PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH PELAKSANAAN KATEKESE UMAT
TERHADAP
PERKEMBANGAN IMAN UMAT DEWASA
DI LINGKUNGAN FRANSISKUS XAVERIUS
GLAGAH PAROKI SANTO YUSUP BINTARAN
YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Oleh:
Valentina Fenny
151124040
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2020

i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan
Kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa dengan penuh
kasih membimbing,
menuntun dan menyertai perjalanan proses pendidikan serta hidup penulis.
Kedua orang tua penulis bapak Ramsyah dan Ibu Yohana yang senantiasa
mendukung, memberikan
semangat dan mendoakan penulis.

iv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku”
( Flp 4: 13)

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Judul skripsi “PENGARUH PELAKSANAAN KATEKESE UMAT
TERHADAP PERKEMBANGAN IMAN UMAT DEWASA DI
LINGKUNGAN FRANSISKUS XAVERIUS GLAGAH PAROKI SANTO
YUSUP BINTARAN YOGYAKARTA”. Judul ini dipilih karena ketertarikan
penulis pada Katekese Umat. Katekese Umat yang dilaksanakan oleh umat.
Katekese Umat adalah komunikasi iman atau tukar pengalaman iman antar anggota
umat. Melalui kesaksian para umat saling membantu sedemikian rupa, sehingga
iman masing-masing diteguhkan. Persoalan dalam skripsi ini menjawab pertanyaan
bagaimana mengetahui gambaran pelaksanaan Katekese Umat dan pengaruhnya
terhadap perkembangan iman umat dewasa serta usaha apa yang bisa dilakukan
untuk meningkatkan perkembangan iman mereka. Menanggapi persoalan tersebut,
penulis melakukan studi pustaka dan penelitian secara langsung di lapangan. Studi
pustaka yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen dan berbagai
pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan Katekese Umat. Sedangkan
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif melalui
wawancara terhadap umat berdasarkan jabatan dan jenis kelamin. Untuk
memperoleh data, penulis memberikan panduan wawancara kepada 10 responden.
Pemilihan responden berdasarkan umat dan pengurus lingkungan yang mengetahui
sejarah lingkungan serta aktif dalam kegiatan. Hasil akhir penelitian menunjukkan
bahwa pelaksanaan Katekese Umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah
cukup baik. Umat juga menyadari pengaruh pelaksanaan Katekese Umat pada
kehidupan mereka, namun masih ada beberapa umat yang belum sungguh terlibat
dalam hidup menggereja. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti
kesibukan mereka. Oleh karena itu peran umat masih perlu ditingkatkan lagi demi
meningkatkan perkembangan iman secara personal dan bersama. Penulis
mengusulkan kegiatan rekoleksi sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan
Katekese Umat, agar umat lebih memaknai kebersamaan dan mewujudkan Gereja
kecil di lingkungan.
Kata-kata kunci: Pengaruh pelaksanaan Katekese Umat, umat dewasa,
perkembangan iman.
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ABSTRACT

The title of this thesis is “THE INFLUENCE OF CHRISTIANS CATECHESIS
IMPLEMENTATION
TOWARD
ADULT
CHRISTIANS’
FAITH
DEVELOPMENT AT ST. FRANSISKUS XAVERIUS GLAGAH PARISH
SAINT YUSUP BINTARAN”. This title was chosen because of the writer’s
interest to the Christians Catechesis. The Christians Catechesis is implemented by
the Christians. The Christians Catechesis is a communication of faith or an
exchange of experiences in Catholic faith between the Christians. The Christians
are helping each other through their confession so that their faith will be stronger.
In this thesis, the writer focused on answering a question how to know the
description of implementation of Christians Catechesis and also its influence
toward development of the adult Christians’ faith including an effort that could be
done to increase their faith development. In order to answer the question, the writer
did a literature study and a direct research on the location. The literature study that
used in this research was based on Church’s documents and also gathered from the
experts’ opinion in relation to the Christians Catechesis. Whereas the research
method that used in this thesis is a qualitative research, by way of interviewing the
Christians based on their social position and gender. In collecting data, the writer
gave an interview guideline to 10 respondents. The respondents were chosen from
the Christians and Church’s administers who understand the history of Church
environment and they were active in Church’s activities. The research’s result
shows that an implementation of Christians Catechesis at St. Fransiskus Xaverius
Glagah is passable. The Christians understand the influence of implementing
Christians Catechesis for their life. However, there are some people who do not
want to be involved in living the Church. This situation is affected by many factors,
such as their job activities. Therefore, the Christians involvement have to be
reminded again to develop their faith personally and also in togetherness. The
writer suggests doing a recollection activity as an effort to increase the
implementation of Christians Catechesis in order that the Christians is having a
good comprehension of togetherness and actualizing a definition of the little
Church in the middle of society.
Keywords: The influence of Christians Catechesis implementation, adult
Christians, faith development
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap manusia pada umumnya mengalami apa yang disebut dengan
perkembangan. Perubahan tersebut meliputi tinggi badan, berat badan, wajah
ataupun tingkah laku, namun juga menyangkut perubahan yang lebih halus yang
tidak dapat dengan segera teramati atau bersifat kualitatif, contohnya perubahan
cara berfikir dan perkembangan iman seseorang (Hurlock, 1991: 23).
Iman seseorang menyentuh semua aspek dalam kehidupan, baik secara fisik,
sosial, psikis, dan lain-lain (Nuhamara, 2008: 84). Namun di sisi lain ada hal yang
harus disadari bahwa perkembangan iman seseorang mengalami keadaan yang
tidak selalu baik seperti halnya fisik, perkembangan yang semakin kuat dan lemah.
Serta merasa kebutuhan dari iman yang membutuhkan adanya tugas kesaksian
tentang hidup seseorang demi memperkembangan imannya. Secara langsung
maupun tidak langsung ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan iman
seseorang termasuk salah satunya adalah keluarga yang menjadi pusat proses
sosialisasi dan edukasi yang pertama dan primer (Hadinata, 1999: 182-185).
Paroki St. Yusuf Bintaran hingga sekarang telah berusia 84 tahun, selama
usia ini banyak mengalami perkembangan, khususnya dalam hal iman yang tampak
dalam perwujudan nyata. Selama mengamati di paroki ini, penulis mendapat kesan
bahwa pemahaman umat mengenai keterlibatan hidup menggereja sudah memadai.
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Namun beberapa umat merasa membutuhkan adanya kegiatan-kegiatan yang
mendukung perkembangan imannya.
Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah merupakan salah satu bagian dari
paroki St. Yusuf Bintaran. Lingkungan ini memiliki tanggungjawab yang besar.
Lingkungan ini ditantang masalah ekonomi, pendidikan, perbedaan etnis pribumi
pendatang, kemiskinan, lingkungan hidup, pengangguran, serta perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu adanya kesibukan dari masingmasing umat dengan pekerjaannya, ada yang bekerja di kantor, mengurus rumah
tangga, sekolah, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kurangnya waktu
untuk berdialog dan memperkembangkan iman bersama keluarga maupun umat
lain.
Menurut Huber (1980:15) Katekese Umat diartikan sebagai komunikasi
iman atau tukar pengalaman iman antaranggota umat. Melalui kesaksian para umat
saling membantu sedemikian rupa, sehingga iman masing-masing diteguhkan dan
dihayati secara sempurna. Dalam Katekese Umat tekanan terutama diletakkan pada
penghayatan iman, meskipun pengetahuan tidak dilupakan. Katekese Umat
mengandaikan ada perencanaan, dalam katekese umat itu kita bersaksi tentang iman
kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan
pengantara kita menghadapi Sabda Allah Huber (1980: 15).
Yesus Kristus tampil sebagai pola hidup kita dalam Kitab Suci, khususnya
dalam Perjanjian Baru, yang mendasari penghayatan iman Gereja di sepanjang
Tradisinya. Katekese Umat bertujuan supaya kaum beriman mengalami dan
menyadari bahwa hidupnya dan termasuk segala pengalaman hidup ditebus oleh
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Kristus dan dipakai oleh Roh Kudus untuk mengantar kepada Allah Bapa (Lalu,
2007: 97).
Dalam tugas pembinaan iman, katekese merupakan salah satu tugas pokok
Gereja. Katekese yang menjadi tonggak utama meluasnya Gereja di tengah dunia
ini muncul dan hidup di tengah-tengah umat, di mana katekese adalah dari umat,
oleh umat dan untuk umat. Katekese ini sering disebut sebagai Katekese Umat yang
juga menjadi proses yang terus berkembang dalam PKKI I-XI (Pertemuan
Kateketik antar Keuskupan se-Indonesia)
Dewasa ini semakin disadari bahwa katekese diperlukan juga oleh mereka
yang telah lama menjadi umat Katolik. Terdapat keluhan bahwa mereka yang
dibaptis sewaktu bayi, kendati hidup dalam keluarga Katolik pengetahuan agama
dan kehidupan imannya kurang berkembang. Seperti remaja-remaja yang
terjerumus dalam pergaulan bebas atau umat dewasa melakukan tindakan
kriminalitas. Dalam keadaan seperti ini katekese lebih merupakan pengembangan
hidup umat Allah. Diharapkan katekese umat mampu memperkembangkan iman
umat, dengan mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi.
Selama mengamati keadaan di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah,
kesan penulis bahwa pelaksanaan katekese sudah mendapat tempat. Pelaksanaan
katekese dilaksanakan pada saat Bulan Kitab Suci Nasional, arisan ibu-ibu, APP,
dan masa Adven. Tema yang diangkat melalui bacaan Kitab Suci pada hari
pelaksanaan katekese, dan tema yang disiapkan oleh Keuskupan. Sarana yang
digunakan sudah memadai, namun tenaga maupun pengetahuan akan katekese
masih terbatas. Serta umat yang berpartisipasi masih kurang
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Berdasarkan keprihatinan-keprihatinan yang telah penulis paparkan di atas,
maka sebagai alternatif untuk mengatasi hal tersebut, melalui penelitian di
Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah, penulis ingin mendorong umat dewasa
yakni umat yang usia nya 25-60 ke atas untuk melakukan pembinaan iman bersama,
melalui sharing iman dan pengalaman. Hal ini dilakukan untuk mendukung umat
dewasa dalam usaha memperkembang iman. Berkat perkembangan iman
seseorang, yang bersangkutan diharapkan dapat menghadapi tantangan dan
persoalan hidup zaman sekarang, menjaga keharmonisan demi menjalin hubungan
yang baik dengan Tuhan dan sesama. Guna menanggapi permasalahan tersebut dan
pentingnya peningkatan perkembangan iman bagi umat di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah maka penulis menyusun Skripsi dengan judul “PENGARUH
PELAKSANAAN KATEKESE UMAT TERHADAP PERKEMBANGAN
IMAN UMAT DEWASA DI LINGKUNGAN FRANSISKUS XAVERIUS
GLAGAH PAROKI SANTO YUSUP BINTARAN YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan pokok-pokok Katekese Umat dan hubungannya
dengan perkembangan iman?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Katekese Umat terhadap perkembangan
iman umat dewasa di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
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3. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perkembangan iman
umat dewasa di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan yang hendak dicapai lewat penelitian ini adalah :
1. Memahami pokok-pokok Katekese Umat dan perkembangan iman
2. Mengetahui pengaruh pelaksanaan Katekese Umat terhadap perkembangan
iman umat dewasa di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta.
3. Menyampaikan usaha konkrit yang dapat dilakukan sebagai sumbangan
pemikiran yang tepat untuk meningkatkan perkembangan iman bagi umat
dewasa.

D. Manfaat Penulisan
1. Manfaat Praktis
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Secara akademis, skripsi ini memberikan konstribusi bagi pengetahuan dan
pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Katekese Umat yang nantinya
akan membawa dampak positif terhadap perkembangan iman umat dalam
hidup menggereja.
b. Bagi umat katolik di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah dapat
menambah wawasan mengenai perkembangan iman dan meningkatkan
kualitas hidup melalui Katekese Umat.
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c. Sebagai calon katekis, penulis semakin diperkaya sehingga mampu
melaksanakan Katekese Umat yang sungguh kontekstual dan menarik bagi
umat.
d. Bagi penulis sendiri, dengan menulis skripsi ini, penulis menjadi semakin
mendalami katekese dan perkembangan iman serta mendapatkan wawasan
yang luas mengenai Katekese Umat. Dan selain itu yang terpenting adalah
bahwa penulis mengetahui adany a pengaruh pelaksanaan Katekese Umat
terhadap perkembangan iman umat dewasa di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah.
2. Manfaat Teoritis
Skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Berguna untuk penelitian lebih lanjut mengenai Katekese Umat guna
meningkatkan perkembangan iman umat maupun keterlibatan dalam hidup
menggereja.
b. Bagi pembaca, semoga mereka tergerakan untuk memperkembangkan
imannya sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dan persoalan hidup
zaman sekarang.
c. Sebagai sumbangan pustaka ilmiah, khususnya dalam bidang Katekese Umat.

E. Metode Penulisan
Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskripsi analitis, yaitu
menerangkan pengertian Katekese Umat dan perkembangan iman umat dewasa.
Kemudian guna mengetahui pengaruh pelaksanaan Katekese Umat terhadap
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perkembangan iman, diadakan sebuah penelitian menggunakan wawancara bagi
umat dewasa, kemudian hasil penelitian dianalisis dan dijelaskan. Akhirnya penulis
memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian
yang diharapkan berguna bagi para umat.

F. Sistematika Penulisan
BAB I adalah bagian tentang pendahuluan yang di dalamnya mencakup
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,
metode penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II menjelaskan apa itu Katekese Umat dan perkembangan iman umat
dewasa. Bab II ini berisi kajian pustaka, sejarah Katekese Umat, pengertian
Katekese Umat, tujuan Katekese Umat, proses katekese, kekhasan Katekese Umat,
pendamping Katekese Umat, dan pengertian perkembangan iman, konsep tentang
iman, serta tahap perkembangan iman.
BAB III mengemukakan gambaran Lingkungan Fransiskus Xaverius
Glagah Yogyakarta, penelitian mengenai pengaruh Katekese Umat terhadap
perkembangan iman umat dewasa, laporan dan pembahasan hasil penelitian,
pendalaman lebih lanjut terhadap hasil penelitian menurut masing – masing fokus
dan kesimpulan hasil penelitian.
BAB IV membahas sumbangan pemikiran penulis sebagai tindak lanjut dari
BAB II dan III dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan iman umat dewasa
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melalui Katekese Umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta.
Kemudian usulan kegiatan rekoleksi umat model SCP yang terdiri dari latar
belakang penyusunan kegiatan, alasan pemilihan tema, pelaksanaan program, dan
contoh SP rekoleksi model SCP.
BAB V berisikan penutup yang mencakup dua bagian. Bagian pertama
membahas kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan, tujuan penulisan
skripsi serta didukung oleh data hasil penelitian. Bagian kedua berisikan saran yang
ditujukan kepada pastor Paroki Santo Yusup Bintaran, pengurus lingkungan dan
umat Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta.
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BAB II
KATEKESE UMAT DAN PERKEMBANGAN IMAN UMAT DEWASA

Pada bab II ini, penulis akan menguraikan mengenai katekese umat dan
perkembangan iman umat dewasa. Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam
bab II adalah pengertian Katekese Umat dan perkembangan iman umat dewasa. Bab
II merupakan kajian pustaka, penulis akan membagi menjadi empat pokok bahasan,
yakni pokok bahasan pertama membahas tentang Katekese Umat. Pokok bahasan
kedua membahas tentang Shared Christian Praxis (SCP). Pokok bahasan ketiga
berisi penjelasan perkembangan iman umat dewasa dan pokok bahasan keempat
membahas Katekese Umat membantu memperkembangkan iman umat secara
personal dan komunal.
Pokok bahasan pertama berisi penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan Katekese Umat, yakni sejarah Katekese Umat, arti, tujuan, proses,
kekhasan, dan pendamping. Pada pokok bahasan kedua, penulis akan menjelaskan
Shared Christian Praxis (SCP) sebagai salah satu model Katekese Umat. Pokok
bahasan ketiga tentang pengertian perkembangan iman, konsep tentang iman, serta
tahap perkembangan iman umat dewasa. Pokok bahasan keempat menguraikan
Katekese Umat membantu memperkembangkan iman umat secara personal dan
komunal.
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A.

Pengertian Katekese Umat
Kesepakatan tentang arti Katekese Umat yang dijadikan arah katekese di

Indonesia ditegaskan dalam PKKI II di Klender 29 Juni – 5 Juli 1980 (Komkat
KWI, 1993: 9). Dalam pertemuan ini, Katekese Umat diartikan sebagai:
“Komunikasi iman atau tukar pengalaman iman (penghayatan iman) antara anggota
jemaat atau kelompok. Melalui kesaksian para peserta saling membantu sedemikian
rupa, sehingga iman masing-masing diteguhkan dan dihayati semakin sempurna”
(Huber, 1980: 15).
Rumusan di atas menegaskan bahwa Katekese Umat merupakan
komunikasi iman. Komunikasi iman ini bukan saja antara katekis dengan umat
tetapi lebih-lebih komunikasi antar umat itu sendiri. Komunikasi iman yang
dimaksud adalah tukar pengalaman iman. Umat saling bertukar pengalaman. Satu
sama lain di antara umat saling membagikan pengalamanya. Umat menceritakan
pengalaman hidupnya di mana Tuhan berkarya. Pengalaman yang dibagikan
diharapkan dapat memberi inspirasi hidup bagi umat lainnya (Huber, 1980: 15).
Katekese Umat yang dipahami sebagai komunikasi iman atau tukar
pengalaman iman memiliki sejarah perumusannya yakni pada saat Pertemuan
Kateketik antar Keuskupan se-Indonesia (PKKI) yang pertama pada tahun 1977
(Lalu, 2007: 9).
1.

Sejarah Katekese Umat
Pertemuan Kateketik antar Keuskupan se Indonesia yang pertama terjadi

pada tahun 1977 di Sindanglaya, Jawa Barat. Pertemuan Kateketik antar Keuskupan
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se-Indonesia (PKKI) pertama diselenggarakan guna mencari dan membahas arah
katekese yang sesuai dengan konteks hidup Gereja di Indonesia. Pertemuan ini
dihadiri oleh para utusan dari masing-masing keuskupan se Indonesia. Dari diskusi
yang telah dilakukan, akhirnya mulai muncul ide tentang bentuk katekese yang
melibatkan seluruh umat. “Katekese oleh umat, dari umat, dan untuk umat” (Lalu,
2007: 10). Dengan kata lain diketemukan bentuk katekese yang melibatkan seluruh
umat. Umatlah yang menjadi penggerak, pelaksana, sekaligus penikmat hasilnya.
Hasil PKKI I ini mulai didengungkan suatu “katekese dari umat, oleh umat
dan untuk umat”, yang melibatkan seluruh umat. Katekese itu terjadi melalui
komunikasi iman dalam suatu kelompok umat. Bagaimanapun juga Katekese Umat
harus menjadi arah dan pola dari katekese di Indonesia. Bentuk-bentuk katekese
lainnya, termasuk katekese sekolah, katekese katekumenat, harus dilihat dalam
rangka Katekese Umat ini (Lalu, 2007: 10).
Untuk menindaklanjut hasil PKKI I, pada tahun 1980 diadakan PKKI II di
Klender demi memperjelas hakikat Katekese Umat itu sendiri. Dari hasil pertemuan
PKKI II, disepakati rumusan katekese untuk Indonesia yakni “Katekese Umat”
yang diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman iman antar anggota
umat. Dalam Katekese Umat tekanan yang paling penting ada pada penghayatan
iman, meskipun pengetahuan juga tidak dilupakan (Lalu, 2007: 11).
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2.

Tujuan Katekese Umat
Katekese Umat yang dipahami sebagai komunikasi iman atau tukar

pengalaman iman memiliki tujuan yang dirumuskan pada saat pelaksanaan PKKI
II (Komkat KWI, 1993: 10). Tujuan Katekese Umat tersebut adalah sebagai berikut:

"Supaya dalam terang injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman
kita sehari-hari. Dan kita bertobat (metanoia) kepada Allah dan semakin menyadari
kehadiran-Nya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dengan demikian kita semakin
sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan makin dikukuhkan
hidup kristiani kita. Pula kita makin bersatu dalam Kristus, semakin menjemaat,
makin tegas mewujudkan tugas Gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta.
Sehingga kita sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di
tengah masyarakat" (Lalu, 2007: 97).
Rumusan tujuan katekese di atas memiliki sorotan pandangan yang
berbeda-beda. Tujuan pertama memperhatikan perkembangan iman umat secara
pribadi, tujuan kedua injil yang meresapi hidup keseharian umat dan bertobat, tujan
ketiga iman umat berkembang dan semakin sempurna. Tujuan keempat umat dapat
memperkembangkan hidup menggereja membangun komunitas, aktif terlibat
dalam tugas-tugas Gereja seperti, koinonia. kerygma, communio, dan kegiatan
Gereja lainnya. Tujuan terakhir memasyarakat memberi kesaksian di tengah
masyarakat dan mampu mewujudkan dalam hidup bersama (Huber, 1980: 23).
3.

