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KEGIATAN MENULIS BUKU BUNGA RAMPAI 

“Mengenang P. Servulus Isaak, SVD: 
Disernmen Gagasan, Nilai dan Sikap Hidup” 

A.   Latar Belakang 
 Mendiang Pater Servulus Isaak, SVD telah menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sekaligus sebagai imam, guru dan  penyembuh. 
Tugas dan tanggung jawab ini sudah dijalankan dengan 
penuh dedikasi dan komitmen yang total. Karya-karya  

pelayanannya begitu tampak ketika mendiang menjadi 
pengajar sekaligus pimpinan di STFK Ledalero dan STKIP St. 

Paulus Ruteng. Sebagai misionaris Societas Verbi Divini 
(SVD), Pater Servulus telah menunjukkan bakti diri demi 
kepentingan banyak orang dan terutama misi untuk 
mengembangkan tri tugas gereja dalam membesarkan 
Kerajaan Allah di dunia, yakni pelayanan (diakonia), 

persekutuan (koinonia) dan kesaksian (marturia). 
Sebagaimana Yesus sang guru sejati, Pater Servulus juga 
telah menjalankan pelayanannya dari satu tempat ke 

tempat lain, mengajar/mendidik, menyembuhkan orang sakit (seperti sakit 
pendarahan, sakit demam), memberikan makan banyak orang, memulihkan orang yang 
kerasukan setan, dll. Pater Servulus juga seorang anggota tarekat yang taat, di mana 
setia bertekun dalam doa dan pelayanan misa. Seperti murid perdana, Pater Servulus 
telah menjalankan jati diri sebagai imam SVD yang setia berkumpul bersama rekan 
sekongregasi untuk memecahkan roti dan berdoa. “Dengan bertekun dan dengan sehati 
mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah 
masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan 
tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari 
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan” (Kis 2:41-47).  Pater 
Servulus juga telah bermarturia dengan mengikuti teladan Yesus yang berani bersaksi 
tentang Allah yang mengutusnya dan diri-Nya. Ia bersaksi melalui pengajaran demi 
pengajaran yang dibingkai dalam narasi dan perumpamaan-perumpanaan sehingga 
membuat orang-orang (mahasiswa) dapat menangkap maksud dan isi pengajarannya 
dengan lebih mudah. 

Aktivitas pelayanan (diakonia), persekutuan (koinonia) dan kesaksian (marturia) 
yang sudah dijalankan oleh Pater Servulus merupakan bagian dari eksplisitasi 
ketajaman dan kearifan (discernment) gagasan, nilai dan sikap hidup yang ada dalam 
dirinya, baik sebagai imam, guru dan penyembuh. Ketajaman dan kearifan 
(discernment) gagasan, nilai dan sikap hidup sudah membekas pada banyak orang, baik 
secara personal, komunal maupun sosial. Secara personal, gagasan kritis dan kreatif 
dalam dirinya telah turut membesarkan lembaga pendidikan dan gereja lokal di Flores 
pada khususnya, maupun gereja sejagat pada umumnya. Sementara dalam kehidupan 
sosial dan komunitas, nilai dan sikap hidup sudah dihayatinya dengan berkomunikasi 
dan berkolaborasi dengan sesama konfrater imam religius dan sekuler, para rekan kerja, 
rekan pengajar; bahkan senantiasa bermurah hati untuk menolong orang-orang yang 
berkekurangan. Selain itu, berkat kecerdasan dialektis dan adaptif dengan berbagai 
tuntutan zaman menunjukkan seorang Servulus Isaak, SVD adalah pribadi yang 



visioner di era saat ini dan masa depan, serta memiliki  ragam perspektif mengenai 
kehidupan di dunia dan akhirat.  

Pater Servulus Isaak, SVD sudah pergi, tepat pada tanggal 1 Pebruari 2020 ketika 
dunia sedang dilanda wabah Covid-19. Ia kembali dalam kesunyian, jauh dari ratap 
tangis para sahabat dan keluarga karena dibatasi oleh aturan protokol kesehatan yang 
ketat. Ada banyak kegiatan untuk mengenangnya. Selain doa dan korban ekaristi, salah 
satu yang juga relevan demi mengenang semua gagasan, nilai dan sikap hidupnya 
adalah dengan mempersembahkan sebuah karya bunga rampai yang berisi gagasan dan 
narasi-narasi dari berbagai macam perspektif.  

Berkoordinasi dengan Program Studi Pendidikan Teologi FKIP Unika St. Paulus 
Ruteng, maka diinisiasilah penerbitan bunga rampai yang bertema: “P. Servulus Isaak, 
SVD: Disernmen Gagasan, Nilai dan Sikap Hidup”.  Bunga rampai ini akan diisi 
dengan beragam artikel dari perspektif filsafat, pendidikan, biblis/pastoral, inter-
religius, politik, kesehatan dan sosial budaya, yang didedikasikan untuk sang imam, 
guru, dan penyembuh, Servulus Isaak, SVD.  
 
B. Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak diraih pada kegiatan menulis bunga rampai ini adalah: 
a. Menghasilkan berbagai gagasan filsafat, pendidikan, biblis/pastoral, 

interreligius, politik, kesehatan dan sosial budaya, yang akan diabdikan untuk 
mengenang P. Servulus Isaak, SVD.  

b. Meningkatkan kemampuan berwacana berbasis riset empiris atau kajian-kajian 
kritis teoretis sebagai akademisi maupun praktisi dalam melihat dinamika dan 
perkembangan filsafat, pendidikan, biblis/pastoral, interreligius, politik, 
ksehatan dan sosial budaya pada abad 21 era revolusi 4.0 dan masyarakat 5.0. 

