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Menemani, melayani dan membela orang-orang yang terpaksa berpindah tempat

Daftar isi
t 14.000 orang masih harus mengungsi
t Senyum pengungsi Merapi bagi warga Gantiwarno
t Kilas balik kegiatan-kegiatan JRS 2010

14.000 Orang Masih Harus Mengungsi
sambil menimang Ananda, cucu
kesayangannya. 126 Kepala Keluarga (2 RT) dari Dusun Singlar
kehilangan segalanya akibat letusan Merapi yang lalu. Rumah,
ternak, harta milik dan lapangan
pekerjaan mereka hilang ditelan
lahar. 3 jiwa ikut terkubur hiduphidup dan hingga saat ini tidak
pernah ditemukan jenazahnya,
meskipun tim evakuasi sudah
berkali-kali mencari mereka.
”Ya sekarang kita doakan saja
Pak, mau bagaimana lagi”, kata
Paidi (38 tahun) mengomentari
3 jenazah warga dusunnya yang
tidak bisa ditemukan lagi.
Mereka belum tahu bagaimana
rencana untuk masa depan mereka. ”Kalau saya ditanya sekarang, saya tidak berani tinggal
lagi di tempat ini”, tutur SupriyanRm. A. Suyadi, SJ. saat kunjungan di Dusun Singlar, Desa Glagaharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
to yang rumahnya tidak kelihatan
lagi karena tertimbun oleh lahar.
”Rumah
saya
dulu
di
situ”,
katanya sambil menunjukkan
Oleh: Adrianus Suyadi, SJ.
hamparan pasir yang tidak lagi ada tanda-tanda pernah
“Saya bopong Ananda naik sepeda motor untuk lari ada bangunan rumah. “Semua sapi perah kami terkubur
evakuasi. Truk tanki air yang datang untuk evakuasi lang- lahar. Kami tidak mempunyai pekerjaan lagi. Dulu setiap
sung menarik saya dan cucu saya,” tutur Murtini, nenek hari ada pemasukan dari susu sapi, sekarang tinggal keAnanda. Ia melarikan diri setelah mendengar keras suara nangan”, timpal Paidi mengenang masa lalunya.
letusan gunung Merapi. Kala itu sekitar jam 1 dini hari (5
Kini mereka sedang menunggu untuk berpindah lagi di
November 2010), suasana sangat gelap oleh abu vul- tempat pengungsian yang baru, yakni di hunian semenkanik, awan dan lahar panas. ”Untung waktu itu dibarengi tara yang sedang dibangun oleh pemerintah di Banjarsari,
dengan hujan. Jika tidak pasti akan banyak lagi korban Glagaharjo, Cangkringan, Sleman. Masa penantian tanpa
yang berjatuhan karena abu dan pasirnya sangat panas”, kepastian semakin panjang.
tutur suami Murtini menimpali.
Warga Dusun Singlar tidak sendirian. Sekitar 10.000
Ananda, bayi berumur 35 hari itu harus dibawa lari orang lebih (2.526 Kepala Keluarga) mempunyai nasib
evakuasi karena kejaran lahar dan awan panas Merapi. yang sama. Mereka berasal dari Kabupaten Sleman, yakAnanda Ramadani adalah anak pertama dari pasangan ni dari Kecamatan Cangkringan 2.551 Kepala Keluarga
Henti Nurjanah dan Supriyanto. Sebelum ada bantuan (KK) dan Kecamatan Ngemplak 15 KK. Jumlah ini hantruk evakuasi, Ananda berada dipelukan neneknya, Mur- yalah mereka yang mengungsi karena erupsi Merapi yang
tini yang sedang berupaya melarikan diri dengan mem- telah menghanguskan rumah dan tempat asal mereka.
bonceng sepeda motor. Bagaikan anak ayam kehilangan Masih ada lagi pengungsi baru, korban bencana kedua
induknya, setiap orang harus lari menyelamatkan diri me- banjir lahar dingin. Dalam pertengahan bulan Januari
reka masing-masing. Tidak ada tujuan yang jelas ke mana 2011 ada sekitar 5.000 orang yang terpaksa harus memereka harus lari. Juga tidak ada arahan yang jelas mana ngungsi lagi karena desa-desa mereka tertutup oleh banjir
jalan yang aman. Akibatnya beberapa orang terjebak lari lahar dingin. Jumlah mereka, meskipun tidak diharapkan,
menuju ke jembatan sungai Gendol yang waktu itu sudah mungkin bertambah jika hujan di lereng Gunung Merapi
banjir lahar.
masih terus mengguyur, lantaran masih ada sekitar 140
Kala itu Jumat dini hari (5 November 2010) ketika ter- juta meter kubik tumpukan material lahar dingin di lereng
jadi letusan terbesar Gunung Merapi. Semua warga Dusun Gunung Merapi.
Singlar, Glagaharjo, Cangkringan (Kabupaten Sleman)
Untuk menampung para pengungsi yang belum atau
yang sudah berada di tempat pengungsian harus melari- tidak bisa kembali ini pemerintah setempat (Yogyakarta
kan diri lagi, karena awan panas dan lahar sudah menca- dan Jawa Tengah) sedang membangun rumah sementara
pai tempat pengungsian mereka.
dari bambu di daerah-daerah aman yang tidak terlalu jauh
Kini Ananda dan keluarganya baru saja pindah dari desa asal mereka. Pembangunan ini direncanakan
mengungsi dari Gantiwarno, Klaten ke sebuah rumah selesai pada akhir bulan Januari 2011. Namun dengan dakeluarga di Dusun Singlar yang tidak rusak. ”Ini adalah tangnya bencana susulan banjir lahar dingin ini, bisa jadi
tempat mengungsi saya yang ke delapan”, kata Murtini pembangunannya akan terhambat.
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Rm. A. Suyadi, SJ. saat melihat letusan Gunung Merapi
di Muntilan