Proses Katekese Umat
Proses Katekese Umat mengikuti siklus pastoral pada umumnya, yakni yang

dimaksud siklus pastoral adalah pengolahan pengalaman yang menghasilkan
keprihatinan manusiawi. Keprihatinan manusiawi didialogkan dengan Injil, hasil
dialog keprihatian manusiawi dengan Injil melahirkan keprihatinan iman.
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Keprihatinan iman menggerakan orang sampai pada pengalaman yang baru yang
lebih baik. Menurut Yosef Lalu ada tiga langkah besar yang hendaknya
diselenggerakan dalam proses Katekese Umat: pemetaan masalah, merefleksikan
dengan terang Injil, dan terakhir mengusahakan aksi (Lalu, 2007: 98-100). Untuk
lebih jelasnya ketiga langkah tersebut akan diterangkan di bawah ini.
a.

Langkah pertama yaitu pemetaan masalah. Langkah ini bertujuan

mengamati dan menyadari keadaan umat yang telah terjadi dalam masyarakat atau
pengalaman konkret umat. Pengalaman konkret ini hendaknya diamati dan
didalami.
b.

Langkah kedua yaitu merefleksikan pengalaman dengan terang Injil.

Langkah ini bertujuan menyadari dan merefleksikan keadaan umat atau
pengalaman konkret dan menganalisis dalam terang injil.
c.

Langkah ketiga yaitu mengusahakan aksi konkret. Langkah ini bertujuan

memikirkan dan merencanakan suatu aksi atau tindakan nyata untuk dilaksanakan.
Ketiga langkah di atas tentunya menyangkut proses Katekese Umat itu
sendiri. Sifat dari proses katekese itu dinamis, artinya proses tersebut berjalan
dengan baik, penuh semangat, mengalir sehingga tidak ada yang sia-sia dan
bermakna bagi umat. Proses katekese akan berkembang apabila katekis dan seluruh
peserta tetap mengikuti langkah-langkah yang ada sesuai dengan tahapannya,
karena tahap pertama dan seterusnya mempunyai kesinambungan sehingga tidak
dapat dipisahkan satu dengan lainnya (Lalu, 2007: 98-100).
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4.

Kekhasan Katekese Umat
Telah diuraikan dengan jelas di atas bahwa Katekese Umat merupakan

komunikasi iman. Komunikasi iman adalah salah satu kekhasan Katekese Umat. Ini
merupakan usaha umat untuk saling mengarahkan, mengembangkan, dan
menumbuhkan imannya. Melalui sharing pengalaman, umat yang hadir saling
berbagi dan mempertegas pengalaman iman mereka sehingga iman mereka semakin
diteguhkan dan diperkaya. Pengalaman hidup inilah yang direfleksikan dalam
terang Injil (Komkat KWI, 1993: 9).
Katekese Umat memiliki dasar kekhasan yakni umat sentris berpusat pada
umat dan kristosentris berpusat pada Kristus. Serta kekhasan komunikasi iman dari
umat, oleh umat, dan untuk umat. Hasil PKKI II merumuskan bahwa “yang
berkatekese adalah umat itu sendiri” (Komkat KWI, 1993: 9). Hal ini berarti bahwa
yang menjadi kekhasan Katekese Umat adalah umat itu sendiri. Dengan kata lain
Katekese Umat bersifat umatsentris. Katekese Umat menempatkan umat sebagai
subjek utama dalam katekese. Umat harus melibatkan diri, sehingga proses
Katekese Umat menjadi lebih hidup dan menarik. Tentunya, sebagai pelaku utama
dalam Katekese Umat, umat ditantang mengolah dan menanggapi persoalan yang
mereka hadapi. Melalui komunikasi iman, umat saling membantu menggali makna
hidup dalam terang Injil dan diperkaya melalui sharing pengalaman. Dengan
demikian setiap umat semakin dapat menemukan karya penyelamatan Allah yang
nampak dalam diri Yesus Kristus melalui pengalaman konkret (Komkat KWI,
1993: 9).
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PKKI II merumuskan “yang berkatekese ialah umat, artinya katekese adalah
miliknya umat bahwa pelaku katekese adalah umat. Semua orang beriman yang
secara pribadi memilih Kristus dan secara bebas berkumpul lebih memahami
Kristus, di samping itu dalam Katekese Umat, umat beriman semakin percaya dan
tidak ragu-ragu terhadap imannya” (Komkat KWI, 1993: 9). Rumusan ini
memperjelas siapa peserta Katekese Umat itu. Semua orang beriman sama artinya
dengan seluruh Gereja, yang mana kita pun tahu bahwa katekese itu sendiri tidak
diberikan hanya kepada beberapa umat tertentu. Tetapi katekese ditujukan kepada
semua umat yang terpanggil untuk mendalami imannya secara terus-menerus.
Maka dapat dilihat bahwa Katekese Umat bersifat umatsentris sekaligus
kristosentris. Dalam Katekese Umat, umat mengambil perannya masing-masing,
baik sebagai peserta maupun pendamping yang bertugas mengarahkan jalannya
proses Katekese Umat. Tentu peran pendamping Katekese Umat ini tidak bisa
dikesampingkan begitu saja, karena tanpa pendamping proses Katekese Umat tidak
bisa berjalan dengan baik.
Selain itu, rumusan peserta Katekese Umat tidak selalu menuntut adanya
pengelompokan tertentu, tetapi dalam setiap kesempatan umat berkumpul dalam
lingkup apapun, di suatu tempat dapat dilakukan Katekese Umat. Jadi ditegaskan
kembali bahwa peserta Katekese Umat adalah siapa saja tanpa terkecuali yakni
seluruh umat yang telah memilih Kristus sebagai pola hidupnya dan ingin
memperkembangkan imannya, mereka dapat mengambil bagian dalam Katekese
Umat itu sendiri. Penekanan pada seluruh umat ini justru merupakan salah satu
unsur yang memberi arah pada katekese sekarang (Komkat KWI, 1993: 9).
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5.

Pendamping Katekese Umat
PKKI III menyampaikan hal yang berhubungan dengan gambaran

pendamping katekese bahwa “yang berkatekese adalah umat itu sendiri” (Lalu,
2007: 94). Artinya katekese adalah miliknya umat bahwa pelaku katekese adalah
umat dan semua orang beriman yang secara pribadi memilih Kristus secara bebas
berkumpul untuk lebih memahami Kristus. Dalam Katekese Umat peran utama
pendamping adalah fasilitator yang bertugas sebagai pemudah, kemudian pelancar,
dan pengarah.
Lokakarya “Pembinaan Pembina Katekese Umat” yang dilaksanakan di
Wisma Kinasih, Caringin Jawa Barat, pada tanggal 16-21 Februari 1998 membahas
tiga unsur pokok yang harus dimiliki seorang pendamping Katekese Umat, yaitu
kepribadian dan spiritualitas pembina Katekese Umat, pengetahuan pembina
Katekese Umat, dan keterampilan pembina Katekese Umat. Tiga hal pokok yang
ditekankan bagi seorang pendamping Katekese Umat (Lalu, 2007: 148). Tiga hal
pokok tersebut adalah kepribadian dan spiritualitas, pengetahuan, serta
keterampilan seorang pendamping Katekese Umat.
a.

Kepribadian dan spiritualitas pendamping Katekese Umat
Kepribadian yang baik dari seorang pendamping Katekese Umat merupakan

cerminan bagi umat. Kepribadian merupakan modal dasar bagi pendamping
Katekese Umat dalam menjalankan tugas perutusannya. Yosef Lalu (2007: 154)
menyatakan bahwa ada 5 hal yang berkaitan dengan kepribadian seorang
pendamping Katekese Umat, yaitu:
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Pertama terhadap diri sendiri, seorang pendamping Katekese Umat
hendaknya bersikap jujur, menerima diri seadanya, tidak angkuh, tetapi juga tidak
rendah diri. Tahu menahan diri, misalnya tidak terlalu banyak berbicara supaya
umat bisa lebih banyak berbicara, tidak overacting.
Kedua pada sesama (masyarakat) seorang pendamping Katekese Umat
hendaknya terbuka, jujur dan rendah hati, memiliki kepekaan dan komitmen, suka
membantu sesama, suka mendengar, penuh pengertian, ramah, komunikatif, dan
tahu membawa diri.
Ketiga dengan situasi, seorang pendamping Katekese Umat hendaknya
kritis tidak terbawa arus, tetapi terbuka, mampu menyesuaikan diri, cekatan
membaca tanda zaman, tahan bantingan pada situasi kritis dan sulit.
Keempat tugas, seorang pendamping katekese hendaknya mencintai tugas,
dan merasa terpanggil untuk itu. Senantiasa loyal (setia) dan terlibat pada tugas.
Berusaha untuk menjadi profesional dalam menjalankan tugas.
Kelima terhadap Tuhan, seorang pendamping katekese hendaknya percaya pada
Tuhan dalam situasi apa saja, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam untung dan
malang, senantiasa berharap pada Tuhan dan penuh semangat optimisme.
Spiritualitas seorang pendamping Katekese Umat adalah “spiritualitas
kemuridan Yesus, yaitu keterlibatan pada dunia demi membangun Kerajaan Allah”
(Lalu, 2007: 154). Semangat yang dimiliki oleh pendamping Katekese Umat harus
senantiasa dikembangkan secara terus-menerus sehingga mempunyai kedekatan
relasi dengan Allah. Maka spiritualitas seorang pendamping Katekese Umat harus
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mengikuti jejak Kristus dan bertaut pada spiritualitas Gereja, yaitu keterlibatan pada
dunia demi membangun Gereja (Lalu, 2007: 154).
“Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya” (Yoh 10: 11-15). Ayat ini mengandung arti bahwa di dalam
jiwa seorang pendamping Katekese Umat tertanam sikap melayani seperti yang
diteladankan oleh Yesus sebagai Gembala yang baik terhadap domba-dombanya,
seperti mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi umat, meninggalkan
kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umat yang dilayani. Seperti
inilah sikap-sikap yang dapat membuat seorang pendamping Katekese Umat
menjadi sahabat umat di dalam perziarahan hidup beriman umat (Yoh 10: 11-15).
b.

Pengetahuan seorang pendamping Katekese Umat
Hal yang kedua berkaitan dengan pengetahuan seorang pendamping

Katekese Umat. Ini merupakan dasar yang memang harus dimiliki oleh seorang
pendamping Katekese Umat. Bagaimana mungkin ia dapat mendampingi Katekese
Umat sedangkan ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang menunjang
pendampingan proses Katekese Umat dengan benar. Jadi setidaknya seorang
pendamping Katekese Umat memiliki pengetahuan yang menyangkut isi katekese,
metode katekese, peserta katekese dan konteks peserta Katekese Umat (Lalu, 2007:
155). Artinya bahwa pendamping betul-betul menguasai segala segi yang berkaitan
dengan Katekese Umat.
Seorang pendamping dituntut memiliki pengetahuan yang ada kaitannya
dengan ajaran iman Katolik. Pengetahuan yang pertama yaitu Kitab Suci. Seorang
pendamping Katekese Umat hendaknya memiliki pengertian yang tepat tentang
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Kitab Suci sebagai kitab iman, sehingga ia tidak jatuh ke dalam bahaya
menggunakan

Kitab

Suci

secara

fundamentalistik

atau

terlalu

menyederhanakannya (simplikasi). Syukur kalau ia bisa mengenal bagian-bagian
Kitab Suci dan latar belakang yang ditulis dalam kitab-kitab itu. Hal ini sangat
membantu sang pembina untuk memilih teks-teks Kitab Suci secara tepat dan
memprosesnya bersama peserta katekese (Lalu, 2007: 155).
Pengetahuan yang kedua yaitu mengenai Kristologi, seorang pendamping
Katekese Umat hendaknya mengenal pribadi, pewartaan dan tindakan Yesus.
Khususnya pewartaan dan tindakan Yesus dalam hubungan dengan obsesi-Nya
menyangkut Kerajaan Allah. Topik-topik Katekese Umat akan selalu diangkat dari
persoalan-persoalan kemasyarakatan, yang sering tidak sesuai dengan cita-cita
Kerajaan Allah. Maka mengenal pewartaan dan tindak Yesus dalam hubungan
dengan Kerajaan Allah sangat perlu (Lalu, 2007: 156)
Pengetahuan yang ketiga yaitu mengenai Eklesiologi Gereja seorang
pendamping katekese perlu memahami Gereja sebagai umat Allah, Gereja sebagai
Communio, demi keterlibatan umat dalam Katekese Umat. Hal lain yang perlu
dipahami yaitu Gereja sebagai “Tanda Keselamatan Dunia”, Gereja pemberdayaan
dan Gereja pemerdekaan. Tujuan Katekese Umat antara lain untuk memberdayakan
dan memerdekakan umat supaya mereka bisa menjadi tanda keselamatan bagi
dunia. Pengetahuan yang keempat yaitu Ajaran Sosial Gereja, hal-hal yang pokok
dari ajaran sosial Gereja kiranya perlu diketahui, karena opsi dari Katekese Umat
antara lain adalah keberpihakkan pada kaum papa dan tergusur. Ajaran sosial
Gereja sering menyinggung masalah ketidakadilan (Lalu, 2007: 156).
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Artinya selain pengetahuan iman di atas, tentu saja seorang pendamping
Katekese Umat mengetahui langkah-langkah dari Katekese Umat itu sendiri
diandaikan pendamping sedikit banyaknya bisa menguasai cara-cara, menganalisis
situasi, menafsirkan Kitab Suci, menyusun rencana tindak lanjut, dan sebagainya.
Pengetahuan menyangkut peserta Katekese Umat, supaya proses katekese dapat
berjalan dengan baik, pendamping katekese perlu mengenal pribadi-pribadi dan
latar belakang peserta katekese itu, bagaimana daya pikir, perasaan, dan reaksi umat
ketika menghadapi persoalan hidup, bagaimana latar belakang status sosial, latar
belakang sosial ekonominya, dan latar belakang budayanya. Pendamping Katekese
Umat juga sebaiknya mengenal pengetahuan menyangkut konteks yang bersifat
nasional dan global, contohnya pengaruh globalisasi dalam wujud semangat
materialisme, konsumerisme, individualisme dan sebagainya. Proses katekese akan
menjadi lancar dan bisa mempengaruhi suasana batin peserta Katekese Umat.
Mengenal konteks bukan hanya mengenal peserta katekese umat saja, tetapi untuk
pendamping katekese umat itu sendiri agar pendamping dapat memahami dan peka
mengarahkan keseluruhan proses katekese secara relevan (Lalu, 2007: 158).
c.

Keterampilan seorang pendamping Katekese Umat
Keterampilan pendampingan Katekese Umat terkait tiga hal. Pertama yaitu

keterampilan berkomunikasi. Komunikasi yang terjadi dalam sebuah proses
Katekese Umat adalah komunikasi antar pribadi dengan pengalaman tertentu pada
situasi tertentu yang dilatarbelakangi kebudayaan tertentu. Maka yang perlu
ditekankan

yaitu

keterampilan

berkomunikasi

sehingga

katekis

mampu

mengumpulkan, menyatukan dan mengarahkan kelompok sampai kepada suatu
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tindakan nyata (Lalu, 2007: 158-159). Dengan begitu mampu mengumpulkan dan
menyatukan peserta katekese sehingga dapat berjalan lancar dan sampai pada
tujuan yang hendak dicapai. Kedua yaitu keterampilan berefleksi, komunikasi yang
terjadi dalam Katekese Umat adalah komunikasi iman yang adalah suatu kesaksian
iman. Diartikan bahwa seorang pendamping Katekese Umat mampu merefleksikan
pengalaman imannya yang berpusat pada Yesus Kristus kemudian mensharingkan
kepada peserta lainnya. Seorang pendamping yang terampil membaca dan
merefleksikan serta memaknai pengalaman sehari-harinya menjadi pengalaman
iman, tentu dapat membantu umat bagaimana berefleksi yang baik. Maka dari itu,
pendamping Katekese Umat dilatih untuk terampil memadukan nilai-nilai Kristiani
dengan nilai-nilai manusiawi dalam pengalaman hidup sehari-hari (Lalu, 2007:
159).
Ketiga yaitu keterampilan yang lebih spesifik berkaitan dengan langkahlangkah proses Katekese Umat tahap sadar akan situasi dengan topik yang diangkat.
Dalam tahap menyadari situasi yang diangkat, misalnya topik tentang
“kemiskinan”, maka dibutuhkan oleh pendamping juga peserta Katekese Umat
keterampilan untuk melihat fenomena atau gejala kemiskinan itu. Menafsirkan
kenyataan hidup umat menurut terang Kitab Suci. Di sini dibutuhkan keterampilan
untuk menerapkan relevansi pesan Kitab Suci atas kenyataan hidup umat.
Membulatkan tekad dan menyusun rencana aksi untuk memutuskan tindakan nyata
agar dapat memperbaiki tatanan kehidupan yang lebih baik (Lalu, 2007: 160). Jika
ketiga hal pokok di atas benar-benar telah dimiliki oleh seorang pendamping,
niscaya setiap pelaksanaan Katekese Umat yang dilakukan akan menjadi hal yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

22

membahagiakan bagi siapa saja yang ikut berperan di dalamnya dan bahkan
manfaatnya pun dapat dirasakan bersama, baik yang dilayani maupun yang
melayani.

B.
Shared Christian Praxis (SCP) Sebagai Salah Satu Model Katekese
Umat
Katekese Umat memiliki berbagai model dengan kekhasannya masingmasing. Model Shared Christian Praxis (SCP) merupakan salah satu konstruksi
teoritis dan skematis yang menawarkan cara memaknai realitas hidup beriman
umat. Model ini menawarkan suatu bentuk analisis untuk memahami realita yang
menerangkan dan menelusuri suatu tindakan manusia. Model ini biasanya
ditemukan dalam pendalaman iman seperti dalam buku panduan APP, Adven dan
pada BKSN yang dibuat oleh keuskupan untuk dipakai sebagai bentuk pelaksanaan
Katekese Umat.
Katekese dengan model SCP ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas H.
Groome. Ia adalah seorang ahli katekese yang berusaha mencari pendekatan
katekese yang handal dan efektif. Model ini sungguh mempunyai dasar teologis,
mampu memanfaatkan sumbangan perkembangan ilmu pendidikan, dan memiliki
keprihatinan yang mendalam terhadap pelayanan hidup beriman umat. Model ini
diharapkan membantu para katekis untuk menjawab kebutuhan umat demi
perkembangan iman umat. Untuk memahami lebih dalam tentang Katekese Umat
dengan model SCP, maka di bawah ini akan diuraikan pokok-pokok SCP (Heryatno
WW, 1997: 2).
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1.

Pengertian Shared Christian Praxis (SCP)
Katekese model Shared Christian Praxis bermula dari pengalaman hidup

peserta yang selanjutnya direfleksikan secara kritis supaya diketemukan maknanya
yang kemudian didialogkan dengan harta kekayaan iman Kristiani supaya muncul
pemahaman, sikap, dan kesadaran baru yang memberi dorongan pada keterlibatan
baru pula (Heryatno WW, 1997: 1). Model ini menekankan proses berkatekese yang
mendorong peserta mengomunikasikan antara tradisi dan visi hidup mereka dengan
Tradisi dan Visi Kristiani, sehingga baik secara pribadi maupun bersama mampu
memahami nilai-nilai Kerajaan Allah dan bertindak mewujudkannya secara nyata
dalam hidup sehari-hari (Heryatno WW, 1997: 1). Model ini menekankan bentuk
dialog multiarah secara aktif dan partisipatif antara pendamping dengan seluruh
peserta.
Terdapat tiga komponen pokok dalam model ini yakni Shared, Christian, dan
Praxis. Komponen Shared menunjuk pada komunikasi yang timbal balik, sikap
partisipasi aktif dan kritis dari semua peserta dan pendamping, serta sikap
keterbukaan (Heryatno WW, 1997: 4). Dalam sharing setiap peserta dan
pendamping membagikan pengalamannya dalam menghidupi iman Kristiani,
mendapat penghargaan atas setiap keunikan masing-masing, serta terlibat secara
aktif, kritis, dan reflektif (Heryatno WW, 1997: 4). Dalam proses ini baik peserta
maupun pendamping saling menjadi narasumber bagi satu sama lain, peserta tidak
hanya pasif menerima dan pendamping tidak melulu memberi.
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Komponen kedua yaitu Christian atau Kristiani. Komponen ini menunjuk
pada Tradisi Kristiani yang mengungkapkan realitas iman umat, serta Visi Kristiani
dalam mewujudkan Kerajaan Allah secara konkret di tengah-tengah dunia
(Heryatno WW, 1997: 3). Tradisi dan Visi Kristiani saling terkait satu sama lain,
menumbuhkan rasa memiliki dan menumbuhkan kesatuan sebagai jemaat beriman
sekaligus meneguhkan identitas peserta (Heryatno WW, 1997: 3). Peserta
diperkaya oleh Harta Kekayaan Gereja yang terkandung dalam Kitab Suci,
dokumen-dokumen, dan Spiritualitas Kristiani (Heryatno WW, 1997: 3).
Komponen ketiga yaitu Praxis komponen ini mengacu pada tindakan
manusia yang mempunyai tujuan untuk tercapainya perubahan hidup ke arah yang
lebih baik (Sumarno Ds, 2018: 15). Praxis merupakan ungkapan yang meliputi
aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual dari hidup kita (Sumarno Ds, 2018:
15). Praxis mempunyai tiga unsur pembentuk yang saling berkaitan, yakni
aktivitas, refleksi, dan kreativitas (Heryatno WW, 1997: 2). Aktivitas meliputi
kegiatan mental dan fisik, kesadaran personal dan sosial, hidup pribadi dan kegiatan
publik bersama yang semuanya merupakan medan masa kini untuk perwujudan diri
manusia (Heryatno WW, 1997: 2). Karena bersifat historis, tindakan manusia perlu
ditempatkan dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Refleksi yaitu usaha melihat
kembali tindakan historis pribadi dan sosial dalam masa lampau, terhadap praxis
pribadi dan kehidupan bersama masyarakat serta terhadap Tradisi dan Visi iman
Kristiani sepanjang sejarah (Heryatno WW, 1997: 2). Kreativitas merupakan
perpaduan antara aktivitas dan refleksi yang menekankan sifat transendensi
manusia dalam dinamika menuju praxis ke depan yang lebih baik.
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2.

