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PENGESAHAN

Berdasarkan observasi dan pemeriksaan apakah
Statuta ALMA PUTERI sudah sesuai dengan
ketentuan dan Hukum Gereja yang berlaku,
dengan ini
Saya sebagai Uskup Keuskupan Malang
mengesahkan
“STATUTA ALMA PUTERI”
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KATA PENGANTAR
ALMA PUTERI sudah selayaknya memanjatkan Pujian dan
syukur kepada Allah Tritunggal atas penyelenggaraannya
untuk ALMA Puteri hingga saat ini. Kita juga sepantasnya
berterima kasih kepada Pendiri yang telah menyusun,
menyiapkan dan meninggalkan Statuta ini untuk kita. Statuta
ini adalah Aturan Dasar bagi ALMA PUTERI.
Statuta kita mengalami beberapa kali penyesuaian. Pertama
dibuat oleh Pendiri dengan nama Anggaran Dasar ALMA. Ini
berlaku sampai 26 September 2010. Pada tahun 2010 ada
keinginan yang kuat dari Pendiri bahwa ALMA didaftarkan
ke Vatikan untuk mendapat pengakuan resmi sebagai Institut
Sekulir oleh Vatikan.
Kemudian dibuat penyesuaian dan mengalami perubahan
dengan nama Anggaran Dasar Statuta ALMA yang disahkan
oleh Uskup Keuskupana Malang, Mgr.Herman Yoseph
S.Pandoyoputro O.Carm pada tanggal 27 September 2010 di
Wisma Amavi Malang. Anggaran Dasar Statuta ALMA
inilah yang diberikan kepada Uskup Keuskupan Malang
untuk dibawah ke Vatikan dengan surat pengantar dari
Keuskupan. Setelah mendapat jawaban dari Vatikan bahwa
harus dipisah antara putera dan puteri maka selanjutnya
berdasarkan itu dibuat penyesuain lagi oleh Pendiri dan Tim
ALMA PUTERI pada akhir tahun 2012 sampai 21 Maret
2013 dengan perubahan nama Statuta ALMA PUTERI.
Kemudian pada tanggal 22 Maret 2013 Statuta ALMA
PUTERI disahkan oleh Uskup Keuskupana Malang,
Mgr.Herman Yoseph S.Pandoyoputro O.Carm pada tanggal
27 September 2013 di Keuskupan Malang.
Menjelang Majelis Umum ALMA PUTERI tahun 2015
dengan persetujuan Pendiri, Pimpinan dan Dewan ALMA
PUTERI dibantu Pembina Rohani dan beberapa orang
menyusun draf penyempurnaan tulisan dan revisi beberapa

nomor Statuta ALMA PUTERI. Selanjutny Draf tersebut
dibicarakan dalam Majelis Umum tahun 2015 itu.
Rapat Majelis Umum ALMA PUTERI pada tahun 2015 telah
usai. Majelis Umum ini dilaksanakan dari tanggal 27-28 Juli
2015 di Kapel Paulo Jl. Raya Dieng no 40 Malang. Pada
Majelis Umum ini telah dilakukan penyempurnaan penulisan
dan revisi pada beberapa nomor Statuta ALMA PUTERI.
Hasil Majelis Umum memutuskan dan menetapkan bahwa
menerima penyempurnaan dan revisi tersebut. Nomor-nomor
yang direvisi adalah Bab I Pasal 5 no. 16, Bap V Pasal 3
no.59 butir a, no.61 butir 1dan 7, no. 77, 78, Bab V Pasal 7
no.100, no. 100 butir d, Bab XII Pasal 2 no. 263.
Inilah Statuta yang ditinggalkan oleh Pendiri, sebab itu kita
berkewajiban membaca, mempelajari dan mendalaminya,
sehingga semangat Karisma Pendiri tetap hidup dalam setiap
anggota.
Semoga doa Bapak Pendiri, semangat St.Vinsensius dan
dengan perantaraan Bunda Maria membantu kita tetap setia
kepada panggilan misioner Yesus Kristus sendiri.
Malang, Mei 2018
Ibu Theresia Sutinem, ALMA
Pimpinan Umum ALMA PUTERI
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BAB I
IDENTITAS, VISI, MISI, TUJUAN,
ASOSIASI DAN KERJA SAMA
Pasal 1. Identitas
01. "ALMA PUTERI" adalah singkatan dari “ASOSIASI
LEMBAGA MISIONARIS AWAM-PUTERI”, gerakan
kaum awam puteri. ALMA PUTERI adalah tarekat hidup
bakti yang didorong oleh hasrat besar untuk mewujudkan
kabar baik Kristus kepada orang miskin, cacat dan
terlantar. Mereka menyerahkan diri seluruhnya dengan
penuh kesadaran untuk ikut serta dalam Evangelisasi orang
miskin, cacat, dan terlantar, dengan tinggal serumah dan
sekomunitas dengan mereka, dalam dan oleh situasi
konkrit dewasa ini.
02. "ALMA PUTERI" menurut teladan Kristus dan dalam
dorongan Roh Kudus ditujukan untuk membimbing,
mengembangkan kecakapan mengabdi serta pengorbanan
kaum awam, umat Allah, untuk merasukkan kabar baik
dalam segenap lapisan masyarakat dewasa ini khususnya
mereka yang miskin, cacat dan terlantar.
03. Anggota ALMA PUTERI yang mempersembahkan diri
dalam Kaul Privat dari nasihat Injil dengan kepribadian
dan latar belakang sendiri bersatu dalam tindakan
missioner yang spiritual dan aktif.
04. Anggota ALMA PUTERI menyerahkan seluruh hidupnya
kepada Kristus secara mutlak menyediakan diri bagi Allah
dan Kerajaan-Nya. “Hidup di dunia, mereka
mengusahakan kesempurnaan cinta kasih dan berusaha
untuk melaksanakan pengudusan dunia terutama dari
dalam” (KHK Kanon 710).
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Pasal 2. Visi
05. Visi dari ALMA PUTERI bersumber pada penghayatan
mendalam "INJIL" yang menampakkan rencana
keselamatan Ilahi dengan Kristus dan Umat Allah sebagai
pusatnya.
06. Visi dan semangat ALMA PUTERI adalah keyakinan dan
keharuan bahwa rencana keselamatan Ilahi dalam Kristus
melalui Gereja, sebagai garam bumi dan terang dunia,
akan memperbaharui masyarakat dewasa ini dan menjadi
berkat bagi yang miskin dan menderita.
07. Bagi semua yang ikut serta dalam ALMA PUTERI,
penghayatan rencana keselamatan ini, dan panggilan
mereka di dalamnya, menjadi daya dorong untuk hidup
dalam pembaktian diri pada Kristus dengan mengikuti
jejak Maria yang sebagai perawan dan bunda yang telah
hidup di dunia dalam menunaikan pengabdian penuh
terhadap Sang Putera dan karya-Nya.
08. Bakti luhur mereka ini, bercorak usaha terus-menerus
mencari, membina dan mengasuh dengan cinta kasih
semesta mereka yang miskin, berkebutuhan khusus dan
menderita dalam kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah
mereka dan memperbaharui mereka dengan kuasa Kristus
dalam Roh Kudus.
09. Melalui cara mereka yang khas, memadukan kehadiran di
tengah masyarakat dan pentakdisan kepada Allah, mereka
berusaha menghadirkan dalam dunia orang miskin, orang
berkebutuhan khusus dan terlantar, kebaruan dan kekuatan
Kerajaan Kristus sambil berusaha merombak dunia dari
dalam melalui kekuatan Sabda-Sabda Bahagia (Vita
Consecrata art. 10).
10. Cita-cita dari ALMA PUTERI adalah menjadikan Injil
nyata dan efektif untuk orang miskin masa kini, menurut
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teladan dan semangat St. Vinsensius a Paulo, yang secara
khusus bersama Kristus dan Bunda Maria menjadi teladan
untuk semua anggota ALMA PUTERI.
11. Terpelihara oleh ikut sertanya secara intensif dalam hidup
Gereja, dan berpangkal pada Kurban Ekaristi, mereka
semua menghayati Visi ALMA PUTERI dengan sikap
rukun, gembira dan tersenyum dalam pengabdian serta
pengorbanan.
Pasal 3. Misi
12. Misi ALMA PUTERI, adalah
a. menginjili orang miskin.
b. mewujudkan Injil untuk orang miskin, cacat dan
terlantar dalam misi iman dan misi kasih.
c. melayani orang miskin dan hidup bersama mereka
d. ikut serta dalam misi umat (missio ad populum) dan
melengkapinya dengan misi awam untuk
memperkuat dan mempertahankan hasil dari misi
umat, dan mengadakan misi awam dalam stasi di
mana perlu.
e. membentuk umat Allah khususnya kaum awam
dalam pewartaan Injil dan membawa mereka
mengambil bagian lebih penuh dalam perwujudan
Injil untuk kaum miskin dan terlantar.
Pasal 4. Tujuan
13. ALMA PUTERI bertujuan untuk:
a. Mengikuti Kristus yang menginjili orang miskin
b. Berkarya untuk mewujudkan Injil khususnya untuk
yang paling cacat dan terlantar dalam Misi iman dan
Misi kasih.
c. Melayani orang miskin dan hidup dalam kebersamaan
dengan mereka.
3

d. Membentuk umat Allah, khususnya kaum awam, dalam
pewartaan Injil dan membawa mereka ke partisipasi
yang lebih penuh dalam perwujudan Injil bersama
orang miskin.
Dan dengan itu:
1. Meresapkan
kesadaran
masyarakat
atas
ketergantungannya dari Allah dan asuhan kasihNya.
2. Menghadirkan kerajaan cinta kasih Allah dalam
keseluruhan masyarakat khususnya masyarakat
orang yang miskin, cacat dan menderita.
3. Menjadi untuk mereka kesaksian hidup dari warta
gembira.
4. Menyertai perjumpaan Kristus dengan umat
pilihan-Nya.
5. Mengasuh perkembangan keseluruhan masyarakat
dalam cinta kasih Ilahi.
Pasal 5. Asosiasi dan Kerja Sama
14. ALMA PUTERI dalam tugasnya dibantu oleh pekerja
awam untuk mencapai secara penuh tugas di dalam misi
awam.
15. ALMA PUTERI dengan keputusan musyawarah umum
dapat membentuk kelompok orang beriman sebagai mitra
yang dengan cara hidupnya sendiri membantu misi ALMA
PUTERI.
“ALMA
PUTERI
telah
memutuskan
untuk
menggabungkan dalam dirinya dengan suatu ikatan yang
ditentukan dalam Statuta ini, orang-orang beriman kristiani
lain yang mengejar kesempurnaan injili menurut semangat
ALMA PUTERI serta mengambil bagian dalam misinya”.
(KHK Kanon 725).
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16. Mereka membantu ALMA PUTERI dalam pelayanan bagi
mereka yang berkebutuhan khusus melalui Yayasan Bhakti
Luhur, pendidikan katekis awam di Institut Pastoral
Indonesia, dalam hubungan sosial dan bantuan masyarakat
di mana mereka hidup melalui kelompok Perkasih.
Anggota awam dari kelompok ini bukanlah anggota
ALMA PUTERI.
17. “ALMA PUTERI” mandiri, tidak berhubungan dengan
“ALMA PUTERA”. Di dalam diosis di mana “ALMA
PUTERA” berada dengan karya yang sama dengan
“ALMA PUTERI”, mereka diundang untuk ikut dalam
proses koordinasi.
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BAB II
NAMA DAN LAMBANG
18. Perkumpulan ini bernama ”ALMA PUTERI”
19. Lambangnya adalah sebuah salib yang sederhana

