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1.
a.

SEJARAH ORDO FRANSISKAN HINGGA TAHUN 1517
Hubungan pribadi dengan Fransiskus

Fransiskus memang mula-mula tidak bermaksud untuk mendirikan suatu ordo
kebiaraan. Tetapi keadaan dan hal-ihwal yang nyata akhirnya memaksanya
untuk menempuh jalan itu, yaitu mendirikan suatu kelompok keagamaan baru
di dalam Gereja Katolik. Lama-kelamaan berkembanglah sekitar Fransiskus
sekelompok penganut yang semakin banyak jumlahnya. Sejak awal mula
kelompok itu dianggap sebagai suatu perserikatan kegerejaan yang setara
dengan perserikatan-perserikatan yang sudah ada. Juga para saudara
Fransiskus “meninggalkan dunia”, hanya cara dunia ditinggalkannya berbeda
dengan cara yang hingga saat itu tradisionil. “Meninggalkan dunia” bagi
Fransiskus dengan penganut-penganutnya tidak berarti lagi menjauhkan diri
secara materiil dari masyarakat pada umumnya. Dalam perserikatan baru itu
ditekanlah “persaudaraan”. Anggota-anggotanya berasal dari segala
golongan masyarakat: awam dan rohaniwan, bangsawan dan warga kota, kaya
dan miskin. Di dalam persaudaraan Fransiskan itu golongan masyarakat atau
kegerejaan tidak memainkan peranan sama sekali. Prinsip pengatur dari
masyarakat feodal diganti dengan prinsip persaudaraan Injili, yang dijiwai
dan disemangati oleh saling mengabdi dan saling menaklukkan diri.
Perserikatan Fransiskan hidup dan bekerja dengan organisasi yang selonggarlonggarnya. Para saudara tidaklah hidup di dalam biara, melainkan seolaholah di jalan raya. Kekurangan hidup bersama di dalam biara diganti dengan
ikatan pribadi yang kuat sekali, baik diantara para saudara maupun antara
saudara-saudara dengan atasannya. Atasan itu dinamakan “minister”, artinya
hamba dan pelayan persaudaraan. Hubungan satu sama lain tiap-tiap kali
memuncak dalam apa yang disebut mereka “kapitel”. Di dalam kapitel
macam itu semua saudara berkumpul dan merundingkan cara hidup mereka.
Dalam dialog dengan saudara-saudaranya yang berkumpul di dalam kapitel
itu, Fransiskus pun menyusun anggaran dasarnya. Hubungan satu sama lain
dimajukan dan dipelihara pula oleh “visitasi”, artinya: para atasan wajib
sering mengunjungi saudara di manapun berada dan tiap-tiap saudara pun
selalu boleh langsung menghadap atasannya untuk minta nasehat dan
petunjuk. Persatuan antara semua saudara berdasarkan satu anggaran dasar
bersama dan persatuan itu pun menyatakan diri di dalam pakaian seragam

dan doa berkala yang mereka adakan bersama-sama (berupa Bapa kami dan
kemudian berupa “brevir”, ofisi).

b.

Perlu wadah yang pasti: organisasi

Tetapi ikatan pribadi tersebut akhirnya tidak mencukupi karena bertambahnya
jumlah anggota. Waktu Fransiskus masih hidup Ordo Saudara-saudara Dina
sudah mengalami suatu krisis dan muncullah macam-macam adat salah.
Ternyata bahwa manusia membutuhkan suatu rangka hidup yang lebih ketat
untuk melaksanakan cita-cita keagamaan Fransiskus. Langkah pertama
menuju organisasi lebih ketat ialah pembagian ordo atas wilayah (propinsi:
kapitel tahun 1217). Kemudian tendens untuk mengumpulkan saudarasaudara dalam tempat tinggal yang lebih kurang tetap, cukup luas dan dengan
jaminan materiil yang cukup itu bertambah kuat. Dalam hal “menetap” itu
saudara-saudara dina mengambil alih banyak unsur dari hidup kebiaraan
tradisionil. Di dalamnya ditekankan perpisahan dari “dunia” secara materiil
juga dan kewibawaan atasan setempat (rumah) ditingkatkan. Mula-mula
atasan “setempat” (rumah), yaitu “gardian” bahkan tidak ada sama sekali.
Anggaran dasar tahun 1223 belum mengenal “gardian”, tetapi dalam wasiat
Fransiskus sudah dianggap suatu jabatan tetap dan penting. Sementara itu
perserikatan saudara dina juga mengambil sikap lebih kritis terhadap anggotaanggota baru dan sikap itu terwujud dalam “tahun novisiat” (tahun 1220)
yang diwajibkan. Fransiskus sendiri sebenarnya lebih suka akan suatu cara
hidup Injili yang lebih bebas dan kurang terikat dan ia secara pribadi tidak
begitu condong kepada suatu organisasi yuridis yang jelas dan ketat. Karena
itu Fransiskus hanya dengan susah payah berhasil memberikan kepada
perserikatannya suatu struktur yang jelas, meskipun ia sendiri insyaf benar
bahwa struktur semacam itu sungguh perlu, mengingat banyaknya penganutpenganutnya (tahun 1220 sudah ada ± 3.000 – 5.000 saudara dina).

c.
Jumlah anggota meledak; kebutuhan penyesuaian: dua
golongan
Setelah Fransiskus meninggal (tahun 1226) jumlah saudara terus bertambah
dengan pesatnya. Sekitar tahun 1228 sudah ada lebih kurang 1583 tempat
dimana saudara-saudara dina menetap dan sekitar tahun 1300 jumlah saudarasaudara dina ialah ± 30.000 – 40.000. Karena kekurangan organisasi dan
karena sulitnya untuk melaksanakan kemiskinan Injil sebagaimana yang
dihayati Fransiskus sendiri, maka perserikatan saudara-saudara dina setelah
Fransiskus meninggal menjadi terpecah-belah karena perbedaan pendapat
dan perbedaan cara hidup. Para saudara menginginkan suatu struktur yang
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jelas untuk perserikatan raksasanya. Maka mereka menerima anggaran dasar
dari tahun 1223, yang sebenarnya suatu piagam rohani, sebagai dasar hukum
bagi perserikatan dan anggaran dasar itu mulai diterangkan lebih lanjut dalam
aturan-aturan terperinci. Ada pun Paus Gregorius IX (bekas kardinal
Hugolinus) menolong para saudara dalam usahanya itu dengan mengeluarkan
surat keterangan “Qui elongati” (tahun 1230). Dalam “Bulla” itu anggaran
dasar dari tahun 1223 dijadikan pangkalan yang secara hukum mewajibkan
dan dijelaskan bahwa wasiat Fransiskus bukanlah “hukum” yang
mewajibkan. Jumlah saudara dina yang tetap mempertahankan cita-cita
Fransiskus sebagai cita-cita Injil yang luhur sekali tetapi yang sekaligus
berpendapat bahwa semuanya tidak begitu riil untuk hidup sehari-hari karena
sukar dihayati oleh banyak orang, bertambah banyak. Golongan itu secara
konsekwen mau “menyesuaikan” cita-cita fransiskan dengan keadaan riil dan
perubahan-perubahan yang dialami Ordo Fransiskan. Juru bicara dan
pendorong golongan ini ialah Minister Jendral saudara Elias (tahun 1232 –
1239). Sdr. Elias itu membuat dirinya dibenci oleh para rohaniwan dalam
ordo, oleh karena ia mengutamakan kaum awam diantara saudara-saudara. Ia
pun terlalu bertindak dengan kekerasan dan dengan menggunakan
kewibawaannya. Juru bicara lain dari ‘adaptasi’ itu ialah minister jendral
yang berikut, yakni Haymo dari Faversham (tahun 1240 – 1244). Jendral
yang terakhir ini mengambil alih beberapa adat kebiasaan yang berlaku
dalam ordo Dominikus dan ordo-ordo lain, khususnya berhubung dengan
struktur organisasi dan sehubungan dengan ibadah (liturgi) yang dirayakan
oleh fransiskan-fransiskan dan yang disempurnakan oleh Haymo.
Golongan tersebut juga ingin merebut bagi ordo suatu kedudukan dalam ilmu
pengetahuan dan pemeliharan jiwa. Tetapi hal itu hanya mungkin apabila
kemiskinan sebagaimana dikehendaki Fransiskus disesuaikan dengan
keadaan yang lain itu, meskipun itu juga belum berarti bahwa kemiskinan itu
mesti dilunakkan. Mula-mula fransiskan-fransiskan terutama bergaul dan
bekerja di kalangan orang-orang dan golongan rendahan dalam masyarakat.
Hal itu sedikit lenyap karena usaha untuk memasuki lapangan ilmu
pengetahuan tersebut.
Disamping golongan tersebut terdapatlah diantara saudara-saudara dina suatu
golongan lain, yang sama seperti golongan pertama juga tidak mempunyai
suatu “organisasi” khusus untuk memperjuangkan cita-citanya. Cita-cita itu
ialah “menghayati Injil” secara murni sebagaimana dicita-citakan dan dihayati
oleh Fransiskus sendiri. Golongan itu sungguh bersemangat luhur, tetapi
kadang-kadang condong kepada sikap fanatik. Golongan ini yakin bahwa
perserikatan saudara-saudara dina tidak hanya harus berpegang teguh pada
anggaran dasar dari tahun 1223, tapi harus mengartikannya sesuai dengan
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Wasiat Fransiskus yang mau diberi status hukum disamping Anggaran Dasar
itu. Golongan-golongan itu agak “takut” sedikit terhadap “dunia” dan
kesalahannya terletak dalam hal ini bahwa mereka tidak sanggup
membedakan antara inspirasi dan cita-cita Fransiskus dengan caranya
inspirasi dan cita-cita itu diwujudkan dalam keadaan tertentu.

d.

Bonaventura: penengah; reorganisasi Ordo

Adapun Bonaventura (minister jendral tahun 1257-1273) adalah seseorang
yang mengambil sikap penengah antara kedua tendens tersebut dan berusaha
mendamaikannya satu sama lain dengan kebijaksanaan yang tepat. Dengan
maksud itu dikarangnya suatu riwayat hidup Fransiskus yang dimaksudkan
untuk menghilangkan perbedaan pendapat diantara saudara-saudara dina
mengenai diri Fransiskus dan cita-citanya. Dalam surat-surat serta wejanganwejangannya Bonaventura dari satu pihak memilih suatu struktur dan
organisasi yang mirip dengan hidup kebiaraan tradisionil, yaitu dalam biarabiara besar dan rapi teratur serta tertib yang didalamnya ibadah Gereja
(liturgi) dipelihara dengan saksama. Dalam kapitel yang diadakan di kota
Norbonne (tahun 1265) dan diketuai oleh Bonaventura diterima suatu
keterangan atas anggaran dasar (berbentuk konstitusi-konstitusi) yang
menetapkan secara terperinci pelbagai hal, antara lain warna jubah. Dalam
dua hal penting konstitusi-konstitusi tersebut menyimpang dari apa yang
dipraktikkan oleh Fransiskus. Hal yang pertama ialah: diputuskan bahwa para
calon (novis) selama satu tahun di dalam biara yang tertutup harus diberikan
pendidikan rohani. Yang kedua ialah: jumlah saudara awam dibatasi.
Dengan demikian karisma (kurnia) Fransiskus di-“biarakan” dan perserikatan
saudara-saudara dina mendapat corak perserikatan rohaniwan.
Bonaventura berhasil mempertahankan persatuan di dalam perserikatan
saudara-saudara dina. Tetapi setelah ia meninggal pelbagai aliran di dalam
ordo semakin jelas tampil ke muka dan bahkan mulai diorganisir menjadi
beberapa kelompok.

e.

