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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “KATEKESE EKOLOGI SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN KETERLIBATAN ORANG MUDA KATOLIK PAROKI
SANTA MARIA, KOTA BUKIT INDAH, PURWAKARTA, DALAM
MENJAGA KEUTUHAN CIPTAAN.” Judul ini dipilih berdasarkan
keprihatinan penulis terhadap krisis ekologi serta kurang terlibatnya Orang Muda
Katolik Paroki Santa Maria, Kota Bukit Indah, Purwakarta dalam menjaga
keutuhan ciptaan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sebuah
sumbangan pemikiran bagi Paroki Santa Maria, Kota Bukit Indah, Purwakarta
untuk melaksanakan katekese ekologi yang melibatkan Orang Muda Katolik di
dalamnya. Terdapat tiga persoalan pokok yang mendasari penulis melaksanakan
penelitian. Persoalan tersebut meliputi; Bagaimana pandangan Paroki Santa Maria
Kota Bukit Indah terhadap keutuhan Ciptaan? Bagaimana keterlibatan Orang Muda
Katolik di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta dalam menjaga
keutuhan ciptaan? Bagaimana upaya membangun keterlibatan Orang Muda Katolik
dalam menjaga keutuhan ciptaan?. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif
deskriptif dengan desain naturalistik. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana orang muda Katolik Paroki Santa Maria, Kota Bukit Indah, Purwakarta
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan, serta mengetahui kegiatan yang berupaya
untuk membangun keterlibatan orang muda dalam menjaga keutuhan ciptaan.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi
dokumen dan wawancara. Informan utama dalam penelitian ini adalah orang muda
Katolik di Paroki St Maria, Kota Bukit Indah, Purwakarta. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa orang muda Katolik belum melibatkan diri untuk menjaga
keutuhan ciptaan. Penulis menemukan bahwa paroki belum memberikan ruang bagi
kaum muda Katolik untuk mengupayakan implementasi ensiklik Paus Fransiskus
Laudato Si' merawat bumi sebagai rumah bersama dengan gaya anak muda sebagai
Generasi Z.

Kata-kata kunci : Katekese Ekologi, Orang Muda Katolik, Keutuhan Ciptaan
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ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled "ECOLOGICAL CATECHESIS AS AN
EFFORT TO BUILD THE INVOLVEMENT OF YOUTH CATHOLIC
PEOPLE OF SANTA MARIA, BUKIT INDAH CITY, PURWAKARTA, IN
MAINTAINING THE INTEGRITY OF CREATION." The author chose this title
based on the author's concern for the ecological crisis and the lack of involvement
of young Catholics at the Santa Maria Parish, Bukit Indah City, Purwakarta in
maintaining the integrity of creation. The author hopes this thesis can contribute to
the Parish of Santa Maria, Kota Bukit Indah, Purwakarta, to carry out ecological
catechesis involving young Catholics. There are three main problems in this
undergraduate thesis. What is the Church's view on preserving the integrity of
creation? How is the involvement of young Catholics in the Santa Maria Parish,
Bukit Indah City, Purwakarta maintaining the integrity of creation? What are the
efforts to build the participation of Catholic Youth in preserving the integrity of
creation? This thesis applies descriptive qualitative research with naturalistic
design. The purpose of this study was to determine the level of involvement of young
Catholics at the Santa Maria Parish, Bukit Indah City, Purwakarta in maintaining
the integrity of creation and is to design activities that seek to build the involvement
of young people in preserving the integrity of creation. This study uses data
collection techniques through observation, a document study, and interviews. The
main participants in this study were young Catholics at St Maria Parish, Bukit
Indah City, Purwakarta. The study results show that young Catholics have not
involved themselves in maintaining the integrity of creation. The author finds that
the parish has not provided space for young Catholics to seek the implementation
of Pope Francis' encyclical Laudato Si' to care for the earth as a shared home with
the style of young people as Generation Z.
Keywords: Ecological Catechesis, Catholic Youth, Integrity of Creation
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Bapak Ir Soekarno pernah mengatakan “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya
akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan
kuguncangkan dunia.” (Yani, 2012: 1) Orang muda sering mendapat julukan
sebagai generasi penerus dan generasi perubahan. Segala sesuatu yang terjadi pada
masa yang akan datang tidak terlepas dari cara berpikir dan cara hidup orang muda.
Sangat wajar jika orang muda merupakan orang yang paling peka terhadap
permasalahan yang terjadi, baik di negara maupun dunia. Orang muda yang
memegang peranan penting dalam perubahan, tidak dapat mengabaikan
kesejahteraan generasi berikutnya, sehingga perubahan yang dilakukan masa kini
harus memberikan dampak baik untuk generasi berikutnya. Paus Paulus VI dalam
Ensiklik Populorum Progressio (PP) menyatakan bahwa “Kita menjadi ahli waris
angkatan-angkatan sebelum kita, dan kita menuai buah keuntungan dari usahausaha orang-orang sezaman. Kita mempunyai kewajiban terhadap semua orang.
Oleh karena itu kita tidak dapat mengabaikan kesejahteraan mereka yang akan
menyusul kita untuk menumbuhkan bangsa manusia” (PP 37)
Dalam Agama Katolik, generasi muda tergolong dalam kelompok Orang
Muda Katolik (OMK). OMK memegang peranan penting dalam kegiatan yang
dilakukan Gereja. Namun, tidak semua OMK bergabung dan terlibat dalam karya
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pelayanan itu, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang tugas dan
peranan OMK di Gereja. Maka, banyak seminar dan retret khusus bagi OMK agar
mereka sadar akan tugas dan peranannya di dalam Gereja. Paus Fransiskus
mengatakan bahwa OMK bukan hanya masa depan Gereja, melainkan juga
merupakan masa kini Allah yang sedang berusaha memperkaya Gereja dengan
keterlibatannya (CV 64).
Paus Fransiskus juga menyampaikan keterlibatan orang muda dalam
Ensiklik Laudato Si’ (LS) yang mengatakan bahwa orang muda menuntut
perubahan dan bertanya-tanya tentang cara membangun masa depan yang baik
dengan memikirkan krisis lingkungan (LS 13). Meskipun telah banyak orang muda
yang peduli terhadap krisis lingkungan, namun masih banyak pula orang muda yang
memiliki pemikiran modern dengan pola hidup yang serba instan. Ketika manusia
sudah terbiasa dengan pola hidup serba instan, manusia sudah tidak dapat
menampik kenyataan bahwa alam juga ikut terluka dengan pola hidup tersebut.
Menurut Sr Hendani SGM (2018: 21) Manusia tidak menyadari bahwa pola hidup
yang ditawarkan mendorong manusia untuk menjadi semakin terlena dalam budaya
konsumerisme yaitu suatu gaya hidup yang selalu menginginkan lebih dan lebih
serta tidak pernah merasa cukup. Dengan pola hidup seperti ini, terlalu banyak hal
yang menjadi korban termasuk kehidupan manusia. Hal ini dilakukan hanya karena
ingin memenuhi hasratnya tersebut. Kebiasaan ini secara tidak langsung dapat
mengakibatkan habisnya sumber daya alam yang telah alam sediakan untuk
kebutuhan manusia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3