“Saya belum tahu kapan rumah sementara akan selesai dibangun
sehingga kami belum tahu kapan akan pindah ke sana,” kata seorang
pengungsi dari Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Cangkringan. “Saya
dengar baru selesai dibangun 3 unit rumah sementara dari 800 unit
yang direncanakan,” tutur seorang koordinator pengungsi Dusun Petung, Kepuharjo yang sekarang masih mengungsi di rumah penduduk
di desa Wukirsari.
Hingga kini, pihak pemerintah belum bisa menetapkan rencana
masa depan mereka yang berjangka panjang dan berdaya tahan.
Umumnya ada tiga pilihan yang bisa diambil untuk proses ini, yakni
pulang kembali ke desa asal (return), relokasi (relocation) atau menetap di tempat pengungsian (resettlement) yang dalam hal ini menetap
di tempat hunian sementara yang akan dibangun.
Apakah mereka bisa mewujudkan kerinduan mereka untuk bisa
kembali ke desa asal mereka? Menurut Balai Penyelidikan dan
Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta yang
dirilis oleh Media Indonesia, ada 8 dusun asal pengungsi yang tidak
bisa dihuni lagi. Delapan dusun tersebut adalah Dusun Kinahrejo,
Ngrangkah, Pangukrejo (Desa Umbulharjo), Petung, Kaliadem, Jambu, Kopeng (Desa Kepuharjo) dan Kalitengah Lor (Desa Glagaharjo).
Semua dusun tersebut masuk wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Delapan dusun tersebut dihuni oleh sekitar 1.000 kepala keluarga lebih.

