam kelangsungan 
hidup manusia dan ciptaan 
lainnya.

Bahkan ada yang meramalkan pemanasan global dapat menyebabkan 
sumber air tawar dari sepertiga penduduk dunia akan kering pada tahun 
2100. Belum lagi, suhu air laut yang panas membuat terumbu karang menjadi 
putih dan mati, termasuk berbagai jenis ikan karang yang jadi sumber 
makanan manusia ikut mati, dan jumlah kelahiran penyu betina lebih banyak 
dibandingkan penyu jantan, yang lambat laun, dapat menyebabkan 80 % 
spesies tanaman dan binatang akan punah dalam 1 abad mendatang.

Persoalannya ternyata bukan hanya sebatas membengkaknya anggaran 
untuk membayar iuran listrik atau kurangnya pasokan listrik!

Spiritualitas Hemat Energi

Kesombongan, sesungguhnya, merupakan titik hulu krisis energi yang 
dirasakan begitu dahsyat efeknya. Krisis energi yang kita warisi dari generasi 
pendahulu dan akan kita wariskan kepada generasi penerus terjadi karena 
manusia berasumsi alam ini diciptakan untuknya5. Berdasarkan asumsi itu 
manusia menganggap alam, termasuk sumber daya energi, diciptakan bagi 
mereka untuk dapat dieksploitasi semaunya dan sebebas-bebasnya. 

Dengan kata lain, corak hubungan antara manusia dan alam timpang 
sebab manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Manusia merasa besar 
kepala karena statusnya sebagai makhluk berakal dan khalifah bumi. Sudah 
selayaknya manusia merasa alam dibuat untuk melayani mereka. 

5 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan (Penerbit Kompas, 2004).
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Perasaan manusia sebagai pusat terpenting dalam hubungan dengan 
alam inilah yang dinamakan antroposentrisme (paham yang menganggap 
manusia adalah yang paling utama).

Alhasil, paham antroposentrisme ini berbuah pada pengurasan maha-
dahsyat segala sumber daya alam dan energi untuk memuaskan syahwat dan 
hawa nafsu manusia. Dirunut secara historis, etika semacam ini bersumber 
dari adagium Rene Descartes, cogito  ergo  sum (saya berpikir, maka saya 
ada). Dalam filsafat Descartes, manusia dianggap sebagai dia yang berpikir 
(res cogitans), sementara alam disebut sebagai perluasan dari pemikiran 
manusia (res extensa). Berpangkal dari pemahaman ini, alam hadir untuk 
kepentingan manusia semata. Maka itu, tumbuhlah kesombongan dalam diri 
manusia dalam kaitannya dengan lingkungan serta berujung pada eksploitasi 
membabi-buta manusia terhadap sumber energi, hingga memantik krisis 
lingkungan besar di planet ini.

Bagi umat Kristiani, paham antroposentrisme dilegitimasi setidaknya 
oleh pemaknaan Alkitab yang tidak tepat, dalam artian tertentu, melegitimasi 
dominasi manusia atas alam. Kitab Kejadian 1:28 adalah sebuah contoh klasik. 
Dalam teks tersebut, dikisahkan Allah memberkati manusia dan bersabda 
kepada mereka, ““Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi 
dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di 
udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. 

Secara harafiah, kata kerja “menaklukan” (Ibrani : radah) dan “menguasai” 
(Ibrani : kabash) bernuansa pemberlakuan kekuasaan secara paksa — bahkan 
militeristis dan kejam! Bandingkan, misalnya, dengan teks Yosua 18:1, di mana 
Yosua dikisahkan “menaklukkan” (kabash) bangsa-bangsa Kanaan dengan 
kekuatan militer yang kejam. 

Dengan demikian, sepintas dapat dikatakan bahwa manusia diperintah-
kan untuk berkuasa dan mempergunakan kekuasanya itu atas ciptaan lain 
dan alam. Tetapi jika kita cermati, Kej 1:28 tidak bisa dilepaskan dari Kej 1:26, 
“Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya 
mereka berkuasa atas ...”. Dalam ayat ini, kaitan antara kata “berkuasa” dengan 
manusia sebagai “gambar dan rupa Allah” amat dekat. Dengan demikian ketika 
peranan menguasai alam ini dijalankan oleh manusia sebagai gambar dan rupa 
Allah, hasilnya pasti tidak terjadi eksploitasi sumber energi.

Kesalahan pemaknaan terjadi juga dalam pelbagai ajaran kekristenan 
yang secara nyata dan tegas membedakan antara manusia, yang diciptakan 
seturut dengan gambar dan rupa Allah, dengan ciptaan lainnya, yang 
dipandang berderajat lebih rendah karena tidak memiliki “jiwa” dan “akal 
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budi”. Ambil saja ajaran mengenai “penjelmaan” sebagai contohnya. Dalam Yoh 
1:14 dikatakan bahwa “Firman itu telah menjadi manusia (daging)” (Yunani : ho 
logos sarx egeneto). Di sini, penyataan penuh Allah pun dihayati hanya terjadi 
pada tubuh (daging) manusia Yesus dan hanya untuk menyelamatkan manusia! 
Pemaknaan tersebut menyebabkan paham antroposentrisme tersemai dengan 
subur di balik kekristenan.

Menilik sejarah, paham antroposentrisme tersebut memuncak pada 
masa Revolusi Industri di Abad Pertengahan yang memicu pemakaian energi 
dalam jumlah besar. Lynn Townsend White Jr., dalam sebuah essai yang 
masyur The  Historical  Roots  of  Our  Ecological  Crisis  (yang dimuat dalam 
terbitan Science edisi Maret 1967), menyatakan bahwa Revolusi Industri 
menandai sebuah titik balik dalam sejarah hubungan manusia dan alam. 
Dalam iklim Revolusi Industri, hipotesis-hipotesis sains dikawinkan dengan 
kemungkinan-kemungkinan teknologi, dan buah dari perkawinan tersebut 
adalah meningkatnya hasrat dan kemampuan manusia untuk mengeksploitasi, 
bahkan menghancurkan alam.

Di tengah pemahaman yang keliru berkaitan dengan iman kita, ada 
secercah cahaya. Santo Agustinus dan Santo Fransiskus dari Asisi justru 
mengikutsertakan wawasan ekologis dalam ajaran dan kehidupan iman 
mereka6. Santo Agustinus, seorang Uskup dari Hippo (354–430M) mengulas 
masalah penciptaan dan alam semesta dalam terang Kitab Suci. Agustinus 
memiliki sudut pandang teologis-ekologis yang diperkaya dimensi soteriologis 
(keselamatan). Ia menekankan bahwa ciptaan di luar diri manusia, entah 
berjiwa atau tidak, tetap memiliki nilai lebih daripada sekadar bersifat 
memenuhi kegunaan manusia. 

Sedangkan, Santo Fransiskus dari Asisi (1181–1226) tidak menempatkan 
diri manusia sebagai pihak yang duduk pada puncak hirarki. Fransiskus 
memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari ciptaan. Ketimbang 
menggunakan semua ciptaan untuk “menaik” kepada Allah, Fransiskus justru 
menemukan Allah dalam semua ciptaan dan mengidentifikasi mereka sebagai 
saudari. Fransiskus tentu saja tidak menyakiti saudari-saudarinya dalam 
bentuk apapun.

Sebetulnya kalau kita telusuri secara jujur, permasalahannya bukan 
pemanfaatan alam oleh dan untuk manusia, tetapi pemanfaatan alam yang 
serakah dan (sangat) berlebihan dengan berbagai macam motivasi yang egois. 
Mahatma Gandhi mengatakan, “Bumi ini cukup untuk tujuh generasi, namun 

6 Uraian lengkapnya dapat dilihat pada Buku “Iman  yang Merangkul  Bumi  : Mempertanggungjawabkan 
Iman di Hadapan Persoalan Ekologi” terbitan Penerbit Obor, hlm. 71-106.
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tidak akan pernah cukup untuk tujuh orang serakah”. Memang tidak mudah 
menghalau keserakahan. Misal, “keserakahan” dalam menggunakan energi 
listrik sehingga bersikap masa bodoh dengan orang lain dan alam. Kisah 
seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus, kiranya secara tersirat, bisa 
menjadi gambaran tentang “dahsyatnya” keserakahan. Ketika diminta Yesus 
untuk menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang-orang 
miskin, dikatakan pemuda itu “pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya” 
(Mat 19:22).

Sebagai ganti keserakahan, kita harus mengembangkan sikap adil dan 
bijaksana dalam pemanfaatan alam dan menjaga bumi, rumah kita bersama. 
Kekayaan alam dan sumber energi harus bermanfaat bagi masyarakat luas, 
bukan dikuasai segelintir kalangan saja. Lihatlah apa yang dilakukan Musa 
ketika para gembala bertikai dengan tujuh anak perempuan seorang imam 
di Midian memperebutkan air bagi ternak-ternak mereka (Kel 2:16-17). Yang 
kuat mau menguasai mata air untuk diri mereka sendiri, sehingga Musa lalu 
bertindak untuk membela yang lemah. 

Sikap adil dan bijaksana inilah yang seharusnya kita miliki. Kita masih 
memikirkan pihak lain, terutama ketersediaan sumber energi listrik dan 
dampaknya. Kita tidak merasa arogan karena merasa mampu membayar 
berapapun pemakaian listrik yang kita pakai. Ujung-ujungnya, kita bisa tidak 
serakah energi listrik tetapi hemat energi listrik.

Sikap ini harus sesegera mungkin menjadi gerakan bersama mengingat 
perilaku manusia yang kian konsumtif tanpa mempertimbangkan akibat yang 
ditimbulkan.  Pola hidup konsumtif ini kian menular pada setiap generasi 
dan semakin meluas menjangkau setiap sendi kehidupan yang semakin lama 
mengeras membentuk sebuah kebiasaan yang diagungkan sebagai sesuatu 
yang normal. Indikasi inilah yang menimbulkan keprihatinan yang mendalam. 

Untuk itu, sebagai salah satu solusi, kita perlu sesegera mungkin 
menyerukan sekaligus menghidupkan sebuah normal baru, sebuah pola 
hidup yang lebih ekologis, yang lebih memanfaatkan sumber alam sehemat 
mungkin tanpa mengurangi manfaat yang dibutuhkan. Sikap ekologis inilah 
yang mampu menyelamatkan keberlanjutan hidup manusia dalam relasi 
dengan alam sekaligus sebagai bentuk silih ekologis atau pertobatan atas 
perilaku manusia selama ini yang kurang menghargai alam. Dengan demikian, 
kita masih memiliki harapan akan sumber energi di tengah kebutuhan yang 
semakin tinggi.
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Perbuatan Kecil Bermakna Besar  

Dalam Laudato  Si’ (LS), ensikliknya tentang Perawatan Rumah Kita 
Bersama, Paus Fransiskus mengatakan, “Banyak hal yang harus diarahkan 
kembali, tetapi terutama umat manusia harus berubah. Yang dibutuhkan 
ialah kesadaran pada asal kita bersama, pada rasa saling memiliki, dan pada 
masa depan yang harus dibagi dengan semua makhluk” (LS 202). Lebih lanjut, 
beliau menekankan bahwa umat manusia “tidak akan mungkin melibatkan diri 
dalam hal-hal besar hanya dengan doktrin, tanpa mistik yang mendorong kita, 
atau tanpa ‘dorongan batiniah yang mendorong, memotivasi, menyemangati 
dan memberikan makna kepada kegiatan individu dan komunal kita’” (LS 216). 

Oleh karena itu, mereka membutuhkan “pertobatan  ekologis, yang 
berarti membiarkan seluruh buah dari pertemuan mereka dengan Yesus 
Kristus berkembang dalam hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. 
Menghayati panggilan untuk melindungi karya Allah adalah bagian penting 
dari kehidupan yang saleh; dan bukan sebuah opsi atau aspek sekunder dalam 
pengalaman kristiani” (LS 217).

Akan timbul pertanyaan : apakah kita harus selalu melakukan hal-
hal besar? Bapa Suci mengatakan, “Sangatlah mulia bila kewajiban untuk 
memelihara ciptaan dilakukan melalui tindakan kecil sehari-hari …  seperti … 
mematikan lampu yang tidak perlu” (LS 211). Di sini Bapa Suci menyinggung 
tentang hemat energi listrik. Meski mematikan lampu yang tidak perlu 
merupakan tindakan kecil, jangan pernah berpikir bahwa upaya tersebut 
tidak akan mengubah dunia. Hal kecil yang baik ini menyebarkan di tengah 
masyarakat suatu kebaikan yang selalu menyebar meskipun mungkin tidak 
kita lihat (bdk. LS 212).

Menumbuhkan kesadaran hemat energi listrik merupakan suatu hal 
yang harus terus diupayakan. Salah satu kegiatan untuk menggugah kesadaran 
itu adalah kampanye  Earth  Hour.  Kampanye  ini merupakan kampanye 
satu jam tanpa listrik yang dilakukan dengan mematikan seluruh alat-alat 
elektronik dan lampu. 

Kampanye Earth Hour ini dilaksanakan pada sekitar akhir bulan Maret 
karena pada waktu tersebut cuaca di hampir seluruh belahan dunia cukup 
mendukung. Pada sekitar akhir Maret ini cuaca cukup hangat sehingga 
masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan aman tanpa pendingin atau 
pemanas udara yang memerlukan listrik. Di Indonesia, kampanye Earth Hour 
ini diadaptasi dengan diterapkan sewaktu-waktu. Hal sederhana ini ternyata 
memberikan dampak yang cukup signifikan jika rutin dilakukan oleh banyak 
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orang. Listrik yang dihemat selama satu jam ternyata dapat dialokasikan untuk 
satu rumah sederhana. 

Bayangkan berapa banyak listrik yang dapat dialirkan kepada yang lebih 
membutuhkan jika kampanye ini bisa diikuti oleh banyak orang? Artinya, 
budaya hemat listrik ini dilakukan secara rutin dalam setiap kesempatan.

Mengingat mayoritas pengguna listrik adalah kalangan rumah tangga, 
ada tiga prinsip hemat listrik yang dapat dilakukan.

1. Memilih peralatan rumah tangga yang tepat dan sesuai kebutuhan.
 Peralatan elektronik saat ini sudah dirancang untuk “hemat energi”, 

sehingga kita tinggal memilih yang paling hemat energi dengan 
mempertimbangkan pula anggaran pembelian.

2. Mengubah gaya hidup atau perilaku anggota rumah tangga agar berhemat 
listrik.

 Meskipun peralatan elektronik sudah dirancang “hemat energi”, tanpa 
perilaku yang hemat listrik dari para anggota keluarga maka percuma saja 
upaya berhemat ini. 