Kelompok Spirituales: monastik, Konventual

Adapun golongan yang ingin secara keras harus menghayati cita-cita
kemiskinan mendapat pemimpinnya di dalam arti diri Yohanes Olivi, Angelus
Clareno dan Hubertinus dari Casale sayangnya orang itu menghubungkan
dengan cita-cita fransiskannya juga suatu pikiran yang bersifat dualistis
(mirip dengan kalangan para kartar) dan terpengaruh oleh pikiran Yoachim
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dari Fiore tentang suatu “gereja rohani” di jaman terakhir1. Itulah sebabnya
golongan saudara-saudara dina tersebut sungguh menjadi suatu bahaya di
dalam Ordo Saudara-Saudara Dina. Orang-orang itu disebut “Spirituales”.
Paus Nikolas III masih berusaha memecahkan kesulitan di dalam perserikatan
saudara-saudara dina dengan surat (dekrit) “Exiit qui seminat”. Tetapi dekrit
itu sendiri akhirnya hanya menimbulkan kesulitan baru saja. Timbullah
pertikaian yang hebat sekitar “usus pauper” (pemakaian barang secara
miskin).
Golongan yang memperjuangkan suatu adaptasi pada keadaan baru dan
kegiatan baru oleh saudara-saudara dina, berpendapat bahwa saudarasaudara dina dengan prasetyanya sungguhpun menerima bahwa tidak
memiliki apa-apa, tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa mereka pun wajib
pula menggunakan barang-barang secara miskin (usus pauper), penggunaan
miskin hanya wajib tempat dibebankan oleh anggaran dasar, sedangkan
berhubung dengan barang-barang lain cukuplah mereka menggunkannya
secara “sederhana” (usus moderatus).
Sebaliknya para spiritual berpendapat bahwa saudara-saudara dina wajib
menggunakan semua barang secara miskin benar dan hanya boleh
menggunakan apa yang sungguh-sungguh perlu (necessarium). Pertikaian
terus menghebat dan akhirnya dengan panjang lebar dibahas dalam konsili di
Vienne (th 1311-1312).
Akhirnya Paus Clemens V menjelaskan dalam sebuah dekrit “Exivi de
paradiso” bahwa saudara-saudara dina wajib menggunakan barang secara
miskin di mana ditetapkan demikian dalam anggaran dasar, sedangkan hal-hal
lain mereka hanya wajib menggunkannya secara sederhana (moderatus).
Masalahnya apakah “usus pauper” termasuk ke dalam prasetya tidaknya,
dibiarkan Paus.
Reaksi para spiritual ialah: mau mendirikan suatu ordo baru, hal mana
dilarang oleh Paus Clemens V. Para spiritual menurut pendapat Paus harus
menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ternyata terjadi dalam
Perserikatan Saudara Dina dan yang didukung oleh para pimpinannya.
Sesungguhnya perserikatan saudara-saudara dina secara menyeluruh sudah
memilih suatu perkembangan yang menjurus kepada hidup monastik, hal
mana berarti bahwa saudara-saudara hidup bersama dalam biara yang agak
besar sedikit dan lebih kurang tertutup, sesuai dengan hidup kebiaraan
tradisional. Karena tinggal dalam biara besar (conventus) maka semakin
1

Mengenai hal ini, lihat C.Groenen: Fransiskus Di Hadapan Allah, Sekafi 1986, hlm.
99 – 108 “Daya tarik Yoakhimisme bagi Ordo Fransiskan”.
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sering saudara-saudara dina dalam biara itu dinamakan “Konventual”.
Beberapa spiritual tidak mau menaklukkan diri kepada keputusan Paus dan
mulai bertindak dengan kekerasan. Maka gerakan spiritual itu secara definitif
diakhiri oleh Paus Yohanes XXII dalam tahun 1317.

f.

Pertikaian mengenai “kemiskinan”

Di masa yang sama juga timbullah pertikaian teoretis tentang “kemiskinan”.
Seorang Fransiskan yang bernama Talon mempertahankan bahwa Yesus dan
para rasul-Nya tidak pernah memiliki apa-apa secara pribadi atau bersamasama. Pendapat itu ditolak oleh seorang Dominikan, Yohanes de Delma, yang
menjabat hakim dalam pengadilan gereja terhadap bidaah. Yohanes
menjelaskan bahwa pendapat Fransiskan itu sebenarnya suatu bidaah
(haeresis). Perkara itu diajukan kepada Paus Yohanes XXII. Sebelum Paus itu
mengambil keputusan, maka kapitel saudara-saudara dina di Perugia dalam
tahun 1322 menyatakan bahwa pendapat Talon tersebut tepat dan benar dan
didukung oleh Paus Nikolas III dalam Bulla “Exivit qui seminat”. Paus
Yohanes XXII sangat menyesalkan tindakan kapitel Fransiskan itu dan
pendapat Talon itu dinyatakan “bidaah”. Kebanyakan saudara-saudara dina
lalu takluk kepada Paus tetapi ada juga sekelompok yang menyatakan Paus
sendiri sebagai seorang “ketter” dan selanjutnya tidak mau takluk kepada
Paus, yang sebagai seorang bidaah memang tidak berwenang lagi. Orang yang
menolak Paus antara lain minister Jendral Michael de Cesena sendiri,
William Ookham dan Bonagratia. Mereka semua bergabung dengan Kaisar
Ludovicus dari Bavaria (Jerman) melawan Paus. Maka mereka semua kena
eks komunikasi dari pihak Paus.
Habis pertikaian itu dipilihlah menjadi minister jendral B. Geraldus Eudes
(1329-1342). Orang itu mempunyai pandangan luas sekali sehingga mau
mengizinkan untuk saudara-saudara dina pemakaian uang pula. Ia pun mau
memperluas kuasa para provinsial untuk memberi dispensasi sehubungan
dengan anggaran dasar. Ia tidak menentang para saudara mengejar pangkat
tinggi dalam Gereja yang banyak untungnya dan ia pun tidak mencegah salah
adat di antara saudara-saudara dina yang mengajak kaum beriman waktu
meninggal untuk membuat suatu wasiat yang mewariskan harta miliknya
kepada saudara-saudara dina. Di masa itu ada banyak peperangan di Eropa
yang mengakibatkan bahwa jumlah dan terutama mutu saudara-saudara dina
sangat merosot.
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g.

“Observantes”: murni tanpa aneka dispensasi

Tetapi reaksipun tidak ketinggalan. Dan kepada reaksi itupun diberi angin
oleh Geraldus Eudes yang lapang hatinya itu. Reaksi mulai dilontarkan oleh
Yohanes della Valle yang oleh Geraldus Eudes dalam tahun 1334 diberi izin
untuk mengundurkan diri ke dalam biara di Brogliano untuk di sana
menghayati kemiskinan sepenuhnya sesuai dengan anggaran dasar Fransiskus.
Cita-cita Yohanes della Valle diambil alih oleh sdr. Gentilis dari Spoleto dan
sdr. Paulus dari Trimoi. Dalam waktu yang singkat jumlah biara tempat orang
mengusahakan pelaksanaan anggaran dasar secara murni dan tanpa dispensasi
dan sesuai dengan keterangan-keterangan Paus atas anggaran dasar itu
bertambah dengan pesat sekali. Saudara-saudara yang mengusahakan
pembaharuan itu diberi sebutan “Observantes”. Dalam tahun 1373 saudarasaudara Observantes itu di Italia diberi izin untuk membuka biara-biaranya
sendiri. Dalam tahun 1415 izin ini diperluas sampai ke Perancis juga. Tokoh
yang terpenting dalam gerakan pembaru itu ialah Bernardinus dari Siena yang
mendapat penganut bersemangat dan mampu dalam diri Yohanes dari
Capistrano, Yacobus de Machia dan Albertus dari Sarteone. Ketiga tokoh itu
memperjuangkan cita-cita para observantes itu dan berkat usaha mereka di
Italia didirikan beberapa provinsi tersendiri untuk para pembaru itu. Para
Observantes mendapat seorang “vicaris generalis” tersendiri yang langsung
memimpin rumah-rumah dan provinsi-provinsi dari para Observantes yang
tidak lagi langsung dipimpin oleh minister jendral semua saudara-saudara
dina (baik Konventual maupun Observantes).

h.

Konventual dan Observantes resmi dipisah

Tetapi struktur tersebut sesudah beberapa puluh tahun jelas tidak memuaskan.
Para Konventual merasakan cara hidup Observantes itu sebagai kritik atas
cara hidupnya sendiri dan semakin menentang Observantes. Para Observantes
mengeluh bahwa terus takluk kepada seorang minister jendral yang tidak
mengikuti (dan tidak mengerti) cita-cita mereka. Maka pada tanggal 29 Mei
1517, Paus Leo X dalam Bulla “Ite et Vos” memutuskan bahwa kedua
golongan itu harus terpisah sama sekali. Masing-masing mendapat atasan
jendralnya sendiri. Bahkan hampir-hampir saja semua dibalikkan seluruhnya.
Hanya para Observantes diberi hak untuk memilih atasannya dengan julukan
“Minister Jendral” (sesuai dengan anggaran dasar), sedangkan konventual
hanya mendapat seorang “Magister Jendral”. Meterai Jendral dari zaman
dahulu pun diserahkan kepada jendral para Observantes.
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2.

SEJARAH ORDO FRANSISKAN DARI TAHUN 1517 HINGGA
DEWASA INI

a.
Berbagai pembaharuan: Alcantaris, Discalceati, Reformati,
Recollecti
Setelah kedua cabang tersebut dipisahkan secara resmi maka banyak biara
dari Konventual masih menggabungkan diri dengan Observantes. Masih ada
beberapa dari kelompok lain dari kaum pembaru yang mula-mula dapat
menyetujui jalan yang ditempuh para Observantes. Namun demikian segera
timbullah ketegangan lagi di kalangan Observantes sendiri. Semangat luhur
dari Observantes semula, berkurang akibat perjuangan yang lama dan
banyaknya pendukung. Tetapi cita-cita itu terus mengganggu banyak orang.
Maka di dalam kalangan Observantes kembali muncul pelbagai gerakan
pembaruan. Di negeri Spanyol tampil ke muka Petrus de Alcantara sebagai
penganjur suatu kelompok yang sangat seksama dalam melaksanakan
anggaran dasar tanpa dispensasi atau kelunakan sedikitpun, terutama
sehubungan dengan kemiskinan, sehingga bahkan mau melibihi Fransiskus
sendiri. Golongan itu dinamakan “Alcantaris” sesuai dengan nama
penganjurnya. Nama lain : “Discalceati” (tanpa sepatu). Di Italia dan
kemudian di Jerman, Austria, Polandia, muncullah gerakan pembaharu yang
dinamakan “Reformati”. Gerakan itu mendapat banyak penganut. Semua
gerakan tersebut mendapat suatu cara hidup yang khas dan struktur tersendiri.
Namun demikian minister jendral tetap satu orang saja, sehingga tak pernah
menjadi cabang tersendiri, seperti Observantes dahulu dan Kapusin
kemudian. Pada umumnya semua gerakan pembaharu tersebut condong
kepada suatu hidup kontemplatif dan agak terkurang sedikit. Karena itu di
sana-sini mereka disebut “Recollecti” (Perancis, Belanda, Spanyol).

b.