20. Moto : Cinta kasih membangun dunia baru
21. Semboyan : Menjangkau yang tak terjangkau
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BAB III
CORAK HIDUP
Pasal 1. Karisma Pendiri
22. Pendiri gerakan ALMA memulai ALMA untuk hidup
bersama dengan anak dan orang disabilitas; se-rumah, sekamar, se-meja makan, sehati dan sejiwa.
23. Mendorong dan memberi inspirasi pria dan wanita untuk
menghidupkan hidup bhakti di tengah masyarakat
untuk menolong orang miskin, penyandang disabilitas, dan
terlantar dalam situasi konkrit dewasa ini.
24. Pada waktu yang sama, melihat banyak orang
meninggalkan Gereja di daerah miskin, ia mulai dengan
Misi Vinsensian (Missio ad populum) oleh kaum awam
dalam situasi konkrit umat miskin dan terlantar.
25. Untuk melibatkan masyarakat dalam dua tugas ini, tugas
kasih dan tugas iman, ia memulai dengan Persaudaraan Kasih
(Perkasih), orang-orang awam yang mensponsori dan
membantu ALMA.
26. Untuk mendorong dan mempertahankan misi awam untuk
orang miskin ia melatih katekis awam untuk melaksanakan
misi pastoral di tengah umat miskin dan seringkali terlantar.
Pasal 2. Ciri Khas
27. ALMA PUTERI hidup di dunia ramai bersama para kaum
miskin, disabilitas dan terlantar untuk mengusahakan
kesempurnaan cinta kasih bersama mereka dan berusaha
untuk melaksanakan pengudusan dunia bersama mereka dari
dalam. (KHK Kanon 710).
28. Anggota
ALMA
PUTERI
mencari
orang-orang
berkebutuhan khusus untuk merehabilitasi mereka dalam
rehabilitasi bersumber daya masyarakat.
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29. Para anggota ALMA PUTERI hidup berkaul dalam
pengabdian kepada dunia dalam keadaan mereka di
masyarakat, mencari Kerajaan Allah dalam dunia
sesuai dengan Kehendak Ilahi.
30. Para anggota ALMA PUTERI hidup dalam dunia ini, di
tengah-tengah aneka tugas, pekerjaan serta kegiatan
biasa seperti yang terdapat dalam hidup sosial dan
masyarakat secara konkrit.
31. ALMA PUTERI dipanggil menjadi ragi, garam dan terang
dunia (Mat 5:13-16) dan untuk mewartakan kabar sukacita
dan menghadirkan persekutuan hidup dengan Allah
Tritunggal itu kepada semua orang tanpa pilih kasih.
32. Pelayanan ALMA PUTERI adalah menjangkau yang tak
terjangkau oleh pelayanan Gereja dan masyarakat.
33. Para anggota menjalankan kerasulan di dunia dengan
berdasar pada garis-garis dasar kerasulan sesuai anggaran
dasar ALMA.
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BAB IV
GARIS-GARIS DASAR
KERASULAN ALMA PUTERI
Pasal 1. Berikut Ini Adalah Garis-Garis Dasar Kerasulan
ALMA PUTERI.
1. Kehadiran Dalam Masyarakat
34. Para anggota hendaknya hidup dalam kondisi dunia
biasa, sendirian atau dalam keluarga masing-masing
atau dalam kelompok hidup persaudaraan (KHK
Kanon 714), hidup bersama dengan yang miskin dan
orang atau anak berkebutuhan khusus serta
pengasuhnya sebagai anggota dari satu keluarga. Para
anggota
mengungkapkan
dan
melaksanakan
pembaktian dirinya dalam kegiatan kerasulan, dan
bagaikan ragi mereka berusaha untuk meresapi segala
sesuatu dengan semangat Injili untuk memperkokoh
dan memperkembangkan tubuh Kristus (KHK Kanon
713 § 1). Para anggota ALMA PUTERI merasul di
dalam masyarakat. Mereka hidup dan bekerja dalam
lingkungan yang sama dengan keadaan hidup
lingkungan
masyarakat
orang
miskin
dan
mengalaminya dalam jiwa raganya sendiri.
35. Mereka tidak datang sebentar saja dalam lingkungan
sesama manusia yang miskin dan cacat lalu kembali ke
lingkungannya sendiri, tetapi mereka hidup se-rumah
dengan orang cacat sehingga menjadi satu keluarga dan
menjelma dalam masyarakat di mana atau ke mana
mereka diutus.
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2. Ikut Serta Dalam Masyarakat
36. Mereka ikut serta dalam hidup bermasyarakat dengan
segala sesuatu yang terjadi, tidak hanya dalam
pembicaraan-pembicaraan, perkumpulan-perkumpulan,
rekreasi, kesenian dan budaya, tetapi terutama dalam
usaha karya dan pekerjaan.
3. Kontak Dengan Masyarakat
37. Kunjungan rumah dan kontak pribadi memperkuat
hubungan dengan masyarakat dalam Evangelisasi dan
Cari, Bina, Rehab (CBR) secara luas. Mereka
memelihara hubungan dan mengadakan kontak secara
sistematis dengan perencanaan yang seluas mungkin
dengan semua penduduk berdasarkan atas pekerjaan
dan tugas mereka, khususnya mereka yang miskin,
menderita dan cacat.
4. Pemberian Kesaksian, Pemancaran Cinta Kasih Allah
Dan Penebusan Oleh Allah
38. Anggota ALMA PUTERI mengambil bagian dalam
tugas Gereja mewartakan Injil, dalam dan dari dunia
baik dengan kesaksian hidup kristiani dan kesetiaan
terhadap pembaktian dirinya, maupun dengan karya
bantuan yang mereka sumbangkan untuk mengatur tata
dunia menurut kehendak Allah dan mengubah dunia
dengan kekuatan Injil (KHK Kanon 713 § 2). Mereka
bekerja sama dalam pelayanan Gerejani melalui misi
awam.
39. Kegiatan menyebarkan agama (proselytisme) bukanlah
tujuan ALMA PUTERI, melainkan kerugma
(pewartaan
Kerajaan-Nya),
rumah
terbuka,
memancarkan Kristus dengan keindahan dan kebaikan
10

dalam Ibadat, doa, dengan menghadirkan dan
menjelmakan Injil dalam perkataan dan perbuatan.
5. Bimbingan
40. Mereka membimbing perkembangan iman dan hidup
rohani yang telah dimulai di bawah bimbingan Roh
Kudus. Bimbingan perlu diberikan terus menerus
dengan Visi terbuka, dengan perasaan halus, dengan
pemeliharaan yang teliti. Dengan dasar ini sebagai titik
tolak, mereka membimbing pertemuan Kristus dengan
umat miskin, berkebutuhan khusus dan terlantar,
sehingga rahmat penebusan-Nya dapat berkembang
menurut ukuran Kristus yang penuh.
6. Perkembangan Rasa Tanggung Jawab Bersama
41. Mereka membentuk kelompok kecil, baik formal
maupun informal dalam pengembangan rasa tanggung
jawab bersama dalam umat melalui kelompok kecil.
Mereka melihat, menimbang, serta melaksanakan
melalui diskusi Injil, diskusi sosial dan diskusi realitas.
7. Pelaksanaan Usaha-Usaha Bersama
42. Sebagai hasil dari paduan rasa tentang kebutuhankebutuhan sosial (kebutuhan orang miskin dan
masyarakat) baik secara jasmani maupun rohani,
mengenai situasi komunitas yang nyata dan melalui
diskusi dengan masyarakat berdasarkan ajaran Kristus,
dengan sendirinya akan bertumbuh hasrat untuk secara
bergotong royong melaksanakan usaha-usaha bersama.
Dalam pelaksanaan serta tanggung jawabnya atas usaha
dan karya-karya, berkembanglah persatuan mereka
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dalam Allah dan tampak perpaduan mereka dalam cinta
kasih.
8. Pendidikan Sosial Dan Peningkatan Derajat Hidup
Masyarakat
43. Mereka ikut serta secara aktif dalam pendidikan sosial,
khususnya pendidikan untuk yang miskin, orang
berkebutuhan khusus dan terlantar, baik dalam kerja
sama dengan instansi-instansi resmi, maupun atas
tanggung jawab sendiri, tetapi selalu dalam hubungan
yang erat dengan seluruh masyarakat.
44. Mereka membentuk pemimpin-pemimpin atau kaderkader untuk berdiri atas tanggung jawab sendiri secara
sosial dalam melayani orang dan anak miskin.
45. Mereka mendidik masyarakat sehingga lambat laun
dalam masyarakat atau lingkungan dalam mana mereka
bekerja, terjadilah suatu susunan masyarakat yang tetap
sosial dengan tanggung jawab sendiri.
46. Melalui misi awam mereka merehabilitasi paroki atau
stasi yang membutuhkannya.
9. Pelayanan Cinta Kasih Yang Mengabdi
47. Mereka
menjadi
pelayan
yang
produktif,
mengembangkan dan menginspirasi berbagai bentuk
cinta kasih yang mengabdi seperti: merawat orang sakit,
membantu orang cacat serta orang miskin dalam segala
bidang dengan kontak perorangan. Mereka merubah
perawatan sosial menjadi pelayanan cinta kasih yang
mengabdi.
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10. Panggilan, Penyerahan Diri Dan Persembahan Diri
Yang Total Kepada Umat Allah, Yaitu Civitas Dei
(Dunia Allah)
48. Mereka mempersembahkan diri secara total kepada
umat Allah sebagai panggilan hidupnya, baik
penyerahan diri sepenuhnya ke dalam persatuannya
dengan Kristus maupun persembahan dirinya demi
dunia dalam tugas untuk umat Allah. Mereka
menemukan panggilan hidupnya dalam pembaktian diri
dalam pelayanan penuh cinta kasih pada dunia yang
menderita supaya berkembang menurut Kehendak
Tuhan. Mereka menghadirkan Kerajaan Allah dalam
kebudayaan setempat dan situasi konkrit masyarakat.
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BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 1. Penerimaan anggota
49. Menerima anggota merupakan hal yang penting, peka dan
sukar karena berpengaruh besar pada hidupnya di
kemudian hari dan perkembangan ALMA PUTERI.
50. Hak/wewenang untuk penerimaan anggota dalam ALMA
PUTERI atau untuk probasi atau untuk mengikatkan diri
dengan ikatan-ikatan suci, baik sementara maupun kekal
atau definitif, ada pada para Pemimpin Umum, dengan
persetujuan dewannya menurut ALMA PUTERI (KHK
Kanon 720).
51. Apabila seseorang merasa telah mendapat panggilan untuk
menempuh ikatan seumur hidup dalam ALMA PUTERI,
ia dapat berhubungan dengan salah seorang anggota
ALMA PUTERI yang kepadanya akan menunjukkan jalan
untuk dapat diterima sebagai calon secara resmi.
Penerimaan ini dilakukan oleh pemimpin atau seorang
yang ditunjuk olehnya dalam hal mana diminta nasihat dari
Dewan ALMA PUTERI dan dari beberapa anggota
ALMA PUTERI.
52. Penerimaan anggota yang berasal dari kongregasi lain
baik tingkat diosesan maupun tingkat kepausan,
memerlukan rekomendasi dari Pimpinan Umum
Kongregasi yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus
tertentu, Pimpinan Umum dengan persetujuan dewannya
dapat memberikan dispensasi atas hal-hal tersebut di atas.
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Pasal 2. Syarat-syarat untuk menjadi anggota ALMA
PUTERI
53.