3. Gunakan listrik selain untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk kegiatan 
yang produktif.

Cara menghemat listrik ternyata tak sulit! Berikut adalah beberapa cara 
menghemat listrik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Cabut kabel elektronik yang tidak digunakan. Arus listrik akan tetap 
mengalir pada perangkat yang masih terhubung pada saklar, meskipun 
peralatannya dalam keadaan mati. Hal ini membuat listrik akan terbuang 
sia-sia.

2. Maksimalkan cahaya matahari ketimbang memakai lampu. Saat 
siang hari yang terang, lebih baik jangan menyalakan lampu, tetapi 
manfaatkanlah cahaya matahari yang masuk. Kebiasaan menggunakan 
lampu pada siang hari merupakan suatu pemborosan energi listrik.

3. Matikan pendingin ruangan (AC) pada jam tertentu dan 
manfaatkan ventilasi. Saat cuaca panas, banyak orang yang langsung 
menyalakan AC agar udara sejuk. Tetapi jika ingin hemat listrik, cobalah 
untuk lebih memanfaatkan penggunaan ventilasi udara. Jika rumah 
memang kekurangan ventilasi udara, coba perbanyak jendela dan kisi-
kisi, atau juga bisa mencoba menanam banyak tanaman di sekitar rumah.

4. Isi kulkas dengan bahan makanan seperlunya. Usahakan agar tidak 
memaksa kinerja kulkas yang berakibat menambah energi listrik. Atur isi 
kulkas supaya tidak terlalu penuh. Lewat cara tersebut, peredaran udara 
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dingin tidak terhambat. Lakukan juga perawatan rutin agar suhu kulkas 
tetap terjaga tanpa mengkonsumsi listrik secara berlebihan.

5. Tidak buka tutup kulkas terlalu sering. Setiap dibiarkan terbuka 
selama 30 detik, kulkas butuh 30 menit untuk mengembalikan suhu 
sehingga akan menyedot daya listrik yang cukup tinggi.

6. Gunakan air panas saat memasak nasi dengan menggunakan rice 
cooker. Proses memasak nasi menjadi lebih singkat sehingga energi 
listrik yang digunakan berkurang.

7. Pakai lampu LED. Lampu LED mengonsumsi daya lebih kecil 
dibandingkan lampu biasa. Lampu LED 3 Watt, setara dengan lampu 
pijar 40 Watt. Memang harga lampu LED lebih mahal daripada lampu 
pijar. Namun karena konsumsi dayanya lebih kecil, lampu LED jauh lebih 
hemat ketimbang lampu pijar biasa.

8. Matikan alat elektronik saat tidur. Hindari kebiasaan tidur dengan 
berbagai peralatan elektronik tertinggal dalam keadaan menyala yang 
membuat pemborosan energi listrik. TV masih menyala ketika tidur, 
lampu menyala, gawai sedang dalam proses pengisian baterai. TV yang 
masih menyala ketika kalian tidak sedang menontonnya jelas memberikan 
efek berupa tagihan listrik membengkak.

9. Mengganti PC dengan laptop. Tak sedikit orang yang masih lebih 
memilih untuk menggunakan PC ketimbang laptop. Biasanya orang-
orang tersebut merupakan gamer, graphic designer, dan mereka yang 
harus membuka data berat di perangkat komputer. Namun jika tidak 
diharuskan menggunakan PC, sebaiknya segera beralih ke laptop. 
Sebab, CPU pada PC bisa menyedot listrik berkali-kali lipat lebih banyak 
dibandingkan CPU laptop.
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Listrik Tenaga Surya Sebagai Alternatif

Selain berbagai upaya penghematan yang telah disebutkan di atas, 
penggunaan listrik tenaga surya bisa dipikirkan sebagai alternatif. Memang, 
penggunaan panel surya memang belum begitu masif pada perumahan di 
Indonesia, baru sebesar 0,05% dari potensi yang ada. 

Listrik tenaga surya sangat ramah lingkungan karena sumber utamanya 
adalah cahaya matahari. Karena cahaya matahari itu gratis, dan apalagi di 
Indonesia matahari bersinar sepanjang tahun, penggunaan listrik tenaga 
surya tentunya lebih hemat biaya. Berbagai instansi, perindustrian, hingga 
rumah tangga, dapat menghemat pengeluaran untuk biaya listrik dan dana 
yang tersimpan bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya. Tagihan listrik bisa 
berkurang rata-rata hingga 50% dengan menggunakan listrik tenaga surya.

Tetapi untuk saat ini belum listrik tenaga surya banyak dipakai. 
Alasannya karena butuh dana awal yang mahal untuk mewujdkannya. Untuk 
satu rumah dengan listrik 2.200 watt, dibutuhkan sekitar 6-8 panel surya 
dengan ukuran 1 x 2 meter berjejer di atap. Biaya pemasangan panel surya 
untuk listrik 2200 watt tersebut kurang lebih sebesar Rp 45-50 juta. Maka 
listrik tenaga surya boleh dibilang sebagai investasi. Dalam 7-8 tahun pertama, 
penghematan listrik yang didapatkan sudah bisa membuat balik modal. Lalu, 
18 tahun terakhir, bisa dibilang menikmati listrik gratis. Setelah mengetahui 
sejumlah fakta di atas, bagi yang memiliki dana lebih, bisa dipertimbangkan 
untuk mengganti tenaga listrik konvensional menjadi listrik tenaga surya.

Gereja Katedral Jakarta adalah salah satu gereja yang telah memelopori 
penggunaan listrik tenaga surya. Sejak akhir tahun 2019, sistem panel surya 
on-grid sebesar 29.700 Watt Peak (WP)7 telah terpasang di gereja tersebut. 
Dengan asumsi panel surya berkapasitas 1 kWP dapat menghasilkan listrik 
selama 8 jam dari pukul 08.00 sampai 16.00 dan dengan kondisi intensitas 
sinar matahari di Jakarta dapat menghasilkan sekitar 3,5 kWh per hari atau 
sekitar 100 kWh per bulan8, maka Gereja Katedral Jakarta dapat menghemat 
2970 kWh per bulan dalam 8 jam permakaian.

7 Watt Peak (WP) adalah istilah yang digunakan dalam dunia panel surya. WP menggambarkan besarnya 
nominal daya tertinggi yang dapat dihasilkan dari sebuah panel surya. Tentu saja daya ini cenderung 
berubah-ubah dalam satu hari tergantung energi dari sinar matahari yang ada. Semakin tinggi Watt Peak, 
maka akan semakin besar pula manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan panel surya ini, demikian 
juga sebaliknya. Panel surya 100 WP adalah salah satu jenis yang paling diminati dan paling banyak 
digunakan, terutama untuk kebutuhan rumah tangga.

8 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/10/064800026/berapa-biaya-yang-dibutuhkan-untuk-
pasang-rooftop-panel-surya?page=all#:~:text=Rooftop%20panel%20surya%20berkapasitas%20
1,sekitar%20100%20kWh%20per%20bulan
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***
Akhir kata, dalam APP 2021 ini kita diajak untuk sadar dan bijak-

sana menggunakan energi listrik secara hemat dan tepat sasaran. Selain 
itu, kita diajak untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sinar mata-
hari sebagai penerangan dan menggunakan listrik tenaga matahari. Se-
mua nya ini demi kebaikan, keberlangsungan, dan keseimbangan 
bumi kita, rumah kita bersama. Suatu tindakan yang dikehendaki 
Sang Pencipta! Mari mulai saat ini kita jalankan gaya hidup hemat listrik 
sebagai kenormalan baru! Hemat listrik. Cintai bumi. Cintai kehidupan. *** 
(Peter Suriadi)

Bogor, 4 Oktober 2020
pada Pesta Santo Fransiskus dari Asisi
Biro APP/AAP Komisi PSE Keuskupan Bogor
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BAHAN PENDALAMAN IMAN
(DEWASA)

PERTEMUAN I
KERAGAMAN SUMBER ENERGI

Tujuan

Umat  memahami  bahwa  Allah  menyediakan  berbagai  sumber  energi  untuk 
dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Bapak, Ibu dan Saudara/i terkasih, hidup kita dijejali dengan aneka ragam 
sumber energi yang membuat aktivitas kita menjadi semakin cepat dan 
mudah. Dengan menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya, semua 
transportasi darat, laut, serta udara membuat kita dapat melakukan perjalanan 
secara cepat. Dengan menggunakan gas alam, dapur kita, juga restoran dan 
warung makan, dengan mudah mampu menghasilkan aneka jenis makanan 
yang memanjakan lidah kita setiap saat. Bahkan dengan menggunakan batu 
bara sebagai pembangkit listrik, lingkungan tempat tinggal kita menjadi 
ramai karena diberondong oleh aneka hiburan dari televisi sampai media 
digital, dari terang lampu bohlam hingga lampu laser yang menyilaukan. 
Minyak bumi, gas alam, batu bara, serta sumber energi lainnya merupakan 
anugerah Allah yang diciptakan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan 
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manusia. Hal ini sesuai dengan Ensiklik Laudato Si no. 95 yaitu lingkungan 
alam adalah harta kita bersama, warisan seluruh umat manusia, tanggung 
jawab semua orang. Sesuatu yang kita miliki seharusnya hanya dikelola demi 
kesejahteraan bersama. Jika tidak, kita memberatkan hati nurani kita dengan 
beban menyangkal keberadaan orang lain.      

Aksi Puasa Pembangunan (APP) 2021 yang bertemakan: Hemat Listrik: 
Sebuah Kenormalan Baru akan membawa kita untuk menyadari bahwa, 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi, kita 
dapat menghemat energi listrik yang berasal dari minyak bumi, gas alam, serta 
batu bara, sambil berusaha untuk menggunakan sumber energi lain seperti 
panas bumi, air, angin, sinar matahari, biomassa, serta pasang surut air laut. 
Keagungan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta akan terlihat 
dalam kenormalan baru yang tercipta itu. Dalam pertemuan I yang bertema 
Keragaman Sumber Energi ini, kita terlebih dulu diajak untuk menyadari 
bahwa Allah menyediakan berbagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan 
demi kesejahteraan manusia. 

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri 
dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang 
benar. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami 
bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. 
Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat 
dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin
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Doa Pembuka 

P : Marilah kita berdoa

P+U : Ya Allah Tuhan kami, Engkau telah menciptakan minyak bumi yang  
terhampar di kedalaman laut, gas alam yang membentang sepanjang 
pulau dan pantai, batu bara yang tersusun di kerak bumi, air yang 
menggenangi sungai, angin yang menyusuri lembah dan ngarai, serta 
sinar matahari yang membelah malam. Semuanya itu merupakan 
energi yang dapat membantu kami untuk menapaki hidup di dunia ini. 
Bukalah hati kami, sehingga kami pun dapat melihat manfaat minyak 
bumi, gas alam, batu bara bahkan air, angin serta sinar matahari 
sebagai sumber-sumber energi yang telah Engkau ciptakan sebagai 
sarana bagi kami untuk menjalani hidup sehingga dapat menciptakan 
kesejahteraan hidup di bumi. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 
kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup 
dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Menguatkan Solidaritas Melalui Tradisi Bakar Batu ”Barapen”

Barapen merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di 
beberapa wilayah Wamena, Papua. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh 
masyarakat Suku Dani yang mendiami wilayah dataran tinggi Wamena seperti 
Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, 
Jayawijaya, Dekai dan Yahukimo. Barapen merupakan sebuah tradisi masak 
bersama warga satu kampung menggunakan media batu yang dibakar hingga 
membara, oleh sebab itu tradisi ini juga disebut dengan istilah “Bakar Batu”.

Berdasarkan laman pesona travel, tradisi Barapen ini sudah berlangsung sejak 
lama bahkan hingga ratusan tahun. Mulanya, sepasang suami istri merasa 
kebingungan ketika hendak mengolah bahan makanan yang mereka miliki 
karena tidak ada peralatan. Setelah berpikir cukup panjang, muncullah ide 
untuk menggunakan batu sebagai media mengolah makanan. Ternyata, 
mengolah makanan menggunakan bara batu justru menghasilkan cita rasa 
makanan yang lebih lezat, hingga akhirnya cara tersebut tetap berlangsung 
hingga kini. Makanan yang dimasak dalam tradisi Barapen sangat bervariasi, 
mulai dari umbi-umbian hingga daging hewan.
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Tata cara melakukan Barapen adalah dimulai dari persiapan yang dilakukan 
semenjak pagi buta oleh kepala suku yang menggunakan pakaian adat dan 
berkeliling untuk mengundang semua masyarakat agar berkumpul dan ikut 
memeriahkan Barapen. Menjelang siang, perburuan dilakukan, biasanya 
hewan yang diburu adalah babi, namun juga dapat diganti hewan lain. Menurut 
tradisi, jika hewan buruan yang dipanah langsung mati, maka Barapen akan 
berlangsung lancar, namun jika hewan buruan tidak langsung mati maka 
akan ada kendala saat acara berlangsung. Selesai diburu, beberapa masyarakat 
menerima hewan tersebut dan sebagian masyarakat lainnya menari dan 
menata batu yang disiapkan menjadi bara.

Batu yang digunakan haruslah batu yang kuat sehingga tidak mudah hancur. 
Urutan penataan batu tersebut adalah batu kemudian kayu, batu lagi dan 
kayu lagi ditumpuk hingga jumlah batu yang disiapkan habis. Lamanya waktu 
yang dibutuhkan untuk membakar batu adalah sekitar dua hingga empat 
jam. Setelah batu panas membara, masyarakat menyiapkan lubang sedalam 
50 cm dengan lebar 4 meter. Batu panas dipindahkan ke lubang tersebut dan 
bahan makanan siap dimasak menggunakan alas daun pisang. Setelah semua 
makanan masak, dilanjutkan makan bersama yang diawali oleh kepala suku 
dan diikuti oleh semua masyarakat. Jika makanan telah habis, warga biasanya 
menggelar acara menari dengan iringan lagu daerah berjudul Weya Rabo dan 
Besek.

Meskipun terlihat seperti acara masak dan makan bersama biasa, namun di 
balik tradisi Barapen tersimpan makna yang mendalam. Barapen merupakan 
cara yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang 
Pemberi Kehidupan dan simbol solidaritas yang kuat karena semua yang 
dilakukan pada tradisi Barapen selalu bersama-sama mulai dari berburu 
hingga makan bersama. Tradisi Barapen biasanya dilakukan pada acara-
acara tertentu seperti menyambut kelahiran anak, mengumpulkan prajurit 
untuk berperang, peringatan kematian bahkan untuk media mendamaikan 
kelompok yang sedang berselisih. Karena perselisihan dianggap selesai 
bersamaan dengan selesainya makan bersama sehingga terjalin kerukunan 
antar masyarakat.