Kapusin: A.D. tanpa kelunakan, miskin kontemplatif

Di dalam kalangan para Observantes akhirnya tampil suatu cabang baru yaitu
para “Kapusin” (sesuai dengan kapnya yang panjang). Gerakan itu mulai di
Italia dan maksud mereka ialah melaksanakan anggaran dasar Fransiskus
tanpa kelunakan sedikit pun dan tanpa latar belakang karangan-karangan
Fransiskus yang lain khususnya riwayat hidup karangan Celano. Mereka pun
sangat condong kepada “hidup dalam pertapaan” sebagaimana yang dikenal
dan disetujui oleh Fransiskus. Maka sifat kontemplatifnya mencolok sekali.
Karena itu para kapusin suka mengundurkan diri jauh dari keramaian
masyarakat. Kecuali yang ditekankan kemiskinan dan gagasan sejati
Fransiskus bahwa diantara saudara tidak ada perbedaan antara kaum awam
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dan rohaniwan, mereka pun menekankan “pertapaan” dan kembali kepada
jubah asli Fransiskus.
Yang pertama meninggalkan ordo para Observantes dan mengundurkan diri di
dalam sebuah pertapaan ialah Matheus dari Bascio. Izin diberi langsung oleh
Paus sendiri. Segera teladan itu diikuti oleh beberapa Observantes lain, antara
lain Ludovicus dari Fossombrone yang sengaja mengarah kepada suatu
cabang tersendiri. Itupun disebabkan oleh sikap para Observantes yang mulamula memperlakukan para Kapusin itu dengan kurang enak. Oleh Paus
Clemens VII dalam Bulla “Religionis Zelus” (1528) para Kapusin diberi izin
untuk melaksanakan cita-citanya sendiri. Para Kapusin dilepaskan dari kuasa
jendral Observantes dan ditaruh di bawah kuasa jendral Konventual. Dalam
tahun 1546 para Kapusin membuat konstitusi-konstitusi tersendiri yang
sangat berbeda dengan konstitusi Konventual dan para Observantes. Dalam
tahun itu juga cabang ordo yang masih baru itu mengalami suatu krisis yang
hebat. Sebab pendirinya Mateus dari Bascio kembali kepada Observantes,
Ludovicus dari Fossombrone dikeluarkan dari ordo, dan vicaris jendral yang
kedua masuk Protestan. Para Kapusin tidak mudah dapat berkembang oleh
karena antara tahun 1537-1574 mereka dilarang untuk menetap di Italia. Baru
dalam tahun 1619 mereka menerima hak untuk memilih jendralnya sendiri
dan dengan demikian menjadi otonom dan berdiri di atas kaki sendiri sebagai
cabang baru dalam Ordo Saudara-Saudara Dina.
Reformasi yang dilontarkan oleh Luther dan Calvin sangat menimpa baik
Konventual, Observantes maupun Kapusin. Tidak banyak yang masuk
Protestan tetapi banyak yang menjadi martir. Jumlah Observantes sekitar
tahun 1580 adalah kira-kira 32.000 dalam ± 2.100 rumah. Para Kapusin yang
terkurung di Italia mempunyai 300 rumah. Dalam abad 17 jumlah Konventual
ialah 15.000 sedangkan Observantes berjumlah 60.000 dan kapusin 34.000.
Akibat revolusi Perancis, pemerintahan lokal di Jerman dan Spanyol dan
lenyapnya negara Kepausan jumlah fransiskan dalam abad 18 sangat
berkurang. Observantes masih berjumlah ± 14.000 Konventuil 1.500 dan
Kapusin ± 7.500.

c.
OFM (Ordo Frantrum Minorum): penyatuan semua pecahan
Observantes yang lain
Diatas sudah dikatakan bahwa Observantes agak terpecah belah di dalam.
Keadaan itu sangat membahayakan waktu jumlahnya merosot. Maka Paus
Leo XIII dalam tahun 1897 mempersatukan semua golongan dalam kalangan
observantes, yang semua menjadi “Ordo Fratrum Minorum” tanpa tambahan
lagi (Unio Leoniana). Di Italia baru dengan perang dunia II semua bekas dari
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perpecahan dahulu lenyap. Sejak permulaan abad 20 jumlah Fransiskan mulai
bertambah lagi. Sekarang (tahun 1970) jumlah anggota Ordo Fransiskan
(tanpa Konventual dan Kapusin) ± 26.000 jiwa.
Dalam bagian pertama abad 20 sifat Ordo Fransiskan cukup “yuridis”
sebagaimana ternyata dalam konstitusi dari tahun 1951. Semenjak Konsili
Vatican II ada gerakan kuat di dalam kalangan Fransiskan untuk
memperbaharui seluruh struktur ordo dengan suatu tendens kuat untuk
kembali kepada cara hidup Fransiskan seperti mula-mula ada tapi sesuai
dengan keadaan abad 20 ini. Bagaimana tendens itu akan berakhir belum jelas
juga. Di samping gejala yang memberi banyak harapan, juga ada gejala
dekadensi yang tidak kecil seperti ternyata dalam hal murtadnya banyak
Fransiskan dari ordo dan dari seluruh cara hidup yang sejati. Ini suatu krisis
yang menimpa seluruh hidup religius tradisional. Tetapi ada harapan bahwa
akhirnya karisma dan cita-cita Fransiskus akan ternyata sesuatu yang
sekarang juga masih vital. Hasil baik dari gerakan pembaharu tersebut
nampak dalam kapitel umum yang diadakan dalam tahun 1967. Kapitel itu
melewati perkembangan dalam sejarah (hidup monastik) dan jelas
memandang kembali kepada cara hidup Fransiskan seperti mula-mula ada.
Kapitel itupun menjauhkan diri dari keterangan-keterangan resmi oleh Paus
dari jaman dahulu dan mencari pembentukan hidup fransiskan yang sesuai
dengan keadaan sekarang. Ciri klerikal dan monastik (sembahyang dalam
koor) sangat dikurangi.
Para Konventual sekarang terutama di Italia dan Polandia cukup subur.
Jumlah anggota ± 4.000. Para Kapusin pada permulaan abad ini mengalami
perkembangan subur di bawah pimpinan jendralnya Bernardus dari Adermatt.
Sekarang jumlah Kapusin ± 15.000 jiwa dan jumlah rumah 1000 lebih.

d.

Keadaan sekarang

Bercabangnya Ordo Saudara Dina dalam sejarah kini umumnya dialami
sebagai peristiwa yang kurang menyenangkan. Memang di masanya sendiri
perpisahan itu menyatakan bahwa ordo sungguh hidup dan mempunyai
semangat untuk mewujudkan cita-citanya secara murni. Namun demikian
sejarah itu sekarang disesalkan oleh karena unsur utama dari hidup Fransiskan
yaitu persaudaraan, sedikit banyak diperkosa dalam pertikaian itu demi
kemiskinan material belaka. Adapun alasan mengapa dahulu bercabang,
sekarang tidak ada lagi sehingga tidak ada pula suatu alasan mengapa ketiga
cabang itu terus berdiri sendiri. Maka itu, suatu persatuan bertahap kiranya
boleh diusahakan demi cita-cita Fransiskus sendiri dan persaudaraan Injili.
Kiranya di dalam satu organisasi dapat dicari pelbagai bentuk cita-cita
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fransiskan yang sama sesuai dengan keadaan setempat dan keadaan pribadi.
Tidak perlu adanya beberapa organisasi, justru oleh karena aslinya organisasi
tidak mempunyai peranan penting dalam hidup Fransiskan yang sejati.
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II. SEJARAH ORDO FRANSISKAN DI INDONESIA
1.

PENDAHULUAN

Fransiskus sendiri mempunyai semangat misionaris dan juga penganutpenganutnya. Boleh dikatakan bahwa Fransiskan mulai “misi” sistematis
dalam abad pertengahan. Mula-mula menurut teladan Fransiskus mereka
menaruh perhatiannya pada “kaum muslimin”, tetapi tidak lama kemudian
juga “kaum tak beriman lain” dicarinya untuk memaklumkan Injil. Orang
yang diantaranya yang pertama pergi ke daerah timur jauh ialah Yohanes de
Monte Corvino. Dalam tahun 1291 ia berangkat ke Tiongkok, ia berjalan
lewat laut dan melewati India, tempat ia tinggal satu tahun lebih. Kemudian
diteruskannya perjalanannya ke Tiongkok dan menjadi Uskup Agung yang
pertama di Peking. Segera beberapa Fransiskan lain menyusul dan sejumlah
Uskup ditahbiskan oleh Yohanes de Monte Corvino, yang menjadi Batrix
seluruh timur termasuk Indonesia.
Dalam abad XIV beberapa Fransiskan dalam perjalanannya ke Timur Jauh
singgah sebentar di Indonesia. Odoricus de Portu Naone sekitar tahun 1323
singgah di beberapa pulau di Indonesia, yaitu Sumatra Utara (Aceh),
Kalimantan (sebagai orang Eropa yang pertama) dan Jawa. Di Jawa waktu ia
menurut Odoricus hanya ada satu “raja”. Fransiskan yang kedua yang singgah
di Indonesia ialah seorang Uskup yang bernama Yohanes del Marignelli.
Orang itu singgah di Sumatra sekitar tahun 1347 sebagai “utusan” (legatus)
Paus dan mengunjungi “ratu” Sumatra Utara. Dengan baik ia diterima dan
diberi banyak hadiah oleh ratu itu. Kedua orang Fransiskan yang pertama itu
tidak lama tinggal di Indonesia dan hanya singgah sebentar. Namun demikian
mereka tidak segan mewartakan Injil dan berhasil merebut hati beberapa
orang untuk agama Kristen. Menurut Yohanes del Marignelli di Sumatra
Utara sudah ada segelintir orang Kristen waktu ia singgah di sana. Kedua
Fransiskan tersebut menambah jumlahnya sedikit.
Waktu dalam abad XVI orang Portugis dan Spanyol berlayar ke mana-mana
untuk merebut dunia bagi rajanya, maka Fransiskan (dan Dominikan) sibuk
mengikuti mereka untuk merebut dunia untuk raja Kristus. Mereka pergi ke
Amerika Selatan dan juga ke Timur Jauh. Dalam tahun 1500 Fransiskan
menetap di Goa (India) dalam tahun 1577 ada suatu kustodi di Kepulauan
Filipina (Manila) dan dari situ Fransiskan pergi ke Malaka dan Macao.
Yohanes Baptista Lucarelli sebagai yang pertama datang ke Malaka (karena
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diusir dari Macao) dan dalam tahun 1582 Fransiskan mempunyai satu biara di
Malaka dan tahun 1582 dalam biara itu ada 10 anggota. Dalam tahun 1584
didirikan kustodi di Malaka, akibat pertikaian antara Fransiskan Malaka
(Portugis) dan Fransiskan Filipina (Spanyol). Biara di Malaka itu menjadi
pusat kegiatan misioner para Fransiskan. Biara di Malaka berdiri tegak hingga
tahun 1641 (Belanda mengusir mereka). Disamping pusatnya di Malaka
Fransiskan mempunyai pusat lain di Macao. Dari kedua pusat itulah mereka
menyusup ke Indonesia.
Ada beberapa berita bahwa Fransiskan sudah mendirikan sebuah misi di
Makasar, Maluku (Amboina). Tetapi kebenaran berita itu sangat diragukan,
sehingga tidak ada kepastian tentang misi pertama itu.