Langkah-langkah Shared Christian Praxis (SCP)
Menurut Thomas H. Groome, SCP merupakan suatu model berkomunikasi

tentang makna pengalaman hidup antar peserta. Model ini terdiri dari lima langkah
pokok dalam proses pelaksanaannya dapat didahului dengan langkah awal atau
langkah pendahuluan.
a.

Langkah Awal: Pemusatan Aktivitas
Langkah ini bertujuan untuk mendorong umat menemukan topik pertemuan

yang bertolak dari kehidupan konkret yang selanjutnya menjadi tema dasar
pertemuan. Dengan demikian tema dasar sungguh mencerminkan pokok hidup,
keprihatinan, permasalahan, dan kebutuhan peserta. Tanggung jawab pendamping
adalah menciptakan lingkungan psiko-sosial dan fisik yang mendukung, memilih
sarana yang tepat, serta membantu peserta merumuskan prioritas tema yang tepat
(Heryatno WW, 2007: 39-41).

b.

Langkah I: Pengungkapan Pengalaman Hidup Faktual
Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengungkapkan pengalaman hidup

peserta. Isinya pengalaman peserta sendiri, atau permasalahan kehidupan dan
permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di dalam masyarakat, atau
gabungan keduanya. Peran dan tanggung jawab pendamping adalah sebagai
fasilitator yang menciptakan suasana pertemuan yang hangat dan mendukung
peserta untuk membagikan praksis hidupnya berkaitan dengan tema dasar,
merumuskan pertanyaan yang jelas, terarah, tidak menyinggung harga diri
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seseorang, sesuai dengan latar belakang peserta, dan bersifat terbuka dan obyektif
(Heryatno WW, 2007: 41-43).
c.

Langkah II: Refleksi Kritis Atas Sharing Pengalaman Hidup
Langkah ini memiliki tujuan untuk mendalami pengalaman hidup peserta.

Tanggung jawab pendamping adalah menciptakan suasana pertemuan yang
menghormati dan mendukung setiap gagasan serta sumbang saran peserta,
mengundang refleksi kritis setiap peserta, mendorong peserta supaya mengadakan
dialog dan penegasan bersama yang bertujuan memperdalam, menguji pemahaman,
kenangan dan imajinasi peserta. Pendamping perlu menggunakan pertanyaan yang
menggali tidak menginteroganisasi dan mengganggu harga diri dan apa yang
dirahasiakan peserta, serta menyadari kondisi peserta, lebih-lebih mereka yang
tidak biasa melakukan refleksi kritis terhadap pengalaman hidupnya (Heryatno
WW, 2007: 43-44).

d.

Langkah III: Mengusahakan Supaya Tradisi dan Visi Kristiani Terjangkau
Tujuannya untuk menggali harta kekayaan iman kristiani yang berupa

Tradisi dan Visi Kristiani. Peranan pendamping adalah menghormati Tradisi dan
Visi Kristiani sebagai yang otentik dan normatif. Cara dan isi tafsiran pendamping
bertujuan memberi informasi sehingga membantu peserta agar nilai-nilai Tradisi
dan Visi Kristiani menjadi miliknya. Pendamping perlu menggunakan metode yang
tepat, tafsiran pendamping mengikutsertakan kesaksian harapan, kesaksian iman,
dan hidupnya sendiri, dan membuat persiapan yang matang ( Heryatno WW, 2007:
45-47).
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e.

Langkah IV: Interpretasi Dialektis Antara Pengalaman dan Visi Hidup
Peserta dengan Tradisi dan Visi Kristiani
Langkah ini mengajak peserta supaya dapat meneguhkan, mempertanyakan,

memperkembangkan dan menyempurnakan pokok-pokok penting yang telah
ditemukan pada langkah pertama dan kedua. Untuk selanjutnya pokok-pokok
penting itu dikonfrotasikan dengan hasil interpretasi Tradisi dan Visi Kristiani dari
langkah ketiga. Dari proses konfrotasi itu diharapkan peserta dapat secara aktif
menemukan kesadaran baru itu peserta dapat secara aktif menemukan kesadaran
atau sikap-sikap baru yang hendak diwujudkan. Dengan kesadaran baru itu peserta
akan lebih bersemangat dalam mewujudkan imannya dan dengan itu diharapkan
supaya nilai-nilai Kerajaan Allah makin dapat dirasakan di tengah-tengah
kehidupan bersama. Interpretasi yang diaklektis ini akan memampukan peserta
untuk menginternalisasi dan mensosialisasi nilai Tradisi dan Visi Kristiani sehingga
menjadi bagian hidup mereka sendiri. Hidup dan praksis faktual peserta
diintergrasikan ke dalam Tradisi Kristiani dan sebaliknya peserta mempersonalisasi
Tradisi dan Visi Kristiani dan sebaliknya peserta mempersonalisasi Tradisi dan Visi
Kristiani menjadi milik mereka sendiri. Di samping itu, perwujudan kesadaran iman
yang baru dapat memperkaya dan mendinamisir Tradisi dan Visi Kristiani juga
menjadi pokok penting pada langkah ini. Dengan proses itu diharapkan hidup iman
peserta menjadi lebih aktif, dewasa, dan missioner (Heryatno WW, 2007: 7).
f.

Langkah V: Keterlibatan Baru demi Makna Terwujudnya Kerajaan Allah
Di Dunia
Karena keprihatinan utama model Shared Christian Praxis adalah

keterlibatan iman, maka langkah yang terakhir ini bertujuan mendorong peserta
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supaya sampai pada keputusan konkret bagaimana menghidupi iman Kristiani pada
konteks hidup yang telah dianalisis dan dipahami, direfleksi secara kritis, dinilai
secara kreatif dan bertanggung jawab. Inilah tanggapan praktis peserta terhadap
situasi konkret mereka yang telah dikonfrontasikan dengan Tradisi dan nilai
Kristiani. Keputusan konkret dari langkah ini dipahami sebagai puncak dan buah
dari metode ini. Tentu saja tanggapan peserta dipengaruhi oleh tema dasar yang
direfleksikan, nilai-nilai Kristiani yang diinternalisasi, dan konteks kepentingan
religius, politis, sosial, dan ekonomis peserta (Heryatno WW, 2007: 7).
C.

Perkembangan Iman

1.

Pengertian Perkembangan Iman
Menurut Fowler iman di mengerti sebagai perjalanan seseorang mengenali

jati dirinya di dalam realitas historis atau sejarah hidupnya, di dalam relasi dengan
lingkungan, sesama dan Tuhannya. Iman juga merupakan relasi seseorang dengan
hakikat yang terakhir, iman sebagai kesatuan dari tiga elemen yaitu kognitif
(knowing/beliefing), emosi (trusting/feeling) dan moral/tindakan (doing). Menurut
WC. Smith secara luas meneliti agama-agama besar mengatakan beriman dalam
bahasa latin berarti credo yang memiliki akar kata cor + do artinya aku memberikan
hatiku misal pada Yesus Kristus; di dalamnya juga terkandung arti yang
menyatakan diri akan selalu percaya dan setia kepada-Nya.
2.

Konsep tentang Iman
Menurut Fowler (1995: 18) iman dimengertinya sebagai sesuatu yang luas

dari sekedar “kepercayaan” (belief). Sebab kepercayaan menyangkut mental untuk
menciptakan, memelihara dan mentransformasi arti. Hasilnya apa yang disebutnya
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sebagai “kepercayaan eksitensial”. Kepercayaan eksitensial itu sendiri menurutnya
merupakan suatu kegiatan relasioanal, yang berarti berada dalam relasi dengansesuatu’. Maka kepercayaan eksitensial diawali oleh “rasa percaya”. Selain itu
Fowler (1995: 18) menyatakan bahwa iman adalah cara seseorang mengerti dan
memandang berbagai keadaan hidup dalam kaitannya dengan gambaran yang
kurang lebih bersifat sadar tentang suatu lingkungan akhir. Fowler juga
membedakan iman dari agama. Fowler memandang agama sebagai tradisi, yakni
kumpulan bentuk-bentuk ungkapan iman yang diwariskan oleh generasi-generasi
terdahulu di masa lalu. Fowler menilai iman sebagai cara mengenal dan menilai
dunia yang meliputi tujuh aspek operasi yang juga mengalami perkembangan
secara bertahap. Dalam seluruh rentang hidupnya yang dimulai dari masa bayi atau
kanak-kanak sampai masa dewasa, manusia akan melalui tujuh perkembangan
iman, mulai dari tahap iman yang belum terdiferensiasi di masa bayi di mana benihbenih kepercayaan, harapan, dan cinta kasih masih tercampur aduk sampai tahap
iman yang mengacu pada universalitas. Keadaan ini bisa dicapai sesudah kira-kira
seseorang usia 45 tahun di mana manusia mampu melepaskan diri dari egonya dan
dari pusat-pusat nilai kekuasaan yang fana untuk berserah diri sepenuhnya kepada
pusat nilai dan kekuasaan yang mutlak abadi dan tunggal yang adalah Allah sendiri
(Fowler, 1995: 18).
Sejalan dengan perkembangan individu sebagai manusia yang utuh, iman
juga bertumbuh seperti penjelasan Fowler. Sejalan dengan itu, Groome (2010: 81)
mengungkapkan bahwa iman pada hakikatnya mempunyai 3 aspek penting, yaitu
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iman sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan (believing) sebagai upaya untuk
mempercayakan diri (trusting), dan tindakan (doing).
a.

Sebagai suatu keyakinan, iman berada dalam ranah kognitif/ rasio/

pemikiran. Meskipun demikian, iman tidak boleh direduksi atau dipersempit hanya
dalam ranah kognitif, sebagaimana yang sering terjadi dalam proses belajar
mengajar selama ini.
b.

Iman sebagai suatu kepercayaan. Iman berada dalam ranah afektif orang

beriman yang mempercayakan dan mempertaruhkan diri kepada Allah dalam diri
Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan afektif ini, dapat berwujud pada adanya sikap
hormat, menyerahkan diri, berbakti, setia, kasih, dan memuliakan Allah.
c.

Iman sebagai suatu tindakan. Iman berada dalam ranah psikomotorik

pada ranah ini iman dilihat sebagai suatu tanggapan atau respon terhadap kasih
Allah. Santo Yakobus menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati
(Yakobus 2:17). Perbuatan merupakan aktivitas psikomotorik, kehendak Allah
tidak cukup hanya dimengerti dan diraskan, tetapi harus dilakukan dengan
perbuatan (Yakobus 2:18).
Kutipan di atas menjelaskan bahwa aspek-aspek dimensi iman merupakan
realitas yang dihidupi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu realitas yang tidak
bisa dipisahkan ataupun direduksi hanya dengan menekankan suatu aspek tertentu
saja (Groome, 2010: 90).
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3.

Tahap- Tahap Perkembangan Iman Umat Dewasa
Tahap-tahap perkembangan iman dibagi menjadi tiga tahap. Tiga tahap ini

dikemukakan oleh Cermers berdasarkan pandangan Fowler. Tahap-tahap
perkembangan ini adalah:
a.

Tahap Individuatif-Reflektif (21-35 tahun)
Pada tahap ini muncul kesadaran diri dan refleksi diri yang mendalam.

Orang dewasa muda semakin kritis melihat perbedaan jati dirinya yang
dipersepsikan oleh orang lain dengan yang ia alami sendiri. Dalam tahap ini refleksi
diri tidak seluruhnya bergantung pada pandangan orang lain. Melalui sikap
refleksinya yang tinggi, orang muda mulai mengajukan pertanyaan kritis tentang
keseluruhan nilai, pandangan, hidup, kepercayaan, dan komitmen yang selama ini
ia terima dan jalani. Ia tidak dapat lagi bersandar pada orang lain.
Orang dewasa muda dalam tahap ini sudah memahami dirinya dan orang
lain, tidak hanya menurut pola sifat “pribadi” antar pribadi, melainkan sebagai suatu
sistem sosial dan institusional. Kekhasan tahap kepercayaan individuatif-reflektif
ini adalah seorang dewasa muda mengembangkan visi kepercayaannya sebagai
hasil refleksi kritis terhadap hidup berimannya semata-mata. Dengan sikap kritis
yang tinggi terhadap tradisi religiusnya, ia memeriksa satu persatu ajaran dan
gambaran religius, kemudian mulai meninggalkan hal-hal yang baginya tidak
masuk akal. Ia menciptakan suatu integrasi baru dalam pola kepercayaan dan
berusaha memperoleh suatu pandangan religius pribadi yang baru. Kepercayaan
dalam tahap ini ditandai oleh kesadaran yang tajam akan individualitas dan
otonomi, jika ia mengakui tokoh religius tertentu, misalnya Yesus, maka pengakuan
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itu bukan berdasarkan tradisi Kristen yang mengumumkan dan mengesahkan tokoh
tersebut sebagai pendiri Gereja dan nabi yang utama, melainkan karena pribadi
istimewa tersebut dipandang sebagai tokoh yang sungguh menghayati hubungan
dengan Allah. Bagi orang dewasa yang dijadikan kriteria adalah aspek penghayatan
yang sungguh-sungguh pribadi dan mesra sebagaimana diilhami dan disemangati
oleh Allah yang berkarya dan mendorong hati mereka. Dalam tahap ini seseorang
menemukan identitasnya dan terbuka pada realitas sosial yang ada (Cremers, 1995:
160-179).
b.

Tahap Konjungtif (Setengah baya: 35-40 tahun)
Kepercayaan konjungtif biasanya muncul setelah usia paruh baya, yakni

sekitar usia 35 tahun. Pada tahap ini gambaran diri yang telah tersusun ditinjau
kembali secara lebih kritis. Berbagai pandangan hidup, kepribadian dan batas-batas
diri yang sebelumnya telah ditetapkan dengan jelas, kini seakan-akan tidak ada.
Muncul kesadaran baru dan pengakuan kritis terhadap berbagai macam ketegangan
yang dirasakan oleh sang pribadi dalam diri dan hidupnya. Kebenaran tidak lagi
dipandang sebagai hasil penangkapan arti yang bersifat rasional, konseptual dan
jelas, melainkan hasil perpaduan berbagai paradoks. Dalam tahap ini seseorang
mengalami tingkat kepolosan kedua yang mempengaruhinya dalam menafsirkan
arti simbol. Semua simbol, bahasa, cerita, mitos, dan lain sebagainya. diterima
sebagai salah satu sarana yang cocok untuk mengungkapkan realitas yang lebih
mendalam (Cremers, 1995: 185-205).
Seseorang yang berada dalam tahap ini mulai melihat bahwa kenyataan
sekitar saling berkaitan. Mereka memiliki pengetahuan yang dialogis dengan pola
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komunikasi yang lebih matang. Dialog dipahami sebagai jalan untuk mengenal dan
memahami pihak lain, sekaligus memperteguh imannya. Mereka mampu hidup
dalam situasi paradoks dan meyakini bahwa Allah adalah penopang hidup serta
terang yang selalu menyinari dari dalam (Heryatno WW, 2008: 79).
c.

Tahap Yang Mengacu Pada Universitas (30 tahun ke atas).
Tahap ini dianggap sebagai tahap yang paling tinggi dalam tahap ini

keyakinan transendental mampu melampaui seluruh ajaran agama dan kepercayaan
di dunia. Pada tahap ini orang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, bahkan
kehadirannya dimaknai sebagai agen yang membawa perubahan di tengah dunia ke
arah yang sebenarnya (Kerajaan Allah). Pada tahap ini seseorang sangat mencintai
kehidupan tetapi kehidupan tersebut tidak dipertahankan secara mati-matian.
Dalam istilah teologi tahap ini adalah tahap di mana Kerajaan Allah dialami sebagai
realitas kehidupan. Sedangkan dalam spiritualitas, tahap ini adalah keadaan
penyatuan yang paling sempurna dengan Allah yang dapat dilakukan dalam
kekekalan (Cremers, 1995: 96-218).
Seseorang yang berada dalam tahap ini memiliki pandangan hidup yang
menyeluruh (comprehensive, holistic, intergratif) dan menembus sekat-sekat yang
ada. Mereka mampu mengatasi ego dan mengarah pada yang transeden. Orangorang miskin, tersingkir, menderita dan tertindas menjadi prioritas perhatian
mereka. Heryatno WW (2008: 79) mengungkapkan kembali pandangan Fowler
yang menyatakan bahwa Bunda Teresa, M, Gandhi dan Marthin Luther merupakan
tokoh yang telah mencapai tahap universalitas dalam beriman.
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D. Katekese Umat Membantu Memperkembangkan Iman Umat Secara
Personal dan Komunal

Groome (2003: 7) merumuskan pengertian dan tujuan pendidikan iman atau
katekese sebagai gerakan mengkomunikasikan harta kekayaan iman Gereja supaya
dapat membentuk dan membantu umat memperkembangkan imannya pada Yesus
Kristus baik secara

personal maupun komunal demi terwujudnya nilai-nilai

Kerajaan Allah di tengah-tengah kenyataan dunia. Adapun penjelasannya sebagai
berikut:
Pertama mengkomunikasikan, umat merasa rindu, lapar dan haus akan
sabda Allah yang hidup. Mereka membutuhkan harta kekayaan iman Kristiani
untuk memaknai pengalaman pergulatan hidup mereka dan memperkembangkan
kerohanian atau spiritualitas mereka. Kedua membentuk inti hidup dan jati diri
umat sehingga iman mereka betul–betul menjadi poros kehidupan. Melalui
komunikasi dengan harta kekayaan iman Gereja dan penafsirannya katekese
berusaha menempa kedalaman hidup umat. Ketiga memperkembangkan gagasan
pokok dari poin ini adalah menekankan pentingnya lifelong conversion (pertobatan
terus menerus) atau semper reformanda (senantiasa berkembang).
Terakhir membantu umat secara personal dan komunal, perlu disadari iman
Kristiani tidak menganut paham individualisme ataupun komunalisme penting juga
diingat iman merupakan tanggung jawab pribadi, sungguh bersifat personal tetapi
sekaligus komunal. Iman pribadi berkembang di dalam komunitas, di sini
ditekankan pentingnya kesatuan bukan di dalam bentuk keseragaman melainkan di
dalam pembaptisan dan iman. Iman komunal koinonia (persekutuan) umat di dalam
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komunitas terwujud melalui partisipasi aktif semua anggota. Karena itu, diharapkan
di dalam komunitas terjadi relasi yang akrab, saling membutuhkan, membantu dan
memperkaya serta mencintai Yesus Kristus di dalam komunitas. Cinta kepada
Yesus tidak dapat dipisahkan dari cinta kepada sesama umat dalam komunitas
(Groome, 2003: 7)
Tujuan SCP adalah mau menekankan keterlibatan umat dengan maksud
mendorong umat dan menghubungkan antara tradisi dan visi hidup mereka dengan
Tradisi dan Visi hidup Kristiani agar baik secara personal maupun komunal mampu
mengadakan penegasan dalam mengambil keputusan demi terwujudnya nilai-nilai
Kerajaan Allah dan bertindak mewujudkannya secara nyata dalam hidup sehari-hari
(Heryatno WW, 1997: 1).
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BAB III
GAMBARAN PELAKSANAAN PEMBINAAN IMAN UMAT
LINGKUNGAN FRANSISKUS XAVERIUS GLAGAH YOGYAKARTA
DAN DAMPAKNYA BAGI PERKEMBANGAN IMAN

Pada bab III ini, penulis akan menguraikan gambaran umum sejarah singkat
visi-misi Paroki Santo Yusup Bintaran dan gambaran umum Lingkungan
Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta. Situasi yang penulis paparkan adalah
hasil dari pengamatan penulis sendiri serta wawancara dengan Bapak Darmaji
sebagai pengurus inti di Lingkungan Fransiskus Xaverius dan Ibu Jawad sebagai
ketua lingkungan pada tanggal 19 Juli 2019. Pokok permasalahan yang akan
diangkat dalam bab III ini adalah seberapa besar pengaruh Katekese Umat terhadap
perkembangan iman umat dewasa di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah
Yogyakarta.
Pada bab III ini, penulis membagi menjadi dua pokok bahasan. Pokok
bahasan pertama membahas gambaran situasi umum paroki, sejarah singkat paroki,
visi-misi dan menjelaskan situasi umum Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah
Yogyakarta. Lingkungan tidak menggunakan istilah Katekese Umat maka dari itu
penulis tidak menggunakan Katekese Umat, melainkan memakai pembinaan iman.
Pembinaan iman yang dipahami sebagai salah satu bentuk Katekese Umat, maka
pada bagian ini digambarkan pelaksanaan pembinaan iman di Lingkungan
Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta. Pokok bahasan kedua menyampaikan
penelitian dampak pembinaan iman terhadap perkembangan iman umat di
Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta.
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Pokok bahasan pertama berisi gambaran umum situasi geografis, sejarah
singkat paroki, visi-misi, gambaran umum situasi geografis lingkungan, sejarah
singkat lingkungan, situasi umat dan beragam kegiatan inti lingkungan. Kemudian
pokok bahasan kedua mengenai persiapan penelitian, laporan, pembahasan hasil
penelitian, pendalaman lebih lanjut hasil penelitian menurut masing-masing
variabel, dan kesimpulan penelitian.