Senyum pengungsi Merapi bagi warga
Gantiwarno
Oleh: Lino Sanjaya

S

enyum sederet ibu-ibu pengungsi korban erupsi
“Benar Pak. Kebutuhan air di sini cukup, selain dari warMerapi menarik hati saya untuk mendekati mereka ga, dari PDAM memberikan penampungan air yang tiap
ketika saya mengunjungi pengungsi di kaki Pegunungan kali diisi sehingga tidak pernah kekeringan,” kata Bu Sri
Seribu di Dusun Teluk, Desa Kragilan, Kecamatan Gan- Lestari (34) dari Dusun Glagahmalang, Desa Glagaharjo,
tiwarno, Kabupaten Klaten pada tanggal 23 November Kecamatan Cangkringan sambil menggendong anaknya.
2010. Setiap sore, sehabis mandi, mereka suka berkum- Ketika ditanya mengenai kebutuhan susu, Bu Sriyanti dari
pul untuk bercanda bersama. “Wah, saya lihat Mas bawa Singlar bercerita bahwa mereka menyadari bukan temkamera. Kami dipotret dong,” kata Bu Widi (68), seorang patnya dengan situasi seperti itu bisa mendapatkan susu,
pengungsi dari Dusun Singlar, Desa Glagaharjo, Keca- walaupun dia mengatakan ada kebutuhan tersebut terumatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Senyum ibu ini tama untuk balita.
sempat menghilang ketika berkisah mengenai tempat
Senyum yang mengandung harapan tersungging pula
kelahirannya yang tidak berbekas tertutup
lahar panas. Dia kebetulan mempunyai
saudara di Kragilan ini yang menawarkan
rumahnya menjadi tempat pengungsian.
“Kami pindah ke desa ini dari Gedung
Olah Raga Klaten, karena pelayanan
di sana kurang memadai sama seperti
tempat pengungsian kami sebelumnya
di Lapangan Desa Keputran, Kecamatan
Kemalang. Masakan untuk mendapatkan sebotol air mineral kami harus antri
2 jam melalui beberapa prosedur tanda
tangan,”kata Bu Mardi Wiyono (55), seorang pengungsi dari Dusun Butuh, Desa
Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Senyumnya yang sempat
kecut berangsur manis ketika menceritakan bagaimana hidup kesehariannya di
Ibu Sri Lestari dari Dusun Glagahmalang dan ibu Sriyanti dari Dusun Singlar
Dusun Teluk dicukupi dengan baik.
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Bp Wiryo warga Dusun Glagahmalang

di bibir Pak Tomo Tiyoso (64) warga Dusun Jetis Sumur,
Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan. “Bapak Kepala
Desa mengelola bantuan dengan baik. Kebutuhan pokok
kami tercukupi. Memang, seperti alas tidur kami masih
memakai tikar dan kaum laki-laki tidur di emper. Walaupun
di rumah-rumah pengungsian toilet hanya ada satu, kami
tidak masalah karena sudah terbiasa memakai ‘fasilitas
alam’ alias kebun dan sungai. Anak TK (Taman Kanakkanak, red.), SD (Sekolah Dasar, red.) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama, red.) bisa sekolah di sekolahan
yang terletak bersebelahan dengan Balai Desa Kragilan.
Tiap hari sebagian besar dari kami pergi ke desa asal kami
untuk bersih-bersih, memberi makan ternak yang masih
hidup sekaligus menjaga property rumah bagi yang masih
tersisa, serta mengambil kayu dari pohon-pohon yang
mati tersengat awan panas. Kayu kami bawa kemari untuk
bahan bakar. Mas bisa lihat tumpukannya di samping rumah depan kita ngobrol ini,” ujarnya. Bapak ini mengakui
bahwa berita tentang bantuan pemerintah mengenai ganti
rugi sapi dan hunian sementara masih simpang siur. Situasi masih belum menentu. Pengungsi pun belum merasa
aman untuk kembali.
“Pengungsi sempat mencapai 444 jiwa pada tanggal 16
November 2010. Mereka berasal dari 7 kecamatan di dua
kabupaten, yaitu Cangkringan, Pakem, Ngemplak, dan
Kalasan (Kabupaten Sleman), dan Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo (Kabupaten Klaten),” kata Kades
(Kepala Desa) Bambang Samiyo. “Mereka kami tempatkan di 5 dusun, yaitu Teluk, Balong, Soka, Punthuk dan
Watuleter. Masing-masing ada poskonya yang langsung
dikelola oleh pengungsi sendiri. Posko itu kami kelola
melalui posko induk di Balai Desa Kragilan. Dari Balai
Desa, bantuan kami salurkan sesuai dengan kebutuhan
masing-masing posko.”, sambung Pak Kades. Pak Kades
menginformasikan bahwa bantuan dari pemerintah daerah
diberikan dalam bentuk uang biaya hidup per bulan berupa beras 10 kg/jiwa dan uang lauk-pauk Rp 90.000,- per
jiwa. Ada beberapa bantuan dari kelompok-kelompok kecil
yang tidak rutin seperti dari gereja, Muhammadiyah dan
individu-individu dari Surabaya yang memberi tidak hanya dalam bentuk barang tetapi juga trauma healing untuk
anak-anak. Beberapa bantuan juga diberikan oleh media
televisi seperti SCTV, TVRI dan Indosiar.
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“Sekarang sebagian pengungsi sudah
kembali karena ring bencana dipersempit.
Mereka berasal dari Kecamatan Ngemplak,
Kalasan, Manisrenggo, dan Karangnongko. Saat ini pengungsi berjumlah 266 jiwa.
Mereka tampak krasan. Anda bisa langsung menanyakan hal ini kepada mereka,”
kata Kades dengan senyum bangga.
Saat beranjak dari rumah, saya melihat
beberapa alat makan ada di atas tikar di
emperan rumah. Kata pak Kades, para pengungsi makan dan tidur di emperan rumah.
Perempuan dan anak-anak tidur di dalam
sedangkan yang laki-laki tidur di emperan
rumah. Melewati sebuah rumah yang juga
dipakai untuk pengungsi, saya melihat seorang kakek duduk merenung. Kaki kirinya
terjulur di atas meja. Lututnya terbebat. Senyum kecil dia lontarkan kepada pak Kades
dan kami. “Saya jatuh tersandung batang
pohon pas lari, nak. Untung ada anak saya yang membopong. Kaki saya sudah diperiksa 2 kali oleh petugas
Puskesmas setempat, belum ada yang membawa saya
ke dokter atau rumah sakit di Klaten.” Kata Pak Wiryo,
warga Dusun Glagahmalang.
JRS membantu pengungsi di Kragilan baik food seperti beras, susu anak dan lansia, bubur bayi, minyak
goreng, bumbu dapur, air minum, dan non food seperti
tikar, matras, kasur untuk lansia dan balita, sarung, jarik,
hygiene kit, seragam dan sepatu untuk siswa SD dan
SMP. Pak Kades sangat berterima kasih karena JRS
bisa membantu secara rutin setiap minggu dari awal November sampai semua pengungsi kembali ke desa asalnya tanggal 5 Desember 2010. Saya kembali ke kantor
dengan penuh kekaguman terhadap pengungsi ini. Mereka bukan pengungsi yang banyak menuntut, tidak mau
‘ngarani’ (menentukan) kebutuhan bahkan bisa dikatakan malu untuk meminta ini itu dan yang paling mengesan adalah senyuman mereka yang penuh rasa syukur
bagi para penolong dan pemerhati mereka.