Barapen tidak hanya dilakukan ketika kegiatan dari suku saja, namun juga 
kerap kali dilakukan pada acara-acara penting lainnya seperti kunjungan 
tamu-tamu penting, peringatan HUT RI bahkan menyambut bulan ramadhan. 
Barapen dalam menyambut bulan Ramadhan biasanya menggunakan daging 
ayam atau daging sapi sehingga masyarakat Muslim tidak khawatir ketika 
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hendak makan. Oleh sebab itu, Barapen juga merupakan simbol toleransi dan 
solidaritas.

Sumber : https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/12/27/menguatkan-
solidaritas-melalui-tradisi-bakar-batu-barapen

Bacaan Kitab Suci (Kel 5:10–19)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.

  10Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan 
berkata kepada mereka: “Beginilah kata Firaun: Aku tidak memberi 
jerami lagi kepadamu. 11Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di 
mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak 
boleh kurang.”

  12Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengum-
pulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. 13Dan pengerah-
pengerah itu mendesak mereka dengan berkata: “Selesaikan peker-
jaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami.” 14Lalu 
pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel, yang 
mereka angkat, sambil bertanya: “Mengapakah kamu pada hari ini 
tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti 
kemarin?”

  15Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan menga-
dukan halnya kepadanya: “Mengapakah tuanku berlaku seperti itu 
terhadap hamba-hambamu ini? 16Jerami tidak diberikan lagi kepada 
hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: 
Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, 
padahal rakyat tuankulah yang bersalah.” 17Tetapi ia berkata: “Pemalas 
kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata: Izinkanlah kami pergi 
mempersembahkan korban kepada TUHAN! 18Jadi sekarang, pergilah, 
bekerja! Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah 
batu bata yang sama harus kamu serahkan.” 19Maka mengertilah 
para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena 
dikatakan kepada mereka: “Kamu tidak boleh mengurangi jumlah 
batu bata pada tiap-tiap hari.”

  Demikianlah Sabda Tuhan

U : Syukur kepada Allah
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Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan 
Kitab Suci

1. Apa yang dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam tradisi Barapen 
dalam masyarakat Papua? Siapakah yang menyediakan sumber energi 
tersebut?

2. Munculnya tradisi Barapen berasal dari ide sepasang suami-istri Papua 
untuk menggunakan batu sebagai media pengolah makanan. Sehubungan 
dengan keragaman sumber energi, apa yang dapat kita maknai dari ide 
tersebut?

3. Dalam bacaan Kitab Suci, apa yang dimanfaatkan oleh umat Israel sebagai 
sebagai sumber energi dalam proses pembuatan batu bata?

4. Apa yang dimanfaatkan oleh bangsa Israel sebagai sumber energi 
alternatif pada saat mereka mengalami kesulitan dalam mengusahakan 
sumber energi utama?

5. Energi apa sajakah yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini yang 
dapat kita manfaatkan demi kesejahteraan manusia?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa kami, manusia telah Engkau ciptakan untuk merawat bumi. 
Gugusan energi pun telah memenuhi bumi dari yang tidak terbarukan 
hingga yang terbarukan, dari atas atmosfer sampai dengan di kerak 
bumi, dari atas pulau sampai di dasar lautan, dari yang ada di udara 
sampai di lapisan batuan. Semoga kami dapat mencari, menemukan, 
dan memanfaatkan aneka ragam sumber energi yang telah memenuhi 
bumi ini dengan lebih adil, kreatif, dan bijaksana sehingga semua 
manusia dapat hidup dengan sejahtera. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh 
Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. 
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Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan dan kita semakin dapat hidup sejahtera dengan semua 
sumber energi yang ada di bumi ini.

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk lebih menguasai diri sehingga 
memahami bahwa aneka macam sumber energi dapat dimanfaatkan 
manusia untuk mencapai hidup sejahtera.   

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan I Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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PERTEMUAN II
LISTRIK DALAM KEHIDUPAN KITA

Tujuan

Umat menyadari bahwa energi listrik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Bapak, Ibu dan Saudara/i terkasih, di zaman modern ini semua bergerak sebagai 
sistem yang kompleks dan berubah secara cepat. Dengan demikian aktivitas 
manusia berubah dengan cepat dan energi listrik pun menjadi andalannya. 
Tidak ada aktivitas tanpa energi listrik. Jadi saat ini listrik merupakan sumber 
energi utama bagi peradaban manusia yang selalu berubah. Listrik merupakan 
napas bagi semua bentuk kreativitas manusia.  Listrik hadir dalam rentetan 
aktivitas manusia, dari kegiatan di rumah hingga kegiatan di kantor, dari 
dapur hingga transmisi data, dari desa hingga kota. Semua memanfaatkan 
aliran listrik. Listrik ibarat air yang memuaskan dahaga manusia modern 
dalam beraktivitas. 

Aksi Puasa Pembangunan (APP) 2021 yang bertemakan: Hemat Listrik : 
Sebuah Kenormalan Baru akan membawa kita untuk menyadari bahwa, 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi, 
kita dapat menghemat energi listrik yang berasal dari minyak bumi, gas alam, 
serta batu bara, sambil berusaha untuk menggunakan sumber energi lain 
seperti panas bumi, air, angin, sinar matahari, biomassa, serta pasang surut 
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air laut. Keagungan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta akan 
terlihat dalam kenormalan baru yang tercipta itu. Dalam Pertemuan II yang 
bertema Listrik Dalam Kehidupan Kita ini, kita diajak untuk menyadari 
bahwa energi listrik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri 
dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang 
benar. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami 
bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. 
Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat 
dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan kasihanilah kami.

P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah Bapa kami, Engkau ciptakan bumi sebagai rumah yang mem-
bahagiakan karena bumi dapat mencukupi semua kebutuhan kami 
untuk beraktivitas dan berkreativitas. Kami dapat bekerja di malam 
hari karena ada lampu listrik. Kami dapat berkomunikasi dengan 
sesama kami sampai ujung bumi karena ada listrik. Kami dapat 
melihat pentas seni dan musik karena ada listrik. Dan kami pun dapat 
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melakukan aneka bentuk pekerjaan karena ada listrik. Semoga dengan 
adanya energi listrik di bumi ini, kami dapat semakin menyadari 
bahwa energi listrik sangat kami butuhkan untuk beraktivitas dan 
berkreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh 
Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Tanpa Listrik, Bisa Apa?

Aku sebelumnya pernah membayangkan, bagaimana ya kalau tiba-tiba 
listrik di negeri ini padam dalam skala nasional? Dan terjadilah pada hari ini, 
Minggu 4 Agustus 2019. Aku siang tadi sedang buang air besar, tiba-tiba saja 
lampu berkedap-kedip, sempat terlintas dalam pikiran “Wah gempa nih ya?” 
tapi kok  tidak berasa pusing, lalu dalam hitungan detik lampu di kamar mandi 
mati. Setelah keluar lalu membuka layar handphone, otomatis jaringan Wi-Fi 
di rumah mati, dan ternyata jaringan selular juga tidak ada sinyal.

Lalu kubaca saja e-book yang dikirimkan oleh temanku pada Jumat malam, 
dalam membaca itu aku merasakan ketenangan yang syahdu, oh apakah ini 
yang dirasakan orang-orang masa lalu ketika listrik belum sampai ke rumah-
rumah? Tak terasa e-book setebal 80 halaman sudah selesai terbaca.

Ketika aku mengecek layar handphone ternyata sinyal jaringan selular sudah 
muncul namun tidak stabil, timbulah rasa penasaran ini. Cek  en  ricek ke 
media internet ternyata yang padam bukan hanya daerahku saja, bahkan se-
Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan ada beberapa media yang 
menyebutkan terjadi pemadaman listrik se-Pulau Jawa!

Pantas saja jaringan selular tidak ada sinyal, matinya skala luas cuy. Dapat 
informasi juga kalau jaringan transportasi juga mati seperti KRL dan MRT, 
transportasi udara (pesawat) terganggu karena matinya radar-radar navigasi, 
lampu lalu lintas pun juga ikut-ikutan mati yang menimbulkan titik macet 
di mana-mana. Grab dan Gojek pun sama halnya, gimana mau pesan, wong 
gak ada sinyal? Kegiatan usaha yang bergantung pada listrik pun pada tutup, 
bagaimana mau jualan wong listriknya mati? Jaringan perbankan pun juga 
mengalami gangguan. Seperti sedang dalam keadaan dikudeta negara ini.

Bagaimana ya yang lagi ada acara pernikahan, pasti bingung sendiri tuh 
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wedding organizer dan pengantin beserta keluarganya. Bagaimana ya peristiwa-
peristiwa besar yang sedang berlangsung? Memang sih mereka punya genset, 
tapi pasti padamnya hari ini bakal lama karena gangguannya cukup serius.

Selama ini aku terlalu menganggap sepele soal listrik, kadang lupa mematikan 
lampu padahal itu boros listrik. Dari fenomena hari ini, mungkin kita bisa 
merenungkan, apakah aku, kamu, dan kita sudah bijak dalam menggunakan 
listrik? Ini baru sehari aja loh listrik padam tapi dampaknya luar biasa. 
Bagaimana kalau nanti (jangan sampai) pasokan listrik dalam keadaan kritis 
yang mengakibatkan pemadaman listrik dalam tempo waktu yang lama? 
Listrik sudah masuk terlalu dalam ke aspek kehidupan manusia.

Sudah saatnya kita sadar dan bijak dalam menggunakan listrik, dimulai dari aku 
dan kamu yang akan berdampak pada kita yang menikmati keberlangsungan 
energi nasional. Oh iya, ada beberapa sisi positifnya juga sih dari padamnya 
listrik hari ini. Orang-orang di sekitar lingkungan rumahku jadi pada keluar 
rumahnya dan saling interaksi.  Sisi negatifnya, aku tidak jadi ke dokter gigi 
hari ini karena pasti alat-alatnya memakai listrik!

Ternyata selama ini kita sudah terlalu dininabobokan oleh listrik bung... Save 
your energy!

Sumber : https://www.kompasiana.com/kilurahbagong/5d480277097f361df93c
ab52/tanpa-listrik-bisa-apa             

Bacaan Kitab Suci (Luk 15:8–10)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.

  8”Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika 
ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu 
rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? 
9Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat 
dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-
sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. 
10Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada 
malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.”

  Demikianlah Sabda Tuhan

U : Syukur kepada Allah
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Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan 
Kitab Suci

1. Bagaimanakah rasanya bila kita mengalami tanpa listrik selama sehari 
saja? 

2. Peralatan listrik apa sajakah yang kita gunakan setiap hari?

3. Dalam Bacaan Kitab Suci, apakah yang dilakukan oleh perempuan yang 
kehilangan salah satu keping dirhamnya?

4. Apakah pelita yang dinyalakan oleh perempuan tersebut membantu 
usahanya dalam mencari keping dirham yang hilang? Mengapa?

5. Aktivitas apa sajakah yang terganggu dalam kegiatan kita sehari-hari bila 
tidak ada energi listrik?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa kami, kekuatan energi listrik telah mengubah peradaban 
kami, di mana setiap rumah telah menggunakan setrika listrik 
daripada arang kayu, menggunakan lampu listrik daripada lampu 
tempel, serta menggunakan komputer daripada mesin ketik. Bahkan 
saat ini pertemuan tatap muka diubah menjadi pertemuan virtual. 
Buku cetak diubah menjadi buku digital. Semua aktivitas mimpi telah 
menjadi nyata ketika ada energi listrik. Semoga dengan adanya energi 
listrik ini, kami dapat semakin menyadari bahwa semua aktivitas dan 
kreativitas dapat kami ciptakan dan laksanakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama 
dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, 
Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.
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Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti 
yang kita harapkan dan supaya kita menyadari bahwa energi listrik 
dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk menyadari bahwa semua manusia 
membutuhkan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan II Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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PERTEMUAN III
BOROS LISTRIK DALAM GAYA HIDUP MASA KINI

Tujuan

Umat menyadari  tindakan-tindakan  yang  dapat  memboroskan  energi  listrik 
dan dampaknya terhadap lingkungan.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Bapak, Ibu dan Saudara/i terkasih, tidak ada aktivitas dan kreativitas tanpa 
energi listrik dalam peradaban yang identik dengan perubahan dan percepatan, 
tetapi juga perilaku boros. Semua menggunakan energi listrik, dari aktivitas 
setrika baju di rumah hingga memotong kayu di pabrik, dari lampu listrik 
di rumah hingga live show di stasiun TV, dari menggunakan smart phone di 
rumah hingga percakapan jarak jauh di istana negara. Di sisi yang lain, jutaan 
barel minyak bumi dieksplorasi, puluhan juta batu bara digali, bahkan ratusan 
juta kubik air dibendung semata-mata untuk menghasilkan energi listrik 
yang sampai saat ini tidak pernah cukup untuk melayani kebutuhan listrik di 
negara kita karena masyarakat berperilaku boros. Dalam Ensiklik Laudato Si’ 
No. 18, Paus Fransiskus menuliskan fenomena ini : “Akselerasi terus-menerus 
dalam perubahan-perubahan yang menyangkut umat manusia dan planet 
ini, sekarang ini ditambah dengan meningkatnya irama hidup dan kerja yang 
dalam bahasa Spanyol disebut “rapidacion” (percepatan). Meskipun perubahan 
adalah bagian dari dinamika sistem-sistem yang kompleks, kecepatan yang 
sekarang dipaksakan kepadanya oleh aktivitas manusia, berlawanan dengan 
kelambanan alamiah evolusi biologis”. 
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Aksi Puasa Pembangunan (APP) 2021 yang bertemakan: Hemat Listrik : 
Sebuah Kenormalan Baru akan membawa kita untuk menyadari bahwa, 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi, kita 
dapat menghemat energi listrik yang berasal dari minyak bumi, gas alam, serta 
batu bara, sambil berusaha untuk menggunakan sumber energi lain seperti 
panas bumi, air, angin, sinar matahari, biomassa, serta pasang surut air laut. 
Keagungan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta akan terlihat 
dalam kenormalan baru yang tercipta itu. Dalam Pertemuan III yang bertema 
Boros Listrik Dalam Hidup Masa Kini ini, kita diajak untuk menyadari 
tindakan-tindakan yang dapat memboroskan energi listrik dan dampaknya 
terhadap lingkungan.