Sebagai syarat pencalonan dituntut :
1. Pernyataan dorongan hati atau keinginan yang tetap
untuk menyerahkan diri secara total kepada Kristus
dan Gereja-Nya dalam persekutuan Allah.
2. Bakat positif untuk hidup rohani dan kedewasaan
religius.
3. Kesehatan rohani-jasmani untuk mana harus
diserahkan surat keterangan dari dokter.
4. Orang yang cacat fisik, tetapi mempunyai daya pikir
yang sehat, dapat diterima dalam ALMA PUTERI.
5. Pendidikan yang cukup dan bakat untuk dididik ke
arah keahlian atau kecakapan yang berguna untuk
kerasulan dan pelayanan orang miskin, cacat dan
terlantar.
54. Keanggotaan ALMA PUTERI terbuka untuk setiap puteri
yang mau menyerahkan diri secara total untuk kerasulan
dalam dunia dan dari dunia, begitu rupa sehingga ia
merasa diri terpanggil secara pribadi, dan sanggup
menjawab panggilan itu dengan:
a. Menyerahkan diri secara keseluruhan dan tanpa
pengecualian kepada Tuhan Kristus Penebus dunia.
b. Mengabdikan diri secara total kepada Kerajaan Allah
dalam dunia dan dari dunia khususnya dunia orang
miskin dan berkebutuhan khusus. Membaktikan diri
pada Allah dalam ALMA PUTERI dalam kemiskinan,
kemurnian dan ketaatan.
c. Kesanggupan untuk mewujudkan panggilan hidup itu
dalam perkumpulan misi awam yang bernama "ALMA
PUTERI" dalam suatu hubungan dengan perkumpulan
ini yang bersifat tetap yang mengikat kedua belah pihak
dan meliputi semuanya, sehingga menurut normanorma statuta, anggota menyerahkan diri seluruhnya
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d.

e.

f.

g.
h.

kepada ALMA PUTERI dan ALMA PUTERI
memelihara anggota dan bertanggung jawab mengenai
anggota itu.
Bersedia untuk hidup dalam perserikatan khas dengan
sesama anggota di bawah kewibawaan yang akan
diuraikan lebih lanjut dalam statuta ini, dengan
kesetiaan untuk memenuhi tugas-tugas yang ditentukan
oleh Pimpinan ALMA PUTERI.
Bersedia menyerahkan hasil yang diperoleh dari harta
milik dan pekerjaannya kepada ALMA PUTERI,
sejalan dengan garis-garis petunjuk yang tertera di
dalam statuta ALMA PUTERI.
Kesanggupan membentuk diri untuk dan dalam
panggilan ini secara teologis, asketis, dan apostolis,
dengan ikut serta dalam rencana pembentukan yang
dijalankan oleh ALMA PUTERI, berhubung dengan
tujuan dan tugasnya dan dengan tuntunan pekerjaan
kerasulan yang dipercayakan kepadanya.
Menerima secara resmi segala kewajiban yang
ditentukan dalam statuta ALMA PUTERI.
Calon anggota yang diterima dalam ALMA PUTERI
minimal berpendidikan SMP.

Pasal 3. Tahap-Tahap Keanggotaan
55.

56.

Yang diakui sebagai anggota ALMA PUTERI adalah
mereka yang sudah inkorporasi sementara dan mereka
yang inkorporasi kekal. Inkorporasi sementara didahului
dengan probasi sebagai aspiran, postulan, dan novis
sedangkan inkorporasi kekal merupakan kelanjutan dari
inkorporasi sementara.
Waktu persiapan (probasi) dibagi dalam 1 (satu) tahun
postulan, 2 (dua) tahun Kandidat, sesudah itu kandidat
diterima resmi sebagai anggota, dilantik secara resmi
dalam inkorporasi sementara untuk 6 (enam) tahun.
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57.

58.

Probasi awal hendaknya diatur agar para calon semakin
baik mengenal panggilan ilahinya, yakni yang khas pada
ALMA PUTERI dan dilatih untuk menghayati semangat
dan cara hidup ALMA PUTERI (KHK Kanon 722 § 1).
Para calon hendaknya dibina secara tepat untuk hidup
menurut nasihat-nasihat Injil, dan diajar mengarahkan
hidupnya secara utuh kepada kerasulan, dengan
menggunakan bentuk-bentuk evangelisasi yang lebih
sesuai dengan tujuan, semangat dan sifat khas ALMA
PUTERI (KHK Kanon 722 § 2). Karena itu, mereka
dibentuk dalam:
1. Perkembangan hidup rohani yang mendalam terarah
kepada penyerahan atas tanggung jawab sendiri
kepada pengabdian murni terhadap Kristus dalam
persekutuan ALMA PUTERI.
2. Pelepasan diri sedikit demi sedikit dari ikatan yang
menghalangi penyerahan diri kepada Kristus, baik
ikatan pribadi maupun ikatan lingkungan.
3. Perkembangan semangat musyawarah, gotong royong
dan kerja sama.
4. Pembentukan watak dan perkembangan bakat serta
kemungkinan untuk kerasulan di dalam dunia.
5. Menguji kesanggupan dan kecakapan untuk ketaatan,
kemurnian, kemiskinan, kerja sama dan pengorbanan
yang terdapat dalam hidup sebagai anggota ALMA
PUTERI.
Semua ini membutuhkan waktu yang lama untuk
mendalami kehidupan spiritual, pengembangan diri dan
pembentukan keterampilan.
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Tahap Persiapan (Probasi)
Aspiran
59. Pada masa ini seorang aspiran merefleksi tentang
kesungguhan cita-citanya untuk bergabung dengan ALMA
PUTERI.
a. Bagi mereka yang lulus SMP dan berumur 17 tahun,
menjalani masa aspiran dan bagi mereka yang belum
berumur 17 tahun, menjalani masa simpatisan.
b. Jika seorang aspiran menemukan bahwa dirinya benar
berkat bimbingan Roh Kudus sungguh-sungguh untuk
masuk ALMA PUTERI, yang bersangkutan dapat
mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan
kepada Pemimpin untuk menjadi Postulan.
c. Pendaftaran untuk diterima sebagai aspiran dapat
dilakukan di tempat-tempat di mana ALMA PUTERI
berkarya.
Postulan
60. Masa Postulan berlangsung 1 tahun dan maksimal dua
tahun.
61. Supaya dapat diterima menjadi postulan, si calon harus
memenuhi syarat-syarat berikut:
1. paling sedikit berumur 17 tahun dan tidak lebih dari
35 tahun
2. sudah dibaptis
3. tidak terikat perkawinan
4. tidak terikat oleh ikatan suci pada suatu tarekat hidup
bakti atau masih menjadi anggota suatu serikat hidup
kerasulan.
5. tidak masuk tarekat karena paksaan, ketakutan besar
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62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.

69.

atau tertipu atau yang diterima oleh pemimpin dengan
cara yang sama
6. yang tidak menyembunyikan keanggotaannya dalam
salah satu tarekat hidup bakti atau suatu serikat hidup
kerasulan (Kan. 643 § 5)
7. selain itu, calon harus menyerahkan :
a. surat baptis
b. surat keterangan kesehatan
c. surat keterangan pastor paroki
d. Kartu Tanda Penduduk
Masa penerimaan Postulan dilakukan setiap retret tahunan.
Masa postulan merupakan masa perkenalan antara calon dan
ALMA PUTERI.
Bagi si calon, masa postulan merupakan suatu masa peralihan
bertahap dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang
baru. Mereka dapat menguji diri dalam panggilannya. Karena
itu, mereka harus masuk secara bertahap ke dalam hidup
ALMA PUTERI, karena cukup banyak orang yang
membutuhkan waktu untuk penyesuaian diri secara psikologis
dan rohani.
Bagi ALMA PUTERI, masa postulan adalah waktu untuk
melihat kemampuan si calon untuk cara hidup ini, melihat
kematangan pribadinya, termasuk kematangan afektif insani
dan rohaninya, sehingga mereka dapat dilengkapi dengan
keutamaan- keutamaan yang masih diperlukan.
Bagi Pimpinan, masa postulan juga merupakan waktu untuk
mengevaluasi panggilan si calon.
Calon itu harus diuji benar-benar.
Selama masa postulan, si calon hendaknya dibawa kepada
pertobatan yang mendalam, serta perjumpaan pribadi dengan
Yesus yang hidup, yang harus menjadi dasar seluruh
hidupnya di kemudian hari.
Selama masa postulan, para calon dapat menyempurnakan
keterampilan mereka dalam pergaulan dan hidup bersama
dengan anak yang berkebutuhan khusus sesuai tujuan
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ALMA PUTERI. Untuk itu, mereka dapat mengikuti kursus
yang dibutuhkan.
70. Para postulan hendaknya memberikan pernyataan tertulis
bahwa untuk segala pekerjaan yang dilakukannya selama
berada di ALMA PUTERI, mereka tidak menuntut balas jasa
apapun juga.
Novisiat (Kandidat)
71. Masa Novisiat dalam ALMA PUTERI disebut masa
kandidat dan para novis disebut kandidat.
72. Syarat-syarat untuk diterima dalam novisiat, adalah:
a. calon harus berusia genap 18 tahun
b. calon harus mengikuti tahap postulan minimal 1 tahun
c. memenuhi semua ketentuan hukum Gereja
d. diterima ke dalam novisiat oleh Pimpinan Umum
dengan persetujuan Dewannya.
e. Hidup di ALMA PUTERI sebagai rohaniwan di
dalam dunia mulai dengan novisiat yang dikhususkan
untuk pembinaan rohani. Dalam masa itu, para novis
diperkenalkan dengan tuntutan-tuntutan dasar hidup
rohani dalam kebersamaan dengan orang berkebutuhan
khusus. Mereka dibina ke dalam jalan-jalan hidup
rohani, diajar tentang arti dari kaul beserta semangat
dasar dan spiritualitas ALMA PUTERI. Mereka
mempelajari dan merenungkan Kitab Suci, diberi
pendidikan teologi, pastoral dasar, katekese, liturgi,
Evangelisasi, pastoral, dan praktik misi awam. Mereka
dibina masuk ke lorong-lorong hidup kebersamaan
dengan orang miskin dan berkebutuhan khusus, antara
lain dengan mempelajari Spiritualitas Pendiri.
f. Proses pembinaan bukanlah hanya soal memberikan
pelajaran, melainkan suatu proses pembentukan
pribadi. Tujuan pembinaan ini ialah menanamkan serta
membina sikap hidup rohani yang mendalam yang
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memungkinkannya selalu mencari Allah dengan
segenap hatinya di atas segala sesuatu.
g.

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.

Cinta dan kerinduan akan Allah dan kerajaan-Nya di
antara orang miskin dikobarkan dalam hatinya karena
merupakan dasar hidupnya dalam ALMA PUTERI
serta membantu penyelamatan dunia dari dalam. Aspek
penting lainnya dalam pembinaan ini adalah mengantar
para novis kepada penghayatan nilai-nilai Injili serta
menjadikan mereka penuh iman, penuh cinta kasih,
rendah hati, taat, bersemangat miskin, dan hidup
menurut 5 keutamaan Vinsensius dan 3 keutamaan
Pendiri (Kegembiraan, Kasih Pelayanan dan
Kerukunan). Semuanya itu merupakan suatu proses
yang harus terus berlangsung seumur hidup.
Pembimbing novis, ketua formasio haruslah anggota berkaul
kekal dan diangkat oleh Pimpinan Umum dengan persetujuan
dewannya. Pembimbing novis yang dibantu oleh timnya
hendaknya mendampingi para kandidat dalam penegasan
panggilannya.
Secara teratur pembimbing novis harus memberikan
laporannya kepada Pimpinan Umum serta dewannya.
Novisiat berlangsung 2 tahun.
Para novis yang tidak mampu dan tidak cocok tidak
diperkenankan melanjutkan novisiatnya.
Masa probasi tidak boleh melampaui 4 tahun.
Bila selesai masa novisiat, masih ada keraguan, novisiat bisa
diperpanjang oleh Pimpinan Umum selama 6 bulan.
Penerimaan untuk inkorporasi sementara dengan kaul privat
sementara dilakukan oleh Pemimpin Umum dengan
persetujuan dewannya setelah dibicarakan dengan
pembimbing novis.
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Tahap Keanggotaan Penuh
Pasal 4. Masa Inkorporasi Sementara
80. Masa inkorporasi sementara terdiri dari: Setelah lewat
waktu probasi awal, calon yang dinilai cakap hendaknya
menyambut tiga nasihat Injili yang dikuatkan dengan
ikatan suci atau meninggalkan ALMA PUTERI (KHK
Kanon 723 § 1).
81. Inkorporasi pertama ini, selama 6 tahun. Pada umumnya
dianggap perlu untuk menyediakan inkorporasi sementara
berlangsung selama 6 (enam) sampai 9 (sembilan) tahun
sebelum seorang anggota ALMA PUTERI diperkenankan
menyatakan penyerahan untuk seumur hidup yang tetap.
82. Inkorporasi sementara dilakukan dengan kaul untuk
jangka waktu satu tahun, diperbaharui setiap tahun selama
enam tahun.
83. Pembaharuan kaul dilakukan dalam perayaan ekaristi.
84. Anggota inkorporasi sementara wajib memperbaharui
kaulnya kepada Allah dan menyerahkan bukti secara
tertulis kepada ALMA PUTERI.
85. Ikrar kaul sementara dalam
ALMA PUTERI
mengakibatkan mereka diterima sebagai anggota ALMA
PUTERI sehingga mewajibkan diri melaksanakan nasihatnasihat Injil yakni: Ketaatan, Kemiskinan, Kemurnian
sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh
hukum Gereja dan ketentuan dalam ALMA PUTERI.
Pasal 5. Pembinaan lanjutan di masa inkorporasi
sementara
86.