A. Gambaran Situasi Umum Paroki Santo Yusup Bintaran Yogyakarta
1.

Situasi Geografis Paroki Santo Yusup Bintaran Yogyakarta
Paroki Santo Yusup Bintaran terletak di wilayah Yogyakarta. Paroki

Bintaran merupakan pusat paroki, letak paroki ini meliputi beberapa kecamatan
yakni. Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan
Mergangsan. Adapun batas-batas geografisnya:
Barat

: Paroki Kidulloji

Utara

: Paroki Kota Baru dan Paroki Baciro

Timur

: Paroki Administratif Pringgolayan

Selatan

: Paroki Administratif Pringgolayan

2.

Sejarah Singkat Paroki Santo Yusup Bintaran Yogyakarta
Untuk mendapatkan gambaran umum sejarah singkat paroki, penulis

menggunakan sumber berupa pengamatan penulis, dokumen paroki yaitu profil
paroki dan wawancara dengan beberapa pengurus paroki. Paroki St. Yusup
Bintaran hingga sekarang telah berusia 84 tahun. Sejak awal bangunan Gereja Santo
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Yusup di Kampung Bintaran Yogyakarta sudah memikat perhatian orang.
Bangunan ini dikenal sebagai gereja Jawa pertama di Yogyakarta, karena sejak
awal memang dimaksudkan dan dikhususkan bagi masyarakat Katolik Jawa.
Pada waktu itu, sekitar 1930-an jumlah umat Katolik Jawa semakin banyak.
Sebenarnya mereka bisa mengikuti misa di bangunan gereja Kidul Loji. Akan tetapi
mereka belum terbiasa duduk di bangku karena masih mengenakan kain sehingga
jauh lebih nyaman jika duduk bersimpuh di lantai. Oleh karena itu, mereka lebih
memilih berdoa dan mengadakan misa di sebuah bangunan di belakang Broederan
FIC sebelah Timur gereja atau sekarang aula Kidul Loji. Dengan semakin
bertambahnya jumlah umat Katolik Jawa, bangunan tersebut menjadi tidak nyaman
lagi untuk beribadah.
Suasana ini ditangkap oleh Rama H. Van Driessche, SJ. Bapak Dawoed
seorang katekis pribumi dan juga Rama A. Van Kalken, SJ. Regulier Overste Missi
Jesuit di Jawa masa itu. Mereka kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan
gereja baru di Yogyakarta yang memiliki kelengkapan dan suasana sesuai citarasa
masyarakat setempat. Pilihan tempat untuk membangun gereja baru itu akhirnya
dijatuhkan pada sebidang tanah di Kampung Bintaran, sebelah Timur Sungai Code,
pada sudut jalan pertemuan jalan Bintaran Kulon dan Bintaran Tengah.
Bangunan Gereja Santo Yusup Bintaran ini dirancang oleh seorang Belanda
bernama J.H van Oijen B.N.A dan dilaksanakan pembuatnya oleh Hollandsche
Beton Maatschappij. Bangunan gereja tersebut, diresmikan pada tanggak 8 April
1934 oleh Yang Mulia Provicaris Rama A. th. Van Hoof, SJ, sebelumnya telah
ditunjuk Pastor Paroki pertama, yaitu Rama A.A.C.M de Kuyper, SJ (1983-1936)
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dan Rama Albertus Soegijapranata, SJ (1933-1940). Salah satu karya monumental
Rama Albertus Soegijapranata di Bintaran adalah memunculkan pengelompokan
umat dengan model Kring (sekarang lingkungan). Kring ini diharapkan tidak hanya
menjadi salah satu sarana administrasi gereja tetapi lebih-lebih sebagai sarana
keterlibatan sosial Gereja. Antara bulan Juli 1934 sampai Juni 1936, umat Bintaran
berjumlah 4.695 orang, 26 orang di antaranya adalah warga Eropa. Perbandingan
ini menggambarkan bahwa Bintaran merupakan Gereja Katolik Jawa di
Yogyakarta.

Untuk

penjelasan

tentang sejarah

singkat

paroki,

penulis

menggunakan sumber dokumen paroki tahun 2010.

3.

Visi dan Misi

a.

Visi
Pengurus paroki menyampaikan bahwa visi paroki sesuai dengan RIKAS

Keuskupan Agung Semarang tahun 2017-2020. Adapun visi paroki sebagai berikut
“Terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera,
bermartabat, dan beriman”.
Rumusan visi di atas mengandung arti bahwa seluruh umat Katolik Paroki
Santo Yusup Bintaran, mewujudkan peradaban kasih, kasih terhadap Tuhan,
sesama, lingkungan dan juga diri sendiri. Masyarakat Indonesia akan bermartabat
dan beriman dengan menerima segala kemajemukan masyarakat dari luar dan
berpartisipasi aktif dalam mengambil peran meningkatkan kualitas hidup orang
miskin dan cacat.
b.

Misi
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Misi adalah gambaran menyeluruh agenda yang harus dirumuskan untuk
menjadi langkah demi terwujudnya visi. Berdasarkan dokumen paroki tim
programasi Paroki Bintaran telah menyusun sebanyak 8 misi Paroki yakni:
a.

Nilai- nilai Spritualitas Hidup Santo Yusup

b.

Upaya membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik

internal dan eksternal
c.

Mengembangkan tata kelola paroki yang kredibel, akuntabel, transparan

dan responsible terhadap perkembangan situasi dan kondisi kebutuhan saat ini.
d.

Memberdayakan iman umat untuk makin terlibat dalam menyelenggarakan

liturgi dan devosi yang hidup dan menarik.
e.

Menegakkan meningkatkan kepedulian umat pada kebijakan publik yang

bermartabat, adil, sejahtera, dan beriman serta melestarikan lingkungan sebagai
rumah bersama, selaras dengan spiritualitas Santo Yusup yang setia. Taat dan
sederhana.
f.

Mengembangkan formasio iman yang intergratif, berjenjang dan

berkelanjutan untuk mewujudkan iman umat yang cerdas, tangguh, missioner dan
dialogis (CTMD).
g.

Meningkatkan tatakelola harta benda paroki dan tata administrasi keungan

paroki yang akuntabel, transparan, dan penuh tanggungjawab.
h.

Mengembangkan penelitian untuk pengembangan gereja melalui pelayanan

pastoral yang relevan, signifikan dan berkelanjutan.
Rumusan misi Paroki Santo Yusup Bintaran di atas mengandung arti
bahwa Santo Yusup adalah orang yang tidak banyak bicara dia tekun dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

41

pekerjaannya. Seperti itulah harapan umat Paroki Bintaran baik pribadi maupun
keseluruhan dapat meneladani Santo Yusup yang tekun dan setia dalam pekerjaan.
Dengan demikian Paroki Bintaran pun selalu setia menjadi teman seperjalanan
umat Allah dalam mewartakan dan menghadirkan Yesus Kristus dengan karya
keselamatan-Nya bagi seluruh umat serta masyarakat dalam mewujudkan
peradaban kasih di Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman.
Membangun sinergi kerja sama dengan berbagai pihak yakni pihak dalam
paroki maupun di luar Paroki Bintaran. Contohnya pihak internal pengurus paroki
serta ketua lingkungan, sedangkan pihak eksternal tingkat kecamatan, dan
masyarakat luar paroki. Paroki Santo Yusup Bintaran menjadi organisasi yang
mampu memimpin, terbuka dan bertanggungjawab, dalam melihat perkembangam
situasi dan kondisi kebutuhan paroki saat ini. Meningkatkan iman umat untuk
menyelenggrakan liturgi contohnya liturgi paskah sebagai sumber puncak hidup
beriman umat dan berbagai macam devosi seperti novena Santo Yusup, Rosario,
dan pendalaman iman sehingga melibatkan umat sebanyak mungkin serta
bekerjasama secara sinergis. Visi dan misi didapatkan melalui wawancara dengan
pengurus paroki serta dokumen paroki pada tanggal 20 Juli 2019 di sekretariat
Paroki Santo Yusup Bintaran.
Misi di atas menjelaskan bahwa meningkatkan kepedulian umat dalam
kebijakan publik, seperti ikut ambil bagian dalam keterlibatan sosial di paroki
maupun di masyarakat. Menyadari bahwa paroki bagian dari masyarakat maka
paroki dipanggil untuk terlibat dalam hidup masyarakat, melaksanakan gotong
royong, membersihkan lingkungan paroki contohnya memilah-milah sampah serta
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menjaga alam ciptaan contohnya menanam pohon. Selaras dengan spiritualitas
Santo Yusup yang menjaga dan merawat Maria begitulah umat Paroki Bintaran.
Meningkatkan iman umat Paroki Bintaran secara keseluruhan dan
berjenjang. Dalam mewujudkan iman umat yang cerdas seperti memberi
penyuluhan tata kelola paroki dan katekese, serta iman yang tangguh memberikan
pendalaman iman di lingkungan. Sedangkan iman yang missioner dan dialogis
berkunjung kerumah-rumah umat melaksanakan pastoral keluarga.
Paroki Santo Yusup Bintaran menjadi wadah yang mampu memimpin,
terbuka dan bertanggungjawab, dalam mengelola harta benda yang ada di paroki
serta tata administrasi keuangan. Meningkatkan penelitian untuk mendukung karya
pastoral yang efektif dan efisien bagi umat Paroki Bintaran. Contohnya
mengadakan surve, tanya jawab dengan umat mengenai pelayanan pastoral,
meminta pendapat umat untuk memberikan saran dan kritik. Agar pengembangan
gereja di paroki dapat berjalan dengan baik, dengan demikian Paroki Bintaran
mampu berperan lebih banyak dalam segala segi kehidupan demi terwujudnya
peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera. Visi dan misi
didapatkan melalui wawancara dengan pak Kris pengurus paroki beserta dokumen
paroki pada tanggal 20 Juli 2019 di sekretariat Paroki Bintaran.
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B.
Gambaran Umum Situasi Geografis Lingkungan Fransiskus Xaverius
Glagah Yogyakarta
1.
Situasi
Yogyakarta

Geografis

Lingkungan

Fransiskus

Xaverius

Glagah

Untuk mendapatkan gambaran umum situasi lingkungan, penulis
menggunakan sumber wawancara dari Bapak Dharmaji pengurus lingkungan pada
tanggal 20 Agustus 2019. Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah merupakan
salah satu bagian dari Paroki Santo Yusup Bintaran. Adapun batas-bata
geografisnya:
Utara : Paroki Kristus Raja Baciro
Barat : Lingkungan Gabriel Possenti dan Lingkungan Yohanes De Brito
Timur : Lingkungan Santo Petrus Kanisius
Selatan : Lingkungan Santo Yohanes De Brito
2.

Sejarah Singkat Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta
Pada bagian ini, penulis akan menuliskan kembali sejarah singkat Lingkung

Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta melalui wawancara dengan Bapak
Dharmaji salah satu umat Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah pada tanggal 20
Agustus 2019. Pada awalnya Lingkungan Fransiskus Xaverius dan Lingkungan
Santo Yohanes De Brito Glagah merupakan satu lingkungan yang bernama Santo
Ignatius. Berjalannya waktu jumlah umat semakin cukup besar pada tahun 2009,
sekitar 80-90 KK. Di kalangan umat yang cukup besar para pengurus merencanakan
untuk memekarkan lingkungan menjadi dua. Ternyata keinginan itu sejalan dengan
kehendak Keuskupan Agung Semarang, yang ingin lingkungan-lingkungan dengan
jumlah umat terlampau besar untuk memekarkan diri.
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Maka dibentuklah panitia pemekaran yang terdiri dari Bapak Ignatius
Marsana Windhu, Bapak EM. Kuis Indrarto Nurcahyo dan Bapak Thomas
Dharmaji. Ketiga orang ini bertugas memfasilitasi diadakannya musyawarah umat
untuk merencanakan batas wilayah. Setelah bekerja keras selama dua tahun,
akhirnya disepakati oleh semua umat Lingkungan Ignatius dimekarkan menjadi
dua, yakni Lingkungan Yohanes De Brito Glagah dan Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah. Peresmian ditandai dengan perayaan Ekaristi dan pelantikan
pengurus kedua lingkungan baru yang dipimpin oleh pastor Paroki Bintaran Romo.
EGP. Willem Pau Pr. Pada tanggal 12 November 2009, sebagai ketua Lingkungan
Fransiskus Xaverius yang pertama adalah Bapak Petrus Sumadi.

3.

Situasi Umat Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta
Jumlah penduduk Lingkungan Fransiskus Xaverius sekarang ini

berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua lingkungan pada
tanggal 19 Juli tahun 2019, berjumlah 131 jiwa dengan 50 kepala keluarga. Usia
dewasa 106 jiwa dan anak-anak berjumlah 25 jiwa. Mayoritas penduduk Fransiskus
Xaverius adalah suku Jawa dan sisanya adalah pendatang dari luar Jawa seperti
Flores dan Sumatera.
a. Mata Pencaharian Umat dan Segi Ekonomi Umat
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus umat di Lingkungan
Fransiskus Xaverius oleh Pak Dharmaji pada tanggal 20 Agustus 2019. Mata
pencaharian umat Lingkungan Fransiskus Xaverius sebagian besar karyawan
swasta dan wiraswasta, ada yang bekerja sebagai guru, dosen, dan pedagang. Secara
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umum dapat dikatakan mata pencaharian dan segi ekonomi tergantung dari tingkat
pendidikan mereka masing-masing.
b. Segi- segi Kehidupan Umat
1)

Segi Pendidikan
Tingkat sosial ekonomi umat mempunyai pengaruh pada tingkat

pendidikan. Ada yang mendapat pendidikan tinggi, adapula yang hanya sampai
pendidikan tingkat SD, SMP, SMA S1 dan S2. Pengaruh itu disebabkan oleh
pendapatan ekonomi rumah tangga. Pendapatan ekonomi rumah tangga yang lebih
tinggi dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sampai perguruan
tinggi. Sementara rumah tangga yang berpenghasilan rendah hanya bisa
menyekolahkan anak-anaknya sampai pada tingkat SMA. Menurut hasil
wawancara dengan Bapak Darmaji salah satu umat lingkungan 70 persen tamatan
SMA dan SMP sisanya tamatan perguruan tinggi.
2)

Segi Kebudayaan
Berdasarkan pengamatan penulis, suku Jawa merupakan suku terbesar yang

ada di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah sebagian kecil pendatang. Keadaan
seperti ini kerukunan umat sangat baik. Baik penduduk asli maupun pendatang
dapat hidup berbaur satu dengan yang lainnya. Budaya gotong royong sangat
terjaga dengan baik. Dialek bahasa yang digunakan sehari-hari merupakan
campuran dari Indonesia dan Jawa.
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4.
Kegiatan Inti Umat Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah
Yogyakarta
Kegiatan inti yang ada di lingkungan ada empat macam, yaitu bidang
persekutuan (koinonia),bidang pewartaan (kerygma), bidang perayaan (leiturgia),
dan bidang pelayanan (diakonia). Kegiatan inti yang akan penulis paparkan di sini
merupakan kegiatan yang ada di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah
Yogyakarta.
a.

Bidang Persekutuan (Koinonia)
Bagi umat Kristiani, koinonia merupakan fungsi dasariah yang amat

penting. Koinonia merupakan pangkal dan tujuan Gereja karena umat merupaka
persekutuan orang-orang yang percaya akan Allah dalam diri Kristus. Sebagai
pangkal dan tujuan Gereja koinonia bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga
bagi dunia demi kepentingan semua orang. Keterlibatan umat dalam usaha
mewujudkan diri sebagai persekutuan para murid di tengah masyarakat menjadi
tugas semua orang beriman.
Segi koinonia pertama-tama lahir dalam keluarga-keluarga Katolik
khususnya Lingkungan Fransiskus Xaverius sebagai persekutuan kecil. Keluarga
membangun persekutuan cinta, memberikan pendidikan iman yang baik kepada
anak-anak, mempersiapkan, memelihara dan melindungi berbagai panggilan yang
ditumbuhkan Allah. Berperan serta dalam kehidupan misi paroki, berangkat dari
keluarga kini umat terus mengembangkan ke persekutuan yang lebih besar secara
khusus pertemuan ibu-ibu yang dilakukan setiap bulan tanggal 11. Umat
mengadakan arisan setelah itu diikuti doa bersama dan pembinaan iman.
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b.

Bidang Pewartaan (Kerygma)
Tugas mewartakan Kabar Gembira merupakan tugas seluruh umat Kristiani.

Panggilan tersebut diemban sejak penerimaan Sakramen baptis. Pewartaan di sini
bukan dimengerti sebagai bentuk kegiatan mempertobatkan orang lain menjadi
Katolik tetapi pewartaan sebagai usaha yang terus menerus memperbaharui dan
memperdalam hubungan umat beriman akan Kristus. Maksud pewartaan di sini
lebih pada memperdalam penghayatan iman umat akan Kristus. Adapun bentuk
kegiatan pewartaan di Lingkungan Fransiskus Xaverius antara lain, pendalaman
Kitab Suci pada bulan September, masa Adven dan masa Prapaskah.
c.

Bidang Liturgi/Perayaan (Leiturgia)
Liturgi adalah merayakan karya penyelamatan Allah terhadap manusia yang

terwujud dalam diri Yesus Kristus. Dalam liturgi umat mengungkapkan imannya
akan karya Allah sekaligus bersyukur atas segala rahmat yang diterimanya. Bagi
umat

Kristiani

liturgi

mempunyai

tujuan

untuk

mengungkapkan

dan

memperkembangkan iman akan Yesus Kristus. Adapun bentuk kegiatan antara lain,
doa Rosario selama bulan Mei dan Oktober, dan doa di rumah umat apabila ada
syukuran ulang tahun anggota keluarga dan ibadat arwah.
d.

Bidang Pelayanan (Diakonia)
Sebagai persekutuan orang-orang beriman yang percaya akan Kristus umat

dituntut untuk mengikuti sikap dan semangat hidup Kristus. Pelayanan di sini bukan
sebatas lingkup lingkungan saja akan tetapi juga untuk masyarakat umum.
Umat Lingkungan Fransiskus Xaverius sungguh-sungguh mengambil peran dalam
hal pelayanan baik dalam paroki, lingkungan dan luar lingkungan. Bentuk kegiatan
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yang mengarah pada aksi puasa paskah (APP), aksi Natal, kolekte untuk
operasional Paroki. Umat Katolik di lingkungan memberikan sumbangan kepada
umat lain ketika salah satu dari umat lingkungan meninggal dan gotong royong
membantu umat lain ketika mengalami musibah (Dokumen Paroki 2019: 1-20).
C.
Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Iman dan Dampaknya Bagi
Perkembangan Iman Umat Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah
Yogyakarta
1.
Metodologi Penelitian
a.