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri 
dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang 

benar. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami 

bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. 
Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.
P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat 

dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni dosa 

kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah Bapa kami, Engkau menghendaki agar bumi ini tetap menjadi 
taman yang indah sehingga burung-burung tetap bernyanyi di pagi 
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hari, ikan-ikan berlarian menyusuri sungai, pohon-pohon memenuhi 
semua gunung dan hutan, air mengaliri semua sungai dan danau, 
angin berhembus tiada henti, matahari bersinar setiap hari, minyak 
bumi terhampar luas di dasar lautan, batu bara tertimbun rapi di 
dasar bumi, serta gas alam memenuhi semua lapisan bumi. Semoga 
kami mempunyai pengetahuan akan tindakan-tindakan penghematan 
energi listrik, sehingga minyak bumi, batu bara, air, angin serta sumber 
energi listrik lainnya dapat mencukupi kebutuhan energi listrik 
dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, 
yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 
berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Yuk! Mulailah Menghemat Listrik Demi Mengurangi 
Dampak Pemanasan Global

Mati lampu. Pernahkah anda merasakannya? Kegiatan seru dan penting yang 
sedang anda lakukan akan terganggu seketika jika lampu padam. Mati lampu 
atau mati listrik tentunya sangat merugikan. Kejadian ini pun sering terjadi bila 
listrik sedang dalam pemakaian berlebih. Biasanya, PLN akan mengumumkan 
pemadaman listrik serentak yang memberikan anda waktu untuk bersiap. 
Namun, tak jarang juga pemadaman listrik terjadi di luar jadwal PLN. Jika 
listrik padam total, di situlah kita akan sadar bahwa energi listrik itu sangat 
penting dan tidak bisa digantikan dengan yang lain.

Pemakaian listrik yang berlebih tentunya dapat membawa dampak buruk bagi 
Indonesia, seperti langkanya energi listrik. Seperti yang kita ketahui, masih 
banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses penuh terhadap listrik. 
Masih ada daerah yang diselimuti oleh kegelapan dan hanya diterangi oleh 
lilin-lilin kecil. Bayangkan saja jika kita semua tidak menghemat penggunaan 
energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian ingin hidup di 
kegelapan?

Tanpa disadari, kita terkadang masih sering menggunakan listrik secara 
berlebihan. Ketidaksadaran kita lah yang membuat kita tidak bisa mencegah-
nya. Contohnya, banyak orang yang terkadang saat tidur lupa atau tidak 
mematikan lampu. Lalu, lampu kamar mandi saat tidak digunakan, lampunya 
tetap dibiarkan nyala. Lalu yang paling sering terjadi pada kita semua adalah 
membiarkan elektronik dicolok kelamaan. Lalu, contoh untuk di kantor dan di 
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sekolah yaitu membiarkan lampu menyala padahal sedang tidak digunakan. 
Semua perilaku ini sebenarnya bisa kita cegah jika kita sadar perilaku kita 
sendiri. Jadi, sebenarnya yang kita perlukan adalah kesadaran pribadi saat 
menggunakan listrik.

Apa sih sebenarnya dampak jika kita menggunakan listrik yang berlebihan? 
Tentu, dampak utamanya adalah pemanasan global. Maka dari itulah es di 
Kutub Utara mulai meleleh, temperatur yang sangat panas, perubahan iklim, 
dan hal-hal kecil lainnya yang bisa kita lihat terjadi akibat pemanasan global. 
Pemanasan global sekarang sudah semakin parah. Sebenarnya, pemanasan 
global disebabkan oleh polusi udara. Tetapi, karena listrik dihasilkan oleh 
pembakaran batu bara, maka asap dari pembakaran batu bara tersebut 
membuat polusi udara semakin parah.

Dengan penggunaan listrik yang berlebihan, tentu dapat menyebabkan kelang-
kaan listrik juga. Kenapa? Karena, untuk menghasilkan listrik, diperlukan batu 
bara yang dibakar. Karena, setiap unit energi listrik yang diproduksi, tiga unit 
batu bara akan dibakar.  Batu bara yang dibakar untuk dapat menghasilkan 
listrik itu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jadi jika kita 
menggunakan listrik berlebihan, tentu kita juga menghabiskan batu bara yang 
digunakan untuk mennghasilkan listrik dengan perlahan-lahan, sehingga 
menyebabkan kelangkaan energi listrik.

Disadur seperlunya dari : https://www.hipwee.com/narasi/yuk-
mulailah-menghemat-listrik-demi-mengurangi-dampak-pemanasan-global/ 

Bacaan Kitab Suci (Mat 5:13-16)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  13”Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan 

apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak 
orang. 14Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung 
tidak mungkin tersembunyi. 15Lagipula orang tidak menyalakan pelita 
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian 
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka 
melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di 
sorga.”

  Demikianlah Sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Allah.
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Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan 
Kitab Suci

1. Tindakan pemborosan listrik apa saja yang diceritakan dalam Kisah 
Kehidupan?

2. Mengapa pemborosan listrik dapat berdampak buruk terhadap lingk-
ungan?

3. Pada zaman Yesus, pelita pada umumnya menggunakan minyak 
zaitun sebagai bahan bakar. Berdasarkan kebutuhan bahan bakar dan 
manfaatnya, apakah bedanya pelita yang diletakkan di bawah gantang 
dibandingkan dengan pelita yang diletakkan pada  kaki dian?

4. Tindakan pemborosan listrik apa saja yang sering kali kita lakukan dalam 
kehidupan sehari-hari?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa kami, bumi telah kami rusak melalui perilaku-perilaku 
yang memboroskan energi listrik. Lampu kami biarkan menyala 
walaupun tidak digunakan, AC kami hidupkan sepanjang hari, 
charger smartphone walaupun tidak digunakan tetap dinyalakan, 
serta perilaku-perilaku pemborosan lainnya. Semoga mengingat 
keterbatasan sumber-sumber penghasil energi listrik, kami dapat 
menjadi bijaksana dalam penggunaan energi listrik dan bumi terhindar 
dari pemanasan global. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, 
yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 
berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.
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Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti 
yang kita harapkan dan supaya dapat menyadari tindakan-tindakan 
yang dapat memboroskan energi listrik dan dampaknya terhadap 
lingkungan. 

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk bersikap bijaksana dalam 
menggunakan listrik.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk bersikap bijaksana sehingga kita 
terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat memboroskan energi 
listrik.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan III Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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PERTEMUAN IV
GAYA HIDUP HEMAT LISTRIK

Tujuan

Umat dapat melakukan penghematan energi listrik sebagai sebuah kenormalan 
baru.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Bapak, Ibu dan Saudara/i terkasih, kenormalan baru adalah perubahan 
pola hidup yang menular pada setiap generasi dan menjangkau setiap sendi 
kehidupan secara luas, yang semakin lama mengeras sehingga membentuk 
sebuah kebiasaan yang diagungkan sebagai sesuatu yang normal dalam 
dimensi yang baru. Dalam hal ini hidup konsumtif diubah menjadi hidup 
ekologis. Dalam hidup ekologis, kita diajak untuk memanfaatkan sumber 
alam sehemat mungkin tanpa mengurangi manfaat yang dibutuhkan serta 
dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sikap ekologis ini tampak melalui 
penghematan energi listrik. Dalam Ensiklik  Laudato  Si’ No. 202, Paus 
Fransiskus menyampaikan, banyak hal yang harus diarahkan kembali, tapi 
terutama umat manusia yang harus berubah. Yang dibutuhkan ialah kesadaran 
akan asal kita bersama, akan hal saling memiliki, dan akan suatu masa depan 
untuk dibagi dengan segenap ciptaan.  

Aksi Puasa Pembangunan (APP) 2021 yang bertemakan: Hemat Listrik : 
Sebuah Kenormalan Baru akan membawa kita untuk menyadari bahwa, 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi, kita 
dapat menghemat energi listrik yang berasal dari minyak bumi, gas alam, serta 
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batu bara, sambil berusaha untuk menggunakan sumber energi lain seperti 
panas bumi, air, angin, sinar matahari, biomassa, serta pasang surut air laut. 
Keagungan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta akan terlihat 
dalam kenormalan baru yang tercipta itu. Dalam Pertemuan IV yang bertema 
Gaya Hidup Hemat Listrik ini, kita diajak untuk melakukan penghematan 
energi listrik sebagai sebuah kenormalan baru.

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri 
dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang 
benar. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami 
bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. 
Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat 
dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi 

yang dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan 
tersebut dapat kami manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
umat-Mu. Tetapi saat ini kami memerlukan belas kasih-Mu karena 
telah mengeksploitasi energi listrik tersebut untuk memenuhi 
kebutuhan hidup kami tanpa memperhatikan kebutuhan sesama. 
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Kami hanya melihat yang penting puas dan senang tetapi sebenarnya 
telah menciptakan kehancuran bumi. Utuslah juga Roh Kudus-Mu 
sehingga dapat menemukan cara yang bijaksana dalam melaksanakan 
penghematan energi listrik. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, 
yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 
berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Penggunaan Listrik Sebagai Penyebab Pemanasan Global, 
Cegah Dengan Lakukan 5 Hal Ini

Isu global yang selalu menarik untuk dibahas dan dikaji secara lebih lanjut 
adalah mengenai pemanasan global. Pemanasan global merupakan salah satu 
gejala terjadinya perubahan iklim. Pada dasarnya, perubahan iklim secara garis 
besar dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas manusia yang berlebihan. Sehingga 
membuat iklim di seluruh dunia berubah menjadi iklim ekstrim.

Aktivitas-aktivitas manusia tersebut secara dominan lebih banyak mem-
produksi karbon dioksida (CO2). Padahal, karbon dioksida secara tidak 
langsung merupakan musuh dari lapisan ozon yang melindungi bumi dari 
berbagai benda angkasa.

Beberapa aktivitas manusia yang menjadi faktor penyebab dari pemanasan 
global di antaranya mobilitas manusia yang menggunakan transportasi, 
kegiatan industri, dan penggundulan hutan.

Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengu rangi 
penggunaan listrik berlebih agar dapat meminimalisir penyebab pemanasan 
global di seluruh dunia, dilansir dari berbagai sumber:

Efisiensi Penggunaan Alat Elektronik

Terkadang kita tidak sadar apabila kita menggunakan alat elektronik secara 
berlebihan. Banyak kegiatan manusia saat ini yang sangat bergantung dengan 
alat elektronik. Alat-alat elektronik tersebut seperti lampu, televisi, mesin 
cuci, air conditioner/AC, kipas angin, komputer, dan lain sebagainya.

Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain matikan lampu ketika 
tidak dipakai seperti pada saat larut malam dan siang hari. Pada saat siang 
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hari, manfaatkan semaksimal mungkin sinar matahari yang masuk ke dalam 
rumah. Selain itu, kegiatan mencuci baju dapat dilakukan ketika dalam 
kapasitas maksimal sehingga penggunaan air dan listrik dapat ditekan secara 
maksimal.

Efisiensi penggunaan elektronik juga dapat dilakukan dengan mencabut saklar 
dan kabel alat-alat elektronik seusai dipakai. Jangan membiarkan kabel tetap 
tertancap pada stop kontak. Meskipun alat elektronik tersebut tidak terpakai, 
namun apabila kabel tetap tertancap pada stop kontak, maka akan tetap ada 
aliran listrik. Maka dari itu, untuk mengurangi penyebab pemanasan global, 
bijaklah dalam menggunakan alat-alat elektronik.

Pilih Alat Elektronik dengan Daya Rendah

Pilih alat-alat elektronik dengan daya listrik rendah. Hal tersebut dapat 
membantu untuk menekan volume penggunaan listrik dengan cukup efektif 
dan efisien. Jangan pilih alat-alat elektronik dengan watt yang tinggi. Sebab, 
penggunaan alat elektronik dengan watt tinggi akan sejalan dengan konsumsi 
daya listrik yang terpakai.

Alat elektronik yang sering digunakan seperti setrika, lampu, dan televisi akan 
lebih baik apabila memiliki daya listrik yang rendah. Pilih alat elektronik tidak 
hanya melalui tampilan luar saja, melainkan pilihlah alat elektronik dengan 
mencermati hal tersebut. Dengan memilih alat elektronik dengan daya rendah, 
maka Anda telah meminimalisir penyebab pemanasan global.

Manfaatkan Tanaman dan Ventilasi Udara

Sebagai penyebab pemanasan global yang signifikan, penggunaan listrik perlu 
dikendalikan. Cara pengendalian tersebut dapat dilakukan secara alami yakni 
melalui pemanfaatan tanaman secara maksimal.

Pilih tanaman yang dapat hidup dengan baik dan sesuai di lingkungan tempat 
tinggal Anda. Tanamlah di tempat yang dapat memberikan pengaruh maksimal 
bagi sirkulasi udara di rumah. Selain itu, manfaatkan ventilasi rumah secara 
maksimal.

Usahakan ventilasi rumah dibuat agar udara dan sinar matahari dapat masuk 
ke dalam rumah. Dengan begitu, penggunaan alat-alat elektronik seperti 
pendingin ruangan (AC/kipas angin) dan penerangan akan dapat diminimalisir 
secara maksimal.
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Gunakan Sistem Prabayar

Sistem prabayar akan membuat Anda lebih bijak dalam penggunaan listrik. 
Sebab, Anda dapat menentukan dan memperkirakan pengeluaran untuk 
tagihan listrik. Dengan adanya perkiraan tersebut, maka pulsa yang dibeli 
untuk penggunaan listrik Anda dalam jangka waktu tertentu juga akan 
menentukan daya listrik yang akan digunakan.

Dengan perkiraan tersebut, tentu akan membantu Anda untuk lebih hemat 
dan lebih berhati-hati dalam menggunakan alat elektronik dalam kehidupan 
sehari-hari Anda. Sehingga, efisiensi dalam penggunaan listrik akan lebih 
maksimal.

Secara tidak langsung, Anda berpartisipasi untuk mengurangi pelepasan gas 
karbon dioksida ke udara. Dengan begitu, Anda akan mengurangi salah satu 
faktor penyebab pemanasan global yang dirasakan di seluruh penjuru dunia.

Substitusi dengan Tenaga Listrik Alternatif

Hal terakhir yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebab pemanasan 
global adalah dengan substitusi sumber daya listrik. Listrik yang dikonsumsi 
publik merupakan produk yang dihasilkan dari serangkaian proses panjang. 
Tentu saja, proses tersebut membutuhkan bahan bakar yang kemudian 
melepaskan berbagai macam gas, salah satunya adalah gas karbon dioksida 
(CO2) ke udara.

Proses ini dilakukan oleh pembangkit listrik yang memiliki dampak lingkungan 
pada air, udara, dan tanah. Anda dapat menciptakan pembangkit listrik Anda 
sendiri untuk tempat tinggal Anda. Caranya dengan beralih pada sumber daya 
listrik alternatif yang dihasilkan dari alam.

Contohnya, substitusi sumber daya listrik ke tenaga panel surya yang sumbernya 
sangat berlimpah di negara kita. Hal tersebut dapat menjadi alternatif yang 
efektif dan efisien secara biaya dan waktu. Sebab, produksi sumber daya listrik 
secara alami tidak membutuhkan bahan bakar dan tidak menghasilkan emisi 
gas yang dapat menjadi penyebab pemanasan global.

Sumber  :  https://www.merdeka.com/trending/penggunaan-listrik-sebagai-
penyebab-pemanasan-global-cegah-dengan-lakukan-5-hal-ini-kln.html? 
page=all
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Bacaan Kitab Suci (Kel 2:16–21)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  16Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. 

Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk 
memberi minum kambing domba ayahnya. 17Maka datanglah gembala-
gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka 
dan memberi minum kambing domba mereka. 18Ketika mereka 
sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia: “Mengapa selekas 
itu kamu pulang hari ini?” 19Jawab mereka: “Seorang Mesir menolong 
kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-
banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba.” 20Ia berkata 
kepada anak-anaknya: “Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan 
orang itu? Panggillah dia makan.” 21Musa bersedia tinggal di rumah itu, 
lalu diberikan Rehuellah Zipora, anaknya, kepada Musa. 

  Demikianlah sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Allah.

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan 
Kitab Suci

1. Tindakan penghematan energi listrik apa sajakah yang dicontohkan 
dalam Kisah Kehidupan?

2. Dalam Bacaan Kitab Suci, mengapa para gembala datang mengusir 
ketujuh anak perempuan dari Imam Midian yang sedang menimba air?

3. Bila Musa tidak bangkit menolong ketujuh anak perempuan dari Imam 
Midian tersebut, apakah mereka berkesempatan untuk mendapatkan air 
yang telah dikuasai oleh para gembala? Mengapa?

4. Berdasarkan pesan dari Bacaan Kitab Suci, apakah Anda setuju bahwa 
orang boleh menggunakan energi listrik sebanyak-banyaknya sepanjang 
ia mampu membayar biayanya? Mengapa?

5. Tindakan apa saja yang dapat Anda lakukan dalam rangka  penghematan 
energi listrik?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 
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DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi 
listrik yang tidak terbarukan tetapi kami telah mengeksploitasinya. 
Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi listrik terbarukan 
tetapi kami tidak memanfaatkannya. Engkau telah menciptakan 
ekosistem alam untuk membantu penghematan energi listrik tetapi 
kami telah melupakannya. Ini semua karena ketertutupan hati 
dan kebutaan mata kami. Kami mohon kuncilah pikiran kami dan 
mantapkanlah langkah kami yang telah kami nyatakan saat ini, sehingga 
kami dapat melaksanakan tindakan yang kreatif dan bijaksana untuk 
melakukan penghematan energi listrik dalam kegiatan hidup sehari-
hari. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan 
Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini 
dan sepanjang masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan dan supaya kita bertindak secara pribadi maupun 
bersama-sama di keluarga, lingkungan sekitar, maupun paroki untuk 
melakukan penghematan energi listrik.

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk mewujudkan tema Aksi Puasa 
Pembangunan Keuskupan Bogor 2021 “Hemat Listrik : Sebuah 
Kenormalan Baru” ini dalam kehidupan nyata sehari-hari.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.
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DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi 
listrik yang tidak terbarukan tetapi kami telah mengeksploitasinya. 
Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi listrik terbarukan 
tetapi kami tidak memanfaatkannya. Engkau telah menciptakan 
ekosistem alam untuk membantu penghematan energi listrik tetapi 
kami telah melupakannya. Ini semua karena ketertutupan hati 
dan kebutaan mata kami. Kami mohon kuncilah pikiran kami dan 
mantapkanlah langkah kami yang telah kami nyatakan saat ini, sehingga 
kami dapat melaksanakan tindakan yang kreatif dan bijaksana untuk 
melakukan penghematan energi listrik dalam kegiatan hidup sehari-
hari. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan 
Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini 
dan sepanjang masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan dan supaya kita bertindak secara pribadi maupun 
bersama-sama di keluarga, lingkungan sekitar, maupun paroki untuk 
melakukan penghematan energi listrik.

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk mewujudkan tema Aksi Puasa 
Pembangunan Keuskupan Bogor 2021 “Hemat Listrik : Sebuah 
Kenormalan Baru” ini dalam kehidupan nyata sehari-hari.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan IV Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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BAHAN PENDALAMAN IMAN
(ORANG MUDA KATOLIK)

PERTEMUAN I
KERAGAMAN SUMBER ENERGI

Tujuan

Orang muda Katolik memahami bahwa Allah menyediakan berbagai  sumber 
energi untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

“Air, api, tanah, dan udara, dulu keempat negara hidup dalam damai, hanya 
Avatar yang dapat mengendalikannya”. Siapa tidak kenal dengan ungkapan 
tersebut? Sebuah kalimat pembuka dari anime (kartun Jepang) yang rilis 
pada tahun 2005 dan menjadi salah satu anime yang kita kenal baik di 
Indonesia. Tentu yang kita bicarakan di sini bukanlah bagaimana perjuangan 
Aang Sang Avatar dalam melawan negara api. Tetapi, sadarkah kamu bahwa 
hidup kita pun dikelilingi oleh air, api, tanah, dan udara, juga unsur lainnya 
yang di antaranya merupakan sumber energi di sekeliling kita. Mungkinkah 
kita hidup tanpa air? Mungkinkah kita hidup tanpa api? Mungkinkah kita 
hidup tanpa tanah? Apalagi hidup tanpa udara? Seperti disampaikan oleh 
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BAHAN PENDALAMAN IMAN
(ORANG MUDA KATOLIK)

PERTEMUAN I
KERAGAMAN SUMBER ENERGI

Tujuan

Orang muda Katolik memahami bahwa Allah menyediakan berbagai  sumber 
energi untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

“Air, api, tanah, dan udara, dulu keempat negara hidup dalam damai, hanya 
Avatar yang dapat mengendalikannya”. Siapa tidak kenal dengan ungkapan 
tersebut? Sebuah kalimat pembuka dari anime (kartun Jepang) yang rilis 
pada tahun 2005 dan menjadi salah satu anime yang kita kenal baik di 
Indonesia. Tentu yang kita bicarakan di sini bukanlah bagaimana perjuangan 
Aang Sang Avatar dalam melawan negara api. Tetapi, sadarkah kamu bahwa 
hidup kita pun dikelilingi oleh air, api, tanah, dan udara, juga unsur lainnya 
yang di antaranya merupakan sumber energi di sekeliling kita. Mungkinkah 
kita hidup tanpa air? Mungkinkah kita hidup tanpa api? Mungkinkah kita 
hidup tanpa tanah? Apalagi hidup tanpa udara? Seperti disampaikan oleh 

anime tersebut, kita hidup dalam keragaman sumber energi yang mungkin 
terkadang tidak kita sadari. Oleh sebab itu dalam pertemuan ini, marilah 
kita mendalami keragaman sumber energi yang ada di sekeliling kita agar 
kita dapat menghargai dan menggunakannya dengan bijak dalam hidup kita 
sehari-hari.

Pernyataan Tobat

P : Orang muda Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan Sabda 
Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan 
mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang 
benar. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami 
bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. 
Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami 
selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan segala sesuatu baik 
adanya. Engkau juga telah menjadikan energi sebagai kekuatan kekal 
yang ada dalam hidup kami. Ajarilah kami agar dapat menyadari 
keragaman energi dalam hidup sehari-hari, dan tuntunlah kami untuk 
dapat menggunakannya dengan hemat demi kebaikan bersama. Demi 
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Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama 
Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 
masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Menguatkan Solidaritas Melalui Tradisi Bakar Batu ”Barapen”

Barapen merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di 
beberapa wilayah Wamena, Papua. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh 
masyarakat Suku Dani yang mendiami wilayah dataran tinggi Wamena seperti 
Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, 
Jayawijaya, Dekai dan Yahukimo. Barapen merupakan sebuah tradisi masak 
bersama warga satu kampung menggunakan media batu yang dibakar hingga 
membara, oleh sebab itu tradisi ini juga disebut dengan istilah “Bakar Batu”.

Berdasarkan laman pesona travel, tradisi Barapen ini sudah berlangsung sejak 
lama bahkan hingga ratusan tahun. Mulanya, sepasang suami istri merasa 
kebingungan ketika hendak mengolah bahan makanan yang mereka miliki 
karena tidak ada peralatan. Setelah berpikir cukup panjang, muncullah ide 
untuk menggunakan batu sebagai media mengolah makanan. Ternyata, 
mengolah makanan menggunakan bara batu justru menghasilkan cita rasa 
makanan yang lebih lezat, hingga akhirnya cara tersebut tetap berlangsung 
hingga kini. Makanan yang dimasak dalam tradisi Barapen sangat bervariasi, 
mulai dari umbi-umbian hingga daging hewan.

Tata cara melakukan Barapen adalah dimulai dari persiapan yang dilakukan 
semenjak pagi buta oleh kepala suku yang menggunakan pakaian adat dan 
berkeliling untuk mengundang semua masyarakat agar berkumpul dan ikut 
memeriahkan Barapen. Menjelang siang, perburuan dilakukan, biasanya 
hewan yang diburu adalah babi, namun juga dapat diganti hewan lain. Menurut 
tradisi, jika hewan buruan yang dipanah langsung mati, maka Barapen akan 
berlangsung lancar, namun jika hewan buruan tidak langsung mati maka 
akan ada kendala saat acara berlangsung. Selesai diburu, beberapa masyarakat 
menerima hewan tersebut dan sebagian masyarakat lainnya menari dan 
menata batu yang disiapkan menjadi bara.

Batu yang digunakan haruslah batu yang kuat sehingga tidak mudah hancur. 
Urutan penataan batu tersebut adalah batu kemudian kayu, batu lagi dan 
kayu lagi ditumpuk hingga jumlah batu yang disiapkan habis. Lamanya waktu 
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yang dibutuhkan untuk membakar batu adalah sekitar dua hingga empat 
jam. Setelah batu panas membara, masyarakat menyiapkan lubang sedalam 
50 cm dengan lebar 4 meter. Batu panas dipindahkan ke lubang tersebut dan 
bahan makanan siap dimasak menggunakan alas daun pisang. Setelah semua 
makanan masak, dilanjutkan makan bersama yang diawali oleh kepala suku 
dan diikuti oleh semua masyarakat. Jika makanan telah habis, warga biasanya 
menggelar acara menari dengan iringan lagu daerah berjudul Weya Rabo dan 
Besek.

Meskipun terlihat seperti acara masak dan makan bersama biasa, namun di 
balik tradisi Barapen tersimpan makna yang mendalam. Barapen merupakan 
cara yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pemberi 
Kehidupan dan simbol solidaritas yang kuat karena semua yang dilakukan 
pada tradisi Barapen selalu bersama-sama mulai dari berburu hingga makan 
bersama. Tradisi Barapen biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu 
seperti menyambut kelahiran anak, mengumpulkan prajurit untuk berperang, 
peringatan kematian bahkan untuk media mendamaikan kelompok yang 
sedang berselisih. Karena perselisihan dianggap selesai bersamaan dengan 
selesainya makan bersama sehingga terjalin kerukunan antar masyarakat.

Barapen tidak hanya dilakukan ketika kegiatan dari suku saja, namun juga 
kerap kali dilakukan pada acara-acara penting lainnya seperti kunjungan 
tamu-tamu penting, peringatan HUT RI bahkan menyambut bulan ramadhan. 
Barapen dalam menyambut bulan Ramadhan biasanya menggunakan daging 
ayam atau daging sapi sehingga masyarakat Muslim tidak khawatir ketika 
hendak makan. Oleh sebab itu, Barapen juga merupakan simbol toleransi dan 
solidaritas.

Sumber : https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/12/27/menguatkan-
solidaritas-melalui-tradisi-bakar-batu-barapen

Bacaan Kitab Suci (Kel 5:10–19)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  10Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan 

berkata kepada mereka: “Beginilah kata Firaun: Aku tidak memberi 
jerami lagi kepadamu. 11Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di 
mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak 
boleh kurang.”
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  12Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengum-
pulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. 13Dan pengerah-
pengerah itu mendesak mereka dengan berkata: “Selesaikan peker-
jaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami.” 14Lalu 
pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel, yang 
mereka angkat, sambil bertanya: “Mengapakah kamu pada hari ini 
tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti 
kemarin?”

  15Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan 
mengadukan halnya kepadanya: “Mengapakah tuanku berlaku seperti 
itu terhadap hamba-hambamu ini? 16Jerami tidak diberikan lagi kepada 
hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: 
Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, 
padahal rakyat tuankulah yang bersalah.” 17Tetapi ia berkata: “Pemalas 
kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata: Izinkanlah kami pergi 
mempersembahkan korban kepada TUHAN! 18Jadi sekarang, pergilah, 
bekerja! Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah 
batu bata yang sama harus kamu serahkan.” 19Maka mengertilah 
para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena 
dikatakan kepada mereka: “Kamu tidak boleh mengurangi jumlah 
batu bata pada tiap-tiap hari.”

  Demikianlah Sabda Tuhan

U : Syukur kepada Allah

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan 
Kitab Suci

1. Apa itu Barapen?

2. Sumber energi apa yang ada dalam kegiatan tersebut?

3. Dalam bacaan Kitab Suci, apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka 
tidak lagi mendapatkan jerami sebagai sumber energi dari Firaun?

4. Apa saja bentuk dari keragaman energi yang dapat kita temukan di sekitar 
kita?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 
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DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa kami, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau 
berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk dapat menyadari keragaman 
energi di sekitar kami dan menggunakannya dengan hemat demi 
kepentingan bersama. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang 
hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan serta kita dapat menggunakan energi listrik dengan 
hemat dan bijaksana agar keutuhan alam tetap terjaga.

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk dapat menyadari keragaman 
sumber energi dan senantiasa menjaga keutuhan alam.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan I Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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PERTEMUAN II
LISTRIK DALAM KEHIDUPAN KITA

Tujuan

Orang  muda  Katolik  menyadari  bahwa  pentingnya  listrik  dalam  kehidupan 
sehari-hari.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Orang Muda Katolik yang terkasih, ingatkah kalian tentang insiden yang 
terjadi pada pertengahan tahun 2019? Saat itu kita khususnya yang berada di 
Pulau Jawa dikejutkan dengan padamnya aliran listrik yang menimpa seluruh 
Pulau Jawa. Ketika listrik padam, jaringan seluler pun terganggu sehingga 
waktu itu kita sama sekali tidak bisa mengakses internet. Tentu kita ingat 
insiden tersebut menimbulkan kehebohan karena Pulau Jawa menjadi gelap 
total akibat padamnya listrik. Begitu besarnya kegunaan listrik dalam hidup 
kita sehingga ketika padam akan menimbulkan berbagai macam persoalan. 
Singkatnya, kita membutuhkan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Marilah 
kita mendalami apa saja peran listrik dalam kehidupan manusia.

Pernyataan Tobat

P : Orang muda Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan Sabda 
Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan 
mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
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P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang 
benar. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami 
bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. 
Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat 
dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa

P+U: Allah Bapa Mahacinta, kami bersyukur karena Engkau telah mencipta-
kan segala sesuatu baik adanya. Akan tetapi seringkali manusia lalai 
dalam menggunakan segala pemberian yang Engkau berikan. Bukalah 
mata hati kami untuk dapat menyadari pentingnya listrik dalam 
kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang 
hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Bill Gates Mendadak Bicara Soal Mati Listrik, Kenapa?