Setelah diterima ikatan-ikatan suci secara privat untuk
pertama kalinya, pembinaan harus dilanjutkan tak
kunjung henti (KHK Kanon 724 § 1). Para anggota
hendaknya diberi pengajaran yang seimbang dalam hal22

87.

88.

89.

hal ilahi maupun manusiawi; namun para Pemimpin
ALMA PUTERI hendaknya memperhatikan sungguhsungguh pembinaan rohani yang terus menerus dari para
anggotanya (KHK Kanon 724 § 2).
Selama masa ini anggota secara pribadi dituntun dan
dibimbing dalam perkembangannya oleh pembimbing
yang khusus ditunjuk untuk maksud itu. Jangka waktu
yang cukup lama dari inkorporasi sementara ditempuh di
salah satu pusat pembentukan. Di sini dititikberatkan
ketenangan hati dan memperdalam hidup rohani,
pembentukan asketis, teologis dan pastoral secara sadar
dan pembentukan apostolis yang bermanfaat untuk
kerasulan.
Bagian lain dari masa pembentukan dipergunakan untuk
memperoleh pengalaman-pengalaman dalam ikut
tanggung jawab dalam salah satu atau beberapa macam
misi awam, pekerjaan kerasulan dan pelayanan orang
miskin, berkebutuhan khusus atau terlantar di dalam
kebersamaan dengan mereka.
Sesudah waktu inkorporasi sementara itu lewat, anggota
yang cakap hendaknya diterima ke dalam inkorporasi
kekal atau definitif (KHK Kanon 723 § 3)

