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Nomor  : 144/Eks/DPN/IV/2021                  Jakarta, 6 April 2021 

Lampiran : TOR 

Perihal  : Permohonan Sebagai Pemateri 

 

Kepada,  

Yth. Dr. RP. Agustinus Setyo Wibowo 

        (Dosen Sekolah Tinggi Filasfat Diryarkara) 

        di 

  Tempat. 

 

Dengan hormat,  

Salam sejahtera dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat dan 

karunia-Nya dalam segala karya dan aktivitas kita. 

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia memohon kesediaan Romo menjadi 

Pemateri kegiatan Rekoleksi Politik (Rekpol) Tahap 2 Angkatan 4 yang berlangsung Virtual 

Zoom pada 24 – 25 April 2021. Adapun agenda untuk Romo sebagai berikut:  

 

Hari / Tanggal : Sabtu, 24 April 2021 

Pukul : 10.00 – 12.00 Wib 

Tempat : Zoom (Id dan Password akan dikirim terpisah) 

Topik : Etika dan Moral Politik.   

 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesedian Romo sebelumnya kami ucapkan 

terima kasih. 

 

DEWAN PIMPINAN NASIONAL 

VOX POINT INDONESIA 

  

     

    

Yohanes Handojo Budhisedjati                              Ervanus Ridwan Tou 

Ketua Umum                                                Sekretaris Jenderal 
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TERM of REFERENCE (ToR)  

PROGRAM REKOLEKSI POLITIK (REKPOL) TAHAP KE-2 

(VOX POINT INDONESIA)  

 

“PEMIMPIN PELAYAN BIJAKSANA” 

 

1. LATAR BELAKANG 

Rekoleksi Politik atau Rekpol merupakan sebuah program kaderisasi lanjutan yang 

KHAS dan UNIK dari Vox Point Indonesia, yang dimaksudkan membentuk para kader 

katolik menjadi Pemimpin warga negara dan gereja yang benar-benar menjiwai dan 

melaksanakan semangat katolik dalam memberikan perhatian, kepedulian, kontribusi dan 

partisipasi politis dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai kondisi dan situasi yang 

konkrit dan dinamis. 

Kondisi, situasi, tantangan dan berbagai isu sosial politik yang terus berkembang dan 

berbagai kepentingan politik yang saling tarik menarik, hampir selalu mempengaruhi 

kehidupan masyarakat dan gereja katolik. Oleh karena itu, penting bahwa para kader 

membekali dirinya dengan PEMAHAMAN YANG BAKU DAN PENTING agar dapat 

menyiasati dinamika yang berkembang, seraya mengambil SIKAP BIJAKSANA dalam 

berKOMUNIKASI, MENYELESAIKAN MASALAH dan MENGAMBIL 

KEPUTUSAN, serta menjalankan MUSYAWARAH MUFAKAT, dengan selalu 

mempertimbangkan ETIKA MORAL Katolik dan kepentingan umum, tanpa melanggar 

norma dan aturan yang berlaku. 

2. KONSEP PROGRAM 

REKPOL Tahap 2 ini merupakan PROGRAM KHAS dari VOX POINT INDONESIA, 

sebagai program kaderisasi lanjutan untuk Membekali para kader Voxian untuk memiliki 

pengetahuan, sikap dan perilaku pemimpin pelayan yang bijaksana  dalam menjalankan 

peran dan kontribusi dalam masyarakat dan gereja dengan senantiasa menghayati 

semangat 100% katolik dan 100% Indonesia. 

3. MATERI POKOK 

3.1. SERVANT LEADERSHIP 

Pemimpin Pelayan merupakan bentuk dan model kepemimpinan yang paling tepat bagi 

para pemimpin publik atau politik, yang penting dihayati dan dilaksanakan oleh para 

Voxian dalam kiprahnya di masyarakat dan gereja, sebagai perwujudan iman katolik 

dan model nyata kesaksian hidup bermasyarakat.  