2.

MISI PERTAMA DI INDONESIA TIMUR: 1589 – 1593

Boleh diterima bahwa beberapa Saudara-Saudara Dina berangkat dari Malaka
ke Indonesia dalam tahun 1589. Mereka pergi ke Indonesia Timur, yaitu apa
yang oleh orang Portugis waktu itu dinamakan “pulau Solor”, yang
merangkum juga pulau Flores serta pulau-pulau sekitarnya. Di sana pusat
Portugis terletak di Larantuka, dimana para Dominikan sudah bekerja.
Rupanya Fransiskan pergi oleh karena banyak orang (raja-raja di sana) minta
misionaris dari orang Portugis. Karena kekurangan berita maka tidak
diketahui banyak tentang nama dan pekerjaan Saudara-saudara Dina pertama
itu di Flores dan pula tidak diketahui dimana mereka menetap. Kiranya
mereka tidak lama tinggal di sana, oleh karena para Dominikan biasanya tidak
suka bahwa ordo lain muncul di tempat mereka sudah bekerja.
Dalam tahun 1593 beberapa Fransiskan pergi ke Amboina (dimana para
Yesuit sudah bekerja), tetapi mereka tidak tahan lama karena pelbagai
kesulitan sehingga pulang ke Malaka. Hanya jelas bahwa beberapa lamanya
seorang saudara dina bekerja di sana sebagai pembantu seorang Yesuit.

3.

MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI JAWA (KERAJAAN
BLAMBANGAN): 1585 – 1598

Dalam abad XVI pulau Jawa terdiri atas beberapa kerajaan (Jawa Tengah:
Senopati, Surabaya, Banten) yang semua sudah memeluk Islam. Tetapi di
Jawa Timur ada sebuah kerajaan yang tetap memeluk agama Hindu, yaitu
kerajaan Blambangan, yang didukung oleh Bali dan kerajaan Sulawesi. Baru
dalam tahun 1598-1599 itu dikuasai oleh kerajaan Pasuruan dan menjadi
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Islam. Orang-orang Portugis mempunyai hubungan dagang dengan kerajaan
Blambangan itu. Meskipun raja Blambangan sekali-kali tidak bermaksud
masuk agama Kristen, namun dengan alasan politik (menarik orang Portugis
supaya terlindung terhadap kerajaan-kerajaan Jawa lain) ia meminta orang
Portugis untuk mengirim beberapa imam ke negerinya. Maka dari itu
dikirimlah dari Malaka beberapa Fransiskan ke Jawa Timur yang tiba di sana
tahun 1584. Jumlah saudara dina itu adalah empat orang. Dua orang menetap
di kota Blambangan dan mulai mengabarkan Injil di sana, sedangkan yang
lain tinggal di pelabuhan Pasuruan yang termasuk kerajaan itu. Ternyata
bahwa hasil pekerjaan di Blambangan cukup besar. Sdr. Manoel de Elvas
membaptis di ibu kota itu enam ratus orang dan beberapa tokoh penting dari
keraton termasuk di dalamnya. Satu diantara tokoh penting itu seorang
pangeran bahkan mati terbunuh oleh Sultan, (atas tuduhan anak
perempuannya) dan boleh dianggap sebagai “martir” oleh karena waktu mati
mengaku dirinya orang Kristen. Fransiskan-fransiskan di Blambangan juga
mendirikan sebuah gereja di sana. Tetapi Sultan Blambangan tidak begitu
mendukung para misionaris Fransiskan itu, meskipun mereka mendapat
perlindungan dari ibu suri. Itulah sebabnya tidak begitu banyak orang masuk
Kristen karena takut kepada Sultan. Kedua saudara yang tinggal di pelabuhan
Panarusan, juga mendapat sukses kecil pula. Ketika saudara sepupu raja
sendiri tersebut dibaptis lalu dikejar dan dibunuh oleh Sultan, maka kedua
Saudara-saudara Dina juga mulai dikejar. Sultan Pasuruan yang ingin
menguasai Blambangan mengajak para saudara dina datang ke kerajaannya
karena di Blambangan dikejar. Tetapi para Fransiskan menolak. Kerajaan
Pasuruan sudah memeluk agama Islam sehingga di sana tidak ada banyak
harapan akan hasil usaha misioner.
Sesudah 4 tahun bekerja di Panarusan dan Blambangan, maka keempat
Fransiskan pulang ke Malaka. Tetapi ada Saudara-saudara Dina lain yang
mengganti dan masih dapat bekerja di sana beberapa lamanya. Tetapi berita
jelas tidak ada lagi tentang pekerjaan-pekerjaan dan hasil mereka. Hanya
diketahui bahwa beberapa orang Jawa masuk Kristen di sana, bahkan sedikit
lebih banyak. Jelas pulalah bahwa orang Kristen di sana akhirnya dikejar dan
dianiaya. Dalam tahun 1598-1599 Blambangan direbut oleh Sultan Pasuruan
yang beragama Islam dengan demikian berakhir misi Katolik pertama di Jawa
sebelum abad XIX. Desa orang Kristen (desa Kota Bedah) dirobohkan
seluruhnya. Tentang nasib Fransiskan yang waktu itu ada tidak diketahui apaapa.
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4.

MISI SAUDARA–SAUDARA DINA DI MALUKU: 1606 – 1666

Dalam abad XVI kepulauan Maluku terdiri atas 4 daerah Sultan, yakni
Ternate, Tidore, Bacan, dan Yailolo. Yang paling penting ialah Ternate dan
Tidore. Dan Ternate-lah yang paling kuat. Kedua daerah itu sudah masuk
Islam. Kepulauan Maluku itu direbutkan oleh orang Portugis dan orang
Spanyol, tetapi akhirnya diserahkan kepada orang Portugis. Dalam tahun 1605
orang Belanda mulai merebut kepulauan itu, tetapi untuk sementara waktu
dikalahkan oleh orang Spanyol yang kembali menguasai kepulauan Maluku.
Orang Spanyol itu membawa serta sejumlah misionaris Agustin, Dominikan,
Fransiskan dan Yesuit. Ada lima Fransiskan diantaranya, tetapi dua baru tiba
lalu kembali ke Manila. Ketiga Fransiskan yang tertinggal diberikan sebuah
masjid yang dijadikan gereja di ibu kota Ternate dan disamping gereja itu
mereka mendapat satu rumah sebagai kediaman dan satu rumah menjadi
rumah sakit.
Mula-mula Saudara-saudara Dina hanya bekerja di Ternate saja, di ibu
kotanya Gamulamu yang oleh orang Spanyol diberi nama Rosario. Adapun
sebabnya ialah jumlah Saudara-saudara Dina hanya kecil dan tambahan tidak
dapat dikirim dari Manila. Kerjanya terlalu banyak dengan memelihara orang
Kristen di Ternate, baik orang Spanyol dan Filipina maupun orang pribumi.
Kesulitan khusus ialah perebutan kekuasaan antara orang Spanyol dan orang
Belanda yang berlangsung terus. Orang Belanda didukung oleh orang pribumi
oleh karena orang Spanyol sudah membuang beberapa tokoh penting ke
Manila. Dalam tahun 1619 empat saudara dina baru dikirim. Semua (bersama
awak kapal) ditangkap orang-orang Belanda, tetapi kemudian dilepaskan
sebagai tukaran untuk orang Belanda yang ditangkap Spanyol. Mereka lalu
melanjutkan perjalanannya sampai ke Ternate. Yang paling penting dari
antara saudara-saudara baru itu ialah Sebastian de S Jose, yang agak mahir
bahasa Melayu sedikit, sehingga dapat bekerja di tengah orang pribumi.
Sebastian memindahkan biara Fransiskan yang lama keluar kota, supaya lebih
baik dapat dijalankan semua praktik kebiaraan yang lazim. Di rumah di
dalam kota Gamulamu hanya tinggal dua orang saja sedangkan yang lain
pindah semua. Kedua orang di kota itupun melayani pulau Tidore juga yang
belum direbut Belanda. Dalam tahun 1621 tambah empat saudara lain lagi
dengan komisaris Provinsial yang baru. Komisaris itu mengirim dua orang ke
pulau Yilolo (Halmahera). Dua saudara pergi ke Sulawesi juga yang sedikit
banyak termasuk ke dalam daerah Maluku. Diketahui bahwa dalam tahun
1619 ada tiga biara Fransiskan di Ternate disamping dua kolese Yesuit.
Jumlahnya orang Kristen tidak diketahui dengan pasti. Ada berita tentang ±
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200.000 dan ada berita tentang ± 100.000. Di kota Gamulamu biasanya hanya
tinggal tetap dua saudara dina sedangkan yang lain pergi kemana-mana,
antara lain ke Sulawesi dan kepulauan Sangihe. Dalam tahun 1626 rumah
sakit Fransiskan di Ternate terbakar tapi dengan pertolongan gubernur
Spanyol segera dibangun kembali.
Dalam tahun 1656 masih tambah empat saudara dina baru tetapi kebanyakan
mereka bekerja di Sangihe dan Sulawesi. Sementara itu perebutan kekuasaan
antara Spanyol dan Belanda terus berlangsung, dan Belanda semakin kuat
kedudukannya. Dan dimanapun orang Belanda berkuasa, gereja dan misi
Katolik segera dilarang dan terpaksa dihentikan. Dalam kerja misi juga ada
macam-macam kesulitan interen, antara lain antara Fransiskan dan Yesuit.
Fransiskan adalah orang Spanyol dan diperintah dari Malaka, sedangkan
Yesuit adalah orang Portugis dan anggota dari provinsi Yesuit di India. Dalam
hal ini tercampur juga persaingan politik antara Spanyol dan Portugis. Oleh
karena orang-orang Spanyol amat terancam di Manila dari pihak bajak laut
Tionghoa, maka mereka menarik kembali dari kepulauan Maluku semua
pasukannya dan semua orang-orangnya. Ini diperintahkan dalam tahun 1662
dan dilaksanakan dalam tahun 1666. Orang Spanyol sendiri membongkar
semua milik mereka, termasuk biara dan Gereja. Setelah orang Spanyol
meninggalkan kepulauan Maluku, maka orang-orang Belanda mengambil alih
semua dan dengan demikian berakhirlah misi Katolik dan Fransiskan di
Maluku hingga hari ini (P. Vulco Vights beberapa lamanya bekerja di
kepulauan Kei dalam abad ini).