Pasal 6. Masa Inkorporasi Kekal
90. Apabila tercapai persetujuan antara seorang anggota
dengan pemimpinnya, bahwa telah tiba saatnya untuk
ikatan definitif di ALMA PUTERI, pemimpin dengan
dewannya setelah mengadakan penelitian dan perundingan
seperlunya, mengambil keputusan. Jika oleh pemimpin
dengan Dewan ALMA PUTERI diambil keputusan bahwa
anggota ALMA PUTERI diterima untuk penyerahan
kekal, anggota ini mengikatkan diri seumur hidup di dalam
ALMA PUTERI.
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91. Ikatan ini ditulis dan ditandatangani sendiri oleh anggota
yang bersangkutan dan selanjutnya ditandatangani
pemimpin ALMA PUTERI atau wakilnya serta sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi. Naskah asli disimpan
dalam arsip ALMA PUTERI.
92. Ikatan dan naskahnya diperbaharui tiap tahun secara resmi
di dalam retret tahunan atau waktu yang ditentukan oleh
Pimpinan.
93. Barangsiapa memperoleh keanggotaan ALMA PUTERI
dengan penyerahan total ini dan tiap tahun
memperbaharuinya, ia telah diterima oleh tubuh ALMA
PUTERI untuk seumur hidupnya.
94. Kesejahteraannya, juga dalam hal penyakit apapun, lanjut
usia menjadi tanggungjawab ALMA PUTERI.
95. Calon anggota inkorporasi definitif wajib mempersiapkan
diri dengan retret atau kursus kaul kekal minimum 30 hari.
96. Anggota dari ALMA PUTERI yang sudah 12 tahun atau
lebih dalam inkorporasi definitif dapat diberi kesempatan
untuk menyerahkan diri lebih paripurna kepada Yesus
dengan kaul prive misioner solidaritas paripurna dalam
ALMA PUTERI, tetapi untuk itu memerlukan persetujuan
dari superior general dan pembina rohani. Dalam hal ini
anggota harus bebas sama sekali dan tidak diharuskan
untuk semua anggota.
Pasal 7. Penyelesaian Keanggotaan
97. Setelah lewat masa inkorporasi sementara, anggota dapat
meninggalkan ALMA PUTERI atau atas alasan yang
wajar oleh Pemimpin tinggi, sesudah mendengarkan
dewannya, dapat ditolak untuk memperbarui ikatan-ikatan
suci (KHK Kan. 726 §1).
98. Meskipun anggota ALMA PUTERI menyerahkan diri dan
diterima untuk seumur hidup, namun dapat terjadi karena
sebab-sebab yang serius ikatannya terpaksa dihentikan.
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Inisiatifnya dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan
atau oleh Pimpinan ALMA PUTERI.
99. Apabila seorang anggota berpendapat bahwa ia harus
menghentikan ikatannya maka setelah pemikiran yang
masak dan doa yang secukupnya, dengan retret pribadi
serta pembahasan dengan Bapa pembimbing dan pembina
rohani, ia akan mempermaklumkannya secara tertulis
kepada Pimpinan ALMA PUTERI dengan menyebut
sebab-sebabnya. Pemimpin lalu mengadakan penyelidikan
dan selama penyelidikan itu masih berlangsung anggota
harus menjaga rahasia seutuh-utuhnya dan terus
menunaikan kewajibannya seperti biasa.
100. Di lain pihak dapat timbul alasan-alasan yang kuat, yang
memaksa pemimpin
ALMA PUTERI menghentikan
keanggotaan seorang anggota ALMA PUTERI menurut
Kanon 694 dan 695. Yang terhitung sebagai alasan-alasan
yang kuat ialah:
a. Ketidaktaatan yang kuat.
b. Pengabdian yang kurang atau tidak serius dalam
semangat ALMA PUTERI yang mengakibatkan
ALMA PUTERI nyata-nyata dirugikan.
c. Pelanggaran yang berat dalam kesanggupan akan
kemurnian, kemiskinan dan ketaatan.
d. Penyalahgunaan seksual.
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BAB VI
NASIHAT INJIL
SEBAGAI BENTUK HIDUP
101. Dengan sukarela dan bersatu padu dalam menjawab
panggilan yang sama, anggota ALMA PUTERI
bertanggung jawab dalam menghidupi dan menyuburkan
panggilan tersebut. Visi persatuan yang dalam ini dan
tugas ALMA PUTERI dalam keseluruhannya, membawa
serta beraneka ragam hubungan yaitu: hubungan dengan
Pimpinan, hubungan antar anggota, hubungan dengan
semua yang mengambil bagian dalam ALMA PUTERI
dan karyanya.
102. Corak khusus yang mewarnai hubungan ini ialah: kerja
sama penuh kasih, dalam bertanggung jawab, dalam
sikap terbuka dan dalam kesediaan melayani sesama
(disponibilitas) yang dilakukan sesuai dengan nasihat
Injil. ALMA PUTERI membaktikan diri sepenuhnya
pada Kristus dan pelayanan orang miskin melalui nasihat
Yesus sendiri yaitu nasihat Injil: ketaatan, kemiskinan
dan kemurnian
Pasal 1. Kemurnian Dan Hidup Wadat
103. Anggota ALMA PUTERI menyambut hidup wadat di
dunia sebagai penyerahan total kepada Kristus. Baginya
penyerahan ini adalah tindakan cinta kasih sebagai
pilihan bebas pribadi, dan bukti penyerahan total kepada
kerasulan dan kepada Kerajaan Allah. Hidup dan situasi
hidup mereka diatur sedemikian rupa sehingga
penyerahan kepada Yesus dalam cinta kasih pribadi yang
utuh, untuk dapat berkembang sepenuhnya dan dihayati
dengan teliti.
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104. Oleh kemurnian dan hidup selibater demi Kerajaan
Allah, mereka ikut ambil bagian dalam misteri
kemurnian Kristus yang begitu mencintai umat manusia
sehingga menyerahkan diri-Nya bagi keselamatan
mereka.
Pasal 2. Kemiskinan Dan Pemakaian Barang
105. Dengan mengikuti Yesus Kristus dan bersama dengan
Gereja mereka mengambil bagian dalam misteri
kemiskinan Penyelamat kita yang menerima segalanya
dari Bapa dan mengembalikannya kepada-Nya, sumber
segala kebaikan sebagai persembahan.
106. Dalam hidup ALMA PUTERI, segala sesuatu yang
dimiliki, diabdikan kepada Kerajaan Allah. Untuk itu,
setiap anggota harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Memupuk sikap hormat terhadap barang-barang dan
pemakaiannya secara bertanggung jawab.
b. Menyerahkan kepada ALMA PUTERI segala sesuatu
yang diterimanya, termasuk jasa kerja, menurut
peraturan dan penggunaan yang ditetapkan oleh
Pimpinan ALMA PUTERI.
c. Sesuai dengan situasi masing-masing, menjunjung
tinggi tanggung jawab dan pemeliharaan milik
bersama untuk membantu mendapatkan barang-barang
yang dibutuhkan untuk kerasulan dengan menghindari
milik yang berlebihan dan mewah dengan hidup
sederhana sesuai dengan situasi sosial setempat.
d. Berusaha dalam hidup pribadinya membebaskan diri
dari kekhawatiran-kekhawatiran dan kelekatankelekatan pada milik serta menerima dengan riang
gembira segala sesuatu yang berhubungan dengan
situasi hidup di kalangan rakyat miskin.
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Pasal 3. Ketaatan
107. Dengan menyerahkan kehendak mereka kepada Allah, di
dalam dan bersama Gereja mereka mengambil bagian
dalam misteri ketaatan Kristus yang datang ke dunia
bukan untuk melakukan kehendak-Nya sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus-Nya.
108. ALMA PUTERI sebagai serikat hidup bakti
membutuhkan
Pimpinan
sebagai
perwujudan
kewibawaan. Kewibawaan itu mewakili Kristus kepadaNya anggota ALMA PUTERI menyerahkan diri secara
total. Kewibawaan ini berada di tangan Pimpinan ALMA
PUTERI kepada siapa anggota ALMA PUTERI
menunjukkan dan menyanggupkan ketaatannya. Dalam
melaksanakan tugasnya ia didampingi oleh Dewan
ALMA PUTERI terdiri dari tiga orang yang dipilih dari
dan oleh anggota ALMA PUTERI.
109. Adalah tugas khusus dari Pimpinan untuk:
a. Menjadi pelayan dalam memelihara persatuan dan
kesatuan di pelbagai tingkatan atau lapisan dalam
mewujudkan kebersamaan hidup dan karya dalam
Kerajaan Allah.
b. Menentukan tugas dan pekerjaan, dalam perpaduan
antara kewajiban Pimpinan dan kemungkinankemungkinan yang terdapat dalam anggota. Karena
itu tiap anggota bebas untuk mengeluarkan pendapat
dan mengutarakan pandangannya kepada Pimpinan.
110. Mereka yang memegang Pimpinan terbuka untuk itu,
mengakui kompetensi dan situasi yang ada pada anggota
sehingga dialog antara anggota dan Pimpinan ALMA
PUTERI tentang bagaimana menghayati garis-garis
pokok hidup yang umum yang tertulis dalam anggaran
dasar ini, terwujud dalam hidupnya sendiri baik secara
perseorangan maupun dalam persekutuan. Untuk ini tiap
anggota dapat berhubungan dengan Pimpinan, tetapi juga
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sanggup menerima keputusan yang diambil oleh
Pimpinan, untuk mengembangkan ketaatan dan kesetiaan
Injili.
111. Sebaiknya sedikitnya setahun sekali ada hubungan
perorangan antara anggota dan Pimpinan yang
bertanggung jawab.
112. Hidup bersama dan bekerja sama sebagai orang Kristen
dalam kedewasaan religius merupakan keinginan setiap
anggota yang sedapat mungkin dijalankan dalam
perundingan terbuka. Setelah berwawancara maka
Pimpinan mengambil keputusan dan keputusan ini
diterima dengan bebas oleh anggota yang bersangkutan.
Penerimaan keputusan ini berdasarkan keyakinan bahwa
pemegang Pimpinan dalam mengambil keputusan yang
penting dalam hal yang konkrit dapat dianggap sebagai
menyuarakan kehendak Tuhan, dan juga didasarkan
keinginan anggota untuk mewujudkan kepenuhan Kristus
dalam kesempurnaan yang sesempurna mungkin.
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BAB VII
KOMUNITAS SEBAGAI KEBERSAMAAN
HIDUP DALAM ALMA PUTERI
113. Arti kata dari “Komunitas ALMA PUTERI” yang
dipakai di sini sebagai sebuah kelompok regional dari
ALMA PUTERI di sebuah Keuskupan yang mengikuti
latihan spiritual bersama dan yang mempunyai seorang
pemimpin yang bertanggung jawab kepada Keuskupan
dan pimpinan resmi dari ALMA PUTERI.
114. Arti kata dari “Komunitas Berkebutuhan Khusus” yang
dimaksudkan di sini adalah kelompok orang dengan
kebutuhan khusus yang meninggalkan lingkungan
mereka sendiri dan hidup bersama dengan orang
berkebutuhan khusus lain di bawah atap yang sama dan
bekerja bersama berdasar visi baru mengenai nilai
kemanusiaan dan antar hubungan mereka dan hubungan
mereka dengan Tuhan. (Berdasar: Jean VANIER
“Community and growth” 2007)
Pasal 1. Hubungan Antar Anggota
115. Berdasarkan tugasnya, anggota-anggota biasanya hidup
bersama juga dengan mereka yang mengambil bagian
dalam ALMA PUTERI dalam persekutuan terbuka yang
bersifat mengabdi dan merasul. Hubungan antara anggota
ini ditandai dengan hormat menghormati, saling
mempercayai, dan saling memperhatikan hal-hal yang
dapat memajukan cinta kasih dan persatuan.
116. Tiap anggota harus berusaha sedemikian rupa sehingga
suasana dalam komunitas-komunitas awam yang kecil
dan dalam ALMA PUTERI merupakan bantuan dalam
menghayati cinta kasih dan damai dalam Kristus,
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pertama-tama dengan menggunakan lingkungannya
sendiri untuk pertobatan dunia.
117. Barangsiapa tidak hidup dalam komunitas-komunitas
awam yang kecil dengan orang miskin dan berkebutuhan
khusus, ia berusaha mengadakan hubungan erat dengan
Pimpinan dan anggota lain dengan cara dan semangat
yang sama. Demi persatuan dan cinta kasih tiap anggota
berusaha untuk tidak mengajukan kritik, keluhan-keluhan
dan kebimbangan yang dapat merugikan semangat. Tiap
anggota hendaknya berhati-hati untuk secara terbuka
mengajukan pertanyaan yang bersifat menyerang, jika ini
menyebabkan bahaya untuk adanya kekeruhan dan
pertentangan.
118. Jika ada pertentangan antara anggota ALMA PUTERI,
hendaknya segala usaha dilakukan untuk menjernihkan
situasi dengan memberikan pengertian-pengertian
secukupnya kepada anggota-anggota yang bersangkutan
tanpa menyangkut anggota-anggota lainnya. Kesukarankesukaran yang serius harus diserahkan kepada Pimpinan
yang bersangkutan untuk dipecahkannya.
Pasal 2. Hubungan Dalam Kelompok Regional ALMA
PUTERI
119. Hubungan dengan rekoleksi bulanan dengan memberi
laporan kegiatan kerasulan, ikut serta secara aktif dalam
konferensi dan sharing hidup rohani, ofisi, adorasi
bersama pada Sakramen Maha Kudus, perayaan
kekeluargaan dan perkenalan dengan anggota baru.
120. Retret tahunan antar regio melalui refleksi, pendalaman
hidup rohani dan peningkatan tahap- tahap hidup rohani
keanggotaan ALMA PUTERI.
121. Pertemuan-pertemuan untuk perkembangan pekerjaan
ALMA PUTERI.
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122. Pembinaan lanjutan untuk anggota melalui retret
Vinsensian, kursus pengolahan hidup rohani.
Pasal 3. Pembina Rohani
123. Semua anggota hendaknya berusaha mengadakan
hubungan dengan pembina rohani yang disetujui
Pimpinan ALMA PUTERI, memberi laporan secara
teratur tentang keadaan rohaninya dan untuk menerima
konseling, nasihat-nasihat dan bimbingan dengan
kesediaan untuk sungguh-sungguh menurutinya.
124. Pembina rohani berkewajiban memelihara hubungan ini
dengan hormat, ketekunan, kesediaan, membicarakan
dengan terus terang mengenai apa yang dianggap patut
atau tidak, dalam kehidupan anggota yang bersangkutan
dan memberi nasihat dan bantuan. Sedapat mungkin
pembicaraan ini harus dipandang oleh kedua belah pihak
sebagai rahasia.
125. Semua pembina rohani, jika mereka bukan imam, jangan
dengan jalan bagaimanapun, mendesak anggota tentang
soal-soal yang berhubungan dengan hal yang menjadi
bidang Bapa pengakuan dosa. Namun jika seorang
anggota yang dengan kebebasannya sendiri mengingini
pembicaraan tentang satu soal, hendaknya disambut
dengan kepercayaan yang seimbang.
126. Anggota hendaknya dipersilahkan membicarakan soalsoal pribadi tentang dosa dan rasa dosa dalam
pengakuan. Dalam memilih Bapa pengakuan harus ada
kebebasan yang mutlak.
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Pasal 4. Kebersamaan Hidup Dalam Keluarga ALMA
PUTERI.
127. Semangat kebersamaan dikembangkan antara semua
anggota termasuk di dalam komunitas ALMA PUTERI
dengan yang miskin, berkebutuhan khusus, terlantar dan
dengan Komunitas Basis Gerejani.
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BAB VIII
PERATURAN HIDUP ROHANI
128. Dalam komposisi hidup sehari-hari, baik perseorangan
maupun persekutuan, para anggota menyerahkan
keinginannya untuk hidup sebagai seorang Kristen yang
konsekuen dalam sikap mengutamakan kurban dan
pengabdian, dan bersuka cita dalam pengharapan.
129. Mereka berpangkal pada 5 (lima) nilai-nilai pokok yang
harus mendapat perhatian khusus, yaitu:
1. Renungan Harian.
2. Bacaan Kitab Suci Harian
3. Mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi dan doa
resmi Gereja.
4. Pemeriksaan batin dan pembentukan kepribadian.
5. Memperkembangkan persekutuan hidup kristiani yang
mendalam dan mewujudkan kerja sama dengan
mengadakan musyawarah teratur.
Pasal 1. Renungan Harian
130. Meditasi tiap hari merupakan dasar hidup rohani.
131. Renungan harian ini adalah perjumpaan dengan Kristus
untuk memperdalam pemahaman mengenai perutusan
yang diberikan kepada mereka dengan gembira.
132. Oleh meditasi ini tugas harian diselaraskan dengan
kehendak Tuhan secara teratur.
Pasal 2. Bacaan Kitab Suci Harian
133. Doa batin dan meditasi didasarkan atas bacaan Kitab
Suci, khususnya Perjanjian Baru, yang diintegrasikan
dalam renungan pagi.
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134. Penghayatan dan pendalaman Kitab Suci ditanam dalam
komunitas ALMA PUTERI oleh sharing yang diadakan
secara berkala.
Pasal 3. Ekaristi dan Ofisi
135. Ekaristi sumber dan puncak kehidupan Gereja
merupakan pusat kehidupan ALMA PUTERI dan
santapan bagi perutusan (KHK Kanon 719 § 2).
a. Perayaan Ekaristi merupakan pusat hidup para
anggota yang sedapat mungkin dirayakan setiap hari.
b. Cara doa dan pengorbanan diri seturut Maria, yang
dimotivasi oleh hidup intim dengan Misteri Kristus
tampak dalam lingkaran tahun liturgi Gereja dan doa
Rosario.
c. Hidup
dalam persekutuan ALMA PUTERI
merangkum waktu-waktu tertentu untuk doa bersama
yang disemangati dan diinspirasi oleh doa resmi
Gereja, dan adorasi Sakramen Maha Kudus dalam Jam
Kudus.
4. Pemeriksaan Batin Dan Pembentukan Kepribadian
136. Hidup dalam penyerahan total, menyediakan diri
sepenuhnya untuk menjalankan tugas dalam Kerajaan
Allah, menuntut pemeriksaan batin dan pembentukan diri
yang terus menerus yang diwujudkan dalam:
a. Pembentukan
diri pribadi secara sistematis
berdasarkan psikologi modern.
b. Penelitian diri terus menerus dalam pemeriksaan batin
diri sendiri.
c. Sikap kesederhanaan, kerendahan hati dan kasih
dalam pelayanan orang miskin menurut petunjukpetunjuk Santo Vinsensius.
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d.

e.

f.

g.
h.

i.
j.
k.
l.

Kesediaan bekerja sama dengan mereka yang berasal
dari aneka lingkungan dan berlainan karakter,
terutama kesediaan hidup di lingkungan rakyat jelata
dan orang miskin.
Daya usaha untuk menerima dan menyambut dengan
terbuka dan rasa hormat adat istiadat serta cara
berpikir orang lain.
Keinginan untuk mencapai keseimbangan dalam
persahabatan, hubungan keluarga dan hubunganhubungan pribadi lain.
Mengusahakan dan menghargai keheningan dan
keadaan hening.
Memelihara kesopanan serta kehalusan bentuk dan isi
setiap wawancara maupun komunikasi dengan
sesama.
Menjaga diri untuk tidak membanggakan hasil kerja,
sukses dan karier.
Menjaga diri terhadap suasana hati dan menguasai
rasa tersinggung.
Kesederhanaan dan kemiskinan yang penuh dalam hal
berpakaian, pemeliharaan jasmaniah dan perumahan.
Pemeliharaan makan, hiburan dan kesehatan pada
umumnya yang seimbang.

Pasal 5. Memperkembangkan persekutuan hidup kristiani
yang mendalam dan mewujudkan kerja sama
dengan mengadakan musyawarah teratur
137. Penentuan untuk hidup dalam keheningan dan
pembaharuan rohani merupakan inti kehidupan ALMA
PUTERI.
138. Pertemuan perkembangan spiritual ini secara mutlak
diadakan sekali sebulan dalam suatu rekoleksi.
139. Pembaharuan rohani dalam bentuk retret tahunan dengan
pertemuan antar anggota dalam waktu yang agak panjang
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terjalin secara harmonis dalam kehidupan ALMA
PUTERI.
Pasal 6. Beberapa Prinsip Pedoman Hidup Dalam ALMA
PUTERI
140. ALMA PUTERI dalam pengabdian kepada Gereja
Kristus di dunia dewasa ini membawa serta gaya hidup
yang ditandai oleh segi-segi berikut:
a. Penyerahan diri yang total sebagai awam kepada
Kristus dan Gereja-Nya untuk umat manusia yang
miskin dan menderita.
b. Kedewasaan religius untuk mewujudkan kepenuhan
Kristus dalam kemanusiaan yang sesempurna
mungkin.
c. Dasar hidup rohani yang berbentuk jamak.
d. Hidup dalam komunitas dengan yang miskin,
berkebutuhan khusus dan terlantar yang bebas dan
aktif tanpa beban-beban tambahan yang tidak perlu.
e. Ketaatan dalam dinas Gereja dengan otonom yang
intern.
f. Hidup seorang misionaris awam dalam ALMA
PUTERI merupakan dialog cinta kasih dengan
sesedikit mungkin diwajibkan dan sebanyak mungkin
dianjurkan. Hidup misionaris awam di ALMA
PUTERI berdasarkan nasihat-nasihat Injil.
g. Hidup yang bersifat musyawarah dan gotong royong.
h. Kewibawaan yang mengabdi dan membimbing.
i. Pembaharuan hidup rohani yang terus menerus
dengan penyesuaian yang aktif dan spontan.
j. Fungsionalitas, yaitu hidup rohani dan hidup
kerasulan yang berarti dalam situasi dunia dewasa ini,
untuk pengudusan dunia khususnya dari dalam.