Latar Belakang Penelitian
Katekese Umat merupakan komunikasi iman. Komunikasi iman adalah

salah satu kekhasan Katekese Umat. Ini merupakan usaha umat untuk saling
mengarahkan, mengembangkan, dan menumbuhkan imannya. Melalui sharing
pengalaman, umat yang hadir saling berbagi dan mempertegas pengalaman iman
mereka sehingga iman mereka semakin diteguhkan dan diperkaya. Pengalaman
hidup inilah yang direfleksikan dalam terang Injil (Komkat KWI, 1993: 9).
Melalui pengamatan penulis katekese diperlukan juga oleh mereka yang
telah lama menjadi umat Katolik khususnya umat di Lingkungan Fransiskus
Xaverius. Terdapat keluhan bahwa mereka yang dibaptis sewaktu bayi, kendati
hidup dalam keluarga Katolik pengetahuan agama dan kehidupan imannya kurang
berkembang. Seperti remaja-remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, umat
dewasa melakukan tindakan kriminalitas. Dalam keadaan seperti ini pembinaan
iman lebih merupakan pengembangan hidup sebagai umat Allah. Diharapkan
pembinaan

iman

mampu

memperkembangkan

iman

umat,

dengan

mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi. Umat lingkungan Fransiskus
Xaverius belum mengenal apa itu Katekese Umat, maka melalui latar belakang ini
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yang penulis maksud pembinaan iman adalah katekese itu sendiri. Katekese yang
bersemboyan oleh umat, dari umat dan untuk umat.
Melihat pentingnya pembinaan iman umat Lingkungan Fransiskus Xaverius
Glagah Yogyakarta dan dampaknya bagi perkembangan iman, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh pelaksanaan
pembinaan iman dan dampaknya bagi perkembangan iman umat Lingkungan
Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta. Harapan penulis setelah penelitian, iman
umat semakin berkembang dengan adanya kegiatan Katekese dengan cara
berkumpul dan mengunkapkan pengalaman imannya demi mewujudkan Kerajaan
Allah di tengah-tengah Gereja.
Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta adalah umat yang
dibina untuk menjadi pribadi yang berkembang. Oleh karena itu, melalui penelitian
ini penulis berharap umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta
dapat semakin memperkaya dan menghayati makna yang terdapat dalam
pembinaan iman.
b. Tujuan Penelitian
1) Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembinaan iman dan dampaknya
bagi perkembangan iman umat
2) Mendapatkan gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat
3) Mendapatkan gambaran tentang harapan umat untuk meningkatkan pelaksanaan
pembinaan iman di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta sehingga
iman umat semakin berkembang.
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c. Jenis Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskripsi
analisis. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memandang realitas
sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Kondisi obyek yang
alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh
peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut
(Sugiono, 2014:13-14). Moleong (2014:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh
subyek peneliti misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.
Penelitian kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa,
pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskripsi analisis yaitu
metode yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh langsung di
lapangan. Dalam rangka mendapatkan data yang valid, penulis akan terjun langsung
mengamati dan melakukan wawancara kepada beberapa umat di Lingkungan
Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta. Penelitiaan ini ingin mengungkapkan
kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan, khususnya bagi perkembangan iman
umat dewasa di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta.
d. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu ex-post facto.
Penelitian dengan desain ex post-facto adalah penelitian dilakukan untuk meneliti
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suatu peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk
mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono,
2014:50). Dalam ex post-facto ini, penulis tidak perlu lagi memberi perlakuan pada
sampel yang akan diteliti karena sampel sudah mendapat perlakuan. Dalam
penelitian ini masalah yang diteliti adalah pelaksanaan pembinaan iman dan
dampaknya bagi perkembangan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius
Glagah Yogyakarta.
e.

Instrumen Penelitian
Dalam peneltian ini penulis menggunakan instrumen wawancara secara

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pedoman tertulis tentang wawancara,
daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Alat itulah
yang kita sebut instrumen penelitian. Dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan
secara terstruktur (Gulo, 2000:83). Pertanyaan-pertanyaan interaktif dalam
wawancara diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian. Hasil wawancara akan
direkam menggunakan Handphone sementara peneliti berfokus pada proses
wawancara. Jadi penelitian akan dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen
dan mewawancarai responden yaitu beberapa umat di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah Yogyakarta.
f.

Responden
Responden dalam penelitian ini adalah umat dewasa di Lingkungan

Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta. Jumlah keseluruhan umat 131 orang dari
50 KK. Sebagai responden dalam penelitian ini penulis memilih 10 responden, 5
laki-laki dan 5 perempuan berdasarkan usia, jabatan dan masa jabatan. Penulis
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membagi 5 laki-laki dan 5 perempuan dari setiap umat di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah berdasarkan keaktifan di lingkungan dan mengenal lingkungan.
Umat yang dijadikan responden dipilih langsung oleh pengurus lingkungan agar
penulis mendapatkan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini sesuai
dengan pengertian teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Purposive
sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono, 2014:124). Peneliti diharapkan dapat menggali secara mendalam dan
akhirnya bisa mendapatkan data serta lebih memahami apa yang menjadi harapan
umat.
g. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada akhir bulan September 2019 sampai dengan
awal bulan Oktober 2019 dan dilaksanakan di Lingkungan Fransiskus Xaverius
Glagah Yogyakarta yang berada di Jl. Glagahsari Yogyakarta.
h. Fokus Penelitian
Sugiyono (2014: 60) menjelaskan fokus penelitian sebagai “segala sesuatu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang
hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.” Dalam hal ini fokus yang akan diteliti
adalah:
1) Gambaran mengenai pelaksanaan pembinaan iman umat dan dampaknya bagi
perkembangan iman Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta
2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat
3) Harapan umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta untuk
meningkatkan pelaksanaan pembinaan iman
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i. Kisi-kisi Penelitian
Tabel 1
Indikator

No Fokus
1

2

3

Jumlah

Nomor

4 soal

1,2,3,4

2 soal

5,6

a. Faktor pendukunga. Faktor pendukung
dalam pelaksanakan
Pembinaan Iman
Pembinaan Iman umat
umat

1 soal

7

b. Faktor
penghambat
Pembinaan Iman
umat

b. Faktor penghambat
dalam pelaksanaan
Pembinaan Iman umat

1 soal

8

a. Harapan terhadap
pengurus lingkungan
tentang peningkatan
pelaksanaan
pembinaan iman umat

2 soal

9

Gambaran
pelaksanaan
pembinaan iman
umat dan
dampaknya bagi
perkembangan iman

Harapan Umat

a. Tanggapan umat
mengenai pelaksanaan
Pembinaan Iman umat
b. Dampak pembinaan
iman umat bagi
perkembangan iman

b. Kegiatan-kegiatan
yang diharapan demi
peningkatan
pelaksanaan
pembinaan iman umat
c.

10
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j.

Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data atau analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya
dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan
mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari
serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain (Sugiyono, 2014: 334-335). Proses deskripsi analisis yang penulis
gunakan adalah mengumpulkan data, mereduksi, menata, memahami dan
menjelaskannya.
2.
Laporan dan Pembahasan Hasil Penelitian Gambaran Pelaksanaan
Pembinaan Iman Umat Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta
dan Dampaknya Bagi Perkembangan Iman

Pada bagian ini penulis akan melaporkan hasil penelitian melalui
wawancara dan akan membahasnya secara berurutan sesuai dengan fokus penelitian
yang telah tercantum pada bagian sebelumnya. Bagian ini berisi jawaban-jawaban
para responden yang sudah penulis kumpulkan dan pelajari dari seluruh sumber
data penelitian. Jumlah responden yang diwawancarai berjumlah 10 orang. 10
orang tersebut terdiri dari 4 orang pengurus lingkungan dan 6 umat biasa. Penelitian
dilaksanakan 1 minggu mulai tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober.
Penulis melakukan wawancara secara bergilir di rumah-rumah umat. Durasi
wawancara yang penulis laksanakan kurang lebih 15 menit secara metodologis
validasi data tidak penulis lakukan.
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a.
Gambaran pelaksanaan pembinaan iman dan dampaknya bagi
perkembangan iman umat
Fokus ini mencakup 6 pertanyaan yang bertujuan mendapatkan gambaran
pelaksanaan pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah
Yogyakarta dan dampaknya bagi perkembangan iman
1)

Deskripsi pelaksanaan pembinaan iman umat

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat disampaikan
gambaran pelaksanaan pembinaan iman umat. R1 mengatakan pembinaan iman
dilaksanakan setiap 2 Minggu sekali pada hari Kamis, Minggu kedua, ketiga dan
keempat, selama BKSN pukul 19.00 WIB. Pembinaan iman ini didampingi oleh
prodiakon. Menurut R1, suasana yang terjadi dalam pembinaan iman saling terbuka
dan umat bersemangat dalam mensharingkan pengalaman. Hal ini tampak ketika
mereka saling menanggapi satu sama lain sehingga suasana katekese menjadi
hidup. Oleh karena itu, pembinaan iman perlu dilaksanakan terus menerus karena
iman merupakan sesuatu yang telah hidup dan berkembang dalam diri seseorang.
Dengan pembinaan iman diandaikan iman seseorang bertumbuh, sebaliknya bila
tidak dilaksanaka pembinaan iman mungkin saja iman itu mandeg bahkan kering
(Lampiran 3 transkrip wawancara).
Menurut R2 pembinaan iman umat sudah berlangsung sejak tahun 1998. Pada
bulan September, Oktober, dan November pembinaan iman dilaksanakan secara
penuh dipimpin oleh katekis atau prodiakon, tempat pelaksanaan di rumah-rumah
umat. Pembinaan iman juga perlu dilaksanakan terus menerus agar umat memupuk
iman dan selalu menyegarkan iman serta dapat menjadi ajang berkumpul umat
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untuk saling merekatkan persaudaraan (Lampiran 3 transkrip wawancara). Menurut
R3 pembinaan iman sudah menjadi program kerja paroki, jadwal nya juga teratur
dan jam pelaksanaannya tepat waktu, ketika melaksanakan pembinaan iman umat
juga saling menyemangati satu dengan yang lain. Oleh Karena itu pembinaan iman
perlu dilaksanakan supaya semakin hari iman semakin bertumbuh (Lampiran 3
transkrip wawancara). Secara tegas R4 menyampaikan pembinaan iman di
Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah diperlukan yang pertama karena adanya
arahan dari Gereja untuk melaksanakan pembinaan iman, kedua agar iman umat
selalu berkembang terus menerus sesuai kebutuhan (Lampiran 3 transkrip
wawancara). R5 juga menyampaikan pembinaan iman perlu, yang penting adalah
iman yang dapat diaplikasikan (Lampiran 3 transkrip wawancara).
R6 serupa dengan R7 mengatakan pembinaan iman sudah ada sejak lama
dan perlu ditingkatkan karena tanpa pembinaan iman, iman umat tidak akan
berkembang (Lampiran 3 transkrip wawancara). R8 menyampaikan perlu karena
merupakan program dari Gereja dengan begitu umat dapat berkumpul dan
membentuk Gereja kecil (Lampiran 3 transkrip wawancara). Selain itu R9
menegaskan perlu agar umat tetap percaya kepada Kristus (Lampiran 3 transkrip
wawancara). Kemudian R10 mengatakan pembinaan iman memang selalu ada di
setiap kegiatan seperti arisan ibu-ibu, koor dan kegiatan lainnya. Pembinaan iman
lebih baik diadakan terus menerus, karena membantu umat untuk bersama
mendengarkan Injil dan sharing pengalaman (Lampiran 3 transkrip wawancara).
Pada saat mengikuti pembinaan iman umat terlibat aktif. R1 mengatakan
dari segi kuantitatif jumlah sekitar 80% yang terlibat secara aktif (Lampiran 3
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transkrip wawancara). R2, R3, R7 serupa dengan R9 menyampaikan iya terlibat
aktif (Lampiran 3 transkrip wawancara). Kemudian R4 sama dengan R6
mengatakan tidak semua, hanya sebagian yang hadir (Lampiran 3 transkrip
wawancara). Menurut R5 ada yang aktif dan tidak, contohnya doa rosario relatif
banyak sedangkan BKSN sedikit bahkan ada yang masa bodoh (Lampiran 3
transkrip wawancara). R8 dan R9 menyampaikan banyak umat masih kurang
terlibat, justru yang hadir hanya orang sepuh, begitu banyak alasan yang membuat
umat tidak bisa hadir untuk mengikuti pembinaan iman (Lampiran 3 transkip
wawancara).
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden R1, R2, R3, R4, R5, R6,
R7, R9, dan R10 mengatakan metode yang dibawakan katekis sudah menarik. R1
mengatakan menarik karena katekis menggunakan metode seperti tanya jawab.
Metode ini justru membuat umat semangat ingin menanggapi atau terlibat dalam
kegiatan pembinaan iman (Lampiran 3 transkrip wawancara). Sedangkan R2, R4
serupa dengan R5 dan R8 menyampaikan bahwa katekis menggunakan bahasa yang
sederhana sehingga mudah dipahami oleh umat (Lampiran 3 transkrip wawancara).
Begitu pula R3 dan R6 mengungkapkan bahwa katekis membuat suasana menjadi
lebih hidup sehingga mampu menumbuhkan minat untuk mengikuti pembinaan
iman (Lampiran 3 transkrip wawancara).
Menurut R7 dan R10, katekis juga menggunakan metode yang bervariatif
seperti bercerita, membagikan kisah sehingga umat dapat memahami maksud dan
tujuan pembinaan iman (Lampiran 3 transkrip wawancara). R9 menyampaikan
katekis mendorong umat untuk dapat mengikuti pembinaan iman dengan
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menceritakan pengalaman yang lucu sehingga umat bersemangat (Lampiran 3
transkrip wawancara). Disisi lain, R8 mengatakan pembinaan iman kurang
menarik. R8 mengungkapkan bahwa katekis belum bisa mendampingi pembinaan
iman dengan baik karena katekis tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami
(Lampiran 3 transkrip wawancara).
Berdasarkan hasil wawancara bahan pelaksanaan pembinaan iman ada
yang relevan dan belum relevan. R2, R5, R6, R7, R9, dan R10 mengatakan bahan
yang dibawakan katekis sudah relevan. R2 mengatakan bahan yang sudah
dibawakan sesuai dengan hidup umat (Lampiran 3 transkrip wawancara). R5
menegaskan pembinaan iman dapat meningkatkan perkembangan iman umat
(Lampiran 3 transkrip wawancara). Begitu pula dengan R6, R9, dan 10 menyatakan
umat dapat mengerti dan tertarik mengikuti pembinaan iman iman (Lampiran 3
transkrip wawancara). Selain itu R7 juga menyatakan umat dapat memahami isi
dari pembinaan iman (Lampiran 3 transkrip wawancara).
Selain itu R1, R3, R4, dan R8 menyatakan sedikit relevan. R1
mengungkapkan katekis belum berkompeten dalam bidangnya sehingga umat tidak
begitu paham tujuan dari pembinaan iman (Lampiran 3 transkrip wawancara). R3
menegaskan tujuan dari pembinaan iman belum dapat tersampaikan (Lampiran 3
transkrip wawancara). R4 juga menyampaikan kehidupan umat di lingkungan
setiap saat berubah (Lampiran 3 transkrip wawancara). R8 juga menyatakan banyak
bahan-bahan dari KAS yang belum dipahami oleh umat (Lampiran 3 transkrip
wawancara).
2)

Dampak pembinaan iman bagi perkembangan iman umat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

59

Berdasarkan hasil wawancara R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 dan R10
mengatakan ada dampaknya. R1 sekaligus peserta dan pendamping mengatakan
dampaknya berupa kerukunan, umat menjadi kompak, ketika ada musibah umat
saling membantu baik secara materi maupun non materi (Lampiran 3 transkrip
wawancara). Sedangkan R2 menyampaikan dampaknya, umat tergerak untuk
mengikuti pembinaan iman (Lampiran 3 transkrip wawancara). R3 juga
menyatakan iman umat bertumbuh sesuai usia (Lampiran 3 transkrip wawancara).
R4 mengatakan umat semakin terlibat (Lampiran 3 transkrip wawancara).
Selain itu R5 juga menegaskan saling berbagi kasih kepada sesama
(Lampiran 3 transkrip wawancara). R6 dan R10 menyatakan pembinaan iman
mampu mendorong umat untuk selalu berdoa (Lampiran 3 transkrip wawancara).
Menurut R7 iman yang dibina terus-menerus akhirnya akan menjadi iman yang
mendalam, hidup penuh syukur dan selalu berserah diri kepada Tuhan (Lampiran 3
transkrip wawancara). R8 menegaskan terutama memelihara batin, ada rasa damai
ketika bersama dengan umat, memupuk kesadaran untuk berbagi kasih secara
menyeluruh (Lampiran 3 transkrip wawancara). Selain itu R9 juga menyatakan
iman semakin berkembang serta semakin sadar pentingnya perkembangan Gereja
(Lampiran 3 transkrip wawancara).

b.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan iman umat
Fokus selanjutnya adalah tentang faktor pendukung dan faktor penghambat

pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta.
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1)

Faktor pendukung
Pembinaan iman umat sangat berpengaruh bagi umat di lingkungan, ada

banyak faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara pembinaan iman umat
telah berlangsung baik, adapun faktor-faktor pendukungnya sebagai berikut R1, R2,
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, dan R10 menyebut faktor pendukungnya, R1
menyatakan sikap pengurus yang semangat, rajin, dan menyapa umat (Lampiran 3
transkrip wawancara). R2 dan R3 juga menambahkan faktor pendukung
pendamping mampu memproses katekese dengan baik (Lampiran 3 transkrip
wawancara). Kemudian R4 menyatakan walaupun umat yang mengikuti pembinaan
iman tidak banyak tetapi mereka bersemangat (Lampiran 3 transkrip wawancara).
R5 juga mengatakan sosok pendamping sangat berpengaruh, dan
memotivasi umat untuk mengikuti pembinaan iman (Lampiran 3 transkrip
wawancara). R6 menyampaikan faktor pendukung lainnya jumlah peserta yang
hadir dapat meningkatkan semangat untuk mengikuti pembinaan iman (Lmpiran 3
transkrip wawancara). Selain itu R7 juga menyampaikan keinginan untuk selalu
belajar memahami keselamatan melalui Injil (Lampiran 3 transkrip wawancara). R8
juga mengatakan adanya kalender liturgi sebagai jadwal untuk setia melaksanakan
pembinaan iman (Lampiran 3 transkrip wawancara). R9 mengatakan situasi tenang,
pemandu yang aktif cara menyampaikan mudah dipahami oleh umat (Lampiran 3
transkrip wawancara). R10 menegaskan umat yang hadir, pengurus yang rajin
mendorong umat dan mengajak umat untuk mengikuti pembinaan iman (Lampiran
3 transkrip wawancara).
2)

Faktor penghambat
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Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat umat dalam mengikuti
pembinaan iman. Berdasarkan hasil wawancara beberapa responden menyebutkan
faktor penghambat antara lain, R1 menyatakan jadwal pelaksanaan pembinaan
iman tabrakan dengan kegiatan lain (Lampiran 3 transkrip wawancara). R2 dan R3
juga menyampaikan rasa malas dan tabrakan dengan pekerjaan lain (Lampiran 3
transkrip wawancara). Menurut R4 bagi umat yang berusia dewasa sedikit sibuk
dengan pekerjaannya, sedangkan umat yang sudah sepuh kemampuan untuk
memahami bahan-bahan pembinaan iman menjadi lebih sulit (Lampiran 3 transkip
wawancara). Menurut R5, R6, R7, dan R8 kesibukan sehari-hari seperti sibuk dalam
mendidik anak (Lampiran 3 transkrip wawancara). R9 juga menegaskan cuaca
hujan yang kurang mendukung sehingga peserta yang hadir tidak banyak (Lampiran
3 transkrip wawancara). Selain itu R10 juga menyampaikan kesadaran umat yang
kurang menyadari pentingnya keterlibatan dalam menggereja (Lampiran 3 transkrip
wawancara)

c.
Harapan terhadap peningkatan pembinaan
dampaknya bagi perkembangan iman

iman

umat dan

Fokus ini akan membahas harapan-harapan umat terhadap pelaksanaan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta.
Umat sangat berharap agar melalui pembinaan iman semangat beriman mereka
semakin diteguhkan dan dikuatkan.
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1)
Harapan terhadap pengurus lingkungan tentang peningkatan pelaksanaan
pembinaan iman umat
Harapan-harapan yang disampaikan oleh umat tidak terlepas dari faktor
pendukung dan penghambat dalam pembinaan iman. Menurut R1dan R2 supaya
umat lebih berkembang, pengurus lingkungan harus sering berkumpul untuk
memikirkan dan merancang peningkatan pelaksanaan iman umat, sehingga tidak
berjalan begitu saja (Lampiran 3 transkrip wawancara). R3 dan R5 menegaskan
kaderisasi untuk pendamping supaya materi tersampaikan dengan baik (Lampiran
3 transkrip wawancara). Menurut R4 pelaksanaan pembinaan iman harus lebih
menarik dan bisa langsung menjawab kebutuhan iman umat (Lampiran 3 transkrip
wawancara). Selain itu R6 juga menyatakan perlunya meningkatkan lagi semangat
kepengurusan agar umat semakin mantap mengikuti pembinaan iman (Lampiran 3
transkrip wawancara).
R7 dan R8 menegaskan pentingnya merekatkan kerja sama pengurus
lingkungan, dan saling komunikasi sehingga memberi semangat kepada umat yang
bukan pengurus (Lampiran 3 transkrip wawancara). R9 menyampaikan pengurus
yang terbuka dan mengerti apa yang dibutuhkan umat (Lampiran 3 transkrip
wawancara). R10 juga menyatakan pengurus banyak membuat kegiatan yang
variatif dan relevan dengan kehidupan umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius
(Lampiran 3 transkrip wawancara).
2)
Kegiatan-kegiatan
pembinaan iman umat

yang

diharapan

demi

peningkatan

pelaksanaan

Setelah harapan untuk pengurus lingkungan, responden juga diminta untuk
menyampaikan pendapat mengenai kegiatan-kegiatan apa yang ingin dilakukan
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supaya pembinaan iman umat semakin berkembang. R1, R3, R5 serupa dengan R6,
R9 dan R10 menyampaikan kegiatan pertemuan yang sudah ada tetap harus ada,
intensi pribadi dan rekoleksi pembinaan iman (Lampiran 3 transkrip wawancara).
R2 sama dengan R5, dan R6 mengatakan ziarah (Lampiran 3 transkrip wawancara).
R4 menegaskan pertemuan kelompok kategori yang sudah berjalan seperti ibu-ibu,
dapat juga diadakan pertemuan seperti bapak-bapak sendiri (Lampiran 3 transkrip
wawancara). R7 menyampaikan sering berkumpul dalam doa, seperti pembinaan
iman (Lampiran 3 transkrip wawancara). R8 juga menyampaikan pendalaman
Kitab Suci (Lampiran 3 transkrip wawancara).
d.