5.

MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI SULAWESI (MENADO,
MAKASA): 1610 – 1624

Dengan berpangkalan di Ternate, saudara dina juga memperluas kegiatan
misionernya ke Sulawesi Utara dan Selatan. Sejak akhir abad XVI, Sultan
Ternate lebih kurang berkuasa di Sulawesi Utara dan pulau-pulau sekitarnya.
Waktu Ternate direbut dalam tahun 1606 orang-orang Spanyol mencari
hubungan dengan Sulawesi Utara juga kerajaan Menado, Tolitoli, Bohol,
Bulan, dan Kaidapan. Dalam tahun 1610 dua Fransiskan yaitu : Sebastian de
S. Jose dan Antonio de S. Ana berangkat dengan kapal muatan dari Ternate ke
Sulawesi Utara. Mereka tiba di Kaidapan dan segera membangun sebuah
kapela sementara dan terus mengunjungi ratu daerah itu yang bernama
Dongue yang sudah simpatik dengan agama Kristen. Sebastian de Jose mau
segera mengunjungi raja Bohol (Boeol) yang sudah mau masuk Kristen dan
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dibaptis oleh seorang Yesuit. Ia sudah beberapa kali meminta misionaris.
Tetapi di perjalanan ke sana sdr. Sebastian de S. Jose ditangkap oleh orang
muslim dan dibunuh 18 Juni 1610. Orang muslim itu terus pergi ke Kaidapan
dan di sana berhasil menangkap sdr. Antonio de S. Ana juga. Ia dibawa ke
Sultan pulau Tagulandung dan di sana akhirnya dibunuh, dicincang oleh
kaum perempuan. Akhirnya kepalanya dipenggal tanggal 28 Juni 1610.
Dengan demikian usaha pertama itu gagal. Tetapi dalam tahun berikutnya
1611 dua saudara dina kembali menetap di Bohol pada raja Kristen itu. Tetapi
yang satu segera mati (kecelakaan) dan yang lain terpaksa pulang ke Ternate
karena sakit. Dalam tahun 1614 raja Bohol minta misionaris baru kepada
Gubernur di Ternate. Dua saudara dina akhirnya dikirim juga. Mereka segera
mulai membangun sebuah gereja dan semacam biara di Bohol. Anehnya baru
saja mereka di sana lalu segera pergi ke Makasar dengan kapal Spanyol yang
harus diperbaiki. Diperjalanan ke sana semua kapal terpaksa berlayar ke
Ternate karena disergap kapal Belanda. Tetapi ada berita juga bahwa kedua
saudara tersebut menetap di Kaidapan. Disana dia tidak diterima dengan baik
(Kaidapan sedang berperang dengan Bohol, dan penduduknya hampir
semuanya muslim). Maka Saudara ini pulang ke Ternate lagi. Usaha kedua
inipun tanpa hasil.
Dalam pada itu pada tahun 1614 itu juga raja Manado minta imam Katolik
untuk daerahnya. Rupanya di Manado waktu itu sudah ada seorang
Fransiskan, sebab surat raja itu dibawa ke Ternate oleh seorang saudara dina.
Dalam tahun 1619 Saudara-saudara Dina kembali ke Manado. Mereka pun
diminta untuk datang ke Makasar juga. Dalam tahun 1619 beberapa
Fransiskan (5 orang) dikirim ke Manado dan Makasar. Tiga saudara dina
(dengan satu Yesuit) mendarat di Manado, sedangkan yang lain meneruskan
perjalanannya ke Makasar. Ketiga Fransiskan di Manado mau bekerja di
pedalaman diantara suku (animis) Alifores. Berulang kali mereka memasuki
pedalaman tetapi tidak mendapat sukses sedikit pun dan kepala-kepala suku
setempat akhirnya melarang mereka datang lagi. Mereka mengunjungi
Tomohon, Sarungsong, Tombarini, Tondano, dan Kema. Di Manado sendiri
seorang Fransiskan menulis semacam tata bahasa Manado, semacam
Katekismus dalam bahasa daerah dan sebuah buku tentang adat istiadat orang
Manado. Dalam tahun 1619 seorang saudara dina sekali lagi mencoba
memasuki pedalaman. Kemudian ia dikirim berita oleh kepala-kepala suku
setempat bahwa tidak boleh kembali lagi ke daerah mereka. Namun demikian
saudara itu yaitu Palomino, kembali lagi ke suku Alifores. Sekarang ia
diizinkan oleh seorang kepala suku untuk menetap tapi dengan syarat tidak
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meng-Kristen-kan orang setempat. Oleh karena kepala-kepala suku lain
berkeberatan maka izin tersebut dicabut kembali sehingga Palomino terpaksa
kembali lagi ke Manado. Di sana ia berembuk dengan Fransiskan lain di
Manado, yakni sdr. Diego de Rojas serta temannya dan mereka mengambil
keputusan bahwa Palomino tetap tinggal di Manado sedangkan Diego pulang
ke Manila atau Ternate bersama dengan temannya itu. Dalam tahun 1622
Palomino juga meninggalkan Manado dan berangkat ke Makasar.
Dalam tahun 1619 sudah dua saudara dina mendarat di Malaka (bersama
dengan yang tinggal di Manado mereka berangkat). Mereka diterima dengan
cukup baik dan boleh bekerja di antara orang-orang Spanyol di sana tapi tidak
diizinkan oleh Sultan untuk mengabarkan Injil kepada kaum muslim. Maka
waktu saudara Palomino tiba di Makasar dalam tahun 1622 kedua misionaris
di sana agak sedikit putus asa. Mereka berusaha menghubungi orang-orang
setempat tapi tanpa hasil sedikitpun. Dalam tahun 1622 itu juga superior di
Makasar sdr. Martin de S. Juan mengirim Palomino dan Pedro de la
Concepcion ke Maluku. Ia sendiri kembali ke Manila. Kedua orang yang
pulang ke Maluku terpaksa mendarat di pantai Sulawesi Utara, tidak begitu
jauh dari Manado. Kedua saudara itu lewat darat mau pergi ke Manado untuk
mengunjungi suku Alifores sekali lagi. Tetapi sebelum berangkat tanggal 24
Agustus 1622, Palomino dibunuh dengan tombak bersama dengan juru
bahasanya. Yang lain dapat melarikan diri. Perlu diperhatikan bahwa juru
bahasa sdr.Palomino entah bagaimana termasuk orang Fransiskan (tertiaris),
mungkin Fransiskan pertama dari Indonesia. Dengan demikian baik di
Manado maupun di Makasar usaha misi Fransiskan gagal sama sekali.
Terpaksa mereka pergi. Dalam tahun 1620 masih ada seorang Fransiskan
yaitu Diego de Rojas yang mau pergi ke Manado. Ia sampai di Siau dan
Sangihe tetapi karena sakit dan banyak kesulitan antara orang Spanyol dan
Belanda, ia tidak dapat tinggal. Lalu pergi ke Manado, sampai juga tetapi
tidak dapat berbuat banyak. Dalam tahun 1624 ia meninggal di Banta. Oleh
orang muslim ia dianggap “pir” (orang suci), sehingga mayatnya tidak mau
diserahkan. Kemudian tidak ada lagi saudara dina yang bekerja di Sulawesi.
Misi sekitar Manado diteruskan oleh Yesuit. Hanya dalam tahun 1640 saudara
dina kembali ke Manado.
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6.

MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI PULAU SANGIHE DAN
KEMBALI KE MANADO: 1640 – 1666

Dalam tahun 1639 seorang Fransiskan Alonso Maestra bersama dengan
orang-orang Spanyol dari Maluku datang ke Manado. Raja setempat yang
sudah masuk Kristen minta lebih banyak saudara dina sebagai misionaris.
Orang setempat ingin masuk Kristen. Seorang utusan dari Tabukan sebuah
kerajaan kecil di Sangihe, pada waktu yang sama juga minta juga misionaris
di Manila. Maka dari Manila dikirimkanlah sekelompok Fransiskan yang
berjumlah empat orang. Mereka melalui Ternate dan di sana seorang raja lain
dari pulau Sangihe minta misionaris juga. Tetapi raja itu kemudian
berbentrokan dengan Gubernur Spanyol di Ternate dan dengan Yesuit.
Sebelum raja itu meninggalkan Ternate ia minta dibaptis oleh seorang
Fransiskan, tetapi oleh karena Decanus dan Yesuit berkeberatan maka
permintaan ditolak. Gubernur Ternate melarang para saudara dina untuk
meneruskan perjalanannya ke Sangihe dan Sulawesi, karena termasuk
wilayah Yesuit (Portugis). Bahkan Fransiskan disuruh meninggalkan Ternate.
Tetapi pengganti Gubernur mencabut semua larangan dan para saudara dina
yang dikepalai oleh Juan Iranzo dapat berangkat. Maka empat saudara dina
berangkat dan tiba di pulau Sangihe (1640). Segera pekerjaan misionernya
mendapat sukses yang bagus. Kemudian sdr. Juan Iranzo dan Fransisco de
Alca pergi ke Manado (1640) sedangkan dua saudara lain tinggal di Tabukan
(Sangihe).
Di Tabukan sdr. Bartolome de S. Diego mendapat tanah dari raja untuk
mendirikan gereja dan iapun membuka sebuah sekolah. Antara muridmuridnya ada juga putra-putra raja sendiri. Akhirnya raja sendiri, putraputranya serta saudara-saudara dan banyak orang terkemuka dibaptis oleh sdr.
Bartolome. Sementara itu sdr. Miguel de S. Bonaventura sibuk di Kalonga
(kerajaan lain) dan mendirikan sebuah gereja di sana. Dalam tahun 1643 ia
jatuh sakit sehingga terpaksa kembali ke Ternate. Selanjutnya sdr. Bartolome
de S. Diego melayani baik Tabukan maupun Kalonga. Tetapi oleh karena
orang muslim setempat mau berontak melawan raja-raja mereka yang Kristen,
maka akhirnya minta supaya saudara dina itu meninggalkan pulau Sangihe,
hal mana terjadi sekitar tahun 1645. Sementara itu seperempat dari penduduk
(4500) sudah masuk Katolik.
Dalam tahun itu sdr. Juan Iranzo sibuk di Manado dan disekitarnya. Sesudah
empat tahun ia terpaksa mau kembali ke Ternate. Kapalnya karam sehingga ia
mendarat di Sangihe. Ia tiba di sana satu bulan setelah Fransiskan yang lain
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meninggalkan pulau itu. Sdr. Juan Iranzo masih berusaha untuk
memperdamaikan kaum muslim dengan kaum Kristiani dan sedikit berhasil
juga. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Ternate.
Atas permintaan raja Kalonga dua misionaris dikirim ke Sangihe (dimana
orang Spanyol sudah menempatkan pasukan untuk melindungi orang Kristen).
Kedua saudara dina itu memulihkan keadaan kaum Kristiani di sana. Dalam
tahun 1655 sdr. Juan Iranzo ada di Sangihe lagi. Dalam tahun 1655 misi di
Sangihe diserahkan kepada Yesuit, meskipun Fransiskan masih tinggal dan
Yesuit tidak kunjung datang. Ketika orang Spanyol menarik pasukannya dari
Maluku, juga pulau Sangihe ditinggalkan; ini terjadi dalam tahun 1666.
Kemudian baik Sangihe maupun Manado dilayani oleh Yesuit dari pulau Sa
Siau sampai orang Belanda merebut kesemuanya itu dalam tahun 1667.
Dalam tahun 1640 sdr. Juan Iranzo lewat pulau Sangihe pergi bersama
seorang teman ke Sulawesi Utara (Manado). Setelah lama berunding mereka
mendapat izin dari kepala-kepala suku untuk memasuki pedalaman, dengan
syarat bahwa mereka tidak memaksa seorangpun masuk Kristen. Mungkin
sekali ia menetap di Tomohon. Tetapi temannya jatuh sakit dalam tahun 1641
(akhir 1640 ?) dan kembali ke Ternate. Sdr. Juan Iranzo mengirim 14 kepala
suku dari Minahasa ke Ternate untuk dididik dalam agama Kristen. Mereka
dibaptis lalu kembali ke Manado. Datang juga seorang saudara dina sebagai
pembantu untuk sdr. Juan Iranzo. Pekerjaannya di pedalaman cukup berhasil
(satu kali 740 orang terkemuka sekaligus dibaptis). Fransiskan di Manado
membela orang pribumi yang diperas oleh pegawai-pegawai Spanyol yang
kadang-kadang didukung oleh Yesuit. Akhirnya Alifores memberontak
(1644). Mereka membunuh seorang Fransiskan yaitu Lorenzo Garaldo,
sedangkan yang lain terpaksa melarikan diri dan bersembunyi. Kemudian
semua kembali ke Ternate (Juan Iranzo karam di Sangihe). Dalam tahun 1645
orang Belanda diminta pertolongan oleh orang pribumi dan dengan
kedatangan orang Belanda itu berakhirlah juga misi Katolik di Minahasa.
Hanya di Kaidapan, tempat orang Spanyol dapat mempertahankan misi
(Yesuit) masih dapat diteruskan hingga tahun 1677. Dalam tahun itu juga
pulau Sa Siau direbut orang Belanda dan Yesuit diusir dari situ.