Menanggapi krisis alam yang telah terjadi, Gereja mengajak umat manusia
untuk hidup dengan rukun dan bersatu dengan semua ciptaan baik itu manusia,
binatang dan tumbuhan. Paus Fransiskus mengajak manusia untuk peduli dan
menjaga bumi sebagai rumah bersama lewat dikeluarkannya Ensiklik Laudato Si’.
“Terpujilah engkau Tuhanku, karena saudari kami, Ibu pertiwi yang menyuapi kami
dan mengasuh kami dan menumbuhkan berbagai buah-buahan, beserta bunga
warna-warni dan rerumputan.” Dalam pembukaan ini, Ensiklik Laudato Si mau
mengajak manusia untuk mengingat kembali ajakan Santo Fransiskus Asisi bahwa
manusia hendaknya dapat menjaga alam ciptaan selayaknya rumah bersama, juga
sebagai ibu yang senantiasa mengasuh dan menyediakan berbagai kebutuhan hidup.
Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitas
manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbalbalik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau
masyarakat dan lingkungan alamnya (Silalahi, 2001:1-9). Untuk itu, manusia wajib
menjaga keindahan dan kenyamanan lingkungan alam. Sehingga, dengan peduli
dan terlibat aktif dalam menjaga keutuhan ciptaan kita juga berupaya memperbaiki
bumi untuk generasi berikutnya.
Seruan Paus Fransiskus untuk merawat rumah bersama ini menyebabkan
banyak Gereja melakukan upaya-upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup.
Banyak Gereja di Indonesia mulai berupaya dengan hal-hal sederhana dalam
menanggapi seruan Paus Fransiskus tersebut. Kegiatan yang sudah dilakukan
Gereja biasanya adalah mendaur ulang sampah plastik, menghindari penggunaan
wadah makan dan minum sekali pakai, dan masih banyak lagi. Sampah plastik
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menjadi fokus dalam upaya menjaga keutuhan ciptaan karena, sampah plastik
merupakan material yang sangat sulit terurai karena diperlukan ratusan tahun agar
terurai dengan sempurna. Jika terus dibiarkan menumpuk, sampah plastik akan
menjadi ancaman bagi manusia dan seluruh alam ciptaan lainnya. Menurut
greenpeace (2019:1), manusia menghasilkan 300 juta ton plastik setiap tahunnya,
50 % merupakan sekali pakai dan 20% berakhir di lautan menjadi serpihan kecil
bahkan masih ada yang utuh. Hal ini mengakibatkan banyak hewan ditemukan mati
dengan sampah plastik berada di sistem pencernaannya. Jika sampah plastik masih
terus menerus menumpuk, kita akan mewariskan bumi yang porak-poranda kepada
generasi berikutnya.
Paroki santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta terletak di Kawasan
Industri Kota Bukit Indah, sehingga tidak jarang ditemukan banyak pabrik-pabrik
yang berdiri di sekitarnya. Pada sisi sebelah utara, terdapat lintasan tol yang
jaraknya tidak jauh dari Gereja. Kondisi ini, membuat Paroki Santa Maria menjadi
saksi mata atas kerusakan keutuhan ciptaan yang terjadi perlahan-lahan di
sekitarnya. Namun, sepertinya kondisi ini belum cukup untuk membuka mata OMK
yang merupakan masa kini Allah untuk memberikan sebuah perubahan. OMK di
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah ini masih belum sadar dan terlibat aktif dalam
menanggapi kerusakan alam yang telah terjadi. Padahal, bentuk kecil dari
kepedulian kita terhadap alam dapat dimulai dengan mengurangi sampah plastik
dalam kegiatan sehari-hari. Berhadapan dengan permasalahan tersebut, Paus
Fransiskus menegaskan pentingnya aktivitas-aktivitas yang mampu membangun
kesadaran manusia agar dapat mengubah pola hidupnya yang salah demi terjaganya
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keharmonisan alam (LS 59). Oleh karena itu, perlu adanya upaya bagi OMK di
Paroki Santa Maria untuk menyadarkan sekaligus menggerakkan hati OMK di
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah agar semakin menyadari pentingnya menjaga
keutuhan Ciptaan.
Melalui skripsi yang berjudul “Katekese Ekologi Sebagai Upaya
Membangun Keterlibatan Orang Muda Katolik Di Paroki Santa Maria Kota
Bukit Indah, Purwakarta Dalam Menjaga Keutuhan Ciptaan”, penulis
berharap dapat memberikan dampak positif dan mengharapkan terciptanya
gerakan-gerakan OMK yang didasari oleh semangat Ensiklik Laudato Si’ dengan
tujuan untuk menjaga dan mengobati keutuhan alam ciptaan ini.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :
1. Banyak orang muda yang hidup dalam budaya konsumerisme dan serba instan
sehingga mengakibatkan terjadinya krisis ekologi.
2. OMK Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta kurang menyadari akan
tugas dan peranannya dalam menjaga keutuhan ciptaan.
3. Sampah Plasti c7yk menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keutuhan
ciptaan karena keberadaannya yang sangat banyak dan sangat mengancam
kehidupan makhluk hidup lainnya.
4. Belum adanya upaya untuk membangun keterlibatan OMK dalam menjaga
keutuhan ciptaan.
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5. Belum sampainya pesan Laudato Si’ kepada OMK Paroki Santa Maria Kota
Bukit Indah Purwakarta.

C. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pandangan Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta
terhadap keutuhan ciptaan?
2. Bagaimana keterlibatan OMK di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah
Purwakarta dalam menjaga keutuhan ciptaan?
3. Bagaimana upaya membangun keterlibatan OMK dalam menjaga keutuhan
ciptaan?

D. TUJUAN PENULISAN
1. Mengetahui pandangan Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta
terhadap keutuhan ciptaan?
2. Mengetahui keterlibatan OMK di Paroki santa maria Kota Bukit Indah
Purwakarta dalam menjaga keutuhan ciptaan
3. Mengetahui upaya untuk membangun keterlibatan OMK di Paroki santa maria
Kota Bukit Indah Purwakarta dalam menjaga keutuhan ciptaan.

E. MANFAAT PENULISAN
1. Bagi Orang Muda Katolik
Memberikan sumbangan ide kepada OMK mengenai katekese ekologi dan
pentingnya menjaga keutuhan ciptaan.
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2. Bagi Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta
Memberikan masukan kepada Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah untuk
menggalakkan katekese ekologi yang menarik untuk OMK demi membangun
keterlibatan OMK dalam menjaga keutuhan ciptaan.
3. Bagi penulis
Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang katekese ekologi dan
pentingnya menjaga keutuhan ciptaan.

F. METODE PENULISAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditulis dengan metode
deskriptif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah
observasi, studi dokumen dan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis akan
menguraikan katekese ekologi, keterlibatan OMK Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta dalam menjaga keutuhan ciptaan, dan kegiatan yang mendorong
orang muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta untuk dapat
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan. Fokus penelitian ini adalah membangun
keterlibatan OMK Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta dalam
menjaga keutuhan ciptaan dengan katekese ekologi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 Bab. Bab I dari penelitian ini
merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan dan
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sistematika penulisan. Bab ini berisikan alasan penulis dalam memilih judul terkait
katekese ekologi sebagai upaya membangun keterlibatan orang muda Katolik
dalam menjaga keutuhan ciptaan, sekaligus permasalahannya, serta sistematika
penulisan.
Bab II terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah kerangka teori dan
bagian kedua adalah kajian terkait. Pada bagian pertama, penulis akan menjabarkan
teori-teori yang menyangkut tentang katekese ekologi, Orang Muda Katolik dan
keutuhan ciptaan. Pada bagian selanjutnya, penulis akan menjabarkan tiga kajian
yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.
Pada Bab III, penulis menguraikan Metode Penelitian yang terdiri dari jenis
penelitian, desain penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian,
informan penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data
dan validasi data.
Pada Bab IV, penulis memaparkan hasil penelitian dan usulan kegiatan
katekese ekologi bagi Orang Muda Katolik di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta dalam rangka membangun keterlibatan OMK dalam menjaga keutuhan
ciptaan.
Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada Bab ini,
penulis memberikan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan memberikan saran
untuk pelaksanaan katekese ekologi sebagai upaya membangun keterlibatan OMK
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta dalam menjaga keutuhan ciptaan.
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BAB II
KERANGKA TEORI DAN KAJIAN TERKAIT

Dalam bab sebelumnya, penulis telah membahas mengenai latar belakang
dari penulisan skripsi ini. penulis memaparkan alasan memilih katekese ekologi dan
Orang Muda Katolik (OMK) berdasarkan realitas yang penulis temui dalam Paroki
Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta. Selain itu, penulis juga memaparkan
identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,
metode penulisan, sistematika penulisan,
Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu kerangka teori dan kajian terkait. Bagian
pertama penulis menguraikan pengertian-pengertian tentang Katekese Ekologi,
OMK dan Keutuhan Ciptaan. Selanjutnya, penulis akan menampilkan beberapa
kajian yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.

A. Kerangka Teori
1.

Katekese Ekologi

a.