Materi pokok ini disajikan dalam 120 menit (2 jam), meliputi sbb: 

CONFIDENTIAL 



1. Sejarah singkat inventor/tokoh dari servant leadership 

2. Setiap Voxian adalah pemimpin 

3. Makna dan Peran penting kepemimpinan melayani (pemimpin pelayan) 

4. Ciri-ciri pemimpin pelayan 

5. Mengembangkan diri dan komunitas dalam kepemimpinan melayani (Pemimpin 

Pelayan) 

6. Tantangan dan kesaksian hidup dalam politik kebangsaan. 

7. Sharing session 

3.2. ETIKA DAN MORAL POLITIK KATOLIK 

Pemahaman yang benar akan etika moral kristiani katolik sebagai rujukan sikap dan 

perilaku para Voxian dalam penyelesaian masalah-masalah sosial politik, pengambilan 

keputusan serta musyawarah mufakat, negosiasi dan lobby politik dalam dinamika 

hidup masyarakat yang terus berkembang. 

Materi pokok ini disajikan dlm 120 menit (2 jam), meliputi sbb : 

1. Pemahaman tentang etika dan moral politik katolik. 

2. Pentingnya Perilaku Beretika dalam politik kebangsaan 

3. Pemaknaan lebih mendalam dalam sila ke-4 Pancasila dalam 

“Hikmat/Kebijaksanaan” dalam musyawarah dan mufakat sebagai keutamaan hidup 

Voxian. 

4. “Merangkul semua sebagai saudara” demi kesejahteraan bersama sebagai wujud 

politik kebangsaan. 

5. Tantangan dan panggilan untuk menjadi Pemimpin Pelayan Bijaksana 

6. Sharing session 

3.3. KETRAMPILAN KOMUNIKASI POLITIK DAN PUBLIK 

Ketrampilan berkomunikasi di ranah publik maupun politik sangat penting dimiliki oleh 

setiap pemimpin (Voxian) agar dapat menyerap aspirasi maupun menyampaikan 

gagasan /ide yang baik agar kesejahteraan bersama makin cepat terwujud. 

Komunikasi politik memiliki kekhasan dibanding komunikasi pada umumnya, karena 

itu secara khusus materi pokok ini akan disajikan dalam 120 menit (2 jam), meliputi 

sbb: 

1. Pemahaman tentang apa dan bagaimana komunikasi politik / publik (verbal, non 

verbal, social, dll). 

2. Pentingnya terampil dalam berkomunikasi politik 

3. “Semua orang itu kawan, tak ada lawan / musuh”. Perbedaan itu kepentingan 

4. Bentuk-bentuk dan media komunikasi politik yang paling banyak digunakan di 

Indonesia dewasa ini (publik, antar partai politik, antar ormas, pemerintah) 

5. Teknik membaca isu politik dan merespon isu politik kebangsaan. 



6. Beberapa tips mengembangkan ketrampilan komunikasi publik / politik kebangsaan 

7. Sharing session 

 

3.4. PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING (PROSDEM) 

Setiap pemimpin selalu menghadapi dan menyelesaikan masalah serta mengampil 

keputusan, maka kader Voxian perlu membekali diri dengan pemahaman yang baik 

dalam memahami setiap masalah dan menyelesaikannya dengan mengambil keputusan 

yang paling bijaksana yang dapat dilakukan pada saat ini (saat yang tepat), seraya 

menghindari berulangnya masalah yang serupa /sama di kemudian hari. 

Materi ini disajikan dalam 120 menit (2 jam), meliputi sbb : 

1. Pemahaman tentang Masalah/Problem dan Penyelesaian Masalah pada umumnya 

2. Pentingnya kepedulian dan keterlibatan Voxian pada masalah-masalah social politik 

di sekitarnya. 

3. Menakar pentingnya (importance), mendesaknya (urgency), dan memprediksi 

(prediction) konsekuensi masalah social politik, serta siapa saja yang perlu dilibatkan 

dalam penyelesaian masalah. 

4. Latihan kasus-kasus social politik di Indonesia dan menyajikan pilihan solusi yang 

bijaksana 

5. Sharing session 

3.5. NEGOTIATION & LOBBYING SKILLS (KETRAMPILAN NEGOSIASI DAN 

LOBBY) 

Ketrampilan negosiasi dan lobbying merupakan kemampuan yang diperlukan dalam 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam usaha memutuskan kesepakatan (consensus) 

sosial politik ditengah berbagai kepentingan. 