 
C. Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kajian buku ini, yakni berbagai kajian dialektis dan ragam perspektif 
dalam bidang sosial humaniora (filsafat, pendidikan, biblis/pastoral, interreligius, 
politik, kesehatan dan sosial budaya).  

 
D. Pengembangan Tema dan Komposisi Penulis 
 Para penulis diberi kebebasan untuk mengembangkan tema besar di atas secara 
kreatif berdasarkan perspektif filsafat, pendidikan, biblis/pastoral, interreligius, politik, 
kesehatan dan sosial budaya, dengan asumsi per bidang kajian.  
 a. Filsafat   : 4 penulis 
 b. Pendidikan : 4 penulis 
 c. Biblis/pastoral : 4 penulis 
 d. Interreligius : 4 penulis  

e. Politik  : 4 penulis 
g. Kesehatan   : 3 penulis 
h. Sosial budaya : 3 penulis 

  
E. Luaran 

Luaran kegiatan ini, terbitan dan publikasi buku Bunga Rampai yang berisi 
mengenai berbagai kajian dialektis dan multiperspektif dalam bidang sosial 
humaniora (filsafat, pendidikan, biblis/pastoral, interreligius, politik, kesehatan dan 



sosial budaya). Buku ini nantinya, dapat dibaca oleh para dosen, mahasiswa dan 
khalayak umum, serta menjadi referensi bagi kegiatan diskusi dan kajian ilmiah.  

 
F. Jadwal Kegiatan 

Proses pelaksanaan aktivitas menulis Buku Bunga Rampai  mencakup beberapa 
tahap: 1) penawaran kepada penulis/kontributor, 2) penulisan artikel, 3) 
pengeditan/penyuntingan, 4) penerbitan, dan 5) Bedah buku/diseminasi.  Adapun 
estimasi waktu kegiatan sebagai berikut:  

Rencana  Kegiatan  Waktu 

Penawaran dan pengumuman kepada penulis 28-30 September 2021 

Penulisan artikel 01 -30 Oktober 2021 

Penyuntingan artikel 1-6 November 2021  

Penerbitan 15-20 November 2021 

Bedah dan diseminasi Desember 2021 

 
G. Pembiayaan 

Pembiayaan kegiatan ini dari kas Prodi Pendidikan Teologi FKIP Unika St. Paulus 
Ruteng. Dana ini digunakan untuk pengadaan ATK, honor para penulis, honor 
editor, biaya percetakan (online dan offline), pengurusan ISBN, biaya pengiriman 
buku, admintrasi, dan manajerial.  

 
H. Penyelenggara 

Program Pendidikan Teologi FKIP Unika St. Paulus Ruteng.  
 
I. Penanggung Jawab 

Ketua Prodi Pendidikan Teologi FKIP Unika St. Paulus Ruteng. 
 
J. Tim Editor 

Dr. Marselus Ruben Payong, M.Pd.  
Dr. Marianus Mantovanny Tapung, S. Fil., M. Pd  

 
K. Syarat Penulis dan Naskah  

1. Menulis sesuai dengan jadwal yang ditentukan editor.  
2. Satu artikel ditulis maksimal dua orang penulis.   
3. Panjang naskah, 15 sampai 20 ribu kata/karakter (tanpa abstrak).  
4. Menggunakan catatan badan/body note (misalnya, Tapung, 2018:67) dan 

referensi yang baku, seperti contoh berikut. 
a. Jika Buku:  

Tapung, M.M. (2018). Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, 
Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik. Bandung: Cendikia.  

b. Jika Buku Bunga Rampai:   
Tapung, M.M. (2021). “Dialektika Pandangan Plato tentang Jiwa-Tubuh 

dan Urgensi Pendidikan Kritis-Hegienik Bagi Masyarakat 
Manggarai pada Masa Pandemi Covid-19”, dalam  Midun, H. & 
Tapung, M.M. (Eds.) (2021). Bunga Rampai ‘Pemberdayaan 
Sumber Daya Era dan Pasca Pandemi Covid-19’. Yogyakarta: 
Seribu Bintang, pp. 260-279. 



c. Jika Artikel Jurnal:  
Tapung, M.M. Mantovanny (2020). “Bantuan Sosial dan Pendidikan 

Kesehatan Bagi Masyarakat Pesisir Yang Terdampak Sosial-
Ekonomi Selama Patogenesis Covid-19 di Manggarai”. 
Transformasi:Jurnal Pengabdian Masyarakat Pusat Pengabdian 
Masyarakat (P2M) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN), 16 (1), 1-15.  

d. Jika Artikel Koran:  
Keliat, M., “Tantanan Dunia Pasca Covid-19”, Kompas, 13 Mei 2020, p.7. 

e. Jika berita online:  
“BLT Diperpanjang Hingga September, Ini Rinciannya” 

(https://economy.okezone.com/read/2020/06/02/320/222336
7/blt-diperpanjang-hingga-september-ini-rinciannya), diakses 
23 Januari 2021. 

 
H. Penutup 
 Demikian TOR kegiatan penulisan buku bunga rampai ini. Terima kasih kepada 
Prodi Teologi FKIP Unika St. Paulus Ruteng yang telah merespon dan memfasilitasi 
pembuatan buku ini. Terima kasih juga untuk para kontributor yang sudah bersedia 
untuk menulis dan memberikan artikel untuk isi buku bunga rampai ini.  
 
 

Ruteng, 25 September 2021 
Inisiator dan Editor, 

 
 
 

Dr. Marselus Ruben Payong, M.Pd. 
Dr.  Marianus M. Tapung, S.Fil., M.Pd. 
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