Pembahasan Hasil Penelitian
Kerangka pendalaman terhadap hasil penelitian ini pertama-tama mengacu

pada pokok-pokok Katekese Umat yang telah dibahas pada bab II. Bagian ini akan
membahas setiap fokus yang sudah ditentukan dalam penelitian. Ada 3 bagian yang
dibahas: pertama adalah gambaran pelaksanaan pembinaan iman dan dampaknya
bagi perkembangan iman umat dan laporan hasil penelitian. Kedua adalah faktorfaktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan iman, dan yang ketiga
adalah harapan umat serta usulan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan
pembinaan iman. Berkaitan dengan penjelasan di atas maka hasil penelitian yang
telah disajikan sebelumnya akan dibahas lebih lanjut agar semakin memperjelas
gambaran pelaksanaan pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius
Glagah Yogyakarta. Pembahasan berikut akan mengungkapkan pendapat penulis
terhadap tiap fokus yang telah disampaikan.
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1)
Gambaran pelaksanaan pembinaan iman umat dan dampaknya bagi
perkembangan iman
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden di Lingkungan
Fransiskus Xaverius Glagah, responden R2 menyatakan bahwa umat sudah
melaksanakan pembinaan iman sejak tahun 1998. R1 juga mengatakan pembinaan
iman diadakan setiap 2 Minggu sekali pada hari Kamis, Minggu kedua, ketiga dan
keempat, selama BKSN pukul 19.00 WIB. Pembinaan iman ini didampingi oleh
prodiakon dan katekis. Suasana yang terjadi dalam pembinaan iman umat saling
terbuka dan bersemangat dalam mensharingkan pengalaman. Hal ini tampak ketika
mereka saling menanggapi satu sama lain sehingga suasana katekese menjadi
hidup. Oleh karena itu, pembinaan iman perlu dilaksanakan terus menerus karena
iman merupakan sesuatu yang telah hidup dan berkembang dalam diri seseorang
secara terus menerus pula.
Penulis menyatakan bahwa gambaran pelaksanaan pembinaan iman di
Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta sudah baik dan terjadwal
sedangkan beberapa responden mengatakan perlu meningkatkan pembinaan iman
karena kurangnya persiapan dan kesibukan pribadi. Ada beberapa responden
mengungkapkan bahwa bahan pelaksanaan pembinaan iman sudah relevan dengan
kehidupan umat. R2 menyatakan bahan yang sudah dibawakan sesuai dengan hidup
umat sehingga iman umat semakin diteguhkan. R5 juga menegaskan dapat
meningkatkan iman umat. Sebagian responden juga mengatakan bahan pelaksanaan
pembinaan iman belum relevan. R8 menyatakan ada beberapa bahan-bahan dari
KAS yang belum dipahami oleh umat. Hal ini dikarenkan bahan yang disusun oleh
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KAS terlalu sulit sehingga isi dari pembinaan iman belum tersampaikan dengan
baik.
Secara keseluruhan responden mengatakan peran katekis sebagai fasilatator
sudah cukup baik dan juga menggunakan metode yang menarik dalam pelaksanaan
pembinaan iman sehingga prosesnya terasa hidup, semangat, saling terbuka, saling
menghargai dan sesuai dengan harapan Katekese Umat. Penulis menegaskan
kembali bahwa pelaksanaan pembinaan iman di Lingkungan Fransiskus Xaverius
Glagah Yogyakarta mempunyai dampak positif bagi umat untuk mendewasakan
sikap iman dengan penuh syukur dan saling tolong menolong. Umat juga semakin
bersikap peduli terhadap perkembangan Gereja yang menjadi dasar umat untuk
selalu berkumpul membangun Gereja kecil di lingkungan.
2)
umat

Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan iman
Faktor pendukung dalam pembinaan iman umat menjadi kekuatan untuk

semakin semangat melaksanakannya. Sebagian besar responden mengungkapkan
bahwa faktor pendukung pembinaan iman umat adalah pendamping atau katekis
yang terlibat secara aktif dan mengerti keadaan umat di lingkungan. Faktor
pendukung lainnya yakni dedikasi pengurus lingkungan yang mampu mengajak
umat untuk mengikuti pembinaan iman dan setiap umat bersama-sama
meningkatkan pembinaan iman sehingga terbentuklah lingkungan yang hidup
dalam iman dan perbuatan yang nyata.
Sedangkan faktor penghambat dapat menjadi sebuah pengharapan agar di
kemudian hari pembinaan iman dapat berjalan lebih baik. Faktor penghambat yang
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ditemukan antara lain, kesibukan pribadi dan rasa malas. Serta keadaan umat yang
sudah lanjut usia sehingga pengetahuannya terbatas.
Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan iman menjadi kekuatan
untuk mereka dan semakin semangat melaksanakannya. PKKI III menyampaikan
hal yang berhubungan dengan gambaran pendamping katekese bahwa “yang
berkatekese adalah umat itu sendiri” (Lalu, 2007: 94). Artinya katekese adalah
miliknya umat bahwa pelaku katekese adalah umat dan semua orang beriman yang
secara pribadi memilih Kristus secara bebas berkumpul untuk lebih memahami
Kristus. Dalam Katekese Umat peran utama pendamping adalah fasilitator yang
bertugas sebagai pemudah, kemudian pelancar, dan pengarah.
3)
Harapan dan usulan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan
iman umat
Penulis menegaskan kembali bahwa para responden memiliki harapan yang
begitu besar kepada para pengurus lingkungan, agar terealisasi suatu kegiatankegiatan yang mendukung perkembangan iman umat. Hal ini dapat dilihat dari
hampir semua responden yang berharap agar pengurus lebih menyadari perannya,
sehingga umat bisa lebih bersemangat, serta peka terhadap kebutuhan umat dan
mampu terbuka dengan umat yang bukan pengurus.
Menurut penulis secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang diharapkan
responden adalah rekoleksi dan pembinaan iman, serta kegiatan-kegiatan yang tak
lepas dari kegiatan yang sudah ada di lingkungan seperti, arisan ibu-ibu, koor, doa
rosario, pendalaman Kitab Suci, APP dan kegiatan lainya. Hal ini dapat dilihat dari
jawaban semua responden yang berharap agar mereka lebih mendalami pembinaan
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iman umat dan membentuk Gereja kecil di lingkungan untuk menjalankan empat
kegiatan inti yakni koinonia, kerygma, leiturgia dan diakonia. Dengan demikian
harapan umat dapat meningkatkan pelaksanaan pembinaan iman menjadi semakin
terwujud.
Penulis menegaskan bahwa umat mempunyai keinginan agar kegiatan di
lingkungan dapat berjalan dengan baik. Dari tujuan Katekese Umat yang keempat
umat dapat memperkembangkan hidup menggereja membangun komunitas, aktif
terlibat dalam tugas-tugas Gereja seperti, koinonia. kerygma, communio, dan
kegiatan Gereja lainnya. Tujuan terakhir memasyarakat memberi kesaksian di
tengah masyarakat dan mampu mewujudkan dalam hidup bersama (Huber, 1980:
23).
3.

Kesimpulan Hasil Penelitian
Berdasarkan pengamatan langsung serta hasil wawancara penulis akan

menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama gambaran pelaksanaan pembinaan
iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta cukup baik.
Hanya saja pada prakteknya kurang maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.
Kedua kehadiran umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah masih perlu
ditingkatkan lagi karena umat beralasan memiliki berbagai kesibukan atau
kepentingan mereka.
Poin penting berkaitan dengan dampak dari pembinaan iman menjadikan
mereka lebih banyak bersyukur, berdoa, ingin selalu membangun kebersamaan
dengan umat lain, membantu orang-orang yang mengalami musibah, dan
membentuk komunitas. Penulis menyimpulkan gambaran pelaksanaan pembinaan
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iman umat cukup baik tetapi peran umat masih perlu ditingkatkan. Pembinaan iman
memiliki dampak yang sangat positif bagi perkembangan iman umat sehingga umat
mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ada beberapa faktor yang berpotensi menjadi pendukung dan penghambat
terhadap pelaksanaan pembinaan iman. Faktor pendukung antara lain dedikasi
pengurus lingkungan yang mampu mengajak umat untuk mengikuti pembinaan
iman dan setiap umat bersama-sama meningkatkan pembinaan iman sehingga
terbentuklah lingkungan yang hidup dalam iman dan perbuatan yang nyata.
Tujuannya supaya umat semakin memaknai pembinaan iman dalam setiap pribadi
mereka. Sedangkan faktor penghambat antara lain kesibukan pribadi, rasa malas,
serta keadaan umat yang sudah lanjut usia sehingga pengetahuan mereka terbatas.
Penulis menemukan bahwa harapan umat untuk meningkatkan pelaksanaan
pembinaan iman adalah kegiatan rekoleksi agar lebih memaknai kebersamaan.
Dengan demikian harapan untuk mewujudkan Gereja kecil di lingkungan dapat
terwujud. Salah satunya dengan mendalami empat kegiatan inti yakni koinonia,
kerygma, leiturgia, dan diakonia.
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BAB IV
UPAYA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN IMAN UMAT DEWASA
MELALUI KEGIATAN REKOLEKSI DI LINGKUNGAN FRANSISKUS
XAVERIUS GLAGAH YOGYAKARTA
Pada bab III penulis telah memaparkan hasil penelitian mengenai pengaruh
Katekese Umat terhadap perkembangan iman umat dewasa di Lingkungan
Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta. Berdasarkan penelitian dapat dilihat
bahwa pelaksanaan Katekese Umat sudah berjalan cukup baik. Hasil penelitian
menyatakan bahwa umat berharap pada pengurus dan umat sendiri untuk terus
meningkatkan pelaksanaan Katekese Umat. Umat menyadari bahwa Katekese
Umat memiliki peranan yang sangat penting bagi hidup rohani mereka maupun
hidup menggereja.
Pada bab IV ini, penulis memaparkan usulan kegiatan pendampingan bagi
umat dengan bentuk rekoleksi terkait dengan pelaksanaan Katekese Umat.
Pemilihan kegiatan rekoleksi ini berdasarkan harapan-harapan yang disampaikan
responden. Diharapkan melalui kegiatan rekoleksi ini umat semakin terlibat dalam
Katekese Umat demi meningkatkan kehidupan iman mereka. Penulis akan
membagi bab IV ini menjadi 3 bagian: pertama pemikiran dasar, kedua latar
belakang kegiatan rekoleksi sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan
iman umat, ketiga gambaran usulan kegiatan rekoleksi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

71

A. Pemikiran Dasar Kegiatan
Berdasarkan hasil penelitian pada bab III, umat Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah Yogyakarta memiliki harapan yang besar untuk lebih menghayati
iman secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Katekese merupakan
komunikasi iman dalam kehidupan umat di Gereja maupun di lingkungan. Katekese
Umat membantu umat menghayati imannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Katekese diyakini sebagai pemberi semangat, sukacita serta kekuatan bagi
kehidupan umat.
Bertolak dari hasil penelitian, beberapa umat menyampaikan bahwa untuk
sungguh-sungguh

menghayati

iman

dalam

kehidupan

sehari-hari,

umat

menghadapi banyak tantangan mengikuti Katekese Umat, antara lain sibuk dengan
pekerjaan, rasa malas, serta keadaan umat yang sudah lanjut usia sehingga
pengetahuan mereka terbatas. Tantangan-tantangan tersebut bisa berasal dari dalam
diri maupun luar. Maka, penulis mengusulkan rekoleksi. Rekoleksi Katekese Umat
dapat dipahami sebagai salah satu kegiatan untuk membina iman serta mewujudkan
iman dalam kehidupan sehari-hari.
Secara khusus melalui kegiatan rekoleksi, umat diajak untuk menemukan
makna yang ada dalam Katekese Umat. Ada banyak makna yang ada dalam
Katekese Umat. Tentu yang terpenting tidak hanya pengetahuan saja akan tetapi
kedalaman hubungan masing-masing umat dengan Yesus Kristus. Penulis memilih
kegiatan ini dikarenakan rekoleksi merupakan pengayaan yang dapat dilaksanakan
dalam waktu jangka pendek. Terlebih penting umat secara bersama dapat
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merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Katekese Umat
agar sungguh berdampak.
B. Rekoleksi sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan iman umat
dewasa di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah Yogyakarta
1. Latar belakang kegiatan rekoleksi Katekese Umat
Katekese Umat merupakan suatu bentuk pelayanan pastoral yang
mempunyai peran penting terutama pada sharing pengalaman iman antar umat
sehingga mampu memperteguhkan iman masing-masing. Katekese Umat bukan
hanya dilaksanakan pada saat BKSN, akan tetapi pada saat APP dan masa Adven.
Keuskupan telah menyediakan bahan dalam bentuk buku panduan demi
memudahkan umat dalam berkatekese. Dengan adanya Katekese Umat, umat
diharapkan semakin dewasa dalam iman sehingga dapat menjadi saksi bagi Allah
di tengah-tengah masyarakat. Katekese Umat membantu umat untuk semakin
menghayati imannya dalam kehidupan sehari-hari. Umat juga diharapkan untuk
saling meneguhkan satu sama lain demi terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah.
Berdasarkan keprihatinan yang terjadi di Lingkungan Fransiskus Xaverius
Glagah Yogyakarta penulis mengusulkan rekoleksi demi membantu meningkatkan
iman serta keterlibatan mereka dalam mengikuti Katekese Umat melalui rekoleksi.
Umat dapat merefleksikan setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup sehari-hari,
selain itu umat juga dapat mensharingkan pengalaman supaya sampai pada
pertobatan diri pribadi maupun bersama dan menyadari karya Allah dalam hidup
mereka. Dengan demikian umat mampu menjadi penggerak bagi umat lain demi
terwujudnya Kerajaan Allah.
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2. Tema dan Tujuan Rekoleksi
Penulis mengusulkan tema rekoleksi yaitu “Bersama-sama membangun
komunitas Lingkungan Fransiskus Xaverius”. Pemilihan tema ini juga bertitik tolak
dari hasil penelitian. Umat memiliki harapan lebih untuk meningkatkan
pelaksanaan Katekese Umat sebagai komunikasi iman. Melalui komunikasi iman
umat saling meneguhkan pengalaman hidup sehari hari. Tujuan dari kegiatan
rekoleksi adalah untuk meningkatkan iman umat secara personal dan bersama
sehingga bersedia menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah masyarakat.
3. Peserta
Sasaran dari kegiatan ini adalah umat dewasa di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah Yogyakarta.
4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Rekoleksi dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 21-22 Januari
2020. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Wisma Airlangga Kaliurang, Yogyakarta.
5. Gambaran Pelaksanaan
Kegiatan rekoleksi ini diusulkan untuk umat di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah Yogyakarta yang dikemas dengan model berbagi pengalaman.
Model ini menekakan pada proses yang bersifat dialogis dan partisipatif yang
bermaksud mendorong peserta, berdasarkan konfrotasi antara “tradisi” dan “visi”
Kristiani, agar baik secara pribadi maupun bersama, mampu membuat penegasan
dan mengambil keputusan demi terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah di tengahtengah hidup mereka.
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6. Matriks Kegiatan Rekoleksi
Tema umum

: Bersama-sama membangun komunitas Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah

Tujuan

: Meningkatkan iman umat secara personal dan bersama sehingga bersedia menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah
masyarakat

No

Waktu

Judul Pertemuan

Tujuan

Uraian Materi

Metode

Saranan

Sumber Bahan

Sabtu 21 Januari 2020

1

16.00-16.30

Registrasi peserta

Mendata kembali
dan mengecek

WIB

-

Presensi

-

Bolpoin

kehadiran peserta
2

`16.30-17.00

Pengantar dan
doa pembuka

Umat memahami Menyampaika
tujuan dari
n tema umum
kegiatan rekoleksi

Informasi

Sound system
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WIB

3

17.00-18.30
WIB

Sesi 1
Pengolahan
pengalaman
Tentang
keterlibatan umat
di lingkungan dan
masyarakat

4

18.30-19.00

yang diadakan
serta memohon
berkat atas
kegiatan ini.

dan tujuan
rekoleksi

Agar umat dapat
saling
meneguhkan dan
memperkaya
pengalaman iman

- Pengalaman
hidup umat

Agar umat
memahami
pokok-pokok
Katekese Umat

Menggali
makna
Katekese
Umat dan

- Video
tentang
keterlibatan di
lingkungan

Refleksi dan
berbagi
pengalaman

-

Sound
system
Laptop
dan
powerpo
int untuk
merangk
um hasil
sharing

-

Pengala
man
umat

Mic
LCD
laptop

-

Mihalic
, 2008a:
182183

Makan malam

WIB
5

19.00-21.00
WIB

Sesi II

-

Informa
si

-
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Berbagi pokok- sehingga mereka
pokok Katekese dapat
Umat
meningkatkan
imannya dalam
hidup
berkomunitas

6

21.00-21.20
WIB

Refleksi pribadi
dan doa malam

Merenungkan
segala tingkah
laku sehingga
menjadi pribadi
yang lebih baik
dan dapat
ditemukan makna

unsur-unsur
dalam
kehidupan
menggereja

-

Tanya
jawab

-

Telaum
banua,
M.
(1999)
Ilmu
Kateket
ik,
Hakeka
t,
Metode
dan
Peserta
Katekes
e
Gereja
wi.
Jakarta:
Obor

Refleksi pribadi
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7
Minggu 22 Januari 2020

8

06.30-07.00

Sarapan

WIB
9

07.30-08.40

Misa

WIB
10

09.00-11.00
WIB

Agar mereka
saling
Mengungkapkan
meneguhkan dan
sharing
memperkaya
pengalaman umat pengalaman
dalam
imannya.
keterlibatan
di
lingkungan.
Sesi III

penglaman dan - Refleksi
makna
- informasi
pengalaman

-

-Tanya jawab
-Sharing
pengalaman

-

Teks
Lagu
“Kasih
Pasti
Lemah
Lembut”
Puji
Syukur
Teks
fotokopi
kutipan
Kisah
Para
Rasul
2:41-47

-

-

Bacaan
Kisah
Para
Rasul
2:41-47
http://al
kitab
.sabda.
org/co
mmenta
ry.php?
passage
=kiss%
202:4147
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-

-

Tejs
cerita
“Semut
dan
Jembata
n”
Alkitab
-

-

(diakse
s pada
Rabu,
30
Oktobe
r, pukul
19.00
WIB)
http;//aj
uengxa
ntik.blo
gspot.c
o.id/20
14/10/c
eritafabel.ht
ml?m=
1
(diakse
s pada
Rabu
pukul
19.05)
Dianne
Bergant
, CSA,
Robert
J.
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Karris,
OFM
Tafsira
n
Alkitab
Perjanji
an Baru
Yogyak
arta
Kanisiu
s 2002,
halama
n 218
9

11.00-11.30
WIB

Sesi IV
Merencanakan
peningkatan
pelaksanaan
Katekese Umat
demi
perkembangan
iman

Pengurus dan
umat bersamasama dapat
merencanakan
peningkatan
pelaksanaan
Katekese Umat

-

-

Memutu
skan
tindakan
baru
sharing

-Speaker

-

Sharing
Umat

-Hand Out
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10

11.30
WIB

Doa Penutup dan
sayonara

-

Peneguha
n
Doa
Penutup
Lagu
Penutup

-

-

Ucapan
terimaka
sih
Doa
penutup

-Bernyanyi

- LCD
- Laptop

Dalam Yesus
Kita
Bersaudara

-Speaker
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7. Contoh Satuan Pertemuan Sesi III
a. Identitas

1) Tema

: Bersama-sama membangun komunitas Fransiskus
Xaverius Glagah Yang Saling Mengasihi

2) Tujuan

: Agar peserta dapat meningkatkan iman umat secara
personal dan bersama sehingga bersedia menjadi saksisaksi iman di tengah-tengah masayarakat