Semenjak tidak aktif lagi di Microsoft, Bill Gates sangat peduli pada isu-
isu kemanusiaan. Kali ini, dia bicara masalah akses listrik yang ternyata 
adalah kemewahan bagi banyak orang. “Pikirkan kapan terakhir kali kalian 
mengalami mati listrik. Mungkin itu bukan kenangan bagus. Kemungkinan 
termasuk menghabiskan malam di kegelapan tanpa kerjaan atau menjalani 
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siang hari tanpa AC. Jika mati listrik berlangsung lama, bahkan mungkin 
makanan di kulkas kalian mulai rusak,” tulis Gates di blognya yang 
dikutip detikINET.

“Listrik kalian mungkin hidup beberapa menit atau jam. Tapi untuk hampir 
semiliar orang di dunia yang tak punya akses listrik atau yang tidak bisa 
diandalkan sehingga tidak dihitung punya listrik, mati listrik bisa berlangsung 
berhari-hari atau berminggu-minggu. Dan hal itu bukan hanya tidak nyaman. 
Bisa mematikan,” imbuhnya.

Kenapa begitu? Gates memaparkan bahwa tanpa listrik yang andal, orang yang 
hidup di pedesaan bisa terancam kesehatannya. Misalnya vaksin yang penting 
rusak di kulkas karena mati listrik. Karena lampu mati, kadang petugas medis 
harus merawat pasien pakai lilin atau nyala ponsel.

Dan bicara ponsel, mengisi ulang baterai adalah masalah besar tanpa listrik. 
Ada yang harus bayar ke toko yang menjual listrik tenaga surya. Mereka tidak 
punya pilihan lain meski jika diakumulasi, biayanya tak sedikit.

“Itu adalah realitas bagi hampir 1 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan 
energi. Itu adalah salah satu alasan kenapa peningkatan akses ke listrik penting 
untuk mengangkat warga dunia dari kemiskinan. Kabar baiknya, sejak 2016, 
angka orang yang hidup tanpa listrik andal sudah turun lebih dari 200 juta,” 
cetus Gates.

Sumber : https://inet.detik.com/cyberlife/d-4658950/bill-gates-mendadak-
bicara-soal-mati-listrik kenapa

Bacaan Kitab Suci (Luk 15:8–10)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  8”Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika 

ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu 
rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? 
9Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat 
dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama 
dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. 10Aku 
berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-
malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.”

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah
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Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan 
Kitab Suci

1. Apa yang menjadi keprihatinan Bill Gates?

2. Menurut Bill Gates, mengapa listrik sangat dibutuhkan dalam hidup kita?

3. Dalam Bacaan Injil, mengapa perempuan yang kehilangan keping 
dirhamnya menyalakan pelita?

4. Apa saja kegunaan listrik yang paling penting dalam hidup kalian sehari-
hari?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan segala sesuatu demi 
kebaikan dan cinta-Mu kepada manusia. Kami mohon ampun karena 
kami sering lalai dalam menjaga segala kebaikan yang telah Engkau 
berikan. Ajarilah kami untuk menyadari pentingnya kegunaan listrik 
dalam hidup kami, dan senantiasa menggunakannya demi kebaikan 
bersama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan 
berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah 
sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan serta kita dapat menggunakan energi listrik dengan 
hemat dan bijaksana agar keutuhan alam tetap terjaga.

− hening sejenak –
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P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk dapat memahami peran listrik 
dalam kehidupan sehari-hari.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan II Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk dapat memahami peran listrik 
dalam kehidupan sehari-hari.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan II Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup

PERTEMUAN III
PERILAKU BOROS LISTRIK

Tujuan

Orang muda Katolik menyadari tindakan-tindakan yang dapat memboros kan 
energi listrik dan dampaknya terhadap lingkungan.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Orang muda Katolik yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak lepas dari energi 
listrik. Tetapi bukan berarti kita terus bergantung dan bahkan menghambur-
hamburkan dan membuang-buang energi listrik tersebut. Sebagai pengikut 
Yesus, kita harus memiliki sikap bijak dalam menggunakan energi listrik, 
yakni hemat dalam penggunaannya. Maka dari itu, dalam pertemuan ketiga 
ini, kita diajak untuk merefleksikan perilaku yang salah selama ini sekaligus 
menyadari sikap kita yang boros dalam menggunakan listrik serta melihat 
dampaknya dalam hidup dan lingkungan di sekitar kita. 

Pernyataan Tobat

P : Orang muda Katolik terkasih, sebelum kita mendengarkan Sabda 
Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan 
mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
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P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang 
benar. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami 
bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. 
Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat 
dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah Bapa kami, Engkau senantiasa menganugerahkan kami berkat 
yang berlimpah. Engkau juga telah memberi kami hidup yang layak 
dengan adanya energi listrik. Kami bersyukur atas pengetahuan 
manusiawi ini, sehingga hidup kami semakin baik. Kami mohon, 
curahkanlah kebijaksanaan-Mu agar kami tidak boros listrik melainkan 
dapat kami pergunakan sesuai kebutuhan kami. Demi Kristus, Tuhan 
dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam 
persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Hemat Energi adalah Energi untuk Kehidupan Lebih Baik

Di suatu pagi selepas melakukan aktivitas lari pagi, ketika matahari mulai 
bersinar menerangi jalanan di sekitar komplek rumah, tanpa sengaja saya 
melihat ada lampu jalanan yang masih menyala di tengah terangnya sinar 
matahari. Lantas tersirat dalam benak saya, “Jika matahari sudah bersinar 
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terang, apa fungsinya lampu jalanan ini? Kenapa pula masih menyala ya?” 
Ketika saya coba untuk memperhatikan lebih lanjut, ternyata lampu jalanan 
kebablasan menyala itu tidak hanya satu, sepanjang jalan rangkaian lampu-
lampu jalanan tersebut masih menyala. Mungkin petugas lampu yang 
seharusnya menyalakan dan mematikan lampu sesuai jadwal masih tertidur 
lelap, sehingga lampu-lampu tersebut masih menyala.
Lalai dalam menggunakan energi. Persoalan tersebut nampaknya masih 
terjadi di kalangan masyarakat, mungkin tanpa sadar kita pun kerap kali 
menghamburkan dan menggunakan energi secara tidak bijaksana. Beberapa 
hal sebetulnya terjadi dalam kehidupan keseharian kita, terkesan sepele tetapi 
ternyata perilaku dan kesadaran terhadap hemat  energi dampaknya sangat 
berarti bagi keberadaan energi.
Kebiasaan buruk seperti meninggalkan charger handphone tetap terpasang 
di kontak listrik setelah baterai terisi penuh, perangkat elektronik seperti TV 
atau radio masih menyala walaupun tidak ada orang yang menyimak, atau 
borosnya penggunaan air bersih merupakan gambaran nyata dan seringkali 
dijumpai di kalangan rumah tangga. Mirisnya, perilaku ini seringkali dibiarkan 
dan dianggap sebagai hal lumrah, sehingga tanpa disadari perilaku membuang 
energi tanpa manfaat menjadi bagian dari kebiasaan hidup di masyarakat.

Dampak Pemborosan Energi

Masyarakat biasanya mengeluh jika mendapat informasi bahwa tarif dasar 
listrik atau harga Bahan Bakar Minyak naik. Mengeluh memang manusiawi, 
karena biaya hidup semakin tinggi. Tetapi nampaknya akan lebih bijaksana 
kalau kita juga mulai untuk berpikir bagaimana caranya menghemat 
penggunaan energi.
Sesungguhnya kebiasaan penggunaan energi secara semena-mena tidak hanya 
memusingkan para ibu rumah tangga yang mengomel karena harga ini dan 
itu menjadi lebih mahal. Pemborosan energi juga ternyata menambah beban 
negara untuk membiayai subsidi energi yang tercantum dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Wajar saja jika ibu Sri Mulyani selaku Menteri 
Keuangan Republik Indonesia akan ikut mengomel karena menurut data 
Kementerian Keuangan pada periode Mei 2018, subsidi energi mengalami 
lonjakan sampai 80% dibanding periode Mei 2017.
Kementerian Keuangan mengatakan subsidi energi tercatat sebesar Rp 49,4 
triliun atau telah mencapai 52% dari anggaran yang dialokasikan di APBN 
2018. Rincian subsidi tersebut untuk BBM dan LPG sebesar Rp 30,4 triliun dan 
subsidi listrik sebesar Rp 19 triliun.
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Boros Energi

Pemborosan energi ternyata bukan persoalan ekonomi semata. Isu kore-
lasi antara energi fosil sebagai sumber energi dominan di Indonesia 
dengan lingkungan hidup belakangan juga menjadi sorotan. Permasalahan 
buruknya kualitas udara, berkurangnya ketersediaan air bersih dan secara 
global adalah isu pemanasan suhu bumi merupakan dampak lebih luas dari 
penggunaan energi secara membabi buta. Energi fosil bukan merupakan 
energi yang dapat diperbaharui yang suatu saat akan habis.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan telah mencapai 
265 juta jiwa, tentunya jumlah tersebut tidak sedikit. Tingginya populasi 
penduduk di suatu negara merupakan hal yang berkaitan dengan kebutuhan 
terhadap energi. Dan fakta tersebut memang terjadi di Indonesia. Kebutuhan 
terhadap energi dalam jumlah besar secara berkesinambungan dalam jangka 
waktu panjang akan menjadi persoalan lain, yaitu krisis energi.

Energi yang digunakan di Indonesia saat ini sebagian besar berbasis energi 
fosil dan dalam jangka waktu tertentu akan habis. Dengan demikian secara 
sadar dan bijaksana diperlukan sikap dan perilaku untuk menggunakan energi 
dengan hemat dan tepat sasaran agar kehidupan menjadi lebih baik.

Sumber : https://www.kompasiana.com/andrynatawijaya/5b5eeb52677ffb0590
5b4a4a/hemat-energi-adalah-energi-untuk-kehidupan-lebih-baik?page=all.

Bacaan Kitab Suci (Mat 5:13-16)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  13”Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan 

apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak 
orang. 14Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung 
tidak mungkin tersembunyi. 15Lagipula orang tidak menyalakan pelita 
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian 
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka 
melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di 
sorga.”

  Demikianlah Sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Allah.
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Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan 
Kitab Suci

1. Apa tindakan boros listrik yang sering kita lakukan?

2. Apa dampaknya bagi hidup manusia dan juga keutuhan alam semesta, 
jika manusia boros listrik?

3. Dalam Bacaan Kitab Suci, mengapa orang tidak menyalakan pelita dan 
meletakkannya di bawah gantang?

4. Mengapa kita tidak boleh memboroskan listrik?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Orang muda Katolik yang dicintai Tuhan Yesus, kita telah mengetahui 
tindakan-tindakan kita selama ini yang menyebabkan listrik terbuang 
percuma. Kita pun telah memahami dampak negatif pemborosan listrik  
terhadap hidup manusia dan juga keutuhan alam semesta. Kitab Suci telah 
mengajarkan kita bahwa pelita harus diletakkan di atas kaki dian, karena 
tujuannya adalah menerangi; bukan justru diletakkan di bawah gantang, 
karena tidak akan berguna. Demikianlah hendaknya kita sebagai orang muda, 
harus juga berlaku demikian. Pertama, menggunakan energi listrik sesuai 
penggunaannya dan bijaksana dalam memakainya. Kedua, kita sebagai orang 
muda Katolik harus berkarakter kuat untuk menjadi penerang sesama kita, 
menjadi inspirator bagi banyak orang, khususnya agar semua orang dapat 
menghargai dan menghemat energi listrik demi kebaikan hidup manusia dan 
keutuhan alam ciptaan.

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa kami, terima kasih atas segala anugerah dan cinta yang telah 
Engkau berikan kepada kami. Mampukanlah kami agar kami dapat 
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menghargai energi yang ada dalam hidup kami, terutama untuk hemat 
dalam menggunakan listrik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami 
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan serta kita dapat menggunakan energi listrik dengan 
hemat dan bijaksana agar keutuhan alam tetap terjaga.

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mencurahkan rahmat kebijaksanan-Nya kepada kita agar 
dapat menggunakan energi listrik secara hemat dan tidak berlebihan 
demi terjaganya keutuhan alam semesta ini. 

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan III Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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menghargai energi yang ada dalam hidup kami, terutama untuk hemat 
dalam menggunakan listrik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami 
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan serta kita dapat menggunakan energi listrik dengan 
hemat dan bijaksana agar keutuhan alam tetap terjaga.

− hening sejenak –

P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mencurahkan rahmat kebijaksanan-Nya kepada kita agar 
dapat menggunakan energi listrik secara hemat dan tidak berlebihan 
demi terjaganya keutuhan alam semesta ini. 

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan III Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup

PERTEMUAN IV
GAYA HIDUP HEMAT LISTRIK

Tujuan

Orang  muda  Katolik  dapat  melakukan  penghematan  energi  listrik  sebagai 
sebuah kenormalan baru.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Tuhan beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Orang Muda Katolik yang terkasih, kita hendaknya berusaha dan berjuang 
untuk membangun masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. 
Itulah tanggung jawab kita sebagai murid Yesus. Pada bulan Oktober 2020 yang 
lalu, nama Carlo Acutis, seorang muda dan murid Yesus yang luar biasa, sontak 
menjadi viral di media sosial. Jasadnya tetap utuh ketika makamnya dibuka. 
Ia adalah seorang programmer yang wafat pada usia 15 tahun dan sepanjang 
hayatnya berkarya untuk Gereja dan masyarakat. Setelah serangkaian mukjizat 
melalui perantaraan doa kepadanya, akhirnya Paus Fransiskus menyatakan 
bahwa Carlo berhak menyandang gelar beato. Carlo dibeatifikasi dalam Misa 
yang dipimpin oleh Agostino Kardinal Vallini pada 10 Oktober 2020.

Pada kesempatan lain, Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa setiap 
orang bisa menjadi orang kudus. Kita tidak perlu menjadi superhero dengan 
berbagai kekuatan super seperti pada film. Menjadi orang kudus bisa kita 
tunjukkan melalui cara hidup kita sehari-hari bahkan cara hidup yang paling 
sederhana sekalipun. Salah satu cara hidup yang dapat kita lakukan pada 
masa kini adalah tindakan sederhana untuk menghemat energi listrik. Kita 
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bisa menunjukkan kekudusan itu dengan menjalankan gaya hidup hemat 
listrik sebagai sebuah kenormalan baru. Inilah yang akan kita dalam dalam 
Pertemuan IV.