Katekese
Katekese berasal dari bahasa Yunani: Katechein yang artinya menggemakan

dan mengacu pada pengajaran lisan untuk menyampaikan suatu pesan yang telah
diberikan Yesus. Pesan tersebut mengenai keselamatan Allah. Katekese juga
diartikan sebagai tindakan mengajar ajaran Yesus. Menurut Paus Fransiskus,
katekese diartikan sebagai bagian dari evangilisasi yang bertujuan untuk membantu
orang agar dapat tumbuh pada iman akan Yesus Kristus. Menurut Groome
9
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(2010:39), katekese adalah kegiatan menggemakan kembali atau menceritakan
kembali cerita iman Kristen yang telah disampaikan. Lewat pemahaman ini dapat
disimpulkan bahwa katekese merupakan upaya-upaya dari pihak Gereja untuk
membantu umat agar semakin memahami, menghayati serta mewujudkan imannya
dalam hidup sehari-hari. Pengembangan iman ini dilakukan dengan memperhatikan
situasi dan kondisi umat, agar umat dapat menghayati dan mengembangkan
imannya dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat mengupayakan hidup sesuai
dengan pola hidup Kristiani. Katekese mengacu pada pengungkapan diri Allah yang
mengkomunikasikan diri-Nya untuk keselamatan manusia.
Secara sederhana, katekese memiliki tiga tujuan yang sangat relevan bagi
umatnya. Pertama, mengembangkan iman umat yang masih berada dalam tahap
awal kehidupan Kristianinya. Kedua, memajukan serta merawat hari demi hari
kehidupan umat beriman baik tua ataupun muda. Ketiga, mendidik para murid
Yesus agar dapat memahami pengetahuan yang mendalam dan sistematis tentang
misteri akan Allah (CT 20). Tujuan ini dirumuskan agar umat dapat menjalani hidup
seperti Yesus dan mengalami pertumbuhan iman baik secara eksperiensial maupun
intelektual.
Katekese memiliki dua sifat utama yang menjadi pokok dari berjalannya
sebuah katekese, yaitu kristosentris dan umatsentris. Kristosentris berarti berpusat
pada Kristus, dengan kata lain, katekese bermaksud untuk mendalami arti kegiatan
dan kata-kata Kristus. Katekese bukan hanya menghubungkan umat dengan Yesus
Kristus, namun juga bermaksud untuk mengundang umat memasuki persekutuan
hidup yang mesra dengan-Nya. Katekese bersifat kristosentris berarti dalam
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katekese, Kristus sendirilah yang berbicara, sehingga dalam katekese segala yang
diajarkan mengacu kepada-Nya (CT 5-6). Sedangkan, katekese bersifat umatsentris
berarti katekese yang berfokus pada umat dan melibatkan seluruh umat. Dalam
PKKI II, umat menjadi sentral dalam kegiatan katekese. Katekese berasal dari umat,
berarti, katekese bertolak dari pengalaman konkret umat.
Selain memiliki sifat yang kristosentris dan umatsentris, katekese juga
memiliki beberapa ciri-ciri yang perlu diindahkan, menurut Catechesi Tradendae
art. 21, ciri-ciri tersebut adalah:
a) Katekese harus bersifat sistematis, bukan merupakan hasil improvisasi,
melainkan sungguh-sungguh ingin mencapai suatu tujuan tertentu;
b) Katekese harus mengkaji hal-hal pokok;
c) Katekese harus lengkap dan tidak membatasi diri pada pewartaan awal
misteri Kristen seperti pada “kerygma”
d) Katekese harus terbuka bagi seluruh faktor hidup Kristen lainnya.
Berdasarkan ciri-ciri berikut, pengajaran iman dapat dikatakan katekese
apabila disusun dengan sistematis, memiliki tujuan yang jelas, tidak terbatas dan
terbuka.

b. Katekese Kontekstual
Berdasarkan sifat katekese yang kristosentris dan umatsentris, katekese
dalam pelaksanaannya seharusnya selalu memperhatikan konteks. Menurut
Heryatno dalam Rukiyanto (2012: 135) Konteks dalam arti ini bukanlah sekedar
ruang geografis, melainkan ruang sosial-budaya yang bersifat dinamis, dimana
umat hidup, berkembang dan menuliskan kisah mereka. Konteks yang dimaksud
dalam pernyataan tersebut berkaitan dengan realitas manusia yang hidup dan
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dinamis. Sehingga, katekese yang berangkat dari pergulatan hidup manusia disebut
sebagai katekese kontekstual. Dalam katekese kontekstual, pengalaman hidup umat
menjadi hal utama yang tidak dapat dipisahkan dari isi katekese yaiutu Yesus
Kristus. Hal ini sejalan dengan pernyataan Heryatno dalam (Rukiyanto, 2012: 132)
yang menjelaskan bahwa katekese kontekstual membantu umat untuk menghayati
dan memperkembangkan imannya dalam kenyataam sosial yang mereka gulati,
membangun hidup umat serta mendorongnya untuk aktif mengambil bagian di
dalam pergulatan hidup bersama yang berkaitan dengan keadilan, pemecahan
masalah penyakit masyarakat, pemeliharaan lingkungan hidup serta kepedulian
terhadap yang lemah, miskin dan tersingkir. Oleh sebab itu, “katekese yang
kontekstual berarti katekese yang sungguh meresap ke dalam kenyataan sosial
hidup umat” (Rukiyanto, 2012:115).
Tujuan dari katekese kontekstual ini adalah untuk menanggapi kebutuhan
umat dalam menanggapi arus-arus zaman. Menurut Heryatno dalam Rukiyanto
(2012:135-136) Tujuan katekese kontekstual adalah membantu hidup beriman umat
dan memampukan mereka untuk semakin cerdas dalam menyikapi konteks hidup
yang plural dan arus-arus besar zaman, secara tepat. Maksud utamanya adalah
untuk

membantu

memperkembangkan

iman

mereka

dan

bersama-sama

mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah-tengah hidup bersama. Dari
pernyataan berikut, katekese kontekstual harus sungguh-sungguh menjawab dan
menyentuh persoalan hidup umat, sehingga pada akhirnya umat dapat
mempersiapkan dirinya untuk mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia yang
plural.
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c.

Katekese Ekologi sebagai Bentuk dari Kaetekese Kontekstual
Ekologi biasanya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang

relasi antara organisme-organisme hidup dan tempat di mana mereka tumbuh.
Menurut Soemarwoto (1989:14), ekologi merupakan sebuah ilmu yang
mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dan rumahnya, atau dapat
diartikan juga sebagai ilmu mengenai rumah tangga makhluk hidup. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara manusia
dengan lingkungannya. Keterkaitan antara hubungan manusia dan lingkungannya
ini perlu dijaga dengan baik. Dengan begitu, setiap manusia memiliki tanggung
jawab untuk menjaga alam ciptaan ini.
Ekologi diciptakan baik adanya dengan manusia sebagai puncak dari karya
ciptaan-Nya, dengan harapan dapat menjaga keteraturan tersebut. Namun pada
kenyataannya, persoalan kerusakan lingkungan hidup dewasa ini merupakan
cerminan buruknya relasi alam dengan manusia. Relasi manusia dengan alam
merupakan relasi yang erat kaitannya dengan sang pencipta. “Tuhan Allah
mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk
mengusahakan dan memelihara taman itu.” (Kejadian 2:15). Di sini diungkapkan
suatu segi di mana manusia dituntut untuk bertanggungjawab atas alam yang
diciptakan oleh Allah. Allah menyediakan alam semesta untuk manusia, demikian
juga berarti Allah memerintahkan manusia untuk dapat memperlakukan alam
dengan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, dalam konteks ini, Gereja dilibatkan
untuk bertanggung jawab terhadap alam yang telah dianugerahkan oleh Allah
kepada manusia. Tanggung jawab yang diberikan kepada manusia untuk menjaga
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alam ciptaan rupanya tidak dilakukan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya
kerusakan-kerusakan alam yang terjadi dewasa ini.
Katekese biasanya merupakan usaha untuk mewartakan kerajaan Allah.
Kerajaan Allah merupakan isi dari kabar Injil yang harus menimbulkan dampak
bagi seluruh aspek hidup manusia. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan
bagian dari misi holistik yang dilakukan oleh gereja. Berdasarkan pernyataan
tersebut, Katekese ekologi dapat dipahami sebagai penghayatan iman tentang
penyadaran akan keterikatan manusia sebagai makhluk beriman dengan makhluk
hidup lain dan lingkungannya. Telaumbanua (2020:48) menuturkan bahwa, ketika
Gereja melaksanakan misi terhadap lingkungan, maka hal itu tidak hanya
berdampak bagi Gereja tersebut, melainkan juga mencakup seluruh makhluk yang
ada didalamnya. Sehingga keterlibatan Gereja dalam mengatasi masalah
lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk pewartaan Injil yang relevan pada
saat ini. Menurut Heryatno dalam Rukiyanto (2012: 132) katekese Kontekstual
berarti katekese yang sungguh meresap ke dalam lingkungan dan kenyataan hidup
sosial umat. Katekese kontekstual dapat membantu umat untuk merasakan denyut
konteks hidup mereka yang sesungguhnya. Katekese kontekstual ini menjadi
katekese yang mengena dan sangat tepat untuk menanggapi permasalahan hidup
umat, termasuk untuk menanggapi permasalahan lingkungan ini. Katekese yang
membicarakan ekologi disebut katekese ekologi. Oleh sebab itu, katekese ekologi
merupakan salah satu katekese yang sesuai dengan konteks hidup masyarakat.
Sehingga katekese ekologi merupakan salah satu bentuk dari katekese kontekstual.
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2.