37

BAB IX
FORMASIO
Pasal 1. Tugas formasio
141. Pemimpin umum hendaknya merasa bertanggung jawab dan
mempunyai perhatian yang istimewa terhadap pembinaan
dan komunikasi berkala dengan para formator.
142. Para formator bertugas untuk mendampingi para calon
anggota dan anggota yang oleh Roh Kudus menghayati
segala ketentuan dan aturan praktek hidup para anggota
ALMA PUTERI.
143. Para formator memupuk rasa hormat pada masingmasing anggota dan calon anggota yang dibina, dan
dengan sekuat tenaga mengusahakan agar mereka
tumbuh dan berkembang di dalam panggilan sebagai
misionaris awam dan kepribadiannya, sesuai dengan cara
hidup dalam ALMA PUTERI.
144. Para formator hendaknya cakap dalam hal pembinaan dan
pendampingan serta memahami pokok-pokok dalam
formasio sehingga diharapkan akan mampu
memberikan bantuan dan bimbingan dalam terang Roh
Kudus.
145. Para formator hendaknya diberi kesempatan untuk
meningkatkan kemampuan mereka secara intensif dan
berkala dengan kursus, pelatihan atau studi khusus yang
berhubungan dengan pembinaan dan bimbingan spiritual.
146. Para formator secara kreatif mencari dan menciptakan
cara-cara pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan
masing-masing tahap formasio.
147. Para formator menciptakan keakraban dengan mereka
yang dibina, tanpa kehilangan wibawa, sehingga dapat
juga menyampaikan tuntutan-tuntutan dalam suasana tegas
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sambil memberi dorongan dan semangat dalam menekuni
panggilan hidup bhakti.
148. Para formator memberi inspirasi dan teladan hidup yang
baik, mudah dipercaya oleh mereka yang sedang
dalam pembinaan.
Pasal 2. Moderator formasio
149. Hendaknya ditunjuk seorang moderator formasio dalam
periode
waktu
yang
memungkinkan
untuk
menyelenggarakan program formasio yang setiap kali
dapat diperbaharui sesuai dengan keadaan.
150. Moderator formasio adalah seorang pendoa, penjiwa dari
pembinaan serta cakap dalam hal pengelolaan formasio.
151. Moderator formasio mempersiapkan para formator yang
cukup dan cakap yang kiranya layak dipersiapkan untuk
tugas-tugas pembinaan.
152. Moderator formasio merencanakan dan membuat secara
teratur program formasio dan laporannya, serta
minta persetujuan kepada Pemimpin umum.
153. Moderator formasio ini hendaknya bekerjasama dengan
Pemimpin umum dan mengkoordinir secara teratur
program formasio dengan para formator dan semua
pihak yang terlibat dalam program formasio.
154. Moderator formasio bertugas memberikan nasihat kepada
para formator mengenai hal-hal pembinaan pada
umumnya, mengawasi dan mengkoordinasikan rencanarencana pembinaan serta mengusahakan agar pembinaan
lanjut setelah kaul kekal diperhatikan.
Pasal 3. Formasio Dasar
155. Formasio dasar dimaksudkan untuk para calon
ALMA PUTERI dalam masa Postulan yang dilakukan
secara intensif dan efektif.
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156. Formasio dasar ini ditekankan pada tahap-tahap awal
proses internalisasi yang beralih dari cara hidup, cara
pandang dan mentalitas lama kepada yang baru
(internalisasi habitus).
157. Formasio dasar ini dilengkapi dengan rekoleksi
khusus, latihan-latihan rohani khusus selama masa
probasi awal.
158. Formasio dasar ini mengacu pada pokok-pokok yakni :
Pengenalan jati diri (Who Am I), Dasar-dasar hidup Bhakti
dalam Gereja Katolik, Dasar-dasar Spiritualitas ALMA
PUTERI: Gaya hidup, kekhasan, dan keutamaankeutamaan, Pengenalan Hidup doa ALMA PUTERI
serta pengenalan cara hidup komunitas.
Pasal 4. Formasio Komuniter dan Dialogal
159. Formasio komuniter dan dialogal dimaksudkan untuk para
calon ALMA PUTERI dalam masa novis yang dilakukan
secara intensif dan efektif selama dua tahun.
160. Formasio ini merupakan kelanjutan dari formasio dasar,
dengan penekanan pada cara hidup komunitas
(komuniter), dialog-dialog (dialogal) antara diri sendiri
dalam hidup rohani dengan Tuhan (dimensi vertikal),
serta dialog pribadi atau umum dengan rekan dalam
komunitas, dengan para formator untuk membentuk
karakter dan kepribadian rohani sesuai spiritualitas
ALMA PUTERI.
161. Formasio komuniter dan dialogal ini diperkaya dengan
proses
pengembangan
motivasi
rohani
dan
pembentukan karakter rohani dan sosial sesuai metode
pembentukan karakter yang modern sebagai persiapan untuk
menginkardinasikan diri kepada Tuhan dalam ALMA
PUTERI.
162. Formasio komuniter dan dialogal ini dilengkapi dengan
latihan-latihan rohani yang mendalam, live in komunitas,
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live in masyarakat untuk mengembangkan pembentukan
karakter sesuai dengan gaya hidup ALMA PUTERI.
163. Pokok-pokok dan acuan formasio para novis terdiri dari :
➢ pengembangan motivasi dan komitmen jati diri
(Who Am I).
➢ discernment dasar.
➢ Statuta ALMA PUTERI.
➢ orientasi karya nyata di dalam dunia orang miskin,
berkebutuhan khusus dan terlantar.
➢ pengembangan kepribadian berdasarkan spiritualitas
ALMA PUTERI (Gaya hidup, kekhasan, dan
keutamaan-keutamaan Vinsensian ALMA PUTERI).
➢ pengembangan kepemimpinan baik dalam hidup doa
dan liturgi maupun dalam memimpin komunitas
kaum beriman dalam lingkungan orang miskin,
berkebutuhan khusus dan terlantar.
➢ pembentukan karakter berdasarkan kebersamaan
dengan sesama anggota dan komunitas khususnya
yang berkebutuhan khusus.
Pasal 5. Formasio misioner
164. Formasio misioner dimaksudkan untuk para anggota
ALMA PUTERI yang sudah menginkardinasikan diri
kepada Tuhan dan menjadi anggota tetap dalam ALMA
PUTERI dalam jangka waktu minimal enam tahun.
165. Tahap formasio ini menekankan aktualisasi kepribadian,
sumber daya dan semangat misioner sesuai gaya hidup
ALMA PUTERI untuk merasul sebagai terang dan
garam di tengah masyarakat miskin, berkebutuhan
khusus dan terlantar.
166. Pokok dan acuan dalam formasio misioner ini
meliputi:
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➢ perwujudan tugas-tugas misi awam dalam
pemahaman yang mendalam akan gaya hidup dan
keutamaan ALMA PUTERI
➢ manajemen misi awam
➢ kematangan hidup rohani sebagai misionaris awam
➢ kompetensi pastoral-sosial dalam hubungannya
dengan hidup di tengah masyarakat dan
➢ kerasulan untuk orang miskin, berkebutuhan
khusus, terlantar dan orang lanjut usia.
167. Pada tahap formasio ini, anggota sebagai remah-remah
yang jatuh dari meja tuan-Nya membentuk diri secara
bertahap dan sistematis untuk melepaskan semua
privilese, mengorbankan kedudukan dan habitus lama
untuk menjadikan diri sebagai habitus baru dalam
ALMA PUTERI yakni habitus misioner.
168. Hendaknya para anggota dalam tahap formasio ini belajar
semua hal yang berhubungan dengan teknik-teknik
pastoral dan
pengembangan
sosial
karitatif,
psikososial, manajemen serta bidang-bidang yang
sesuai untuk melengkapi kepribadian dan tugas sebagai
misionaris serta sifat-sifat kedewasaan rohani yang
sudah dibentuk dalam formasio sebelumnya untuk
mendukung karya misioner ALMA PUTERI di tengah
dunia.
169. Pimpinan umum hendaknya berusaha sungguh-sungguh
untuk mengusahakan pengembangan formasio misioner
kepada anggota terutama pengayaan mendalam akan
hidup rohani dan tambahan-tambahan lain untuk
membentuk habitus misioner.
Pasal 6. Pendidikan dan Penyaluran Keterampilan
170. Formasio misioner dapat dilengkapi dengan pendidikan dan
pembinaan tambahan para anggota di dalam bidang
spiritualitas, pengetahuan teknik komputer, baik melalui
42

171.

172.

173.

174.

175.