Ibu-ibu pengungsi di Dusun Kragilan
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Kilas balik kegiatan-kegiatan JRS 2010
Oleh: Lars Stenger

A

khir tahun 2010 ini merupakan saat yang tepat bagi JRS untuk melihat kembali kegiatan-kegiatannya dalam pendampingan dan pelayanan bagi pengungsi di Indonesia. Kilas balik berikut ini hendak menyoroti sejumlah tantangan yang selalu menyertai pengalaman orang-orang yang terusir dari tempat tinggalnya. Foto-foto berikut ini didokumentasikan oleh staff JRS tahun lalu.
Tantangan untuk Pengungsi
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) memperkirakan ada sekitar 75.000 sampai 120.000 orang
pengungsi di Indonesia, termasuk bekas pengungsi yang
belum hidup layak karena belum terpenuhinya kebutuhan
dasar mereka seperti kebutuhan tempat tinggal, pangan,
kesehatan dan pendidikan.
JRS Indonesia melanjutkan pemberian bantuan beasiswa untuk Siska, Marlon, dan Kosmas, yang sekarang
berlajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ngawen,
Gunungkidul, Yogyakarta. Ketiganya berasal dari sebuah
desa terpencil di Pulau Buru, Maluku dan menjadi pengungsi pada tahun 2001 ketika terjadi kerusuhan di
provinsi tersebut. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masih sangat terbatas untuk sebagian besar anak
yang berasal dari tempat terpencil di Indonesia, seperti
dari Pulau Buru ini. Anak-anak seringkali harus berjalan
jauh untuk pergi ke sekolah. Budaya lokal yang tidak menganggap penting pendidikan bagi anak juga menjadi tantangan selain masalah kemiskinan yang memaksa anakanak usia sekolah harus membantu orang tua mereka
mencari nafkah.

Ibu Nana, Marlon, dan Kosmas

Pencegahan Pengungsian untuk Masyarakat Bekas
Pengungsi

Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana oleh Nurjanah di Sekolah Air Pinang

Tim JRS di Aceh Selatan terus mendampingi penduduk
desa untuk menguatkan mereka dalam menghadapi ancaman bencana alam maupun bencana yang disebabkan
ulah manusia. JRS mendampingi masyarakat dengan
diskusi, pelatihan, dan workshop di sekolah-sekolah, kalangan pemuda dan masyarakat pada umumnya dengan
tema yang beragam mulai dari konsep pendidikan anakanak berbasis nilai-nilai, mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana pengelolaan organisasi pemuda yang berbasis pengurangan risiko bencana sampai pada perencanaan desa yang mengintegrasikan aspek pengurangan
risiko bencana. Secara khusus JRS juga mendampingi
kelompok rentan (janda, orang lanjut usia, orang cacat,
dll) agar bisa meningkatkan keterlibatan mereka di desanya.