Orang Muda Katolik

a.

Pengertian Orang Muda Katolik
Orang muda merupakan individu yang sedang mengalami perkembangan

baik fisik maupun psikis. Menurut undang-undang perkawinan RI tahun 1974,
orang muda meliputi para muda mudi yang sudah melampaui umur kanak-kanak
dan belum mencapai umur yang diperbolehkan undang-undang untuk menikah:
Bagi pemuda minimal berumur 19 tahun, bagi pemudi minimal berumur 16 tahun.
Orang muda menjadi kekuatan yang amat penting dalam masyarakat zaman
sekarang. Dalam Gereja, persekutuan orang muda sering kali disebut OMK. Orang
muda dipandang memiliki keberanian dan semangat yang tinggi, memiliki
komitmen radikal dan kreatif untuk memberikan gagasan baru terhadap perubahan
dunia. Untuk itu, Gereja memandang orang muda dapat membawa perubahan
terhadap Gereja masa kini. OMK merupakan mereka yang berusia antara 13 sampai
35 tahun, telah dibaptis dan lajang. Menurut Komisi Kepemudaan KWI, rentang
usia 13-35 tahun dapat digolongkan sebagai OMK, karena pada rentang usia
tersebut seseorang sedang mengalami perkembangan psikologis.
Rentang umur OMK dikategorikan lebih rinci dalam rapat Pleno Komisi
Kepemudaan KWI bulan Agustus 1991, diantaranya sebagai berikut: Kelompok
usia remaja (13-15 tahun), kelompok usia taruna (16-19 tahun), kelompok usia
madya (20-24 tahun), serta kelompok usia karya (25-35 tahun). Penggolongan usia
terhadap OMK ini ditujukan agar pembinaan dapat terlaksana sesuai dengan sifat
dan ciri khas OMK yang harus dihargai. Untuk itu, OMK diberikan kemungkinan,
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kesempatan, kepercayaan dan tanggung jawab sebagai subyek dan pelaku utama
proses bina diri dan saling bina (Komisi Kepemudaan KWI, 1998:4).
Dalam aspek iman kepercayaan (religius), remaja biasanya mulai
membentuk ideologi (sistem kepercayaan). Mereka akan mulai mencari identitas
diri dan menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Imannya adalah apa yang
diyakini oleh masyarakat (Dewan Karya Pastoral KAS, 2014:40). Para remaja
biasanya mempelajari agama berdasarkan pengertian intelektual dan tidak mudah
menerimanya begitu saja. Mereka meragukan agama buka berarti mereka akan
menjadi ateis, melainkan karena mereka ingin menerima agama sebagai sesuatu
yang bermakna berdasarkan keinginan mereka yang ingin mandiri dan bebas
menentukan keputusan-keputusan sendiri (Hurlock, 1980:222)
Gereja memandang OMK sebagai umat Allah yang memiliki hak dan
kewajiban untuk memberikan kesaksian akan Yesus Kristus kepada setiap orang di
muka bumi. Kaum awam termasuk OMK harus berperan aktif dalam seluruh
kehidupan Gereja, bukan hanya meresapi dunia dengan semangat kristiani
melainkan juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah Gereja (GS
43). Hal yang melekat dan menjadi ciri khas OMK adalah ke-katolisitasannya.
Katolisitas diartikan sebagai suatu sikap iman sebagai pengikut Yesus Kristus, yang
menyadari diri sebagai pribadi yang diselamatkan sehingga dapat menyalurkan
keselamatan bagi semua orang.
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b. Keterlibatan Orang Muda Katolik dalam Kegiatan Ekologis
Di dalam Gereja, Orang Muda sering kali sangat diandalkan, dapat
dikatakan bahwa orang muda merupakan hal yang sangat berharga bagi Gereja.
Bagi Allah orang muda sangatlah berharga, mereka bukanlah tidak berarti, mereka
benar-benar penting bagi-Nya, karena orang mudalah perpanjangan tangan-Nya
(CV 115). Dengan demikian, jelas sekali bahwa orang muda memiliki peran yang
sangat penting bagi Gereja.
Sebagai orang muda dengan berbagai macam tuntutannya, OMK ditantang
untuk tetap menjadi perpanjangan tangan Allah di tengah kesibukan dan
tuntutannya tersebut. Selain memiliki tugas untuk menjadi perpanjangan tangan
Allah, orang muda juga dipanggil untuk menjadi saksi Injil di mana pun dan dengan
cara apa pun (CV 175). Dengan begitu, Paus Fransiskus mengharapkan agar OMK
dapat mewartakan Injil dengan segala talenta, bakat dan kreativitas yang telah
mereka miliki, bahkan mereka juga dapat menciptakan hal-hal yang baru.
Mutiara Andalas (2019:11) mengungkapkan bahwa Orang Muda atau
generasi beriman Z dibuat gelisah akan persoalan kemiskinan, radikalisme dan
kerusakan ekologi. Oleh sebab itu, orang muda ditantang untuk menanggapi
kegelisahannya tersebut, sehingga hal ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai bagian dari Gereja sekaligus bagian dari masyarakat dan dunia. Pada
banyak paroki, OMK biasanya bertugas untuk menjaga parkir, terlibat dalam urusan
liturgi gereja seperti Koor, misdinar dan lektor/lektris, menjadi operator, pembina
Bina Iman Anak, dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari tugas-tugasnya, OMK
memiliki tugas yang sangat beragam, hal ini dikarenakan Gereja memungkinkan
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orang muda untuk memberikan kontribusi kepada komunitas (CV 65) . Orang muda
sering kali membatasi antara iman dan realitas kehidupan nyata, sehingga ketika
berada dalam sebuah lingkup Orang Muda Katolik, mereka hanya terlibat dalam
kegiatan untuk Gereja saja dan melupakan identitas dirinya sebagai bagian dari
dunia dan masyarakat. Orang muda juga dianggap sebagai tanah yang kudus yang
membawa “benih-benih hidup” yang di hadapannya harus “menanggalkan kasut”
agar dapat mendekati dan mendalami misteri (CV 65). Pernyataan ini menegaskan
bahwa selain mendampingi, Gereja juga harus menghargai orang muda. Dengan
begitu, orang muda dapat dengan leluasa untuk mengekspresikan dirinya dalam
menanggapi kegelisahannya terhadap permasalahan yang terjadi di dunia, seperti
tentang krisis lingkungan hidup yang menjadi permasalahan pelik di seluruh dunia.
Hal ini dilakukan agar orang muda dapat lebih berani untuk terlibat menanggapi
realitas zaman dalam sebuah gerakan-gerakan baru demi memudahkan Gereja
untuk hadir di tengah masyarakat sebagai kerajaan surga.
Keterlibatan orang muda dalam usaha menanggapi realitas zaman
berkenaan dengan krisis lingkungan sudah banyak ditampakkan di beberapa paroki.
Keterlibatan tersebut biasanya seperti mengurangi sampah plastik dengan
melaksanakan sebuah acara tanpa menggunakan air minum kemasan, membuat tas
belanja dari plastik kemasan kopi atau susu, memanfaatkan barang bekas sebagai
dekorasi gereja ataupun media belajar PIA, dan masih banyak lagi contoh lain yang
dapat diteladani.
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3. Keutuhan Ciptaan
a. Pengertian Keutuhan Ciptaan
Istilah keutuhan ciptaan merupakan bahasa oikumenis yang akhir-akhir ini
sangat popular. Istilah ini dimunculkan pertama kali oleh Gereja-gereja sedunia
dalam sidang DGD VI di Vancouver, Kanada pada tahun 1983 dan ajakan sidang
Raya persekutuan Gereja-gereja di Indonesia di Surabaya pada tahun 1989.
Konferensi selanjutnya dilaksanakan di Soul, Korea Selatan pada Bulan Maret
1990, tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk mendorong gereja-gereja agar
dapat meningkatkan diri secara bersama-sama guna memperjuangkan keutuhan
ciptaan (Carisma, 2018:1).
Istilah keutuhan ciptaan memang memberikan kesan atau suatu perspektif
menyeluruh, kesan ini menantang cara berpikir yang sempit dan terpisah-pisah.
Cara berpikir yang menyeluruh ini, mendorong kita untuk menggali makna dari
keseluruhan lingkungan bukan hanya sebatas paguyuban, bangsa, wilayah ataupun
benua, melainkan secara global mencakup seluruh alam ciptaan dan Jagad raya.
(Carisma, 2018:1) Kata “keutuhan” yang dipadupadankan dengan “ciptaan”
memberikan kesan akan suatu “keterkaitan struktur” dengan Sang Pencipta. Segala
sesuatu yang hidup diakui kesungguhannya dalam relasi pencipta dan ciptaan.
Karena itu, integritas ciptaan memberikan suatu kerangka di mana manusia dengan
seluruh isi dunia dipersatukan sebagai “ciptaan” Tuhan.
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b. Akar Manusiawi dari Bencana Ekologis
Relasi sesama ciptaan merupakan suatu gambaran bahwa masing-masing
ciptaan tergabung dalam komunitas kehidupan, yang di dalamnya terjadi dinamika
saling terhubung dan mempengaruhi. Relasi antara sesama ciptaan ini
membutuhkan sebuah cara pandang yang menganggap bahwa sesama ciptaan
memang diciptakan oleh Pencipta yang sama. Oleh sebab itu, sesama ciptaan
sebenarnya merupakan saudara se-Pencipta yang dapat saling mempengaruhi dan
saling mendukung. Rusaknya alam ciptaan merupakan bencana bagi seluruh
tatanan kehidupan. Antara ciptaan satu dan ciptaan lainnya akan saling membentuk
jaring-jaring kehidupan dan rantai makanan, sehingga rusak atau punahnya satu
ciptaan, akan berpengaruh pada keberadaan ciptaan yang lain.
Tidak ada gunanya menggambarkan gejala-gejala krisis ekologi tanpa
mengakui akarnya ada pada manusia. Terdapat kekeliruan dalam cara manusia
memahami hidup dan beraktivitas. Hal ini bertentangan dengan realitas dunia
hingga berakibat merugikannya (LS 101). Rusaknya alam ciptaan menjadi tanda
terjadinya keretakan relasi antara manusia dengan alamnya. Segala permasalahan
ekologi tidak lain disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Dengan pola
hidup instan dan budaya ‘membuang’, manusia seperti sudah sangat acuh dengan
kelestarian tempat di mana ia hidup. Manusia sering kali tidak menjadikan alam
sebagai sahabatnya melainkan hanya sebagai objek yang dapat dieksploitasi,
padahal, suatu ekologi yang sehat tergantung dari bagaimana manusia
memperlakukan lingkungannya tersebut. Terkait dengan hal ini, Paus Fransiskus
dalam seruannya yang berjudul Querida Amazonia mengatakan bahwa tidak akan
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ada suatu ekologi yang sehat dan berkelanjutan, serta mampu mengubah sesuatu,
jika manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri, jika mereka tidak didorong
untuk memilih gaya hidup lain, yang lebih tenang, tidak serakah, penuh hormat,
tidak cemas, dan lebih bersaudara (QA 58).
Menurut Tristanto (2016:25), memandang ciptaan lain hanya sebagai objek
merupakan sesuatu yang dapat merendahkan nilai persaudaraan tersebut. Namun
begitulah realita yang terjadi, bahwa manusia sudah tidak peduli lagi dengan
saudaranya sendiri yaitu alam ciptaan. Dengan begitu, rusaklah relasi keutuhan
ciptaan antara manusia dengan ciptaan lainnya. Rusaknya relasi tersebut dapat kita
lihat dari persoalan-persoalan lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia,
seperti persoalan sampah plastik yang menjadi persoalan lingkungan paling pelik
dari hari ke hari.
Sampah plastik merupakan golongan sampah anorganik atau sampah
kering. Jenis sampah kering ini merupakan sampah yang tidak dapat terdegradasi
dengan alami, oleh karena itu diperlukan suatu lahan penumpukan yang sangat luas
demi mengimbangi produksi sampah jenis ini, dan pada kenyataannya sampah
anorganik yang paling banyak ditemui adalah sampah plastik.
Menurut Bisnis.com, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) menyampaikan jumlah kemunculan sampah secara nasional sebesar
175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi
sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg, dengan pola
pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagai berikut; diangkut dan ditimbun di
TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan daur ulang (7%), dibakar (5%), dibuang
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ke sungai (3%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Data berikut menunjukkan bahwa
masyarakat Indonesia menghasilkan sampah yang tidak sedikit dan belum berhasil
mengolah sampah tersebut dengan baik.
Di Indonesia, telah terbit undang-undang Nomor 18, Tahun 2008, undangundang ini berisikan tentang sistem pengolahan sampah yang mengharuskan
masyarakat melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah secara individu
ataupun komunitas, dalam kata lain hal ini bukan bersifat sukarela. Namun, pada
kenyataannya sangat sulit menerapkan hal itu, mengingat penegakkan dan
pemberian sanksi tidak berjalan dengan semestinya. Masyarakat menganggap
bahwa sampah merupakan urusan dan tanggung jawab pemerintah, padahal sampah
merupakan sumber pencemar tanah, air, dan udara (Konferensi Waligereja
Indonesia, 2013:19).
Menurut Tristanto (2016:18), mengabaikan pengelolaan sampah merupakan
bentuk dari kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. Kesalahan ini
bersumber dari etika antroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat
dari semesta, hanya manusia yang memiliki nilai dan harga pada dirinya sendiri,
sedangkan alam dan isinya yang lain hanya sekadar sarana atau alat untuk
memenuhi kepentingan manusia.
Permasalahan sampah plastik ini sudah menjadi tantangan besar manusia
terlebih yang berada dalam kota dan kabupaten besar seperti Purwakarta.
Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang memiliki masyarakat
cukup padat di Jawa Barat. Banyak sekali pendatang yang berbondong-bondong
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pindah ke kabupaten ini karena jumlah UMR (Upah Minimum Regional) di sini
cukup tinggi. Kabupaten ini memiliki banyak sekali pabrik yang membuat
kabupaten ini sangat sibuk dengan kendaraan dan manusia yang berlalu-lalang
setiap waktu. Karena termasuk ke dalam kabupaten yang cukup padat,
permasalahan ekologis sering kali terjadi di sini, terlebih masalah sampah.
Permasalahan ini terjadi karena begitu banyaknya timbunan sampah dari berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh banyaknya masyarakat di Kabupaten ini.
Secara umum, sumber sampah di kabupaten Purwakarta ini berasal dari
berbagai sumber kegiatan dan untuk 10 tahun mendatang yang diperkirakan tidak
akan berubah jauh, sampah kegiatan tersebut berasal dari, sampah rumah tangga
dan pemukiman, sampah fasilitas perkantoran dan perdagangan, sampah fasilitas
umum dan sampah industri. Dari beberapa sumber sampah tersebut, sampah rumah
tangga masih menjadi penghasil sampah terbesar untuk kedua kabupaten ini.
Meskipun sedang mengusahakan bank sampah berperan dengan semestinya,
kabupaten ini juga secara umum masih menggunakan sistem konvensional dengan
cara kumpul, angkut, buang, dari sumber sampah ke TPA (Tempat Pembuangan
Akhir). Seiring berkembangnya Kabupaten ini tentu akan meningkatkan jumlah
kemunculan sampah yang cukup besar pula, pengelolaan yang tidak baik akan
menimbulkan ancaman yang sangat besar, belum lagi laju pertumbuhan penduduk
yang akan semakin membuat kabupaten ini padat dan menimbulkan
ketidakterkendalian