Materi ini disajikan dalam 120 menit (2 jam), meliputi sbb: 

1. Pemahaman tentang negosiasi dan lobby dalam aktivitas sosial politik. 

2. Prinsip-prinsip utama dalam negosiasi dan lobbying. 

3. Praktek negosiasi dan lobbying dalam politik kebangsaan Indonesia. 

4. Tantangan dan praktek berhikmat/ kebijaksanaan dalam musyawarah dan mufakat 

5. Latihan dan studi kasus 

6. Sharing session 

3.6. MANAJEMEN ANTI-KORUPSI (ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT) 

Jebakan utama bagi para pemimpin Indonesia masih pada korupsi, gratifikasi dan suap. 

Maka kader Voxian perlu membekali diri dengan pemahaman yang mendalam mengenai 



manajemen anti korupsi, juga sebagai bentuk partisipasi nyata para Voxian memerangi 

masalah utama bangsa ini, 

Materi ini disajikan dalam 120 menit (2 jam), meliputi sbb : 

1. Pemahaman mendalam tentang korupsi, UU Anti Korupsi dan peran KPK 

2. Pemimpin Voxian yang bersih dan akuntabel 

3. Berbagai cara mengenali praktek-praktek dan modus korupsi 

4. Tantangan dan peran penting yang perlu dilakukan oleh para Pegiat dan Voxian 

sebagai pemimpin pelayan. 

5. Sharing session 

3.7. PENEGUHAN DAN WISDOM SHARING SESSION 

Sesi ini disajikan untuk berbagi pengalaman keutamaan / kebijaksanaan para pemimpin 

Voxian di akhir Rekpol Tahap 2 sebagai bentuk pendalaman dan penguatan akan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan 

yang dinamis. 

Sesi ini khusus difasilitasi oleh Ketua Umum Vox Point Indonesia, bisa didampingi oleh 

para Waketum dan Direktur terkait, sebagai sambutan dan keterlibatan nyata pada gerak 

langkah organisasi Vox Point Indonesia. 

Sesi ini dialokasikan dalam 120 menit (2 jam), meliputi sbb : 

1. Sambutan dan peneguhan kader Voxian dari Ketua Umum Vox Point Indonesia 

2. Dinamika social politik dewasa ini yang menjadi perhatian Vox Point Indonesia dan 

sikap Voxian. 

3. Sharing session and Wisdom Talk 

4. Peneguhan Pemimpin Pelayan Bijaksana (PPB), bisa dilakukan dalam misa atau 

tanpa misa. 

 

4. METODOLOGI PROGRAM REKPOL2 

1. Edukasi Kuliah melalui Virtual Zoom.  

2. Diskusi studi kasus dan Tanya jawab 

3. Bahan materi baku dengan kajian 

 

5. PESERTA REKPOL2 

Peserta Rekpol 2 Angkatan 4 dikhususkan bagi : 

1. Anggota Vox Point Indonesia yang sudah mengikuti Rekpol Tahap 1 

2. Ketua DPD/DPW yang belum mengikuti Rekpol Tahap 2 

3. Anggota DPN yang belum mengikuti Rekpol Tahap 2 

 

6. WAKTU 



Acara ini akan belangsung pada 24 – 25 April 2021.  

 

7. PENUTUP 

Demikian pemikiran dasar Rekoleksi Politik Vox Point Indonesia. Pemikiran dasar ini 

tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Katolik dan 

penyelenggara. Bagian-bagian dalam pemikiran dasar ini dapat disederhanakan (flexible) 

untuk tidak kaku dalam realisasinya. Terima kasih. Salam Voxian dan Salam 

Kebangsaan.  

 

 

DEWAN PIMPINAN NASIONAL 

VOX POINT INDONESIA 

 

 

Yohanes Handojo Budhisedjati                              Ervanus Ridwan Tou 

Ketua Umum                                                Sekretaris Jenderal 

 