Pengungsi Bencana
Di Indonesia, hampir setiap tahun ada bencana alam
yang memaksa orang-orang untuk mengungsi. Untuk menanggapi krisis kemanusiaan ini JRS memberikan bantuan
untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mendesak, terutama
bagi mereka yang kurang mendapat perhatian dari pihak
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lain. Gempa bumi Jawa Barat bulan September 2009 telah
menyebabkan banyak orang kehilangan harta milik dan
tempat tinggal. Karena sampai dengan awal tahun 2010,
sekelompok korban bencana gempa bumi di Kecamatan
Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih belum
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bisa membangun dan memperbaiki rumah-rumah mereka yang
rusak berat dan hancur, lantaran mereka kurang mampu secara
finansial dan tidak mendapat bantuan dari pihak manapun, maka
JRS memutuskan untuk menemani dan mendampingi 25 kepala
keluarga di Takokak untuk membangun dan memperbaiki rumahrumah mereka. Program kegiatan ini dilaksanakan pada bulan
Januari sampai dengan Juni 2010. Program pembangunan dan
renovasi rumah dilaksanakan JRS bekerjasama dengan Fakultas
Teknik dan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Pembangunan rumah dilaksanakan secara partisipatoris oleh
masyarakat terkena dampak, tukang bangunan, masyarakat, dan
pemerintah setempat.
Keluarga Yusup di Desa Bumbangsari, Kec. Takoka, Jawa Barat

Letusan Gunung Merapi
Bersama para relawan dari Congregatio Missionis
(CM) Surabaya, JRS memberikan bantuan darurat
bagi pengungsi bencana letusan Gunung Merapi pada
bulan November dan Desember 2010. Program tanggap darurat JRS berfokus pada para pengungsi yang
tinggal di rumah-rumah penduduk dan penampunganpenampungan pengungsi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat penerima pengungsi. Kelompok ini
menjadi sasaran program JRS karena mereka kurang
mendapat perhatian dari pihak lain, termasuk dari
pemerintah. JRS mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar di berbagai tempat pengungsian di wilayah
Kabupaten Klaten, Gunung Kidul, Bantul, Sleman,
Kodya Yogyakarta, Kulonprogo, Magelang, dan Boyolali. Sampai tanggal 21 Desember 2010, JRS telah
memberikan bantuan barang-barang kebutuhan dasar
makanan, tempat tinggal, obat-obatan dasar, perlengkapan mandi dan mencuci, alat tulis dan perlengkapan
sekolah.

Situasi saat hujan abu vulkanik yang melanda Jawa Tengah

Pencari Suaka dan Pengungsi
Pada tahun 2010 JRS Indonesia mulai belajar menangani kebutuhan dasar dan perlindungan hak para pencari
suaka dan pengungsi lintas negara (asylum seeker dan
refugee). Kegiatan program dilaksanakan dengan mendampingi para pencari suaka dan pengungsi di Pusat Detensi Imigrasi Belawan, Medan dan Cisarua, Bogor berupa
pemberian bantuan makan dan tempat tinggal, kegiatankegiatan pendidikan serta psikososial. Pada awal Juni
2010, pekerja kemanusiaan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Human Rights Working Group (HRWG)
diundang oleh JRS untuk berpartisipasi dalam sebuah

Peringatan Hari Pengungsi Internasional di KINEFORUM
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workshop tentang hak pengungsi yang difasilitasi oleh
Elizabeth Biok dari Legal Aid Commission of New South
Wales. Untuk mempromosikan kepedulian masyarakat
terhadap hak-hak perlindungan pengungsi lintas negara,
JRS mengadakan dialog dan Pekan Film Pengungsi di
Taman Ismail Marzuki Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 14-26 Juni 2010, bekerja sama dengan KINEFORUM dan Cinema Politica. Film-film yang diputar
berisi tentang pengalaman-pengalaman para pencari suaka dan pengungsi dalam pelarian yang berbahaya untuk
menyelamatkan diri mereka dari krisis di negaranya.