jumlah

penumpukan

sampah.

Padahal

sebenarnya,

pengurangan sampah plastik dapat dilakukan dari diri kita masing-masing terlebih
dahulu, contohnya dengan membawa botol minum agar tidak membeli air mineral
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dengan botol plastik sekali pakai, kemudian, menggunakan tas belanja agar tidak
menggunakan tas plastik, dan masih banyak lagi hal lain yang dapat kita lakukan
untuk mengusahakan pengurangan sampah plastik ini.

B. Kajian Terkait
Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya
adalah:
1.

Penelitian Pustaka yang berjudul “Membangun Kepedulian Pastoral Ekologi”

ini dilaksanakan oleh Viktoria Lelboy,Lic.,Teo.Sp pada tahun 2017. Penelitian ini
menelusuri semangat ensiklik Laudato Si’ untuk merefleksikan keprihatinan
pastoral di bidang ekologi tersebut. Penelitian ini mengatakan bahwa untuk
menyelamatkan bumi dibutuhkan keprihatinan dan sikap yang merawat. Sehingga,
sikap yang tepat untuk mengawali kesadaran tersebut adalah dengan membangun
sikap tobat untuk dirinya di hadapan lingkungan alam, sesama dan Tuhannya.
Penelitian ini memiliki tema yang sejalan dengan penulis, yaitu tema ekologi. Fokus
penelitian ini adalah untuk membangun kepedulian pastoral ekologi, sedangkan
penulis melaksanakan penelitian yang berfokus pada membangun keterlibatan
OMK. Metode penelitian ini adalah studi pustaka ensiklik Laudato Si’.
2.