Pernyataan Tobat

P : Orang muda Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan Sabda 
Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan 
mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang 
benar. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami 
bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. 
Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat 
dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni dosa 
kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah Bapa Mahakasih, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah 
Engkau berikan dalam hidup ini. Kami bersyukur atas kesadaran baru 
untuk menghemat energi listrik sebagai sebuah kenormalan baru bagi 
kami. Semoga kami semakin bijak menggunakan listrik dalam hidup 
sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup 
dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 
Allah sepanjang segala masa. Amin.
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PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Ini Hasil Karya Mahasiswa UI, Hemat Listrik Rp17 Juta

Dua mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) yang tergabung 
dalam tim RISE berhasil meraih juara pertama dan mewakili Indonesia 
bersaing di tingkat Asia Pasifik dalam ajang kompetisi energi terbarukan “Go 
Green in the City 2018” yang diselenggarakan oleh Schneider Electric. 

Mereka adalah Clarissa Merry, mahasiswa jurusan Teknik Kimia FTUI 
dan Rivaldo Gurky, mahasiswa jurusan Teknik Mesin FTUI yang sukses 
mengalahkan 700 mahasiswa se-Indonesia dan siap berlaga membawa idenya 
bertajuk “Shape Memory Alloy for Reliable Trackers (SMART)”. Dengan 
menerapkan konsep SMART pada sistem panel surya yang telah ada, maka 
berhasil menghasilkan energi listrik hingga 31,6 MWh, yang setara dengan 
menghidupkan 2.300 rumah tangga serta menghemat pengeluaran biaya 
listrik sebesar Rp 17 juta per hari.

Menurut Clarissa, “Proyek yang kami ciptakan ini terinspirasi dari panel 
tenaga surya bergerak yang sudah ada sebelumnya, namun kami melihat panel 
tersebut masih membutuhkan bantuan energi listrik untuk menggerakannya. 
Untuk itu, proyek SMART ini diciptakan untuk meniadakan bantuan energi 
listrik sehingga akan semakin hemat energi.” 

Lebih lanjut, Rivaldo menambahkan, “Konsep yang kami usung pada awalnya 
ditujukan untuk menjawab permasalahan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 
Kupang merupakan kota dengan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di 
Indonesia namun sayangnya tingkat efisiensi panel surya di Kupang hanya 
sebesar 30% - 40%. 

Untuk itu, dengan menerapkan konsep SMART diharapkan dapat mening-
katkan efisiensi listrik di Kupang hingga 60% dan mendukung target 
pemerintah guna pemerataan listrik di negeri yang ditargetkan sebanyak 99.9 
% pada tahun 2019.”

Diharapkan inovasi mahasiswa UI ini mampu menjawab permasalahan akan 
kebutuhan sumber energi dan mendukung program pemerintah dalam rangka 
pemerataan akses listrik hingga pelosok desa di seluruh wilayah Indonesia 
dengan basis sumber energi alternatif yang ekonomis.

Kompetisi Go Green in The City (GGITC) diselenggarakan oleh Schneider 
Electric untuk melakukan transfer pengetahuan dan pengembangan bakat 
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untuk membangun generasi muda. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 
2010, GGITC telah diikuti oleh total 7.000 mahasiswa-mahasiswi dari seluruh 
Indonesia. Pengumuman hasil kompetisi GGITC Indonesia berlangsung pada 
Kamis (12/7/2018) di Gedung Schneider Electric, Jakarta. 

Tim RISE berhasil menjadi pemenang pada tahap seleksi final yang kemudian 
akan berlanjut mewakili Indonesia bersaing di tingkat Asia Pasifik pada 
tanggal 28-29 Agustus 2018 untuk memperebutkan tiket menuju Grand Final 
yang akan diselenggarakan di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, November 
2018.

Sumber: https://scholae.co/web/read/1488/ini.hasil.karya.mahasiswa.ui. hemat.
listrik.rp17.ju 

Bacaan Kitab Suci (Kel 2:16–21)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  16Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. 

Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk 
memberi minum kambing domba ayahnya. 17Maka datanglah gembala-
gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka 
dan memberi minum kambing domba mereka. 18Ketika mereka 
sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia: “Mengapa selekas 
itu kamu pulang hari ini?” 19Jawab mereka: “Seorang Mesir menolong 
kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-
banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba.” 20Ia berkata 
kepada anak-anaknya: “Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan 
orang itu? Panggillah dia makan.” 21Musa bersedia tinggal di rumah itu, 
lalu diberikan Rehuellah Zipora, anaknya, kepada Musa. 

  Demikianlah sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Allah.

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan 
Kitab Suci

1. Apa yang dibuat oleh mahasiswa UI, Clarissa Merry dan Rivaldo Gurky? 
Apa dampaknya terhadap masyarakat?
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2. Dalam Bacaan Kitab Suci, mengapa para gembala datang mengusir 
ketujuh anak perempuan dari Imam Midian yang sedang menimba air?

3. Mengapa Musa membantu anak-anak perempuan di Midian?

4. Sehubungan dengan tema APP 2021, pesan apa yang dapat kalian ambil 
dari Bacaan Kitab Suci? 

5. Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang dapat kalian lakukan untuk 
menghemat listrik sehingga dapat menjadi sebuah kenormalan baru? 
Buatlah aksi nyata baik secara pribadi maupun bersama-sama!

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P :  Marilah kita berdoa.

U : Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur atas pertemuan hari 
ini. Sebagai orang muda Katolik, kami berjanji untuk hidup hemat, 
khususnya hemat energi listrik. Tuntunlah kami, agar  sebagai orang 
muda Katolik, kami dapat berjuang untuk setia menjalankan tindakan 
hemat energi dan melestarikan hasil karya ciptaan-Mu. Semoga semua 
yang kami lakukan sungguh terarah hanya demi kemuliaan nama-Mu 
yang lebih besar. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup 
dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 
Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Paskah Kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan serta kita dapat menggunakan energi listrik dengan 
hemat dan bijaksana agar keutuhan alam tetap terjaga.

− hening sejenak –
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P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk mewujudkan tema Aksi Puasa 
Pembangunan Keuskupan Bogor 2021, “Hemat Listrik : Sebuah 
Kenormalan Baru” dalam kehidupan sehari-hari.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan IV Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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P : Semoga dalam Masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita.

U : Amin.

P : Semoga Allah mendorong kita untuk mewujudkan tema Aksi Puasa 
Pembangunan Keuskupan Bogor 2021, “Hemat Listrik : Sebuah 
Kenormalan Baru” dalam kehidupan sehari-hari.

U : Amin.

P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 
diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat Pertemuan IV Aksi Puasa Pembangunan 2021 sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup

BAHAN PENDALAMAN IMAN
(ANAK-ANAK)

PERTEMUAN I
KERAGAMAN SUMBER ENERGI

Tujuan :

Anak-anak  semakin memahami  bahwa  Allah menyediakan  berbagai  sumber 
energi untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia

Lagu Pembuka: Hati yang Gembira

Hati yang gembira adalah obat
Seperti obat, hati yang senang
Tapi semangat yang patah, keringkan tulang
Hati yang gembira, Tuhan senang

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 
sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki Masa Prapaskah. 
Di Masa Prapaskah ini, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan 
Yesus yang akan kita rayakan pada Hari Raya Paskah. Salah satu caranya adalah 
dengan gerakan Aksi Puasa Pembangunan (APP). APP Keuskupan Bogor tahun 
2021 ini bertema “Hemat Listrik: Sebuah Kenormalan Baru”. Dalam Masa 
Prapaskah ini kita diajak untuk dapat memanfaatkan listrik dengan bijaksana. 
Untuk menggugah kesadaran kita akan hal itu, dalam Pertemuan I ini kita 
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diajak untuk melihat bahwa Allah telah menyediakan berbagai sumber energi 
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Doa Pembukaan

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 
hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai kegiatan APP kami 
yang pertama. Semoga dalam Masa Prapaskah ini, kami dapat 
semakin menyadari manfaat energi listrik dan berupaya untuk 
dapat menggunakannya dengan bijaksana. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin.

Kisah Kehidupan: Sumber Energi

Anak diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apakah kamu pernah berjemur seperti yang dilakukan oleh bayi dalam 
gambar 1?

• Apa yang kamu rasakan saat berjemur? 
• Apa manfaat berjemur? 
• Apa sumber energi yang kamu gunakan saat berjemur?
• Energi apa yang digunakan untuk memasak (gambar 2)?
• Energi  apa yang digunakan saat kamu bermain sepeda (gambar 3)?

Bacaan Kitab Suci (Kel 5:10-19)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  10 Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan 

berkata kepada mereka: “Beginilah kata Firaun: Aku tidak memberi 
jerami lagi kepadamu. 11 Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di 
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mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikitpun tidak 
boleh kurang.”

  12 Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengum-
pulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. 13 Dan pengerah-
pengerah itu mendesak mereka dengan berkata: “Selesaikan 
pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami.”  
14 Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel, 
yang mereka angkat, sambil bertanya: “Mengapakah kamu pada hari 
ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat 
seperti kemarin?”

  15 Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadu-
kan halnya kepadanya: “Mengapakah tuanku berlaku seperti itu 
terhadap hamba-hambamu ini? 16 Jerami tidak diberikan lagi kepada 
hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: 
Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, 
padahal rakyat tuankulah yang bersalah.” 17 Tetapi ia berkata: “Pemalas 
kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata: Izinkanlah kami pergi 
mempersembahkan korban kepada TUHAN! 18 Jadi sekarang, pergilah, 
bekerja! Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah 
batu bata yang sama harus kamu serahkan.” 19 Maka mengertilah 
para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena 
dikatakan kepada mereka: “Kamu tidak boleh mengurangi jumlah 
batu bata pada tiap-tiap hari.”

  Demikianlah Sabda Tuhan

U : Syukur kepada Allah

Diskusi

• Apa pekerjaan yang harus dilakukan oleh para mandur Israel?

• Mengapa mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan 
baik?

• Energi apa yang digunakan oleh para mandur Israel untuk mengerjakan 
pekerjaannya?

• Menurutmu, siapa yang menyediakan energi yang digunakan manusia?
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Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Ada berbagai macam sumber energi yang dapat digunakan manusia 
dalam hidup sehari-hari, misalnya energi matahari, gas bumi, minyak 
bumi, listrik dan energi lainnya.

• Bangsa Israel menggunakan energi tenaga manusia untuk membuat batu 
bata. Energi tenaga manusia merupakan energi yang paling penting pada 
saat itu karena manusia belum memiliki teknologi untuk menggunakan 
energi lainnya. 

• Allah telah menyiapkan berbagai sumber energi yang dapat digunakan 
untuk keperluan hidup manusia.

Aktivitas Kelas Kecil: Sumber Energi

Pasangkan kegiatan dalam gambar berikut dengan sumber energinya!
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Aktivitas Kelas Besar: Sumber Energi

Temukan kata-kata di bawah ini:

• Matahari
• Listrik 
• Minyak bumi
• Gas bumi
• Nuklir
• Panas bumi
• Angin
• Air 
• Makanan 
• Batu bara

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat 
belajar tentang berbagai macam energi yang Kauanugerahkan kepada 
kami. Bantulah kami agar dapat memanfaatkan dan menghargai 
energi yang kami miliki dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan 
dan Pengantara kami. Amin.

Bahan Pendalaman Iman APP 2021 
 

Biro AAP/APP Keuskupan Bogor59 

Aktivitas Kelas Besar: Sumber Energi 
 
Temukan kata-kata di bawah ini: 

 Matahari 
 Listrik  
 Minyak bumi 
 Gas bumi 
 Nuklir 
 Panas bumi 
 Angin 
 Air  
 Makanan  
 Batu bara 

 
E L A N A R Y F V S A A I R I N G M A A 
N U K L I R B A T U R N G E R B M R U S 
D E L A P A N D Z C F M U D I J A S R T 
P U A S A T F H S V E M K I M S T A H A 
S U P A N A S B U M I G I R O M A N O E 
R U M A H D T E B I N G Y I O L H I B A 
S K L U G N V D Y N I A G A T R A G A B 
M A K A N A N N I Y A N G T U A R I T A 
B E L A J A R T E A H G I A R B I B D T 
U F O L O D U M U K A I K A N G N D I U 
M N I P M K L J I B U N Y I N H I I H B 
I L I S T R I K O U P G D I A B L S M A 
S H Y S E R Y I K M G D N E B A O T O R 
T E B J L S T D E I G G A S B U M I G A 
O S B U M I I N D A H R H S N L I K R K 

 
Doa Penutup 
P : Marilah kita berdoa 
P+U : Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat 

belajar tentang berbagai macam energi yang Kauanugerahkan kepada 
kami. Bantulah kami agar dapat memanfaatkan dan menghargai energi 
yang kami miliki dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami. Amin. 

 
Lagu penutup : Matahari Bersinar T’Rang 
Matahari bersinar t’rang 
Burung berkicaulah senang 
Harum semerbaklah bunga di padang 
Semuanya mengajak kepada kita 
Tuk memuji nama Tuhan yang esa 
Tuk memuji nama Tuhan yang esa 
  



72 Biro AAP/APP Keuskupan Bogor

Lagu penutup : Matahari Bersinar T’Rang

Matahari bersinar t’rang
Burung berkicaulah senang
Harum semerbaklah bunga di padang
Semuanya mengajak kepada kita
Tuk memuji nama Tuhan yang esa
Tuk memuji nama Tuhan yang esa
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PERTEMUAN II
PERAN ENERGI LISTRIK DALAM KEHIDUPAN

Tujuan :

Anak-anak menyadari bahwa energi listrik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-
hari

Lagu Pembuka: Kukepak-Kepak

Kukepak-kepakkan tanganku, kugoyang-goyangkan badanku
Agar badan sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan
Kugeleng-geleng kepalaku, kogoyang-goyangkan kakiku
Agar badan sehat dan kuat
Untuk acara selanjutnya
Goyang kiri..... goyang kanan…. 
Putar ke kiri, putar ke kanan
Goyang kiri..... goyang kanan…. 
Putar ke kiri, putar ke kanan

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 
sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada Pertemuan I yang lalu, kita 
sudah belajar bahwa Allah menganugerahkan berbagai macam sumber energi 
yang dapat digunakan oleh manusia. Pada Pertemuan II ini, kita akan belajar 
tentang manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.
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Doa Pembukaan

P : Marilah kita berdoa,

P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 
pada hari ini kami kembali berkumpul dengan teman-teman untuk 
dapat mendalami lebih lanjut tentang tema APP keuskupan kami. 
Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami sepanjang kegiatan ini 
agar apa yang akan kami pelajari dapat berguna untuk kehidupan kami 
dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 
kami. Amin.

Kisah Kehidupan: Energi Listrik

Perhatikanlah gambar berikut!

Diskusi:

• Benda-benda apa saja yang membutuhkan listrik pada gambar di atas?

• Apa yang akan terjadi bila kabel kipas angin tidak dicolokkan ke stop 
kontak?