7.

MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI MAKASAR: 1641 – 1660

Dalam tahun 1641 orang-orang Belanda merebut Malaka dan sesudah
beberapa lamanya mulai mengejar orang Katolik di sana. Kebanyakan imam
terpaksa meninggalkan Malaka. Banyak orang Katolik mengungsi dari
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Malaka ke Makasar, ibu kota negeri Gowa di Sulawesi Selatan. Sultan
Makasar waktu itu bersahabat baik dengan orang Portugis sehingga menerima
kaum pengungsi dengan baik. Diantara biarawan di Makasar ada juga
sejumlah Fransiskan yang membuka suatu “penginapan” di Makasar.
Merekapun datang dari Malaka tempat biaranya dibakar habis oleh orangorang Belanda. Rupanya mereka tidak bekerja diantara orang pribumi tapi
terlalu sibuk dengan orang Katolik (Portugis) di Makasar. Jumlah imam di
Makasar (di samping Fransiskan juga ada Yesuit, semua dari India atau dari
Malaka) terlalu besar sehingga tidak mempunyai banyak pekerjaan. Tetapi
umumnya tidak banyak diketahui tentang apa yang dilakukan saudara-saudara
dina di Makasar.
Saudara dina tinggal di Makasar hingga diusir. Menurut suatu berita mereka
bersama biarawan lain diusir oleh Sultan Hasanuddin. Tetapi berita lain yang
kiranya lebih tepat berkata bahwa orang-orang Belandalah yang harus
dituduh. Mereka memaksa Sultan Makasar untuk menerima suatu perjanjian
perdamaian dan satu syaratnya ialah semua orang Portugis (jadi juga
Fransiskan) harus diusir. Ini terjadi dalam tahun 1660. Maka lama kelamaan
saudara dina pergi, khususnya ke Flores (Larantuka) dan Timor. Pasti semua
berakhir waktu orang Belanda dalam tahun 1668 menduduki Makasar secara
definitif.

8.

MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI ACEH, SUMATRA: 1607
– 1772

Waktu dalam abad XVI orang Portugis muncul di Aceh mereka tidak diterima
baik. Orang Aceh malah mulai memerangi mereka setelah orang Portugis
muncul di Malaka. Benteng mereka di sana berulang kali diserang oleh orangorang Aceh. Ada kalanya ada kedamaian dan orang Portugis dapat datang ke
Aceh untuk berdagang. Ada berita bahwa sekitar tahun 1600 ada beberapa
imam mengunjungi Aceh. Seringkali imam itu adalah utusan dari pemerintah
Portugis atau Spanyol. Bahkan ada imam yang mempunyai kedudukan
penting dalam keraton.
Sekitar rahun 1607 ada empat saudara dina yang membuka misi di Aceh.
Sebabnya ialah Sultan Aladdin Riayat mempunyai sifat toleran dan mau
bersahabat dengan orang Portugis. Penggantinya membunuh semua
misionaris itu, yaitu Fransisco de Lisbon, Yohanes de Castamheda, Basilio de
Condeixa dan Antonio de Porto. Tetapi tentang apa yang dikerjakan saudara
dina di Aceh waktu itu tidak ada berita sedikitpun. Bahkan boleh diragukan
II. SEJARAH ORDO FRANSISKAN DI INDONESIA

apakah tidak semua berita itu kurang benar. Sebab itu tidak ada kepastian
apakah saudara-saudara dina sungguh pada permulaan abad XVII bekerja di
Aceh.
Dalam tahun 1636 Sultan Iskandar Muda meninggal dan diganti dengan
Sultan Iskandar Thani. Sultan lama adalah musuh orang Portugis, yang baru
belum diketahui sikapnya. Maka orang Portugis mengirim sebuah utusan ke
Aceh. Diantara para utusan ada Karmelit (dua orang) dan juga Fransiskan
(dua orang), yaitu Manoel de Desterro dan Fransisco de Conceico. Tetapi
utusan itu diterima kurang baik oleh Sultan Iskandar Thani. Mereka ditangkap
dan boleh memilih: masuk Islam atau mati. Dari utusan ada yang murtad,
tetapi baik Karmelit maupun Fransiskan dibunuh semua. Ini terjadi tahun
1638. Dalam tahun 1634 seorang Fransiskan lain Rafael de S.Francisco sudah
dibunuh di Aceh oleh orang-orang Belanda.
Dalam tahun 1641 di Aceh mulai memerintah seorang Sultan perempuan,
Sultana Safiat al-Din Taj al-Alam yang meraja hingga tahun 1675, lalu
diganti Sultana (wanita) lain yaitu Sultana Naquiyat al-Din Nur al-Alam.
Kedua Sultana (orang-orang yang berkuasa di belakangnya; mereka itu
hanyalah boneka belaka) mengubah sikap terhadap orang Portugis untuk
menenetang orang Belanda. Maka itu dalam tahun 1668 orang Portugis
mengirim utusan dari India dan termasuk dalam kelompok itu dua Fransiskan.
Mereka tiba di Aceh tahun itu juga (1668). Mereka mendirikan sebuah gereja
di dekat pelabuhan dan mulai mengabarkan Injil. Kedua Fransiskan itu ialah
Gaspar Baptista dan Sebastianus da Annuciacao. Menyusullah seorang
Fransiskan lain lagi dalam tahun 1671. Tidak lama sesudahnya orang itu
sudah meninggal (tahun 1673) sedangkan Gaspar Baptista meninggalkan
Aceh, barangkali sebelum Hieronimus Paixao pergi ke sana. Dalam tahun
1679 masih ada dua saudara dina di Aceh yaitu Bento de Christo dan Manoel
de Yesus. Dalam tahun 1685 ada tiga orang yang bekerja di Aceh. Tentang
pekerjaan mereka dan hasil misi Fransiskan di Aceh, boleh dikatakan bahwa
mereka hampir tidak dapat bekerja diantara orang pribumi yang telah kuat
Islamnya dan pemerintah setempat praktis tidak mengizinkan kegiatan
misioner. Maka dari sebab itu Fransiskan itu terutama bekerja diantara orang
asing di pelabuhan Aceh. Orang asing itu adalah bermacam ragam: Portugis,
Belanda, Perancis, Inggris, India, dan sebagainya. Dan diantaranya selalu ada
sejumlah Katolik yang harus dilayani.
Dalam tahun 1688 pecahlah pengejaran terhadap orang Kristen dari pihak
Sultana Kamalat Syah Zinat al-Din. Pemerintah mulai menentang orang
Portugis dan juga agamanya, Kristen Katolik. Para Fransiskan dianiaya dan
II. SEJARAH ORDO FRANSISKAN DI INDONESIA

disiksa. Kendati dianiaya saudara dina tetap tinggal di Aceh. Bahkan ada
saudara baru yang mau dikirim tetapi gagal oleh karena tidak ada hubungan
langsung lagi antara India dan Aceh. Pasti bahwa dalam tahun 1703 masih
ada satu dua Fransiskan di Aceh. Rupanya pengejaran itu tidak begitu lama
berlangsung dengan hebat, sehingga Fransiskan tidak terlalu terganggu di
Aceh.
Dalam tahun 1723 dikirim tiga saudara baru ke Aceh, hal mana sangat perlu
oleh karena beberapa dari antara yang lama sudah meninggal di sana. Dalam
tahun 1727 masih mau dikirim tiga orang lain lagi, tetapi tidaklah pasti
apakah mereka pernah tiba di Aceh. Ada berita bahwa dalam tahun 1739
gereja Fransiskan di Aceh dan seluruh kampung Kristen di pelabuhan dibakar
oleh kaum Muslim. Pada waktu itu dan sebelumnya misi dan orang Kristiani
mengalami banyak kesulitan dari pihak Muslim. Adapun sebabnya antara lain
perebutan tahta dan kuasa yang terus berlangsung di Aceh antara pelbagai
Sultan yang cepat saling mengganti. Dalam pada itu beberapa saudara di
Aceh juga meninggal. Akhirnya hanya tinggal satu Fransiskan saja di Aceh
dalam tahun 1745, yaitu Leo dos Remedios. Tetapi dalam tahun 1748 ada dua
lagi. Tetapi dalam tahun itu juga mereka meninggalkan daerah itu dan
kembali ke India. Mereka diusir dari Aceh oleh kaum Muslim. Dengan
demikian dalam tahun 1748 misi di Aceh kosong sama sekali.
Dalam tahun 1752 Saudara-saudara dina masih berusaha untuk kembali ke
Aceh. Sebab dalam tahun 1755 ada seorang Fransiskan yang meninggal di
Aceh. Mungkin maksudnya untuk memeriksa kemungkinan untuk kembali
mendirikan misi di Aceh. Tetapi keadaan rupanya tidak mengizinkannya
sehingga misi Aceh dalam tahun 1758 sama sekali ditinggalkan. Namun
demikian pastilah bahwa dalam tahun 1770 Fransiskan sudah kembali ke
Aceh. Pada waktu itu jumlah orang Kristen hanya sedikit sekali (± 340) dan
mereka semua orang asing. Di Aceh dalam tahun 1772 hanya ada satu orang
Fransiskan yang mungkin serba kebetulan mendarat di Aceh dan dipaksa oleh
umat Kristen setempat untuk menetap di sana. Kiranya Fransiskan ini adalah
yang terakhir yang bekerja di Aceh sampai Kapusin kembali ke sana dalam
tahun 1905. Hanya sampai tahun 1778 Fransiskan dari India kadang-kadang
masih mengunjungi orang Katolik yang ada di Aceh.
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9.

MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI PULAU TIMOR: 1667 1770

Misi di pulau Timor dimulai oleh Dominikan dalam tahun 1561. Tetapi tidak
berbuat banyak sebelum tahun 1641. Dalam tahun itu Dominikan dari
Larantuka sungguh mulai mengabarkan Injil di Timor dan sekaligus berlaku
sebagai penguasa keduniaan di pulau itu. Orang Portugis tidak memberi
banyak perhatian kepadanya.
Dalam tahun 1667 seorang Fransiskan (yang tidak dikenal namanya) muncul
di Timor. Mungkin ia datang dari Makasar. Pasti juga bahwa dalam tahun
1692, 1695, dan 1696 ada Saudara-saudar Dina yang meninggal di Timor
(atau perjalanan ke sana). Namun demikian suatu “misi” ternyata tidak ada.
Misi diselenggarakan oleh Dominikan yang sukar mengizinkan orang lain
bekerja di situ. Dalam tahun 1712-1715 masih ada dua Fransiskan lain yang
meninggal di Timor dan kemudian (1721-1722) satu orang lagi.
Pada masa yang sama (sekitar 1722) ada seorang Fransiskan yang bernama
Manoel de S. Miguel selama tiga tahun bekerja di Timor. Kedudukan
Fransiskan-fransiskan itu (semua datang dari Macao atau India dan ada orang
Portugis) jauh dari jelas. Sampai dengan tahun 1769 kadang-kadang masih
muncul Fransiskan di Timor. Rupanya mereka secara individual menolong
para Dominikan. Rupanya bahwa saudara dina yang begitu datang ke pulau
Timor kebanyakan dikirim dari Macao untuk bekerja di Timor. Pada
umumnya ada banyak hubungan antara orang Portugis di Timor dan orang
Portugis di Macao. Di Macao selalu ada agak banyak Fransiskan. Tetapi
mungkin pula bahwa ada hubungan antara Timor dan Goa (India) sehingga
boleh jadi ada juga Saudara-saudara Dina yang datang dari Goa.

10. MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI KALIMANTAN: 1587 Dalam tahun 1587 serba kebetulan dua Fransiskan, yaitu Miguel de Talavera
dan Fransisco de S. Maria mendarat di Kalimantan, yaitu di pelabuhan daerah
Sultan Brunai (Puni), yakni di Mohala. Mereka sedang dalam perjalanan dari
Manila ke Eropa, Roma, lewat India. Kapalnya terpaksa singgah di Brunai
karena angin sakal. Antara Sultan Brunai dan orang-orang Spanyol di Manila
ada hubungan tetapi di masa itu hubungan itu kurang baik, oleh karena orangorang Spanyol menuntut terlalu banyak dari Sultan. Bahkan Brunai direbut
oleh orang-orang Spanyol, ketika Sultan enggan menerima perjanjian yang
mau dipaksakan kepadanya. Dari sebab itu waktu kedua Fransiskan mendarat
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di Brunai suasana tidak begitu enak. Namun demikian mereka mendarat dan
bahkan membeli atau mendirikan sebuah pondok di darat. Di sana mereka
mewujudkan hidupnya sebagai Fransiskan dengan mempersembahkan misa
dan menyanyikan Offisi Ilahi. Penduduk setempat tertarik oleh kedua orang
yang ganjil itu. Dan kedua saudara dina ini pun lalu mulai mengabarkan Injil.
Tetapi reaksi dari pihak penduduk tidak begitu baik. Sultan sendiri sudah
barang tentu tidak begitu simpatik terhadap orang Spanyol dan misionaris itu.
Pada suatu hari (Desember 1587) segerombolan kaum muslim dengan
persetujuan Sultan menyergap tempat tinggal Saudara-saudara Dina itu.
Melihat penyerbuan itu maka Miguel de Talavera pergi memberitahukan
orang-orang Spanyol lain, sedangkan Fransisco de S. Maria pergi ke Kapela.
Di sana saat sedang berlutut di depan Altar, ia ditembusi dengan tombak.
Kemudian gerombolan kaum Muslim juga menyerang orang-orang Spanyol
yang lain. Tetapi serangan itu dapat ditangkal. Orang-orang Spanyol
menghubungi Sultan yang pura-pura tidak tahu-menahu. Kemudian orangorang Spanyol dengan sdr. Miguel de Talavera kembali ke Manila. Dengan
demikian kunjungan Saudara-saudara Dina di Kalimantan berhenti.

11. MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI INDONESIA PADA
MASA PENJAJAHAN BELANDA
Setelah orang Belanda merebut kekuasaan di bagian terbesar dari Indonesia
maka misi teratur, dengan sendirinya berhenti. Di zaman itu masih ada
beberapa saudara dina yang mengunjungi Indonesia. Dalam tahun 1642-1645
seorang Fransiskan yang bernama S. Jose Velloso sebagai utusan orang
Portugis di India datang ke Batavia (Jakarta). Ia mengadakan perundingan
tetapi hasil akhirnya hanya sedikit saja. Demikian pun dalam tahun 1645 ada
seorang saudara dina yang bernama Jorge de S. Maria Fernandez sebagai
utusan Portugis mengunjungi Batavia. Di Batavia ia terus menyamar sebagai
orang awam saja. Dalam pada itu ia menghubungi orang-orang Katolik yang
masih tertinggal di Batavia dan sedapat-dapatnya melayani mereka. Setelah
berangkat ia dipanggil oleh orang Katolik di Batavia untuk menjadi
pastornya. Waktu itu Jorge de S. Maria tinggal di Malaka. Ia sendiri minta
izin dari Jendral Saudara-saudara Dina dan diberi juga izin untuk pergi. Ia
pergi ke Eropa dahulu kemudian kembali untuk pergi ke Indonesia tetapi
tidak sampai. Ia tertahan di Manila dan pejabat Spanyol di sana tidak
mengizinkan ia pergi. Dia dikirim ke Spanyol untuk minta izin langsung dari
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raja di sana. Tetapi orangnya sudah begitu tua sehingga halnya tidak dapat
diteruskan.
Dalam tahun 1670-1671 dua Fransiskan, yaitu Agustinus de S. Paqual dan
Juan de la Camara mendarat di Jawa. Mereka bermaksud berlayar ke
Tiongkok dan mengharapkan mendapatkan sebuah kapal ke sana di Jepara.
Maka dari Manila mereka berangkat menuju Jawa. Tetapi mereka tidak segera
sampai di Jepara. Mereka sudah mendekati pelabuhan itu tetapi oleh angin
hebat ditiupkan sampai ke Flores, dimana mereka mendarat di Larantuka. Di
sana sambil menunggu kapal mereka menolong Dominikan. Oleh karena
timbul kesulitan antara penduduk Portugis dan Saudara-saudara Dina itu,
maka mereka (orang Spanyol) berangkat ke Timor dahulu. Di sana tiba tahun
1689, lalu bekerja sedikit dan dalam tahun 1669 berangkat ke Batavia lewat
Bali. Di sana mereka mau tinggal dan memulai sebuah misi. Tetapi terpaksa
oleh angin mereka berlayar ke Gresik. Dari sana mereka pergi ke Jepara
dengan maksud kemudian kembali ke Bali. Tetapi mereka tinggal di Jepara,
dimana masih ada 29 keluarga Portugis. Tetapi mereka tidak menetap.
Mereka pergi ke Batavia tempat mereka tiba Oktober tahun 1670. Karena
takut terhadap orang-orang Belanda mereka tidak berani mendarat.
Di Batavia mereka mendengar bahwa di Banten ada seorang Fransiskan yang
bernama Juan Racimo orang Spanyol. Sudah dua tahun ia tinggal dalam ibu
kota Kesultanan Banten. Di Banten waktu itu ada ± 600 orang Kristen yang
kebanyakan melarikan diri dari Batavia waktu direbut orang-orang Belanda.
Kedua Fransiskan tersebut pergi ke Banten dan tinggal di sana bersama
dengan sdr. Juan Racimo. Dari Banten mereka menyusup ke Batavia untuk
melayani orang-orang Katolik di sana. Juan Racimo agak segera berangkat
dari Banten. Dan sesudah beberapa bulan yang lain-lain pun meninggalkan
Banten dan pergi ke Tiongkok yang selalu ditujunya. Mereka tiba di Macao
dalam tahun 1671.
Dalam tahun 1636-1637 seorang saudara dina, yaitu Antonio de S. Maria
Cabellero menjadi tawanan orang Belanda di Jawa dan Maluku. Ia ditangkap
bersama dengan prajurit dan anak buah kapal waktu berlayar ke Manila dan
terpaksa mendarat di Jawa. Dalam tahun 1652 dua saudara dina yang lain,
yaitu Jaao da Encar Nacao dan Joao dos Martyres ditangkap orang Belanda.
Mereka dipenjarakan di Batavia. Kemudian mereka dilepaskan lagi, seperti
juga halnya dengan saudara dina yang disebut tadi. Seorang Fransiskan lain
dalam tahun 1666 menyusup ke Jawa dengan menyamar. Namanya Manoel da
Trinidade. Dahulu ia sudah bekerja di Larantuka, tetapi kemudian entah
bagaimana ia sampai di Batavia dan bekerja di sana untuk melayani orang
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Katolik. Iapun bekerja di Banten, bahkan pergi ke Jepara juga. Tetapi ia di
semua tempat itu tidak tinggal lama dan dalam tahun 1670 ia kembali ke Goa.
Di samping Saudara-saudara Dina yang disebut di atas, masih ada beberapa
lagi yang entah bagaimana menghubungi daerah Indonesia yang dikuasai oleh
orang Belanda. Tetapi mereka tidak boleh dikatakan “bekerja” di Indonesia.
Biasanya entah karena apa terpaksa mereka hanya singgah sebentar di sana.
Dalam tahun 1567 orang-orang Spanyol dari Peru (Amerika Selatan) berlayar
ke barat untuk menemukan daerah yang diperkirakan ada di sana. Empat
Fransiskan ikut serta. Tentu saja mereka tidak bekerja di sana. Tetapi
sepulangnya sdr. Antonio de San Gregorio membuat suatu rencana raksasa
untuk mengabarkan Injil di daerah itu seluruhnya, termasuk Irian. Rencana itu
disetujui oleh atasannya. Lalu Antonio pergi ke Spanyol mencari pembantu.
Banyak Saudara-saudara Dina di sana mau ikut. Tetapi oleh raja, mereka
semua dipaksa untuk pergi ke Filipina. Setibanya di sana mereka segera mau
meneruskan perjalanannya ke pulau-pulau yang baru ditemukan itu. Mereka
sampai ke Maluku tetapi tidak sampai ke Irian-Australia sebagaimana
maksudnya. Dalam tahun 1606 sejumlah kapal Spanyol lain berlayar ke
pulau-pulau yang sama dan sekali lagi beberapa saudara dina ikut serta.
Mereka singgah di Irian juga. Kemudian Saudara-saudara Dina membuat
suatu rencana untuk mendirikan di semua pulau itu suatu misi Fransiskan
(khusus Fransiskan). Rencana itu diusahakan oleh sdr. Juan da Silva. Di
mana-mana ia mencari pembantu dan bahkan seluruh Ordo mendukung
rencana itu (kapitel umum). Maksudnya ialah mengabarkan Injil tanpa
pertolongan atau dukungan negara atau militer. Suatu gagasan serba baru
zaman itu. Tetapi seluruh rencana raksasa itu, yang juga merangkum Irian,
tidak pernah terlaksana. Keadaan politik baik di dalam maupun di luar tidak
mengizinkannya.