Dalam buku “Turut Belajar dan Mendidik, Butir-butir Pemikiran dan Praktik

Pendidikan.” Terdapat penelitian yang berjudul “Pesan Ekologis Laudato Si’ dan
Implikasinya Terhadap Pastoral Lingkungan Hidup Komunitas Suster DSY di
Paroki St. Pius X Mukun.” . Penelitian ini dilaksanakan oleh Andeka K. Kalalo,
Yohanes S. Lon, dan Inosensius Sutam pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan
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pemahaman komunitas suster DSY tentang isi dari ensiklik Laudato Si’, serta
menjelaskan implikasi Laudato Si’ terhadap pastoral lingkungan hidup komunitas
suster DSY di paroki St. Pius X Mukum. Penelitian ini juga membahas tentang
ekologi dalam suatu paroki, namun penelitian ini berfokus pada komunitas suster
DSY di paroki St Pius X Mukum, sedangkan penulis berfokus pada OMK. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa di Paroki St Pius Mukun terdapat masalah air, sampah,
penebangan hutan serta pencemaran tanah. Belum ada program pastoral ekologis di
paroki serta kurang pengetahuan dari pelayan pastoral mengenai lingkungan hidup.
Implikasi ensiklik Laudato Si’ terhadap pastoral lingkungan hidup komunitas suster
DSY di Paroki St. Pius X Mukun dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran
cinta terhadap lingkungan.
3.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Thesalonika Ngahu pada tahun 2020 dengan

judul “Mendamaikan Manusia Dengan Alam: Kajian Ekoteologi Kejadian 1:2628”. Penelitian ini memiliki latar belakang yang sejalan dengan penelitian yang
penulis laksanakan yaitu tentang krisis ekologis dan bencana lingkungan hidup
yang menjadi masalah global dan membutuhkan tindakan nyata demi
menyelamatkan bumi. Disisi lain, manusia menganggap dirinya adalah mahkota
ciptaan sebagai pemilik gambar Allah atau imago Dei. Paradigma antroposentris
inilah yang menjadi titik tolak terjadinya tindakan destruktif-eksploitatif terhadap
alam yang berujung pada krisis ekologis. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian literatur dengan pendekatan hermeneutik kritik historis dalam mengkaji
teks Kejadian 1:26-28
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BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam Bab II, penulis telah menjabarkan penjelasan tentang Orang Muda
Katolik (OMK), Katekese, Ekologi dan Katekese Ekologi. OMK sangat menggebugebu jika membahas tentang permasalahan lingkungan. Disisi lain, keadaan OMK
yang hidup di jaman modern membuat OMK memiliki sikap konsumerisme. Sikap
ini mempersulit OMK untuk terlibat menjaga keutuhan ciptaan. Hal ini
memungkinkan penyelenggaraan katekese ekologi yang mampu terkoneksi dengan
OMK. Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang
digunakan dalam skripsi ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, jenis
penelitian, desain penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian,
informan penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data,
validasi data.

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut
Sugiyono (2019 : 16) metode kualitatif merupakan metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian ini digunakan untuk meneliti
kondisi obyek yang alamiah. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen
kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis
data bersifat kualitatif, kemudian hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari pada generalisasi.

26
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B. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
naturalistik karena penulis menganggap bahwa permasalahan yang diteliti cukup
kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber juga
didapatkan melalui metode yang lebih alamiah, yaitu dengan wawancara langsung
dengan para narasumber. Menurut Nasution (2003:18), desain penelitian
naturalistik dilakukan dengan natural tanpa adanya manipulasi, dan diatur dengan
eksperimen atau tes. Dalam penelitian ini, penulis hendak menelusuri lebih dalam
mengenai katekese ekologi dan keterlibatan Orang Muda Katolik di Paroki Santa
Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta dalam menjaga keutuhan ciptaan. Penulis akan
mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan katekese ekologi sebagai upaya
membangun keterlibatan Orang Muda Katolik di Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta dalam menjaga keutuhan ciptaan.

C. Fokus Penelitian
Menurut Sugiyono (2019 : 274) Batasan masalah dalam penelitian kualitatif
disebut dengan fokus. Fokus tersebut berisikan pokok masalah yang bersifat umum.
Fokus tersebut bertujuan untuk mempertajam penelitian. Fokus penelitian
bermanfaat untuk membatasi objek penelitian yang diangkat agar peneliti tidak
terjebak kepada banyaknya data yang diperoleh di lapangan.
Fokus dari penelitian ini adalah Katekese Ekologi Sebagai Upaya
Membangun Keterlibatan Orang Muda Katolik dalam Menjaga keutuhan ciptaan.
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Tabel 1. Kisi-kisi Wawancara
No. Fokus
Aspek yang diungkapkan
1. Pendapat
OMK
a. Pendapat tentang sampah yang
terhadap krisis ekologi.
menjadi persoalan lingkungan
yang sangat pelik.
b. Pengetahuan akan budaya
‘Membuang’.
2. Keterlibatan
OMK
a. Tanggapan
orang
muda
dalam
menjaga
Katolik dalam melihat krisis
keutuhan ciptaan.
ekologis.
b. Keterlibatan OMK dalam
menanggapi krisis ekologis.
3. Kegiatan
yang
a. Usulan kegiatan katekese
mendorong orang muda
ekologi yang sesuai dengan
untuk aktif terlibat
karakteristik OMK untuk
dalam
menjaga
membangun
keterlibatan
keutuhan ciptaan.
dalam menjaga keutuhan
ciptaan.
4. Katekese ekologi di
a. Pemahaman akan dokumen
Paroki Santa Maria
gereja tentang lingkungan
Kota
Bukit
Indah,
hidup.
Purwakarta.
b. Katekese
ekologi
yang
berlangsung di Paroki Santa
Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta.
Pada kisi-kisi fokus pertama, penulis menuliskan pendapat orang muda
mengenai krisis ekologi. Fokus tersebut tidak penulis pilih sebagai fokus pada
triangulasi, karena penulis ingin mengetahui pendapat mengenai krisis ekologi yang
telah terjadi tersebut melalui kacamata orang muda Katolik.

D. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan berlangsung di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta. Waktu pelaksanaan penelitian pada Maret – April 2021.
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E. Informan Penelitian
Dalam memilih informan sebagai subjek penelitian, penulis menggunakan
teknik pengambilan sampel purposive dengan pertimbangan kriteria yang penulis
tentukan yaitu Orang Muda Katolik berusia 19 – 25 tahun dan aktif dalam kegiatan
di paroki. Informan dalam penelitian ini adalah 10 Orang Muda Katolik Santa
Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta.

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
a. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2019 : 293), dalam penelitian kualitatif, teknik
pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam,
studi dokumen dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Dengan begitu, penelitian
ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi informan dan wawancara.
1) Observasi
Nasution dalam Sugiyono (2019:297) mengatakan bahwa observasi
merupakan dasar dari segala ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi. Dalam penelitian ini, penulis mengamati keterlibatan OMK Paroki santa
Maria, Kota Bukit Indah, Purwakarta dalam mengurangi sampah plastik.
2) Studi Dokumen
Sugiyono (2019:315) mengatakan bahwa hasil penelitian melalui observasi
atau wawancara akan lebih dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi, foto-foto
atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Dengan begitu, penulis
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menggunakan metode studi dokumen ini, agar dapat mendukung hasil penelitian
penulis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profil Paroki, Visi
Misi Paroki, Arsip Dokumen mengenai kegiatan Ekologis, Dokumen Kegiatan
Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.

3) Wawancara
Wawancara merupakan proses bertukarnya informasi atau ide antara dua
orang atau lebih melalui tanya jawab, sehingga dapat terbangun makna pada suatu
topik tertentu. Menurut Sugiyono (2019 :304), wawancara sebagai Teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara pada
penelitian ini menggunakan wawancara bentuk sistematik dengan mempersiapkan
pedoman tertulis tentang hal yang hendak di tanyakan.

b. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi,
wawancara dan studi dokumen. Rincian dari pedoman tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Pedoman Observasi
Tabel 2. Pedoman Observasi
Tujuan
Aspek yang diamati
Untuk memperoleh informasi dan a. Keadaan
lingkungan
data mengenai kondisi fisik
hidup di sekitar mereka.
maupun non fisik tentang b. Keterlibatan OMK Paroki
keterlibatan orang muda di Paroki
Santa
Maria
dalam
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Santa Maria, Kota Bukit Indah,
Purwakarta
dalam
menjaga
keutuhan ciptaan.

menanggapi
krisis
lingkungan hidup.
c. Pola hidup OMK terkait
dengan lingkungan hidup.