Workshop tentang pengungsi bersama LBH dan HRWG di Jakarta
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Larangan Penggunaan Ranjau Darat dan Munisi Curah

EDITORIAL
Penanggung jawab editing:
Adianus Suyadi, SJ.
Editor:
Lars Stenger
Desain & tata letak:
Devira Wulandari
Penulis artikel:
Adrianus Suyadi, SJ.
Lino Marcelino Sanjaya
Lars Stenger

Pembukaan acara pemberlakuan Konvensi Bom Curah oleh Kunokini

JRS Indonesia berperan serta aktif dalam upaya kampanye internasional tentang larangan penggunaan ranjau darat dan munisi curah. JRS mengadakan
penelitian tentang perkembangan implementasi Pemerintah Indonesia dalam
penandatanganan dan ratifikasi dua Hukum Internasional, yakni Konvensi Larangan Penggunaan Ranjau Darat dan Munisi Curah. Penelitian ini dilaporkan kepada ”The Monitor” yang memantau impelementasi Konvensi tersebut.
Anggota JRS Asia Pasifik dari Kamboja, Thailand dan Indonesia mengadakan
pertemuan pada bulan April di Jakarta untuk mendiskusikan tentang langkahlangkah yang akan diambil untuk mendukung pemberlakukan Konvensi ini secara internasional pada tanggal 1 Agustus 2010.
JRS memperingati pemberlakuan Konvensi Munisi Curah (CCM) tersebut
dengan mengadakan konser musik drum, pemutaran film, dan diskusi di Kolese Kanisius Menteng, Jakarta Pusat. Dalam acara itu dipresentasikan mengenai kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan senjata tersebut
dan memberikan informasi tentang konvensi larangan di Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia. Disamping itu JRS juga mempresentasikan Konvensi tersebut di hadapan para mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Untuk
mendukung kampanye tingkat internasional, JRS ikut berperan serta dalam Pertemuan Utama Negara-negara pendukung Konvensi Larangan Munisi Curah,
yang dilaksanakan di Vientiane, Laos. Di tempat ini disusun rancangan kerja
sama dan rencana kegiatan Koalisi Munisi Curah untuk ke depannya.

Gg. Cabe DP III No. 9,
Puren, Pringwulung, Condong
Catur, Depok, Sleman,
Yogyakarta - 55283
INDONESIA
Phone/Fax: +62 274 517405
Email: indonesia@jrs.or.id
Website: www.jrs.or.id

Dukungan Anda membuat kami
dapat membantu mereka yang
terpaksa berpindah tempat di Indonesia.
Jika Anda ingin memberikan donasi,
silahkan kirim ke:

Alamat Bank:
Jl. Jendral Sudirman, Yogyakarta,
Indonesia.
Rekening Atas Nama:
Yayasan JRS Indonesia
Tipe Rekening:
Tahapan
Nomer Rekening:
037 333 2001
Kode Bank (Jika Dibutuhkan):
#CENAIDJA#
Misa perayaan ke-30 dipimpin oleh Rm.
A. Suyadi di kapel Belarminus, Sadhar.

PERINGATAN HARI INTERNASIONAL
Maret
8 Maret
21 Maret
22 Maret

JESUIT REFUGEE SERVICE
INDONESIA

Nama Bank:
Bank Central Asia Indonesia

Perayaan ke-30 JRS
Untuk merayakan 30 tahun berdirinya JRS
pada tanggal 14 November, JRS mengadakan
perayaan sederhana dan bersifat rohani dikarenakan adanya bencana letusan Gunung
Merapi. Romo Adrianus Suyadi SJ, Direktur
JRS Indonesia mengadakan misa bertema
pengungsi di Kapel Universitas Sanata Dharma (Sadhar), Yogyakarta. Dalam kesempatan ini JRS mempromosikan agar orang mau
berbagi kasih dan solidaritas kepada para pengungsi dalam negeri maupun lintas negara
dan pencari suaka yang ada di Indonesia pada
khususnya dan di dunia pada umumnya.

Penerjemah:
F. Gogo Prayoga
Magdalena Capricornia
Yurike Wahyudi

Hari Perempuan Internasional
Hari Internasional Pembebasan Diskriminasi Ras
Hari Air Internasional

Kirimkan kritik & saran Anda
ke redaksi Refuge:
refuge@jrs.or.id