3) Sumber bahan

: - Bacaan Kisah Para Rasul 2:41-47

4) Peserta

: Orang dewasa (Bapak-bapak dan ibu-ibu), dan kaum
Muda

5) Tempat

: Wisma Airlangga Kaliurang Yogyakarta

6) Hari/Tanggal

: Sabtu dan Minggu. 21-22 Januari 2020

7) Waktu

: 19.00 s.d 21.00 WIB

8) Metode

: Refleksi pribadi, informasi, dan tanya jawa

9) Model

: Berbagi pengalaman

10) Sarana

: - Teks lagu “ Kasih Pasti Lemah Lembut ” dan “ Puji
syukur ”
- Teks fotokopi kutipan Kisah Para Rasul 2:41-47
teks cerita “ Semut dan Jembatan ”.
- Alkitab.
- Puji Syukur
- http://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=kiss
%202:41-47 (diakses pada Rabu, 30 Oktober, pukul
19.00 WIB)
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-

-

http://ajuengcantik.blogspot.co.id/2014/10/ceritafabel.html?m=1 (diakses pada Rabu, 30 Oktober pukul
19.05)
Dianne Bergant, CSA, Robert J. Karris, OFM Tafsiran
Alkitab Perjanjian Baru Yogyakarta Kanisius 2002,
halaman 218

b. Pemikiran Dasar
Situasi umat lingkungan pada umumnya sangat beragam. Umat yang hadir
cukup banyak kira-kira 30 orang, umat yang datang kebanyakan sudah tua
(sepuh), dewasa, tetapi ada juga kaum mudanya. Umat di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah lumayan aktif dalam kegiatan menggereja misalnya, koor,
pendalaman iman. Dalam pendalaman iman mereka juga aktif untuk sharing
pengalaman melalui, sharing dari mereka memperlihatkan bahwa mereka dapat
membangun komunitas yang saling mengasihi serta belarasa. Misalnya dalam
sharing tersebut mereka membangun komunitas doa Kristiani, memberikan apa
yang mereka punya sebagai wujud belarasa dan memastikan bahwa anggota yang
berkekurangan dalam komunitas tercukupi kebutuhannya. Mereka berbagi dengan
penuh gembira dan tulus hati, semua ini membuat mereka bertumbuh secara
personal dan juga komunal.
Dalam Kisah Para Rasul 2:41-47 cara hidup jemaat perdana yang pertama,
komunitas Gereja bertekun dalam pengajaran Para Rasul. Disini, kita diingatkan
sebagai pengikut Kristus untuk hidup selaras dengan iman akan Kristus
sebagaimana diajarkan oleh para Rasul. Berawal dari kotbah Petrus, banyak orang
menjadi percaya dan mengembangkan persekutuan dalam sebuah komunitas yang
berpusat pada Kristus. Idealnya umat juga membangun komunitas doa Kristiani,
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bertekun dalam pengajaran para Rasul, bertekun dalam persekutuan Gereja serta
lingkungan. Rasa membangun komunitas yang saling mengasihi sudah tertuang
dalam sharing dan sudah nampak dalam kehidupan mereka sehari-hari, rasa
membangun komunitas belarasa dapat semakin diwujudkan dengan memberikan
apa yang mereka punya dan memastikan bahwa anggota yang berkekurangan
dalam komunitas tercukupi kebutuhanya.
Melalui pertemuan ini, seluruh umat Lingkungan Fransiskus Xaverius
diajak untuk merenungkan tentang panggilan Gereja dalam membangun
komunitas murid-murid Kristus yang saling mengasihi. Kisah tentang cara hidup
jemaat perdana sebagaimana dikisahkan dalam Kis 2:41-47 menjadi inspirasi bagi
kita membangun komunitas. Terutama bagi mereka yang miskin dan
berkekurangan di Lingkungan Fransiskus Xaverius.
c. Pengembangan Langkah-langkah:
1) Pembukaan (5 menit)
a) Kata Pengantar
Bapak/ibu dan saudara-saudari pada hari ini kita berkumpul untuk
membahas tema” Bersama-sama Membangun Komunitas Fransiskus Xaverius
Glagah Yang Saling Mengasihi”. Kita semua yang hadir di sini diajak untuk melihat
Kis 2:41-47 cara hidup jemaat pertama komunitas Gereja perdana yang bertekun
dalam pengajaran Para Rasul. Hal ini menjadi penting bagi kita karena sebagai
pengikut Kristus untuk hidup selaras dengan iman akan Kristus. Sudah selayaknya
hidup kita sebagai orang Kristiani senantiasa membangun komunitas doa serta
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memberikan apa yang kita punya sebagai wujud belarasa dan memastikan bahwa
anggota yang berkekurangan dalam komunitas tercukupi kebutuhannya.
b) Lagu Pembukaan: Teks Lagu” Kasih Pasti Lemah Lembut”
c) Doa Pembukaan:
Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah
memanggil murid-muridMu hidup dalam persekutuan. Dampingilah kami selalu
agar mampu mewujudkan komunitas kami sebagai komunitas yang penuh kasih dan
belarasa sebagaimana jemaat Gereja perdana yang kau tuntun untuk bertekun dalam
pengajaran Para Rasul dan dalam persekutuan, saling berbagi untuk memastikan
tidak satu anggota pun yang berkekurangan. Semua ini kami haturkan kepada-Mu.
Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala
masa. Amin
2) Langkah I : Mengungkap Pengalaman Hidup Peserta

(10 menit)

a) Membagikan teks cerita “Semut dan Jembatan” kepada peserta dan memberi
kesempatan untuk membaca masing-masing terlebih dahulu (Teks cerita
terlampir pada Lampiran 2)
b) Penceritaan kembali isi teks: Pendamping meminta salah satu peserta untuk
menceritakan kembali dengan singkat tentang isi pokok dari teks cerita” Semut
dan Jembatan”
c) Intisari teks cerita “Semut dan Jembatan”
Dari teks cerita semut membangun jembatan persis seperti manusia. Bahkan
lebih dari unggul dari manusia, semut mengorbankan sebagian kecil dari
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anggotanya untuk membangun sebuah jembatan, namun memberikan manfaat yang
sangat besar demi kenyamanan lalulintas yang diperlukan untuk ribuan semut, dan
sistem sosial ini dilakukan secara sukarela dan senang hati. Bahkan setiap semut
antusias untuk melakukan percobaan apakah besarnya sesuai untuk membangun
jembatan ini di lingkunganya. Solidaritas dan saling mengasihi terdapat di dunia
semut, begitu juga dengan kita sebagai manusia membangun komunitas dalam
gotong royong memperjuangkan hidup bersama yang saling mengasihi sama seperti
semut.
d) Pengungkapan pengalaman: peserta diajak untuk mendalami teks cerita tersebut
dengan pertanyaan:


Coba ceritakan bentuk rasa membangun komunitas dalam kisah tersebut?



Ceritakan pengalaman Bapak/ibu dan saudara-saudari dalam membangun
komunitas bersama?

e) Suatu arah rangkuman:
Bentuk rasa membangun komunitas dalam kisah di atas seperti semut-semut
yang membangun jembatan. Semut mengorbankan sebagian kecil semut untuk
membangun sebuah jembatan, namun memberikan yang sangat besar dalam
memberikan kenyamanan lalulintas yang diperlukan untuk ribuan semut, dan
sistem sosial ini dilakukan secara sukarela dan senang hati. Bahkan setiap semut
antusias untuk melakukan percobaan apakah besarnya sesuai untuk membangun
jembatan ini dilingkunganya. Solidaritas dan saling mengasihi terdapat di dunia
semut,
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Begitu juga dengan pengalaman bapak/ibu dan saudara-i. Misalnya
pengalaman bapak atau ibu mendengar salah satu tetangga yang sedang sakit segera
di jenguk dan diberi pertolongan itulah bentuk salah satu saling mengasihi. Dan jika
ada saudara, tetangga yang sedang ujian skripsi, mencari pekerjaan. Bisa
dikabarkan lewat grup WA agar didoakan bersama-sama. Inilah Suatu kelompok
atau paguyuban bilamana kelompok tersebut mempunyai relasi yang baik antara
anggota yang satu dan yang lainnya, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan tertentu
sekalipun mempunyai perbedaan didalamnya. Setiap anggota perkumpulan pastilah
masing-masing berbeda satu sama lain baik dalam bakat, kemampuan, latar
belakang sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi perbedaanperbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama, karena ada
yang mempersatukan, antara lain: tujuan yang sama, mempunyai ikatan
persaudaraan, aturan, visi dan misi,keprihatinan, kepedulian, kegiatan, pelayanan,
dan sebagainya.
3) Langkah II : Mendalami Pengalaman Hidup Peserta

(10 menit)

a) Peserta diajak untuk merefleksikan sharing pengalaman hidup yang telah
diungkapkan pada Langkah I dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
-

Cara apa saja yang Bapak/Ibu dan Saudara-i lakukan untuk membangun
hidup bersama yang saling mengasihi?

b) Pendamping memberikan suatu arah rangkuman singkat atas jawabanjawaban refleksi yang diungkapkan oleh peserta, misalnya sebagai berikut:
Cara untuk membangun hidup bersama, dengan mengembangkan
persaudaraan sejati dengan siapa pun yang kita jumpai. Memberikan apa yang kita
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punya sebagai wujud belarasa dan memastikan bahwa anggota yang berkekurangan
dalam komunitas tercukupi kebutuhanya, seperti memberi makan pada orang yang
miskin, memberi tempat tinggal setidaknya ada tempat berteduh. Membangun
komunitas doa Kristiani sebagai persekutuan paguyuban murid-murid Yesus
Kristus dalam bimbingan Roh Kudus bertekad dan bergotong royong
memperjuangkan hidup bersama yang sejahtera, bermartabat,beriman demi
terwujudnya peradaban kasih.
4) Langkah III : Menggali Pengalaman Iman Kristiani

(20 menit)

1) Membagikan teks Kis. 2: 41-47 (Teks kitab suci terlampir pada Lampiran 3)
2) Pendamping meminta salah satu peserta untuk membacakan teks atau perikop
langsung dari Kitab Suci Kis 2: 41-47, atau dari teks fotokopi yang dibagikan.
3) Peserta diberi waktu hening sejenak untuk secara pribadi merenungkan dan
menanggapi pembacaan Kitab Suci dengan dibantu pertanyaan, sebagai
berikut:
-

Ayat manakah yang menunjukkan membangun komunitas bersama yang
saling mengasihi dalam perikop kitab suci tersebut?

-

Manakah pesan yang ingin disampaikan Kisah Para Rasul mengenai cara
hidup jemaat perdana?

4) Peserta diajak untuk mengungkapkan dalam pleno hasil renungan pribadi
sehubungan dengan pertanyaan di atas.
5) Pendamping memberikan tafsir dari Kis 2: 41-47 dan peneguhan sebagai
berikut:
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Ayat 42 mereka menjaga persekutuan orang-orang kudus dan dengan sehati
berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah.
Bacaan dari Kisah Para Rasul ayat (41) sang Rasul menasihati para
pendengarnya agar mereka menyelamatkan diri dari angkatan yang jahat ini, yang
telah membunuh Yesus dengan cara menerima tawaranya untuk bertobat dan
kesaksianya bahwa Yesus adalah Mesias mereka. Hasilnya ialah bahwa sekitar tiga
ribu orang menerima apa yang dikatakannya lalu dibaptiskan berdasarkan
pengakuan iman mereka ditambahkan kepada persekutuan kecil orang percaya.
Tidak ada petunjuk bahwa Para Rasul menumpangkan tangan atas orang-orang
yang baru bertobat ini agar mereka menerima Roh Kudus. Ayat (42) berisi tentang
pengajaran Tuhan, bersama dengan pemberitaan tentang kehidupan, kematian dan
kebangkitan Yesus serta maknanya bagi keselamatan manusia. Pengajaran ini
merupakan tradisi resmi di Gereja mula-mula dan kemudian dimasukkan dalam
Perjanjian Baru. Orang-orang percaya pada masa itu menyukai persekutuan satu
dengan yang lain, khususnya untuk memecahkan roti yang mungkin terdiri dari
suatu perjamuan kasih sekaligus dengan Perjamuan Kudus dan untuk berdoa
bersama secara teratur. Dalam ayat 43 sifat dari masyarakat Kristen mula-mula itu
menimbulkan rasa takut pada masyarakat, yang makin diperkuat oleh sejumlah
besar mukjizat yang dilakukan oleh Para Rasul. Dalam ayat 44-45 betapa saling
mengasihinya orang-orang dalam persekutuan Kristen pertama sehingga orangorang percaya yang miskin. Kasih Kristen diwujudkan dalam suatu Program sosial
berupa dukungan keuangan bagi anggota yang miskin. Saling berbagi kesulitan di
antara orang Kristen ini rupanya terbatas pada tahun-tahun awal dari jemaat di
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Yerusalem dan tidak diperluas ke jemaat baru ketika injil dibawa keluar perbatasan
Yudea. Dalam ayat 46 orang-orang Yahudi yang terus melaksanakan ibadah hariah
menyembah Allah di Bait Allah sesuai dengan adat Yahudi. Tidak ada pikiran untuk
memisahkan diri dari Yudaisme dan mendirikan suatu gerakan yang berbeda.
Persekutuan Kristen mereka muncul khususnya dalam bentuk perjamuan kasih
yang dilaksanakan di berbagai rumah tangga. Sukacita dan kemurahan hati
merupakan dua ciri utama dari orang Kristen mula-mula ini. Didalam ayat 47 tidak
semua orang Yahudi menerima kesaksian bahwa Yesus yang telah bangkit adalah
mesias, tetapi orang-orang yang menolak itu pun sangat suka melihat persekutuan
orang Kristen mula-mula tersebut. Hasilnya ialah bahwa Tuhan setiap hari
menambahkan pada persekutuan baru itu orang-orang yang menerima kesaksian
Para Rasul, dan masyarakat Kristen menerima mereka sebagai sesama orang
percaya.
Melalui perikop ini pesan yang ingin disampaikan Kisah Para Rasul
mengenai hidup jemaat perdana ialah. 1), Jemaat Kristiani Perdana setia pada ajaran
Para Rasul “(Kerygma)” karena mereka telah menjadi Kristiani (para pengikut
Kristus) dengan menerima sabda Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, maka suatu
hidup Kristiani harus senantiasa diperdalam dengan pemberitaan Injil secara
berkesinambungan. 2), persekutuan”(koinonia)” jemaat Kristiani perdana menjalin
satu ikatan perasaudaraan yang sangat erat, dimana hanya terdapat cinta kasih.
Kasihlah yang membuat mereka mampu membagi-bagi harta milik masing-masing
dengan orang-orang lain. kasihlah yang membuat mereka lebih peka terhadap
kemalangan dan kekurangan sesama. 3), dalam artian yang penuh “pemecahan
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roti”berarti Ekaristi Kudus (liturgia), yang telah senantiasa dan akan tetap menjadi
sarana utama dari kehidupan komunitas. Berbagi kebutuhan dengan orang lain
“(diakonia)”, memelihara hubungan baik dengan sesama, meskipun setiap
perkumpulan mempunyai masing-masing bakat, kemampuan, latar belakang sosial
budaya, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi perbedaan-perbedaan
tersebut tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama, karena ada yang
mempersatukan, antara lain: tujuan yang sama, mempunyai ikatan persaudaraan,
aturan, visi dan misi,keprihatinan, kepedulian, kegiatan, pelayanan, dan
sebagainya.
5) Langkah IV : Menerapkan Iman Kristiani dalam Situasi Peserta Konkret
(15 menit)
a) Pengantar:
Dalam pembicaraan-pembicaraan tadi kita telah mendengar Kisah Para
Rasul mengenai cara hidup jemaat perdana, bahwa hidup jemaat perdana
mengajarkan kita untuk hidup dalam persekutuan koinonia yang berarti suatu
kehidupan yang disharingkan dan dibagikan,hidup bersama. Kita diajak untuk
mengembangkan “persaudaraan sejati” dengan siapa pun yang kita jumpai. Begitu
juga dengan umat di Lingkungan St. Fransiskus Xaverius Glagah. Membangun
komunitas semua anggota dipandang dan diperlakukan sebagai saudara yang
sederajat, sehingga tidak ada dari mereka yang merasa lebih tinggi satu terhadap
yang lain. Tak seorang pun hidup demi dirinya sendiri, melainkan saling menaruh
kepedulian satu sama lain,sehingga yang tidak mempunyai tidak merasa
kekurangan dan yang mempunyai tidak merasa kelebihan. Meskipun di Lingkungan
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St. Fransiskus Xaverius Glagah ini terdiri dari berbagai golongan, latar belakang
budaya, dan pekerjaan yang berbeda. Warga dapat menyadari peran, tugas, dan
kewajibannya, saling dukung dan bantu satu sama lain sesuai dengan kemampuan
masing-masing, sehingga tercipta komunitas belarasa yang sejahtera .
b) Sebagai bahan refleksi untuk semakin menghidupi dan memperdalam iman
Kristiani kita dalam pengajaram Para Rasul, terlebih umat Lingkungan St.
Fransiskus Xaverius Glagah, kita akan melihat situasi konkret dunia sekitar dan
merenungkannya secara pribadi masing-masing dalam hening, dibantu dengan
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
- Bagaimana cara bapak/ibu saudara-i selama ini dalam membangun komunitas
yang saling mengasihi sebagai wujud bertekun dalam pengajaran Para Rasul?
- Peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan hasil renungan dan refleksi
pribadi dalam pleno. Hasil pleno dirangkum oleh pendamping dan diteguhkan
sehubungan dengan tema dan pertemuan ini, misalnya sebagai berikut:
Saling mengasihi, kasih adalah sumber dari segala sesuatu untuk bisa
mengembangkan tali persaudaraan dalam Kristus. Kasih akan menimbulkan
penerimaan anggota satu dengan yang lain dan membantu saudara seiman yang
kekurangan karena adanya kasih. Kasih ini memberikan dampak yang positif untuk
memberi kesehatian sehingga kita akan menganggap milik kita sendiri adalah milik
bersama. Dalam arti secara keseluruhan milik bersama, namun ada batasnya yaitu
apa yang diperlukan orang lain hendaknya yang berkelebihan, memberikan kepada
sesama kita seperti membantu saudara seiman dengan sukarela.
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Memberitakan Injil dengan membantu saudara-saudara melalui bantuan
harta benda yang kita miliki. Dalam hal ini, kita harus menghancurkan sikap
individualis. Mementingkan diri sendiri dan sedikit meluangkan waktu untuk
membantu saudara yang kesusahan. Mengenai cara hidup jemaat yang saling tolong
menolong antara jemaat yang berkelimpahan kepada jemaat yang miskin.
Membantu saudara-saudara seiman yang kekurangan dalam hal makanan, sikap
saling belarasa antar jemaat satu dengan yang lain bisa bertumbuh bersama dalam
kesatuan.
6) Langkah V : Mengusahakan Suatu Aksi Konkret

(15 menit)

a) Pengantar:
Bapak/Ibu dan saudara-i terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan
cerita “Semut dan Jembatan”. Dalam cerita tersebut, kita diingatkan bahwa semut
membangun jembatan persis seperti manusia. Bahkan lebih dari unggul dari
manusia, semut mengorbankan sebagian kecil semut untuk membangun sebuah
jembatan, namun memberikan yang sangat besar dalam memberikan kenyamanan
lalulintas yang diperlukan untuk ribuan semut, dan sistem sosial ini dilakukan
secara sukarela dan senang hati. Bahkan setiap semut antusias untuk melakukan
percobaan apakah besarnya sesuai untuk membangun jembatan ini dilingkunganya.
Solidaritas dan saling mengasihi terdapat di dunia semut, begitu juga dengan kita
di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah sebagai manusia membangun
komunitas dalam gotong royong memperjuangkan hidup bersama yang saling
mengasihi sama seperti semut. Sebagaimana diajarkan oleh Para Rasul cara hidup
jemaat perdana, mengembangkan hidup bersama persaudaraan sejati dengan siapa
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pun yang kita jumpai. Memberikan apa yang kita punya sebagai wujud belarasa dan
memastikan bahwa anggota yang berkekurangan dalam komunitas tercukupi
kebutuhanya, seperti memberi makan pada orang yang miskin, memberi tempat
tinggal setidaknya ada tempat berteduh. Membangun komunitas doa Kristiani
sebagai persekutuan paguyuban murid-murid Yesus Kristus dalam bimbingan Roh
Kudus bertekad dan bergotong royong memperjuangkan hidup bersama yang
sejahtera, bermartabat,beriman demi terwujudnya peradaban kasih.
b) Pendamping memberikan waktu hening sejenak pada peserta untuk memikirkan
tindakan konkret sebagai bentuk mengupayakan komunitas rasuli ditengah
keluarga,lingkungan Gereja, maupun masyarakat (pribadi, kelompok, atau
bersama) dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
- Tindakan konkret apa yang akan kita lakukan sebagai umat dalam persekutuan di
Lingkungan