12. MISI SAUDARA-SAUDARA DINA DI INDONESIA DALAM
ABAD XX
Perebutan kuasa di wilayah Indonesia oleh Belanda (1605) berarti juga
berakhirnya misi Katolik di wilayah itu. Oleh karena kerap kali kuasa V.O.C
itu hanya nominal saja, maka tidak segera semua aktifitas misioner di seluruh
Indonesia berhenti, tetapi lama-kelamaan semua dilumpuhkan. Baru dalam
tahun 1800 segala-galanya (Flores) terpaksa dihentikan.
Hasil dari revolusi Perancis adalah kebebasan agama diumumkan di negeri
Belanda dalam tahun 1807. Prinsipnya kebebasan itu berlaku di Indonesia.
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Dalam tahun 1817 dua imam Praja berangkat ke Batavia untuk melayani
orang-orang Katolik Indonesia. Sekitar 1840 timbul kesulitan antara
pemerintah Hindia Belanda dan Gereja Katolik di sana, terutama oleh karena
semua kegiatan misioner secara praktis dihalangi oleh pemerintah Hindia
Belanda yang jelas anti-Katolik.
Diikat akhirnya suatu konkordat dengan Roma dan dalam tahun 1841 Batavia
menjadi Vicariat Apostolik yang merangkum seluruh Hindia Belanda.
Ketegangan dengan pemerintah Hindia Belanda tetap berlangsung dan juga
ada semacam pemberontakan dari pihak pastor-pastor kepada Vicaris
Apstolik Mgr. Grooff. Ahirnya ketegangan menjadi reda sedikit dan pekerjaan
Gereja dapat dimulai kembali (dalam tahun 1846 tidak ada seorang imam di
Indonesia kecuali Vicaris Apostolik karena para pastor pemberontak diusir
oleh Raja Willem II yang bertentangan dengan Gubernur yang
mempertahankan Vicaris Apostolik). Baru dalam tahun 1859 mulailah apa
yang dapat dikatakan “misi”, meskipun hanya sedikit sekali. Datang
biarawan-biarawati pertama (Suster-suster Ursulin dan Bruder-bruder Santo
Aloysius) dan terutama Yesuit Belanda (1859). Pengikut-pengikut Fransiskus
sebagai yang pertama muncul kembali di Indonesia ialah Fransiskanes dari
Heythuyzen tahun 1870. Saudara-saudara Dina sendiri baru muncul dalam
tahun 1905, yaitu para Kapusin yang ditugaskan di daerah yang tradisional
daerah misi Fransiskan di Indonesia, yaitu Sumatra Utara.
Fransiskan bermunculan dalam tahun 1929. Datanglah lima orang untuk
membantu di daerah Batavia. Mereka ditempatkan di Panti Asuhan
Vincentius, di Paroki Bidara Cina dan Kampung Sawah. Fransiskan itu cukup
segera juga menerima calon-calon orang pribumi untuk masuk Fransiskan.
Calon-calon yang pertama (yaitu Theogenes Koesnen dan Aquino
Ciptopranata – meninggal tahun 1944) dikirim ke negeri Belanda untuk
pendidikannya dan dalam tahun 1935 diterima sebagai Fransiskan dalam
Ordo Saudara Dina. Mereka disusul oleh Martinus Hardjowardojo (diterima
1937) dan Redemptus Wahjosudibjo (1938). Entah karena apa, tetapi
Fransiskan ingin mendapat suatu daerah sendiri di misi Indonesia dan dalam
tahun 1941, diserahkan kepada mereka daerah Sukabumi. Terhalang oleh
perang dengan Jepang tidak segera daerah itu dapat dikerjakan. Baru setelah
perang berakhir pekerjaan dapat dimulai di sana (1948). Sebelum perang
Fransiskan sudah bermunculan di sana, juga sebab mereka melayani stasi
Cianjur (1931) dan mempunyai rumah chalwat di Cicurug (1933) dan di
sampingnya ada Biara Klaris (yang datang dalam tahun 1937). Fransiskan
juga melayani stasi Tangerang (Jakarta) dan Rangkasbitung (1933). Dalam
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tahun 1950 Fransiskan memulai pendidikan calon-calon Fransiskan dari
Indonesia di Indonesia sendiri, yaitu di Cicurug. Dalam tahun 1951 mereka
mengembangkan kegiatannya ke Flores sedangkan sejak tahun 1937 mereka
juga bekerja di Irian Barat dengan cukup banyak orang. Dalam tahun 1962
didirikan di Indonesia (kecuali Irian Barat) Kustodi Autonom St. Michael dan
dalam tahun 1957 daerah Sukabumi diperluas dengan daerah Bogor dan
dijadikan Keuskupan dalam tahun 1961. Sejak tahun 1965 Fransiskan juga
ada di Yogyakarta yaitu rumah pendidikannya yang bergabung dengan
seminari Keuskupan Semarang. Dalam tahun 1970 kedudukan “Kostodi”
diubah menjadi “Regio Vicaria” dengan Vicarius P. R. Wahjosudibjo.
Dengan suratnya tertanggal 16 Januari 1983, Pimpinan tertinggi Ordo
mengabulkan permohonan pihak Vikaria untuk dijadikan Provinsi. Dengan
suara bulat definitor general mendukung keputusan ini. Pimpinan provinsi
yang pertama diangkat oleh minister jenderal: Mikhael Angkur sebagai
Minister Provinsi dan Ben Tentua wakilnya, sedangkan Wahyosudibyo, Leo
Laba Ladjar, Ferdinand Sahadun dan Alfons S. Suhardi sebagai definitores.
Peresmian berdirinya OFM Indonesia menjadi Provinsi diadakan di
Provinsialat Jakarta pada tanggal 29 November 1983. Semua Saudara,
termasuk yang Belanda kecuali yang bekerja di Irian Jaya, menjadi anggota
Provinsi. Provinsi baru ini mengambil Malaekat Agung Mikhael sebagai
pelindungnya.
Gelora semangat misioner Fransiskan tidak bisa menolak permintaan dari
Uskup Dili Mgr. Ximenes Belo untuk berkarya di Timor Timur, yang waktu
itu masih menjadi provinsi ke 27 dari Republik Indonesia. Kendati tenaga
Provinsi tidak berkelebihan, pada tahun 1987 Minister Provinsi Mikhael
Angkur mengirimkan tiga orang saudara untuk membuka misi fransiskan di
Same. Para perintis ini ialah: Andre Hamma, Wilhelmus Kotten dan
Stanislaus Galis. Umat setempat sangat menerima kehadiran para Saudara,
terlebih ketika pada kesulitan besar sekitar jajak pendapat (1999) dan masa
transisi Timor Timur menjadi merdeka, para Saudara tetap bersatu dengan
umat mengungsi ke hutan. Setelah Timor merdeka (20 Mei 2002), dengan
tenaga seadanya, mereka bertekad memulai pendidikan para calon fransiskan
tersendiri, tidak lagi dikirim ke Novisiat Depok.. Pada akhir tahun 2002
mereka berjumlah 15 orang Saudara: 9 orang berkaul kekal dan 6 orang
postulan. Sementara itu para Suster Franseskanes St. Georgius Martir (FrPr)
berkarya juga di sana.
Setelah bertahun-tahun menunda, akhirnya pada tahun 1999 Provinsi dapat
mengirimkan seorang Saudara untuk bergabung dalam kegiatan misioner
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internasional Ordo, yakni proyek Thailand. Yosef Paleba Tolok menjadi
perintisnya, kemudian menyusul F.X. Sutarjo pada tahun berikutnya. Mereka
berkarya khususnya pada rumah penampungan para penderita aids di Lamsai,
dekat Bangkok. Pada tahun 2002 Sdr. Sutarjo mulai berkarya di pedalaman
sebelah utara. Sekarang ini, sdr. Gregorius Pontus sedangkan mempersiapkan
diri di Brussel, Belgia dalam komunitas internasional yang diadakan oleh
pimpinan tertinggi Ordo bagi mereka yang akan menjadi misionaris,
khususnya yang akan bergabung dalam sebuah komunitas internasional.
Dengan meninjau sejarah yang cukup panjang itu orang kiranya harus menilai
begini, kegiatan misioner sebelum zaman Belanda tidak ada banyak hasil
yang segera terasa. Adapun sebabnya bermacam-ragam antara lain suasana
politik, dan agama Islam yang cepat meresap ke dalam wilayah Indonesia.
Tetapi faktor lain (ini sesuai dengan seluruh suasana waktu itu) ialah kegiatan
misioner kurang sistematis dan tanpa banyak rencana. Mereka datang di mana
mungkin (atau dipanggil oleh raja setempat) lalu bekerja di sana, membaptis
sebanyak mungkin orang tetapi tidak berusaha untuk sungguh mengakarkan
Gereja Katolik di daerah itu. Kalau mereka terpaksa berangkat segera semua
runtuh kembali. Hanya di mana orang Eropa dengan jumlah besar lama
menetap (Goa, Filipina, Maluku, Larantuka) dan mempunyai kuasa mutlak,
Gereja sungguh berakar. Juga tidak ada tanda sedikit pun bahwa mereka
berusaha untuk menanamkan gagasan dan semangat Fransiskan di daerah itu
dan pada orang pribumi. Tidak ada berita satupun yang berbicara tentang
orang pribumi yang sungguh diterima sebagai anggota dalam Ordo Saudarasaudara Dina. Ini boleh dianggap suatu kesalahan, sekalipun hal itu dapat
dimaafkan di zaman itu. Di zaman baru kesalahan itu terhindar segera dicoba
untuk memasukkan cita-cita Fransiskan ke dalam hati orang pribumi.
Sebagai catatan terakhir perlu masih dikatakan bahwa “arus Fransiskanisme”
di Indonesia dewasa ini agak tebal sedikit, mengingat bahwa ada di samping
Kapusin, Konventual dan Fransiskan serta Kapusinnes dan Klaris berbagai
konggregasi wanita (12) dan pria (1) yang semua berlayar di bawah panji
Fransiskus. Mudah-mudahan mereka semua dan bersama-sama sungguhsungguh berusaha sekuat tenaga untuk menanamkan cita-cita Fransiskus dari
Assisi, vir evangelicus et totus apostolicus, ke dalam hati orang pribumi di
Indonesia untuk selama-lamanya. ±
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