2) Pedoman Wawancara
Tabel 3. Pedoman Wawancara OMK
a. Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di
sekitar Anda?
b. Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
c. Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
d. Bagaimana pendapat Anda melihat krisis ekologi yang diakibatkan
oleh budaya membuang?
e. Sebagai OMK, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam menyikapi
krisis ekologi tersebut?
f. Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai OMK untuk
menjaga keutuhan ciptaan?
g. Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong OMK terlibat
dalam menjaga keutuhan ciptaan?
h. Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar OMK
semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
i. Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan
terbuang, makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika
pernah, di mana dan bagaimana perasaan Anda setelah mendengar
kalimat tersebut?
j. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman
iman yang bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan
seperti apa bentuk dari kegiatan tersebut
k. Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema
lingkungan hidup agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga
keutuhan ciptaan?

Tabel 4. Pedoman Wawancara Pastor Paroki dan Seksi pewartaan
a. Apa yang Anda ketahui tentang budaya ‘membuang’?
b. Bagaimana OMK Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta ini
menanggapi krisis ekologi yang disebabkan oleh budaya membuang
tersebut ?
c. Kegiatan ekologis seperti apa yang cocok dilakukan OMK dalam
menghidupkan semangat ekologis untuk menjaga keutuhan ciptaan?
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d. Kegiatan pewartaan apa saja yang dilakukan di Paroki Santa Maria
Kota Bukit Indah, Purwakarta untuk membangun keterlibatan OMK
dalam menjaga keutuhan Ciptaan?
e. Apa yang Anda ketahui tentang Katekese Ekologi?
f. Apakah sebelumnya ada katekese ekologi yang dilakukan baik di
wilayah maupun di paroki?
g. Menurut Anda apakah perlu katekese ekologi agar orang muda
semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?

3) Pedoman Studi Dokumen
Tabel 5. Pedoman Studi Dokumen
Aspek
Dokumen
Katekese Ekologi.
1. Profil Paroki Santa Maria
Kota
Bukit
Indah,
Purwakarta.
2. Visi Misi Paroki.
3. Arsip Dokumen mengenai
kegiatan Ekologis.
Keterlibatan Orang Muda Katolik dalam
1. Dokumen Kegiatan Orang
kegiatan Ekologis.
Muda Katolik Paroki
Santa Maria Kota Bukit
Indah Purwakarta.

G. Teknik Analisis Data
Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2019: 321-330), analisis
data kualitatif adalah kegiatan menganalisis secara interaktif dan berlangsung
secara terus menerus sampai tuntas. Adapun langkah-langkah yang digunakan
dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Menurut Sugiyono (2019: 322-321) Data Collection (Pengumpulan data)
merupakan proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi atau gabungan dari ketiganya yaitu (Triangulasi).
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2. Reduksi data (Data Reduction)
Menurut Sugiyono (2019: 323) Data Reduction (Reduksi Data) merupakan
proses merangkum, memilih, dan memfokuskan hasil data yang telah dikumpulkan
pada hal-hal pokok dan penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang
hasil data yang telah dikumpulkan.
3. Penyajian Data (Data Display)
Menurut Sugiyono (2019: 325) Data Display (Penyajian Data) merupakan
kumpulan dari informasi-informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan
penarikan kesimpulan berupa uraian singkat.
4. Conclusion: Drawing/ Verification
Menurut Sugiyono (2019: 329) Conclusion: Drawing/Verification
merupakan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dihasilkan dari reduksi
data dan penyajian data.

H. Validasi Data
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila
tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya
terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono 2019: 363). Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan validasi data triangulasi. Triangulasi digunakan untuk melakukan uji
kredibilitas sebagai verifikasi data yang didapat dari beberapa sumber terpercaya
lainnya, yaitu Pastor Paroki dan Seksi Pewartaan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga telah dijelaskan bahwa metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, studi dokumen dan
wawancara. Setelah semua data terkumpul, penulis mulai menganalisis data dengan
menggunakan teknik pengumpulan data (data collection), reduksi data

(data

reduction), penyajian data (data display), conclusion: drawing/ verification.
Pada bab empat ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian
dan pembahasan. Penulis akan memulai bab ini dengan menguraikan data hasil
penelitian yang didapatkan melalui observasi, studi dokumen ,dan wawancara. Data
hasil studi dokumen diperoleh dari beberapa dokumen yang dimiliki oleh paroki.
Observasi penelitian ini difokuskan pada perilaku OMK Paroki Santa Maria,
Purwakarta terhadap lingkungannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
keterlibatan OMK dalam menjaga keutuhan ciptaan.
Penulis akan menjabarkan hasil wawancara penelitian yang memuat
penuturan dari responden OMK dan responden validator mengenai pelaksanaan
katekese ekologi dan Keterlibatan orang muda dalam menjaga keutuhan ciptaan.
Istilah katekese ekologi masih terdengar asing di telinga OMK, sehingga penulis
menggunakan-istilah-istilah yang dekat dengan orang muda seperti kegiatan Gereja
atau pendalaman iman yang berkaitan dengan ekologi.

34
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Selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan data penelitian serta
sumber-sumber yang berkaitan. Pada bagian akhir dari bab ini akan membahas
mengenai usulan kegiatan yang diajukan oleh penulis yang dapat dilakukan oleh
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta untuk membangun keterlibatan
OMK dalam menjaga keutuhan ciptaan.

A. Hasil Penelitian
Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi hasil studi dokumen,
observasi dan wawancara. Pada bagian studi dokumentasi penulis menjabarkan halhal yang penulis temui dalam dokumen yang dimiliki paroki terkait kegiatan
ekologis dan keterlibatan OMK Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta.
Pada bagian observasi, penulis akan menjabarkan hasil pengamatan penulis
terhadap perilaku OMK terhadap lingkungan. Sedangkan pada hasil wawancara
penulis memaparkan hasil jawaban para responden dengan mengartikulasikan
kembali kalimat agar mudah dipahami oleh pembaca.

1.

Hasil Observasi
Berdasarkan dari observasi informan yang sudah penulis laksanakan di

Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta, keadaan lingkungan hidup di
sekitar orang muda atau lebih tepatnya di Purwakarta ini terlihat seperti suasana
kota pada umumnya, panas, gersang dan sangat padat penduduk. Hal sepele yang
masih sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan adalah penggunaan barangbarang plastik. Penggunaan plastik memang sudah menjadi hal yang sangat biasa
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di kota besar. Tempat minum, tempat makan, kantong plastik dan sterofoam
menjadi jalan pintas orang-orang kota untuk mempermudah aktivitasnya. Barubaru ini rumah beberapa umat menjadi korban banjir, menurut penuturan umat yang
menjadi korban banjir, ketika sedang melaksanakan pembersihan ditemukan
banyak sekali sampah plastik yang menyumbat aliran air.
OMK Santa Maria Kota Bukit Indah terdiri dari pelajar, mahasiswamahasiswi dan pegawai pabrik. Mereka merupakan generasi yang hidup dengan
segala kemudahan dan serba instan. Dari hasil pengamatan, OMK di Paroki Santa
Maria Kota Bukit Indah ini cenderung tidak ambil pusing dan memilih jalan pintas
yang ada meskipun itu berdampak buruk bagi alam. Paroki sudah menyediakan
galon serta gelas plastik sebagai alat minum, namun anak muda masih memilih air
mineral plastik untuk mereka minum. Selain gaya hidup serba instan, gaya hidup
hedonistis juga telah menjadi gaya hidup yang melekat di orang muda yang tinggal
di sebuah kota. Gaya hidup tersebut juga tampak dalam diri OMK Santa Maria Kota
Bukit Indah, Purwakarta. Gaya hidup ini tidak lepas dari gaya hidup konsumerstis
yang menonjolkan hidup kemewahan, kesenangan berfoya-foya dan cenderung
ingin mengonsumsi barang-barang ataupun makanan secara berlebihan hanya untuk
mencari sisi kepuasan. Akibat dari sifat ini adalah pola hidup boros dan tidak lagi
memikirkan keberlangsungan hidup yang akan datang. Pola hidup yang seperti itu,
membuat OMK dekat sekali dengan budaya membuang, contohnya saja membuang
makanan yang tersisa dan membuang wadah plastik tanpa memikirkan akibat pada
tanah dan makhluk hidup lainnya.
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OMK di Paroki Santa Maria memiliki keinginan kuat untuk terlibat dalam
kegiatan di Paroki, hal ini dapat dilihat ketika Gereja memutuskan untuk
melaksanakan Misa Online selama pandemi ini melanda. Orang muda dengan sigap
terlibat dalam pelaksanaannya, namun untuk urusan terkait dengan krisis
lingkungan hidup, belum ada sebuah wadah yang melibatkan orang muda untuk
aktif dalam menjaga lingkungan. Paroki pernah melaksanakan kegiatan yang
mengangkat unsur ekologis, kegiatan tersebut yaitu lomba menanam pohon palma.
Pada pelaksanaannya, yang ikut serta dalam kegiatan tersebut mayoritas adalah
orang tua, sedangkan orang muda belum begitu banyak terlibat dan dilibatkan.