Fransiskus

Xaverius

Glagah

Yogyakarta

untuk

semakin

menumbuhkembangkan kebersamaan?
c) Peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan dan mensharingkan niat dan
keputusan pribadi. Kemudian pendamping mengajak peserta untuk membicarakan
dan mendiskusikan bersama untuk menentukan tindakan konkret bersama sebagai
anggota Gereja, umat Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah.
7) Penutup (10 menit)
a) Pendamping mengajak peserta untuk mengungkapkan niat-niat konkret yang
telah dikemukakan dalam bentuk doa umat. Pendamping mengawali doa umat
tersebut dan diteruskan secara spontan oleh peserta. Doa umat ditutup dengan doa
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penutup dari pendamping yang menghubungkan dengan tema dan tujuan pertemuan
ini.
b) Doa Penutup:
Ya Bapa yang Mahakasih, melalui cara hidup Gereja Perdana, kami
bersyukur senantiasa Engkau ingatkan dan Engkau bimbing untuk mewujudkan
komunitas hidup Kristiani. Segarkanlah hidup kami dan komunitas-kamunitas yang
ada dalam GerejaMu, Lingkungan, Paroki, dan kelompok-kelompok kategorial.
Sehingga kami tak lupa untuk senantiasa hidup bertekun dalam pengajaran Para
RasulMu, hidup dalam persekutuan, mengandalkan Ekaristi Kudus yang
menguatkan hidup kami sebagai murid-muridMu, dan bertekun dalam keseharian
hidup doa supaya kami dengan tekun berbelarasa dan setia menjadi saksiMu dimana
pun kami berada. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin
c) Lagu Penutup: Teks Lagu” Mengasihi Lebih Sungguh”
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BAB V
PENUTUP

Pada bagian terakhir ini penulis akan menyampaikan dua pokok bahasan.
Bagian pertama merupakan kesimpulan terkait Pengaruh Katekese Umat terhadap
perkembangan iman umat dewasa di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah
Yogyakarta. Bagian kedua berisi saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam
penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan
Katekese Umat merupakan kekuatan bagi umat Kristiani untuk menuju
kesempurnaan hidup beriman. Katekese menjadi bagian penting dalam kehidupan
umat. Katekese Umat membantu umat untuk meneruskan nilai-nilai Kerajaan
Allah. Katekese Umat juga mendorong semangat hidup dalam persekutuan sebagai
umat beriman. Peranan Katekese Umat adalah untuk membantu umat mewartakan
Kabar Gembira, menumbuhkan semangat untuk memperkaya hidup beriman dan
melaksanakannya dalam hidup sehari-hari.
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian responden di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah Yogyakarta mengungkapkan bahwa mereka cukup serius
mengikuti pelaksanaan Katekese Umat, hanya saja dari segi kehadiran responden
masih kurang, hal ini dikarenakan sibuk dengan pekerjaan lain dan cuaca yang tidak
mendukung sehingga mereka tidak bisa hadir. Di samping itu dalam pelaksanaan
Katekese Umat, para pendamping atau katekis cukup baik dalam memproses
katekese, walaupun masih ada beberapa responden yang belum memahami bahan
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pembinaan iman yang diberikan oleh KAS. Di karenakan bahan yang dibuat oleh
tim penyusun terlalu sulit.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa umat di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah Yogyakarta cukup menyadari dampak Katekese Umat bagi
perkembangan iman mereka. Maka dari itu mereka mau memberikan dirinya demi
melayani orang lain terutama mereka yang sangat membutuhkan dalam kehidupan
sehari-hari.
Dalam menjalani kehidupan di lingkungan, mereka tidak terlepas dari
berbagai tantangan yang dihadapi. Terkadang muncul pula berbagai penghambat
yang terjadi dalam pelaksanaan katekese. Untuk itu, umat Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah Yogyakarta memiliki harapan untuk para pengurus meningkatkan
pelaksanaan Katekese Umat melalui kegiatan rekoleksi agar lebih memaknai
kebersamaan. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan Gereja kecil di
lingkungan dapat terwujud. Salah satunya dengan mendalami empat kegiatan inti
yakni koinonia, kerygma, leiturgia, dan diakonia.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan, penulis menyampaikan saran bagi pihak-pihak
terkait di Paroki Santo Yusup Bintaran dan umat di Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah Yogyakarta demi meningkatkan pelaksanaan pembinaan iman.
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1.

Pastor Paroki
Pastor paroki Santo Yusup Bintaran perlu memberikan dukungan dan

perhatian kepada umat supaya umat merasa tersapa dan bersemangat untuk
melaksanakan segala bentuk pelayanan. Oleh sebab itu pastor paroki berperan
sangat penting untuk memberdayakan umatnya. Bentuk perhatian dan dukungan
pastor paroki dapat diwujudkan melalui dukungan seluruh kegiatan umat guna
meningkatkan perkembangan iman umat. Pastor paroki juga perlu mengkaderisasi
terkait Katekese Umat agar para umat mendapatkan pemahaman baru sehingga
iman umat semakin diteguhkan, khususnya bagi umat Lingkungan Fransiskus
Xaverius Glagah.
2.

Pengurus Lingkungan
Pengurus Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah memiliki peranan

penting bagi perkembangan iman umat. Pengurus lingkungan perlu memberikan
dorongan dan motivasi untuk umat supaya mereka semakin semangat untuk
menghadiri berbagai bentuk kegiatan tanpa terkecuali. Misalnya pelaksanaan
kegiatan Katekese Umat. Oleh karena itu, pengurus lingkungan perlu ikut
membantu dalam pemberdayaan iman umat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
menjadwal berbagai macam kegiatan yang berguna untuk meningkatkan
perkembangan iman umat. Misalnya meneruskan bentuk kegiatan Katekese Umat,
rekoleksi, ziarah, retret dan lain sebagainya.
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3.

Umat Lingkungan
Para umat lingkungan Fransikus Xaverius Glagah perlu menyadari bahwa

dirinya juga menjadi pelaku utama dalam memperkembangkan iman. Oleh karena
itu, para umat perlu bekerja sama dengan yang lain dalam usaha untuk
meningkatkan iman maupun pelaksanaan Katekese Umat. Para umat harus sering
berkumpul untuk berdiskusi, bertukar pengalaman maupun saling berbagi
informasi supaya saling meneguhkan. Para umat juga perlu mendukung kegiatankegiatan yang ada di lingkungan, melalui kegiatan tersebut umat dapat menambah
pengetahuan dan membentuk suatu komunitas yang saling peduli kepada sesama.
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Lampiran 1: Surat Ijin Pra Penelitian
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Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Penelitian
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Lampiran 4: Panduan Pertanyaan Wawancara
No

Pertanyaan Wawancara

1

Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu
dilaksanakan terus-menerus? Mengapa?

2

Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan
iman umat?

3

Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang
menarik dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan!

4

Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan
dengan keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan!

5

Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?

6

Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak
bagi perkembangan iman? Jelaskan!

7

Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan
pembinaan iman umat?

8

Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?

9

Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?

10

Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
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Lampiran 5:Transkip Hasil Wawancara
No

Identitas

Kode R1

1

Nama

Thomas Darmaji

Umur

56

Jenis Kelamin

Laki-laki

Jabatan

Prodiakon

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Pembinaan iman dilaksanakan setiap 2 Minggu sekali pada hari Kamis, Minggu
kedua, ketiga dan keempat, selama BKSN pukul 19.00 WIB. Pembinaan iman ini
didampingi oleh prodiakon. Suasana yang terjadi dalam pembinaan iman saling
terbuka dan semangat dalam mensharingkan pengalaman. Hal ini tampak ketika
umat saling menanggapi satu sama lain sehingga suasana katekese menjadi hidup.
Pembinaan iman umat perlu ditingkatkan terus menerus, karena iman sendiri
membuat hidup saya semakin berkembang, dengan pembinaan iman di andaikan
iman seseorang bertumbuh, sebaliknya bila tidak dilakukan pembinaan iman,
mungkin saja iman itu mandeg bahkan kering”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Dari segi kuantitatif jumlah sekitar 80% yang terlibat secara aktif”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Ya menggunakan metode yang menarik, seperti tanya jawab itu malah membuat
umat semangat ingin menanggapi”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“iya sedikit relevan dengan keadaan umat, karena katekis belum berkompeten
dalam bidangnya sehingga umat tidak begitu paham tujuan dari pembinaan iman”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Kesabaran, semangat untuk terus belajar, keteladanan, dan pembaharuan diri”.
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
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“ Ya, pasti. Pengalaman mengikuti atau mendampingi ada dampaknya. Nilai iman
yang dihayati paguyuban, kerukunan, umat menjadi kompak, saling membantu
ketika ada musibah. Bentuk bantuannya secara materi maupun non materi”.
7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
“Faktor pendukung, sikap pengurus rajin, semangat, serta menyapa umat”.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“jadwal pelaksanaan pembinaan iman tabrakan dengan kegiatan lain”.
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Supaya umat lebih berkembang, pengurus lingkungan harus sering berkumpul
untuk memikirkan dan merancang iman umat, sehingga tidak berjalan begitu saja”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Kegiatan pertemuan yang sudah ada tetap harus ada, intensi pribadi dan rekoleksi
pembinaan iman”.
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No

Identitas

Kode R2

2

Nama

Chrysantus Erastianto

Umur

23

Jenis Kelamin

Laki-laki

Jabatan

Umat

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Pembinaan iman umat sudah ada sejak lama pada tahun 1998 diadakan pada bulan
September, Oktober dan November dipimpin oleh katekis atau prodiakon.
Pembinaan iman juga dilaksanakan di rumah-rumah umat. Maka dari itu
pembinaan iman perlu dilaksanakan terus menerus agar umat memupuk iman dan
selalu menyegarkan iman serta dapat menjadi ajang berkumpul umat untuk saling
merekatkan persaudaraan”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Ya, aktif”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Iya menarik, karena katekis menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa
dipahami oleh umat”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“Bahan yang sudah dibawakan sesuai dengan hidup umat sehingga iman umat
semakin diteguhkan”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Kebersamaan, bebas, kasih, saling memahami dan dapat menjadi tempat sharing
yang menumbuhkan empati kepada satu sama lain”.
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
“Sangat berdampak, dengan pembinaan iman. Umat semakin tergerak mengikuti
pembinaan iman”.
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7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
“pendamping mampu memproses katekese dengan baik”.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“Rasa malas dan tabrakan dengan pekerjaan lain”.
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Pengurus sudah baik, bukan seberapa sering pembinaan iman itu dijalankan tapi
seberapa efektif pengurus menjalankan pembinaan iman tersebut”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Ziarah”.
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No

Identitas

Kode R3

3

Nama

Lucia Mei Atri

Umur

42

Jenis Kelamin

Perempuan

Jabatan

Pendamping PIA

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Pembinaan iman sudah ada menjadi program kerja paroki, jadwal nya juga teratur
dan jam pelaksanaannya tepat waktu, ketika melaksanakan pembinaan iman umat
juga saling menyemangati satu dengan yang lain. Oleh karena itu pembinaan iman
perlu dilaksanakan, supaya semakin hari semakin bertumbuh iman umat di
lingkungan”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Aktif”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Iya menarik, karena katekis membuat suasana menjadi lebih hidup sehingga
mampu menumbuhkan minat untuk mengikuti pembinaan iman”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“Sedikit relevan dengan kehidupan umat akan tetapi belum dapat tersampaikan dari
maksut pembinaan iman itu sendiri”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Semakin percaya akan harapan, harapan akan karya penyelamatan Tuhan”.
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
“Jelas memberi dampak, karena dari pembinaan iman umat bertumbuh sesuai usia”.
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7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
“pendamping mampu membawakan pembinaan iman dengan baik”.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“Rasa malas dan tabrakan dengan pekerjaan lain”.
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“kaderisasi untuk pendamping supaya materi tersampaikan dengan baik”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Rekoleksi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

111

No

Identitas

Kode R4

4

Nama

Markus Wiguno

Umur

44

Jenis Kelamin

Laki-laki

Jabatan

Sekretaris Lingkungan

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Pembinaan iman di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah diperlukan yang
pertama karena adanya arahan dari gereja untuk melaksanakan pembinaan iman,
kedua agar iman umat selalu berkembang terus menerus sesuai kebutuhan”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Tidak semua, hanya sebagian dari yang hadir”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Menarik, karena katekis menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami
oleh umat”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“sedikit relevan karena kehidupan umat atau lingkungan setiap saat berubah”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Kebersamaan, ketekunan, kesetiaan untuk mengikuti pembinaan iman”.
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
“Memberi dampak, umat semakin terlibat”.
7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
“Umat yang mengikuti pembinaan iman tidak banyak tetapi umat bersemangat’.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“Umat yang berusia dewasa sedikit sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan umat
yang sudah sepuh kemampuan untuk memahami bahan-bahan pembinaan iman
menjadi lebih sulit”.
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9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Pelaksanaan pembinaan iman harus lebih menarik dan bisa langsung menjawab
kebutuhan iman umat”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Pertemuan kategori yang sudah berjalan seperti ibu-ibu, dapat juga diadakan
pertemuan seperti bapak-bapak sendiri”.
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No

Identitas

Kode R5

5

Nama

R. Hedy Herudjati

Umur

57

Jenis Kelamin

Laki-laki

Jabatan

Wakil Ketua Lingkungan

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Perlu, pembinaan iman yang penting adalah iman yang aplikatif berdasarkan teori
yang cukup”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Ada yang aktif dan tidak, contohnya doa rosario relatif banyak sedangkan BKSN
sedikit bahkan ada yang masa bodoh”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Iya menarik, karena katekis menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa
dipahami oleh umat”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“relevan dengan kehidupan umat karena pembinaan iman dapat meningkatkan
iman umat”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Kesabaran, keberanian, kepemimpinan, belarasa, peduli kepada orang lain”
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
“Ya memberi dampak, dampaknya saling berbagi kasih kepada sesama”.
7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
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“Pendamping sangat berpengaruh,memotivasi umat untuk mengikuti pembinaan
iman”.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“Kesibukan mengurus anak belajar”.
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Pengurus lingkungan harus membuat kaderisasi untuk meningkatkan wawasan
umat”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Rekoleksi dan Ziarah”
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No

Identitas

Kode R6

6

Nama

Chatarina Retna Ningsih

Umur

47

Jenis Kelamin

Perempuan

Jabatan

Pralenan

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Pembinaan iman sudah ada sejak lama dan perlu ditingkatkan karena tanpa
pembinaan iman, iman umat tidak akan berkembang”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Aktif hanya sebagian”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Ya menarik, karena katekis membuat suasana menjadi lebih hidup sehingga
mampu menumbuhkan minat untuk mengikuti pembinaan iman”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“Ya relevan dengan kehidupan umat karena umat dapat mengerti dan tertarik untuk
mengikuti pembinaan iman”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Semakin sering berdoa setiap hari”
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
“Jelas memberi dampak, karena pembinaan iman mampu mendorong saya untuk
selalu berdoa”.
7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
“Umat yang hadir, serta rasa ingin tahu agar dapat mengajari anak untuk berdoa”.
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8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“Kesibukan mengurus anak belajar”.
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Meningkatkan lagi semangat kepengurusan agar umat semakin mantap mengikuti
pembinaan iman”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Rekoleksi dan Ziarah”
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No

Identitas

Kode R7

7

Nama

Emiliana Sulastri

Umur

64

Jenis Kelamin

Perempuan

Jabatan

Ketua Lingkungan

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Pembinaan iman sudah ada sejak lama dan perlu dilaksanakan terus-menerus
karena tanpa pembinaan iman, iman umat tidak akan berkembang”
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Terlibat aktif”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Ya menarik, karena katekis menggunakan metode yang bervariatif seperti
bercerita, membagikan kisah sehingga umat dapat memahami maksud dan tujuan
pembinaan iman”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“Ya, relevan umat dapat memahami yang dibawakan adalah pembinaan iman
dalam artian tentang iman itu sendiri”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Menguatkan, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, hidup terasa damai”.
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
“Ya jelas memberi dampak, karena iman yang dibina terus-menerus akhirnya akan
menjadi iman yang mendalam, hidup penuh syukur dan selalu berserah diri kepada
Tuhan”.
7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
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“Keinginan untuk selalu belajar memahami keselamatan melalui Injil”.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“Kesibukan sehari-hari, dalam mendidik anak”.
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Kerja sama pengurus lingkungan, dan saling komunikasi memberi semangat
kepada umat yang bukan pengurus”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Sering berkumpul dalam doa, seperti pembinaan iman”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

119

No

Identitas

Kode R8

8

Nama

Dominikus Agus Sunarko

Umur

61

Jenis Kelamin

Laki-laki

Jabatan

Umat

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Perlu, karena merupakan program dari Gereja dengan begitu umat dapat
berkumpul dan membentuk Gereja kecil”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Kurang, sangat jauh dengan populasi umat sebetulnya, justru yang hadir orang
sepuh, begitu banyak alasan yang membuat umat tidak bisa hadir untuk mengikuti
pembinaan iman”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Menarik, katekis bisa mendampingi pembinaan iman dengan baik karena
menggunakan bahasa yang mudah dipahami”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“Sedikit relevan dengan kehidupan umat, karena banyak bahan-bahan dari KAS
yang belum dipahami oleh umat”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Kebersamaan, memelihara tradisi Gereja yang baik”.
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
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“Memberi dampak, terutama memelihara batin, ada rasa damai ketika bersama
dengan umat, memupuk kesadaran untuk berbagi kasih secara menyeluruh”.
7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
“Adanya kalender liturgi sebagai jadwal untuk setia melaksanakan pembinaan
iman”.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“kesibukan sehari-hari mendidik anak di rumah”.
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Pengurus yang aktif menyapa umat”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Pendalaman Kitab Suci ”.
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No

Identitas

Kode R9

9

Nama

Santi

Umur

48

Jenis Kelamin

Perempuan

Jabatan

Pendamping PIA

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Iya, agar umat tetap percaya kepada Kristus”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Iya aktif”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Iya menarik, karena katekis mendorong umat untuk dapat mengikuti pembinaan
iman dengan menceritakan pengalaman yang lucu sehingga umat bersemangat
mengikuti pembinaan iman,”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“ya relevan dengan kehidupan umat karena umat dapat mengerti dan tertarik
mengikuti pembinaan iman iman”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Iman semakin berkembang, keyakinan semakin melekat”.
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
“Ya memberi dampak, iman semakin berkembang serta semakin sadar pentingnya
perkembangan Gereja”.
7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
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“Situasi tenang, pemandu yang aktif cara menyampaikan mudah dipahami oleh
umat”.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“Cuaca hujan yang kurang mendukung sehingga peserta yang hadir tidak banyak”
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Pengurus yang terbuka, dan mngerti apa yang dibutuhkan umat”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Rekoleksi”.
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No

Identitas

Kode R10

10

Nama

Paulina Datilah

Umur

59

Jenis Kelamin

Perempuan

Jabatan

Umat

1. Menurut anda, apakah pembinaan iman umat di lingkungan perlu dilaksanakan
terus-menerus?
“Pembinaan iman memang selalu ada disetiap kegiatan seperti arisan ibu-ibu, koor
dan kegiatan lainnya. Pembinaan iman lebih baik diadakan terus menerus, karena
membantu umat untuk mendengarkan Injil dan sharing pengalaman”.
2. Menurut pengalaman anda, apakah umat terlibat aktif mengikuti pembinaan iman
umat?
“Sedikit yang terlibat, karena kebanyakan orang sesepuh”.
3. Menurut pengalaman anda apakah katekis menggunakan metode yang menarik
dalam pelaksanaan pembinaan iman umat? Jelaskan !
“Menarik, katekis juga menggunakan metode yang bervariatif seperti bercerita,
membagikan kisah sehingga umat dapat memahami maksud dan tujuan pembinaan
iman”.
4. Menurut anda, apakah bahan pelaksanaan pembinaan iman umat relevan dengan
keadaan dan kebutuhan umat? Jelaskan !
“Relevan dengan kehidupan umat karena umat dapat mengerti dan tertarik
mengikuti pembinaan iman iman ”.
5. Menurut anda nilai-nilai apa yang anda dapatkan melalui pembinaan iman?
“Semakin kaya pengetahuan tentang Gereja, kehidupan menggerja dan Kitab Suci
sendiri”.
6. Menurut pengalaman anda apakah pembinaan iman umat memberi dampak bagi
perkembangan iman? Jelaskan!
“Iya, jadi rajin ke Gereja dan berdoa setiap hari”.
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7. Menurut pengalaman anda apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembinaan iman
umat?
“Umat yang hadir, pengurus yang rajin mendorong dan mengajak umat untuk
mengikuti pembinaan iman”.
8. Menurut pengalaman anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan iman umat?
“Kesadaran umat yang kurang menyadari pentingnya keterlibatan dalam
menggerja”.
9. Apa yang anda harapkan untuk pengurus lingkungan supaya pelaksanaan
pembinaan iman umat menjadi lebih berkembang?
“Pengurus banyak membuat kegiatan yang variatif dan relevan dengan kehidupan
umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius”.
10. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang anda harapkan supaya meningkatkan
pembinaan iman umat di Lingkungan Fransiskus Xaverius Glagah?
“Pembinaan iman dan rekoleksi”.
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Lampiran 6: Daftar Nama Umat
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