pendidikan formal atau non formal untuk melengkapi
kompetensi misioner para anggota.
Pendidikan formal bagi para anggota disesuaikan dengan
kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam karya-karya kerasulan
ALMA PUTERI.
Setiap anggota dapat diberi kesempatan untuk
mengembangkan bakat, minat, keterampilan dan pengembangan
kompetensi melalui tugas-tugas perutusan yang diberikan untuk
kepentingan dan kemajuan karya.
Setiap pembentukan apapun yang diterima oleh anggota ALMA
PUTERI hendaknya juga merupakan bentuk pembinaan untuk
pengikut misi awam.
Setiap anggota hendaknya mengembangkan keterampilan
untuk hidup bersama dalam komunitas dengan kaum miskin,
berkebutuhan khusus dan terlantar untuk memajukan
komunitas itu.
Hendaknya setiap anggota menyadari bahwa dengan ikut
berkembang dalam kebersamaan suatu kelompok
maka pribadinya pun akan juga ikut berkembang.
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BAB X
KARYA ALMA PUTERI
Pasal 1. Karya utama
176. Karya utama ALMA PUTERI ialah misi awam yang juga
disebut ”kegiatan misioner awam”.
Ini berarti
pelaksanaan tugas-tugas misi umat yang dapat dilakukan
oleh orang awam, seperti mengunjungi orang-orang
beriman, terutama orang sakit, mengajarkan iman kepada
anak-anak dalam minggu gembira, evangelisasi kaum
muda dalam kelompok kecil evangelisasi, melatih orang
dewasa dalam dan untuk Kelompok Basis Gerejani (KBG)
dan membangun keluarga-keluarga dalam paroki sebagai
”Ecclesiola” Gereja kecil, Gereja keluarga. Semua
aktifitas ini sebagai pelengkap atau persiapan untuk misi
umat, atau sebagai tambahan di wilayah-wilayah atau
paroki di mana misi umat tidak dapat diadakan.
177. Hidup karya dijalankan dengan pembaktian penuh pada
cinta kasih melalui pelayanan kepada Gereja dan
masyarakat baik pelayanan rohani maupun jasmani
terutama bagi kaum miskin, berkebutuhan khusus dan
terlantar. Kapan dan di mana misi umat diadakan, jika
mungkin, ALMA PUTERI akan ikut serta di dalamnya.
178. Hi dup kar ya A LMA P UTER I berp e gan g pada
s em angat unt uk menanamkan semangat cinta kasih di
tengah lingkungan, kebudayaan orang miskin,
berkebutuhan khusus di masyarakat setempat dengan
memberikan kesaksian mengenai keadilan serta cinta kasih
yang merangkul semua orang tanpa diskriminasi.
179. Hendaknya hidup karya dijalankan dengan mengacu pada
garis-garis dasar kerasulan dalam ALMA.
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180. Mereka yang dievangelisasi dalam hidup karya ALMA
PUTERI adalah :
a. Mereka baik pribadi maupun keluarga yang
menderita karena disabilitas dan sebagai akibatnya
kehilangan perlakuan hak asasi dalam aspek-aspek
kehidupan masyarakat.
b. Mereka baik pribadi maupun keluarga yang sungguh
miskin dan karenanya tidak mampu memenuhi
kebutuhan kehidupannya secara layak.
c. Mereka baik pribadi, keluarga atau kelompok yang
terlantar secara jasmani atau rohani karena tidak
diperhatikan atau tidak diperlakukan sebagaimana
mestinya.
d. Umat di desa-desa terpencil yang tidak
memperoleh pelayanan rohani karena kurangnya
tenaga pastoral atau sebagai akibat dari tidak adanya
fasilitas dan infrastruktur yang layak dan memadai.
Pasal 2. Karya Pastoral dan Misi Awam
181. Karya Pastoral di dalam Keuskupan melalui misi awam
adalah menjangkau yang tak terjangkau yakni umat yang
terpencil dan yang terlantar secara rohani baik di paroki
maupun stasi.
182. Pengembangan dan pelaksanaan reks a pastoral
didasarkan pada teknik dan metode pekerjaan pastoral
modern, kreatifitas dan inovasi pastoral sesuai
perkembangan Gereja Katolik.
183. Pendekatan pastoral melalui misi awam dalam ALMA
PUTERI dibagi dalam tiga kategori yakni misi harian,
misi komunitas dan misi akhir pekan.
184. Anggota ALMA PUTERI menjalankan misi pastoral
dalam rangka membangun komunitas-komunitas basis
Gerejani untuk perkembangan iman orang dewasa serta
pendampingan kaum muda, kaum remaja dan usia dini
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dalam rangka m e m b e n t u k d a s a r i m a n s e j a k d i n i
dalam semangat Kristus dan Gereja untuk
penyelamatan jiwa-jiwa.
Pasal 3. Karya Sosial
185. Karya dan usaha-usaha sosial yang dilakukan dalam
rangka mencari, membina dan merawat mereka yang
berkebutuhan khusus, miskin dan terlantar untuk hidup
Iebih layak dan bersemangat juga merupakan karya
utama ALMA PUTERI.
186. Usaha-usaha
sosial dilakukan untuk mendukung
gerakan ALMA PUTERI dalam hidup bersama
dengan anak dan orang berkebutuhan khusus: serumah, se-kamar, se-meja makan, sehati dan sejiwa.
187. Para anggota membentuk kelompok untuk orang
berkebutuhan khusus dan paguyuban cinta kasih
untuk memperkuat karya bagi orang -orang dan
keluarga berkebutuhan khusus.
188. Para anggota pergi ke desa -desa terpencil untuk
mengembangkan pelayanan sosial melalui CBR.
189. Karya sosial yang dijalankan hendaknya dilaksanakan
dengan memperhatikan kebudayaan lokal tanpa
memandang perbedaan suku, agama dan ras.
190. Para anggota membentuk pemimpin-pemimpin atau
kader-kader untuk bertanggung jawab sendiri secara
sosial dalam melayani mereka yang miskin.
Pasal 4. Karya Pendidikan
191. Karya pendidikan tidak dimaksudkan untuk mendirikan
sekolah-sekolah umum tetapi bertujuan memperkuat misi
awam, melatih katekis awam dan pekerja sosial untuk
pelayanan dan rehabilitasi orang bekebutuhan khusus fisik
dan spiritual. Bersamaan dengan ini, ALMA PUTERI akan
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192.

193.
194.

195.

bekerja sama dengan instansi-instansi yang berhubungan
dengan pelatihan dan pendidikan yang telah ada di
masyarakat.
Bila perlu, ALMA PUTERI dapat mendirikan sekolah
untuk anak berkebutuhan khusus. Karya latihan
pendidikan dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan
kaum miskin, orang berkebutuhan khusus dan terlantar
supaya mereka mencapai hidup yang layak dan mandiri.
Karya pendidikan dilaksanakan tanpa memandang
perbedaan suku, agama dan ras.
Para anggota hendaknya ikut serta secara aktif dalam
pendidikan sosial, khususnya pendidikan untuk yang
miskin, orang berkebutuhan khusus dan terlantar, baik
dalam kerja sama dengan instansi-instansi resmi, maupun
atas tanggung jawab sendiri, tetapi selalu dalam
hubungan yang erat dengan seluruh masyarakat.
Para anggota ALMA PUTERI hendaknya mendidik
masyarakat sehingga lambat laun dalam masyarakat atau
Iingkungan dalam mana mereka bekerja, terjadilah suatu
susunan masyarakat yang tetap sosial dengan tanggung
jawab sendiri.

Pasal 5. Pekerjaan dan pendapatan
196. S eoran g an ggot a ya ng k aren a k ecak apa n dan
kemampuannya dapat disetujui untuk memilih profesi
pekerjaan ALMA PUTERI yang sesuai dan mendukung
semangat pelayanan.
197. Dalam pekerjaannya sehari-hari seorang anggota
menampilkan ciri khas dan cara hidup sebagai anggota
ALMA PUTERI serta tetap memperhatikan sasaran
layanan yakni mereka yang miskin, disabilitas dan
terlantar.
198. Seorang anggota yang hidup di tengah masyarakat dapat
berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Swasta
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serta memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil
pekerjaannya.
199. Anggota yang bekerja pada instansi dan lembaga lain di
masyarakat memerlukan adanya kontrak kerja resmi
antara lembaga tersebut dengan ALMA PUTERI yang
mengikat secara hukum, jika mungkin.
Pasal 6. Penempatan dan Penarikan Tugas
200. Dalam menempatkan anggota di tempat berkarya
hendaknya diperhatikan situasi dan konteks setempat.
201. Karena ALMA PUTERI hidup di tengah masyarakat,
penyesuaian dan pengetahuan akan budaya setempat
perlu dipelajari dan dipahami secara sungguh-sungguh.
202. Anggota bertugas di satu tempat minimal tiga tahun
dan paling lama 9 tahun terkecuali jika ada alasanalasan
tertentu
yang
menyangkut
kebutuhan
pengembangan karya.
203. Para anggota ALMA PUTERI harus dipersiapkan untuk
melaksanakan misi awam dan tugas lain, yang diminta dari
mereka, dengan senang hati sebagai tanda ungkapan
panggilan ketaatan yang diikrarkannya.
204. Penarikan anggota hendaknya dilaksanakan dengan tidak
terburu-buru (in prior notice approach), supaya komunitas
lokal dipersiapkan untuk menghindari adanya efek buruk
pada penarikan tugas dan menjamin kesinambungan
karya, terkecuali jika ada penarikan mendadak dalam
kasus-kasus khusus sesuai dengan kesepakatan
Pimpinan dan dewannya.
205. Pimpinan perlu mengantisipasi penarikan dan akibatnya
dengan mempersiapkan pengganti dalam waktu yang
tidak terburu-buru (second linier approach), terkecuali jika
penarikan anggota dari tempat lokal telah disetujui
sebelumnya untuk tidak meneruskan karya di tempat
tersebut.
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206. Anggota yang ditarik wajib mempertanggungjawabkan
segala hal ikhwal kepada anggota yang mengganti
atau komunitas yang ditinggalkannya. Dalam hal ini serah
terima secara layak perlu dilakukan untuk menghindari
adanya kemacetan dalam kesinambungan karya setempat.
Pasal 7. Kerjasama dan Jejaring
207. Dalam menjalankan kerasulan dan karya secara umum,
komunitas
hendaknya
terbuka
terhadap
kemungkinan-kemungkinan kerjasama dengan instansi
atau otoritas Gereja untuk mendukung dan memperkuat
perwujudan cinta kasih bagi mereka yang berkebutuhan
khusus, miskin dan terlantar.
208. Hendaknya ALMA PUTERI terbuka dan bertanggung
jawab terhadap organisasi-organisasi pendukung karya
baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan
berpartisipasi aktif terhadap kesepakatan serta aturan yang
timbul akibat kerjasama tersebut, secara khusus keuangan
dan akuntabilitasnya.
209. Kerjasama dan jejaring ini digunakan bila memberi hasil
yang mendukung perwujudan karya cinta kasih bagi mereka
yang membutuhkan.
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BAB XI
PIMPINAN
Pasal 1. Badan-Badan Pimpinan
210. ALMA PUTERI berdiri sendiri dengan Pimpinannya
sendiri. Pimpinan tertinggi Institut Sekular ALMA
PUTERI adalah Majelis Umum yang diadakan setiap tiga
tahun. Majelis Umum itu adalah badan yang terdiri dari
pemimpin umum ALMA PUTERI dengan dewannya dan
utusan-utusan komunitas ALMA PUTERI untuk sidang
umum itu. Utusan dari kelompok regional terdiri dari
pimpinan lokal dan satu utusan yang sudah inkorporasi
kekal yang dipilih oleh anggota.
211. Di dalam Majelis Umum itu dipilih pemimpin umum
untuk waktu tiga tahun. Semua pemungutan suara di
dalam Majelis ALMA PUTERI itu diambil menurut cara
seperti tertulis dalam KHK Kanon 161-178.
212. Janganlah seseorang ditunjuk menjadi Pemimpin
tertinggi, jika belum mendapat inkorporasi secara
definitif (KHK Kanon 717 § 2)
213. Mereka yang memegang kepemimpinan ALMA PUTERI
hendaknya mengusahakan agar kesatuan semangat
ALMA PUTERI itu dipelihara dan peran serta secara
aktif para anggota dikembangkan (KHK Kanon 717 § 3).
214. Pemimpin umum di dalam tugasnya dibantu oleh Dewan
ALMA PUTERI yang dipilih anggota-anggota dalam
majelis umum.
215. Dewan ALMA PUTERI terdiri dari tiga anggota yang
sudah diinkorporasi secara definitif yang dipilih terutama
karena mereka telah berpengalaman sebagai pemimpin
kelompok,
pengalaman
dalam
tugas
yang
bertanggungjawab, dalam kerasulan atau pengalaman
dalam kehidupan sebagai kelompok kerja.
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216. Pemimpin umum dan anggota dewan ALMA PUTERI
dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Jika ada alasan
bagi seorang anggota untuk melepaskan jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir, anggota lain mengisi
tempatnya setelah dilakukan perundingan dan dengan
persetujuan dari Pemimpin umum.
217. Setelah masa jabatan tiga tahun Pemimpin Umum dan
dewan ALMA PUTERI dapat dipilih kembali tetapi tidak
lebih dari satu kali masa jabatan, kecuali dengan
keputusan yang spesifik dari seluruh rapat pengurus.
218. Hanya Majelis Umum yang mempunyai hak untuk
mengubah atau memperharui Statuta dan perubahan sah
terjadi jika disetujui oleh tiga perempat dari jumlah yang
hadir dalam Rapat tersebut dan uskup lokal dari Diosis di
mana ALMA PUTERI didirikan.
Pasal