• Apa yang akan terjadi apabila aliran listrik di rumahmu padam?
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Doa Pembukaan

P : Marilah kita berdoa,

P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 
pada hari ini kami kembali berkumpul dengan teman-teman untuk 
dapat mendalami lebih lanjut tentang tema APP keuskupan kami. 
Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami sepanjang kegiatan ini 
agar apa yang akan kami pelajari dapat berguna untuk kehidupan kami 
dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 
kami. Amin.

Kisah Kehidupan: Energi Listrik

Perhatikanlah gambar berikut!

Diskusi:

• Benda-benda apa saja yang membutuhkan listrik pada gambar di atas?

• Apa yang akan terjadi bila kabel kipas angin tidak dicolokkan ke stop 
kontak?

• Apa yang akan terjadi apabila aliran listrik di rumahmu padam?

Bacaan Kitab Suci (Luk 15:8-10)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  8 “Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, 

dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita 
dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai 
ia menemukannya? 9 Dan kalau ia telah menemukannya, ia 
memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata: 
Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang 
hilang itu telah kutemukan. 10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga 
akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang 
berdosa yang bertobat.”

  Demikianlah Sabda Tuhan.

U : Terpujilah Kristus.

Diskusi:

• Apa yang dilakukan perempuan yang kehilangan satu dirham?

• Menurutmu, mengapa perempuan itu menyalakan pelita? 

• Apa yang digunakan saat ini untuk menggantikan pelita?

• Apa manfaat listrik dalam kehidupan kita?

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Perempuan yang kehilangan satu dirham menyalakan pelita agar lebih 
mudah  mencari dirham yang hilang. Pelita adalah alat penerang yang 
digunakan pada saat itu. 

• Pada saat ini alat penerang yang digunakan adalah lampu. Tidak seperti 
pelita yang menggunakan minyak, sumbu dan api sebagai sumber 
energinya, lampu menggunakan listrik sebagai sumber energinya.

• Saat ini, listrik menjadi sumber energi utama yang digunakan. Listrik 
digunakan untuk penerangan dan menyalakan peralatan elektronik. 
Listrik mempermudah pekerjaan manusia.
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Aktivitas Kelas Kecil: Energi Listrik

Lingkarilah gambar yang membutuhkan energi listrik!
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Aktivitas Kelas Besar: Manfaat Energi Listrik
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Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa

P+U : Terima kasih ya Tuhan, atas energi listrik yang Engkau anugerahkan 
kepada kami. Listrik telah membantu kehidupan kami sehari-hari. 
Berkatilah daerah-daerah yang masih belum menikmati energi listrik 
agar pemerintah dapat membangun fasilitas listrik bagi mereka. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup: Kemurahan-Mu

Kemurahan-Mu lebih dari hidup
Kemurahan-Mu lebih dari hidup
Maka lidahku memuji Engkau
Kemurahan-Mu lebih dari hidup
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Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa

P+U : Terima kasih ya Tuhan, atas energi listrik yang Engkau anugerahkan 
kepada kami. Listrik telah membantu kehidupan kami sehari-hari. 
Berkatilah daerah-daerah yang masih belum menikmati energi listrik 
agar pemerintah dapat membangun fasilitas listrik bagi mereka. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup: Kemurahan-Mu

Kemurahan-Mu lebih dari hidup
Kemurahan-Mu lebih dari hidup
Maka lidahku memuji Engkau
Kemurahan-Mu lebih dari hidup

PERTEMUAN III
BOROS LISTRIK DALAM KEHIDUPAN MASA KINI

Tujuan :

Anak-anak semakin dapat menyadari tindakan-tindakan yang dapat memboros-
kan energi listrik dan dampaknya.

Lagu Pembuka : Tanda Paku di Kaki dan Tangan

Tanda paku di kaki dan tangan
Tanda cinta, tanda cinta
Tanda tombak menusuk di pinggang
Tanda cintanya Tuhan
Itu semua sudah Tuhan t’rima
Guna tebus dosa manusia
Selamat orang yang tidak melihat
Tapi percaya juga

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 
sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih, pada Pertemuan sebelumnya kita telah melihat 
betapa pentingnya energi listrik dalam kehidupan kita. Akan tetapi, banyak 
orang yang menyia-nyiakan energi listrik tersebut dengan memboroskannya. 
Itulah yang akan kita pelajari dalam Pertemuan III ini.
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Doa Pembukaan

P : Marilah kita berdoa.

P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 
pada hari ini kami kembali berkumpul untuk pendalaman iman pada 
Pertemuan III APP. Sertailah kami supaya kami dapat belajar dengan 
baik. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Kisah Kehidupan: Boros Listrik

Perhatikan gambar di bawah ini!

Diskusi:

• Perlukah menyalakan banyak lampu di siang hari? Mengapa?

• Barang apa saja yang menyala di ruangan 5?

• Menurutmu, bolehkah kita menyalakan TV, radio, lampu dan kipas angin 
padahal tidak ada seorang pun di ruangan tersebut? Mengapa? 
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Doa Pembukaan

P : Marilah kita berdoa.

P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 
pada hari ini kami kembali berkumpul untuk pendalaman iman pada 
Pertemuan III APP. Sertailah kami supaya kami dapat belajar dengan 
baik. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Kisah Kehidupan: Boros Listrik

Perhatikan gambar di bawah ini!

Diskusi:

• Perlukah menyalakan banyak lampu di siang hari? Mengapa?

• Barang apa saja yang menyala di ruangan 5?

• Menurutmu, bolehkah kita menyalakan TV, radio, lampu dan kipas angin 
padahal tidak ada seorang pun di ruangan tersebut? Mengapa? 

Bacaan Kitab Suci (Mat 5:13–16)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  13 “Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan 

apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak 
orang. 14 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung 
tidak mungkin tersembunyi. 15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita 
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian 
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16 Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka 
melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di 
sorga.”

  Demikianlah Sabda Tuhan

U : Terpujilah Kristus

Diskusi

• Mengapa orang menyalakan 
pelita? 

• Apa yang akan terjadi bila 
pelita diletakkan di bawah 
gantang?

• Sebutkan contoh sikap atau 
tindakan yang memboroskan 
listrik!

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Orang menyalakan pelita untuk menerangi sekitarnya. Apabila pelita 
diletakkan di bawah gantang maka cahaya pelita tidak dapat menerangi. 
Tindakan menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang 
merupakan contoh tindakan pemborosan energi.

• Dalam hidup sehari-hari kadang kita juga melakukan tindakan pemborosan 
energi, khususnya energi listrik. Contohnya: menyalakan banyak lampu 
saat siang hari di ruangan yang terkena cahaya matahari, menyalakan 
televisi tetapi tidak ada yang menonton, menyalakan AC tetapi tidak 
berada di dalam ruangan, lupa mematikan peralatan elektronik saat ke 
luar rumah, dll. 
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Aktivitas Kelas Kecil: Tindakan Boros Listrik

Berilah tanda X pada tindakan boros listrik yang ada pada gambar di bawah 
ini!

Aktivitas Kelas Besar: Pernahkah Aku Memboroskan Listrik?

Berilah tanda √ pada jawaban yang dipilih!

Pernahkah kamu….. ? Tidak 
pernah Jarang Sering Selalu

Lupa mematikan lampu saat tidak 
dipakai

Menyalakan lampu saat ruangan terang 
karena sinar matahari

Menyalakan TV tetapi tidak 
menontonnya

Menyalakan AC atau kipas angin tetapi 
tidak ada di ruangan tersebut

Lupa mencabut kabel dari stop kontak 
setelah mengisi daya (men-charge) HP

Lupa menutup pintu atau jendela saat 
menyalakan AC
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Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih karena kami dapat 
belajar tentang contoh tindakan boros listrik dalam hidup sehari-hari. 
Sadarkanlah kami terhadap tindakan boros listrik yang kami lakukan 
di rumah, di sekolah dan di lingkungan sekitar kami. Ajarilah kami 
untuk dapat menggunakan listrik dengan lebih bijaksana. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu penutup:  Di Golgota

Di Golgota, di Golgota Tuhan pernah menderita
Di Golgota, di Golgota Tuhan pernah menderita
Kematian ditanggungnya atas salib Dia tersiksa
Di Golgota, di Golgota Tuhan pernah menderita
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PERTEMUAN IV
GAYA HIDUP HEMAT LISTRIK

Tujuan :

Anak-anak  dapat  melakukan  penghematan  energi  listrik  sebagai  sebuah 
kenormalan baru

Lagu Pembuka : Bila Roh Allah Ada di Dalamku

Bila Roh Allah ada di dalamku
Ku kan menari seperti Daud menari
Bila Roh Allah ada di dalamku
Ku kan menari seperti Daud menari
Ku kan menari, ku kan menari
Ku kan menari sperti Daud menari
Ku kan menari, ku kan menari
Ku kan menari sperti Daud menari

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan terakhir ini kita 
mau membangun gaya hidup hemat listrik. Dalam pertemuan ini kita akan 
belajar untuk membangun kebiasaan hemat listrik di rumah, di sekolah dan di 
lingkungan sekitar kita. 

Doa Pembukaan

P : Marilah kita berdoa
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P+U : Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena pada hari ini kami 
boleh kembali berkumpul untuk mendalami Pertemuan IV APP ini. 
Berkatilah agar kami dapat memusatkan perhatian pada kegiatan hari 
ini sehingga kami dapat membangun kebiasaan hemat listrik dalam 
hidup sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Kisah Kehidupan: 
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Anak diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apakah keluargamu pernah ikut kegiatan Earth Hour (mematikan lampu 
dan alat elektronik selama 1 jam)?

• Apa yang akan terjadi bila kita mematikan lampu dan alat elektronik yang 
tidak kita gunakan?

• Menurutmu, perlukah kita melakukan hemat listrik?

• Hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menghemat listrik?

Bacaan Kitab Suci (Kel 2:16-21)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  16 Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. 

Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk 
memberi minum kambing domba ayahnya. 17 Maka datanglah gembala-
gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka 
dan memberi minum kambing domba mereka. 18 Ketika mereka sampai 
kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia: “Mengapa selekas itu kamu 
pulang hari ini?” 19 Jawab mereka: “Seorang Mesir menolong kami 
terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak 
untuk kami dan memberi minum kambing domba.” 20 Ia berkata 
kepada anak-anaknya: “Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan 
orang itu? Panggillah dia makan.” 21 Musa bersedia tinggal di rumah 
itu, lalu diberikan Rehuellah Zipora, anaknya, kepada Musa.

  Demikianlah Sabda Tuhan

U : Syukur kepada Allah

Diskusi

• Apa yang dilakukan oleh anak-anak perempuan imam di Midian?

• Mengapa Musa menolong anak-anak perempuan imam di Midian?

• Apa yang sebaiknya dilakukan para gembala saat ada orang lain yang 
sedang mengambil air di tempat yang sama?

• Apa yang akan terjadi bila manusia memakai listrik secara berlebihan dan 
tidak mau berbagi dengan orang lain?
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Anak diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apakah keluargamu pernah ikut kegiatan Earth Hour (mematikan lampu 
dan alat elektronik selama 1 jam)?

• Apa yang akan terjadi bila kita mematikan lampu dan alat elektronik yang 
tidak kita gunakan?

• Menurutmu, perlukah kita melakukan hemat listrik?

• Hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menghemat listrik?

Bacaan Kitab Suci (Kel 2:16-21)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  16 Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. 

Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk 
memberi minum kambing domba ayahnya. 17 Maka datanglah gembala-
gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka 
dan memberi minum kambing domba mereka. 18 Ketika mereka sampai 
kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia: “Mengapa selekas itu kamu 
pulang hari ini?” 19 Jawab mereka: “Seorang Mesir menolong kami 
terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak 
untuk kami dan memberi minum kambing domba.” 20 Ia berkata 
kepada anak-anaknya: “Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan 
orang itu? Panggillah dia makan.” 21 Musa bersedia tinggal di rumah 
itu, lalu diberikan Rehuellah Zipora, anaknya, kepada Musa.

  Demikianlah Sabda Tuhan

U : Syukur kepada Allah

Diskusi

• Apa yang dilakukan oleh anak-anak perempuan imam di Midian?

• Mengapa Musa menolong anak-anak perempuan imam di Midian?

• Apa yang sebaiknya dilakukan para gembala saat ada orang lain yang 
sedang mengambil air di tempat yang sama?

• Apa yang akan terjadi bila manusia memakai listrik secara berlebihan dan 
tidak mau berbagi dengan orang lain?

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Anak-anak perempuan imam di Midian mengambil air untuk memberi 
minum ternak mereka. Saat para gembala datang, mereka diusir oleh 
gembala-gembala itu. Musa melihat hal tersebut dan membantu mereka. 

• Sumber air merupakan milik bersama. Para gembala berusaha untuk 
menguasai sumber air karena mereka merasa lebih berkuasa dan lebih 
besar dibandingkan anak-anak perempuan itu. Ini bukan perbuatan yang 
baik. Seharusnya para gembala berbagi air dengan para anak perempuan 
itu.

• Energi listrik juga merupakan milik bersama. Oleh karena itu, kita harus 
mau berbagi listrik dengan orang lain. Cara yang dapat dilakukan untuk 
berbagi energi listrik adalah melakukan penghematan dalam penggunaan 
listrik. 

Aktivitas Kelas Kecil: Hemat Listrik

Bantulah adik menemukan jalan untuk mematikan lampu agar menghemat 
energi listrik!
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Aktivitas Kelas Besar: 

Tuliskanlah 3 niat yang akan kamu lakukan untuk menghemat listrik di rumah!

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena melalui pertemuan 
hari ini kami dapat menyadari bahwa energi listrik merupakan milik 
bersama. Ajarilah kami untuk mau berbagi energi listrik dengan orang 
lain dengan cara menghemat penggunaan listrik. Bantulah kami agar 
perbuatan hemat listrik ini dapat menjadi kebiasaan kami. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu penutup : Kau Dipanggil Tuhan

Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta
Supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya
Berat memang tugasmu
Tetapi kau diberi rahmat
Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta
Supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya
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Aktivitas Kelas Besar: 

Tuliskanlah 3 niat yang akan kamu lakukan untuk menghemat listrik di rumah!

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa

P+U : Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena melalui pertemuan 
hari ini kami dapat menyadari bahwa energi listrik merupakan milik 
bersama. Ajarilah kami untuk mau berbagi energi listrik dengan orang 
lain dengan cara menghemat penggunaan listrik. Bantulah kami agar 
perbuatan hemat listrik ini dapat menjadi kebiasaan kami. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Lagu penutup : Kau Dipanggil Tuhan

Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta
Supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya
Berat memang tugasmu
Tetapi kau diberi rahmat
Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta
Supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya



90 Biro AAP/APP Keuskupan Bogor



91Bahan Pendalaman Iman Aksi Puasa Pembangunan 2021



92 Biro AAP/APP Keuskupan Bogor

CATATAN