2. Tugas-tugas dari Pimpinan Umum yang
dijalankan dengan perundingan bersama Dewan
ALMA PUTERI:

219. Menghidupkan dan memupuk semangat ALMA PUTERI
dan membantu para anggota untuk menjadi kudus.
220. Mengangkat pemimpin kelompok dan pemimpin
kelompok lokal dan moderator yang bertugas membentuk
calon-calon anggota.
221. Memutuskan penerimaan calon dan penerimaan anggota
dengan persetujuan dewannya.
222. Menyelidiki apakah seorang anggota dapat dianggap baik
untuk diterima secara definitif di dalam ALMA PUTERI,
kesemuanya ini dengan perundingan bersama anggota
yang bersangkutan.
223. Membuat rencana kehidupan rohani dan pembentukan
selanjutnya tiap-tiap anggota menurut Visi ALMA
PUTERI.
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224. Mendirikan pusat doa ALMA PUTERI dan pembentukan
pastoral dalam pemeliharaan hidup rohani selanjutnya.
225. Pemeliharaan perkembangan hidup rohani, doa,
mempertahankan visi dan misi ALMA PUTERI.
226. Mengatur pengangkatan para anggota dalam bidangbidang tertentu dengan jabatan dan tugas-tugas tertentu
pula.
227. Mengatur kepentingan ekonomi dan materi ALMA
PUTERI dan para anggotanya dan mengawasi keuangan
serta hak milik ALMA PUTERI.
228. Mewakili ALMA PUTERI terhadap Pimpinan Gerejani,
pemerintah dan organisasi-organisasi.
Pasal 3. Kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas pemimpin
lokal.
229. Pemimpin lokal mengadakan rekoleksi untuk semua
anggota dari kelompok regional setiap bulan.
230. Mencari anggota baru yang berpotensi dan membimbing
mereka untuk waktu beberapa bulan.
231. Mewakili ALMA PUTERI pada keuskupan dan
mengikuti pertemuan-pertemuan Gerejani.
232. Mengatur kewajiban-kewajiban keuangan dari anggota.
233. Memberi perhatian secara khusus kepada anggota yang
sakit.
234. Membuat dan mengajukan proposal untuk bantuan dari
pusat dan dari organisasi-organisasi karitatif dengan
persetujuan dari pemimpin umum, jika perlu.
Pasal 4. Kewajiban dan tugas-tugas dari bendahara lokal
235. Harus menerima kontribusi (gaji/pendapatan) anggotaanggota dari kelompok regional, mengatur pemeliharaan
anggota-anggota, uang saku mereka dan uang yang perlu
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untuk kesehatan dan pengeluaran lain yang tidak dibayar
oleh Yayasan atau instansi di mana mereka bekerja.
236. Mengingatkan Yayasan atau instansi lain di mana
anggota-anggota bekerja, agar memenuhi kewajiban
keuangan mereka terhadap anggota.
237. Mengirim kontribusi dari anggota-anggota kepada pusat.
Segala sesuatu dilaksanakan dengan sepengetahuan
pemimpin lokal dan bendahara lokal mempertanggung
jawabkan keuangan kepada pemimpin lokal dari
kelompok regional dan melaporkannya setiap bulan.
238. Jika jumlah anggota kelompok regional itu kecil, tugas
dari bendahara lokal dapat dijalankan oleh pemimpin
kelompok regional.
Pasal 5. Peraturan Khusus
239. Sedikitnya tiga kali setahun dewan ALMA PUTERI
berkumpul, bersidang dan mengadakan diskusi yang
mendalam. Untuk Mengadakan perundingan dan
perencanaan selanjutnya, dapat diadakan dalam
pertemuan majelis umum atau dengan surat menyurat.
240. Soal-soal yang menyangkut hati nurani yang telah
disampaikan kepada Pimpinan tertinggi untuk
dirahasiakan tak boleh dibicarakan dalam sidang
tersebut.
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BAB XII
KEUANGAN
Pasal 1. Keuangan para anggota
241. Jika seorang anggota ALMA PUTERI mempunyai
sesuatu milik pribadi atau menerima warisan yang sah,
dia tetap memiliki hak atas warisan yang tidak bergerak
itu sampai ikatan definitif setelah masa inkorporasi
sementara sampai 6 (enam) tahun selesai.
242. Penggunaannya diatur dengan izin Pimpinan ALMA
PUTERI dan pemakaian hasil milik pribadi oleh anggota
ini memerlukan izin Pimpinan ALMA PUTERI.
243. Pada permulaan inkorporasi sementara harus ditentukan
apa yang menjadi milik pribadi. Dalam pendidikan, jika
mungkin anggota dapat diberikan ikatan dinas dalam
ALMA PUTERI.
244. Sebelum inkorporasi sementara para anggota hendaknya
menyerahkan pengelolaan harta bendanya kepada orang
yang dikehendakinya, dan menentukan dengan bebas
penggunaan serta pemanfaatannya, kecuali ALMA
PUTERI menentukan lain. Sedangkan surat wasiat yang
juga berlaku bagi hukum sipil hendaknya dibuat
sekurang-kurangnya sebelum profesi kekal.
245. Untuk mengubah keputusan ini bila ada alasan wajar dan
untuk melakukan suatu tindakan sehubungan dengan
harta-benda, dibutuhkan izin dari Pimpinan yang
berwenang menurut norma hukum ALMA PUTERI
sendiri.
246. Apapun yang didapat oleh anggota ALMA PUTERI baik
atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama ALMA
PUTERI, menjadi milik ALMA PUTERI. Apapun yang
dihasilkan bagi anggota dengan cara apapun atas dasar
pensiun, sumbangan, bantuan atau asuransi, menjadi
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247.

248.

249.

250.
251.

252.

milik ALMA PUTERI, kecuali ditentukan lain dalam
hukum ALMA PUTERI itu.
Seorang yang melepaskan harta-bendanya secara penuh,
hendaklah melepaskannya, juga dalam bentuk yang
berlaku bagi hukum sipil, dan melakukannya sebelum
profesi kekal, meskipun baru akan berlaku pada hari
diucapkan profesi tersebut.
Orang berkaul, yang di ALMA PUTERI melepaskan
secara penuh harta bendanya, kehilangan kemampuan
memperoleh dan memiliki, maka tidak dapat secara sah
melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaul
kemiskinan. Tetapi apa yang diperolehnya sesudah
melepaskan itu, menjadi milik ALMA PUTERI sesuai
norma hukum ALMA PUTERI itu sendiri (KHK Kanon
668)
Anggota ALMA PUTERI berbagi harta miliknya
bersama. Konsekuensi berbagi harta milik bersama
mencakup: Apa pun yang ALMA PUTERI peroleh
sebagai imbalan atas kegiatan-kegiatan ALMA PUTERI,
menjadi milik ALMA PUTERI. ALMA PUTERI
berwajib memelihara ALMA PUTERI selama ALMA
PUTERI menjadi anggota persekutuan ini.
Pendapatan dari tugas sampingan juga diserahkan
kepada ALMA PUTERI.
Hadiah-hadiah pribadi atau donasi yang diterima
menjadi milik ALMA PUTERI. Penggunaannya
ditentukan oleh provinsi masing-masing.
Anggota ALMA PUTERI tidak mempunyai rekening
bank atau rekening giro pribadi yang dapat ALMA
PUTERI gunakan seturut kehendak ALMA PUTERI
sendiri.
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Pasal 2. Keuangan ALMA PUTERI
253. Di tiap negara di mana ALMA PUTERI bekerja, ALMA
PUTERI harus mempunyai status yuridis, sehingga oleh
ALMA PUTERI di dalam negara tersebut dapat diadakan
tindakan yang sah menurut hukum.
254. Keuangan ALMA PUTERI untuk kehidupan ALMA
PUTERI dan untuk tugasnya sebagai ALMA PUTERI
oleh para anggota ALMA PUTERI di suatu negara
didapat dari:
a. Pemberian dari anggota ALMA PUTERI sebagai
hasil kerja atau dana.
b. Hasil ALMA PUTERI sebagai ALMA PUTERI.
c. Dana, subsidi, pemberian hadiah dan warisanwarisan.
d. Dana lain yang sah.
255. Kekayaan ALMA PUTERI menjadi milik ALMA
PUTERI secara keseluruhan. Jika sebagian dari
keuangan itu telah diperoleh atau telah terdaftar atas
nama perorangan, komunitas, atau badan yang tergabung
dengannya, maka semua pemilikan itu dan
pengelolaannya hanya atas nama ALMA PUTERI
sebagai keseluruhan.
256. Pemimpin Umum ALMA PUTERI dan dewannya, yang
menurut Statuta mendapat kepercayaan untuk mengelola
sebagian dari kekayaan ALMA PUTERI, harus
menjamin bahwa kekayaan ini dipindahtangankan
kepada suatu badan hukum-didirikan sesuai dengan
hukum negara dan mengangkat dewan pengurus badan
tersebut dan mengangkat badan pimpinan dari badan itu.
Dalam perumusan tujuan badan yang dimaksudkan,
rujukan atas peraturan-peraturan Statuta ALMA PUTERI
harus dibuat, sekaligus harus dicantumkan larangan
mengubah status tanpa izin tertulis dari Pimpinan Umum
dan Dewannya.
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257. Badan hukum ini yang didirikan sesuai dengan artikelartikel yang mendahului - setiap saat dan atas permintaan
Pimpinan Umum dan Dewan-terikat untuk segera
menyerahkan kekayaannya, atau sebagian dari kekayaan
tersebut kepada ALMA PUTERI secara keseluruhan atau
kepada suatu badan hukum yang ditunjuk oleh Pimpinan
dan Dewannya.
258. Pimpinan dan Dewan diberi kepercayaan untuk
menentukan kebijakan mengenai kekayaan ALMA
PUTERI secara keseluruhan, serta pengelolaan dan
administrasi kekayaan tersebut. Pimpinan Umum
mempertanggungjawabkan semuanya ini kepada Majelis
Umum. Kemudian Majelis Umum membebaskan
Pimpinan dari kebijakan yang dianut dan dari
pengelolaan kekayaan itu.
259. Dalam pengelolaan kekayaan ALMA PUTERI, Pimpinan
Umum dan Dewannya dibantu oleh Bendahara Umum
yang melaksanakan tugasnya di bawah petunjuk
Pimpinan Umum. Bendahara Umum berdasarkan
tugasnya adalah bukan anggota Dewan. Meskipun
demikian, seorang anggota Dewan tetapi bukan Pimpinan
Umum - dapat ditugasi sebagai Bendahara Umum dan
oleh karenanya ia tetap sebagai anggota Dewan.
260. Setiap tahun Bendahara Umum mempertanggungjawabkan kepada Pimpinan Umum dan dewannya,
mengenai administrasi dari kekayaan, seperti ditugaskan
oleh Pimpinan Umum dan mengenai supervisi terhadap
instansi-instansi yang lebih rendah yang dikuasakan
kepadanya. Setiap tahun Pimpinan Umum mengesahkan
pengelolaan kekayaan yang dilaksanakan oleh
Bendahara Umum berdasarkan laporan pemeriksaan
keuangan, audit yang resmi.
261. Semua pelayanan atau lembaga yang secara apa pun
bergantung pada ALMA PUTERI, memberikan laporan
keuangan kepada ALMA PUTERI.
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262. Administrasi keuangan dari ALMA PUTERI harus sesuai
dengan peraturan hukum Gereja dan hukum negara.
263. Tiap
tahun
Pimpinan
Lokal
memberi
pertanggungjawaban kepada Pimpinan Umum dan
Dewannya tentang keadaan keuangan, menurut cara dan
waktu yang ditentukan dengan menunjukkan bukti-bukti
dan juga memberi pertanggung-jawaban tentang barang
milik ALMA PUTERI serta pemakaiannya.
264. Setiap tiga tahun Pemimpin Umum memberi
pertanggungjawaban mengenai keuangan kepada Majelis
Umum.
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BAB XIII
PENUTUP
265. Apa yang ditentukan dalam statuta ini akan dilaksanakan
dalam situasi konkrit begitu rupa sehingga semangat
Injil, ketaatan kepada Gereja, dan cinta kasih akan kaum
miskin dan berkebutuhan khusus demi penyelamatan
dunia dewasa ini tampak di dalamnya.
266. Hukum-hukum Gereja akan mengatur dan ditaati dalam
hal apapun yang tidak secara eksplisit disebutkan di
dalam statuta ini.
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