2.

Hasil Studi Dokumen

a.

Profil Paroki
Santa Maria Kota Bukit Indah merupakan salah satu paroki baru di

Keuskupan Bandung. Paroki ini berawal dari kapel yang berkembang menjadi
sebuah paroki yang cukup besar. Paroki Santa Maria mulanya merupakan
pemekaran dari Paroki Karawang. Geliat hidup menggereja umat Cikampek
merekah di tahun 1970. Awal mekarnya iman Katolik di Cikampek berada di
Dauwan pada sebuah ruangan kosong yang dijadikan kapel di rumah ibu Maria
yang dikenal dengan Oma Tiber. Pastor Jacobus Corsiens OSC menjadi gembala
yang berkarya melayani umat Cikampek tersebut. Dari kapel di Dauwan itulah
Bunda Maria berkarya menjadikan kapel tersebut menjadi stasi dan pada tanggal 1
Juni 2015, Stasi Santa Maria Kota Bukit Inda Purwakarta diresmikan menjadi
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.
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Saat ini, Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah terdiri dari 14 lingkungan
dengan jumlah KK ±420 dan jumlah umat 1604 orang (Eko Adi, Wawancara
Personal 26 April 2021). Paroki ini terletak di dalam sebuah kawasan industri dan
bersebelahan dengan jalan tol. Lokasi ini membuat Gereja berada dalam berbagai
tantangan seperti gedung yang harus disesuaikan dengan bangunan pabrik di
sekitarnya, serta permasalahan lain perihal pembuangan sampah. Dengan lokasi
Paroki yang berada dalam Kawasan industri tersebut, tidak memungkinkan adanya
petugas sampah untuk dapat mengangkut sampah dan membawanya ke Tempat
Pembuangan Akhir (Paulinus W, Wawancara Personal 24 April 2021). Oleh karena
itu, Gereja menyiasatinya dengan membakar limbah tersebut di belakang gedung
Gereja, sehingga ketika banyak sampah plastik yang harus dibakar, tanah yang
berada di belakang Gereja akan semakin tercemar pula.

b. Visi Misi Paroki
Paroki Santa Maria merupakan salah satu Paroki di Keuskupan Bandung.
Dalam tugasnya, Keuskupan Bandung memiliki cita-cita untuk “menjadi komunitas
yang hidup, mengakar, mekar, dan berbuah. Mewujudnyatakan Kerajaan Allah
melalui pemuliaan martabat manusia dan pemulihan keutuhan ciptaan.” Cita-cita
tersebut digumuli dalam konteks masyarakat Jawa Barat yang plural. Dalam
keberagaman etnik dan budaya meningkatkan persaudaraan yang dijiwai dengan
semangat silih asah, silih asih dan silih asuh dalam menumbuh kembangkan nilainilai kristiani. Hal ini sejalan dengan dinamika dan perubahan kondisi sosial politik
Jawa Barat, Keuskupan Bandung ikut ambil bagian dalam seluruh dinamika yang
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terjadi dengan tetap menyadari diri sebagai bagian utuh dari Indonesia juga dunia.
Keuskupan Bandung memperjuangkan Pendidikan hati dan budi, keadilan sosial
dan ekonomi, Kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender, kelestarian lingkungan
dan perdamaian. (https://keuskupanbandung.org/ diakses pada 24 Juni 2021) .
Meskipun paroki belum merumuskan visi misi, paroki memiliki akar dari
keuskupan Bandung melalui arah dasar yang telah ditanamkan.

c.

Arsip Dokumen mengenai Kegiatan Ekologis
Telah terdapat kegiatan yang berkaitan dengan ekologis, kegiatan tersebut

berupa lomba menanam pohon palma. Kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 2
Juni 2019 bersamaan dengan perayaan ulang tahun Paroki dan diakhiri dengan
pengumuman pemenang pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan hari
kemerdekaan Indonesia. Tidak ada arsip dokumen tertulis terkait kegiatan tersebut,
hanya terdapat foto dan video dari kegiatan tersebut. Dalam foto dan dokumen
tersebut, dapat disaksikan bahwa setiap lingkungan ikut berpartisipasi dalam
kegiatan tersebut dan mayoritas yang terlibat adalah bapak-bapak (Eko Adi,
Wawancara Personal 26 April 2021). Penulis menemukan bahwa telah terdapat
kegiatan yang bertema ekologis, meskipun OMK belum dilibatkan di dalamnya.
Dari kegiatan tersebut penulis melihat adanya sebuah niat paroki untuk
memperbaiki ekosistem di sekitarnya, hanya saja kegiatan ini belum digaungkan
dengan maksimal.
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d. Dokumen Kegiatan Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah Purwakarta
Setiap kegiatan hanya berjalan dengan begitu saja dan belum dicoba untuk
dijadikan sebuah dokumen. Namun, Setiap kegiatan OMK Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta dapat dilihat di akun Instagram @omkst.mariacikampek (Fiscar
William, Wawancara Personal 10 April 2021). Selain dari akun Instagram, penulis
juga menemukan narasi tentang kegiatan OMK saat Paroki Santa Maria. Narasi ini
termuat dalam buku yang diterbitkan saat ulang tahun stasi dengan judul “Stasi
Santa Maria Kota Bukit Indah Stasi yang Hidup”.
Dalam buku yang sudah berusia 9 tahun tersebut, penulis menemukan
bahwa OMK Santa Maria sejak dahulu sudah solid dan aktif menggereja. Hal itu
dilihat dari keterlibatan mereka dalam acara-acara seperti temu jaringan
(Fermentum, 30 Juni- 1 Juni 2012), dan camping rohani yang diadakan oleh
Dekanat (Subang, 25-26 Juni, 2011). Dalam acara temu jaringan, OMK diajak
untuk bergumul melihat kebutuhan OMK agar dapat menyadari peran dan
kebutuhan di era globalisasi. Sedangkan dalam acara camping rohani, mereka
diajak berjanji untuk aktif, bertanggung jawab, mandiri serta militan. OMK sepakat
meminta agar diadakan acara rutin dan menarik dalam bentuk lain (Paul 2012:82).
Melalui hasil studi dokumen tersebut, penulis mengetahui bahwa OMK
Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta, sudah memiliki bibit baik untuk
melaksanakan perannya di era globalisasi ini termasuk juga menanggapi krisis
lingkungan hidup yang terjadi. Penulis juga mengetahui bahwa OMK memiliki
semangat yang menggebu-gebu untuk terlibat aktif dalam kegiatan Paroki dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

41

Orang Muda. Penulis berpendapat bahwa Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah
belum menggemakan katekese ekologi. Namun, Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah Purwakarta memiliki peluang untuk menumbuhkan semangat ekologis pada
jiwa-jiwa mudanya. Diperkuat lagi dengan adanya OMK yang begitu antusias
dalam kegiatan-kegiatan Orang Muda dan Gereja.

3.

Hasil Wawancara

a.

Profil Informan
Informan dalam penelitian ini terdiri dari 12 OMK (lima orang laki-laki

dan tujuh orang perempuan). Untuk memenuhi syarat triangulasi, penulis
mewawancarai satu romo paroki, satu orang katekis dan dua orang seksi pewartaan.
Di bawah ini penulis memaparkan profil informan dengan pengodean yang
dilakukan guna memudahkan penulis dalam penyebutan. Berikut adalah profil
informan :
1) Informan

1 (I1), berusia 19 tahun, seorang mahasiswa dan ketua OMK

lingkungan St. Fransiskus Xaverius periode 2020-2021, Paroki Santa Maria
Kota Bukit Indah, Purwakarta.
2) Informan 2 (I2), berusia 23 tahun, seorang mahasiswa dan sudah tiga tahun
menjabat sebagai koordinator misdinar, Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta.
3) Informan 3 (I3), berusia 23 tahun, seorang karyawan pabrik dan anggota
OMK, Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.
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4) Informan 4 ( I4), berusia 19 tahun, seorang mahasiswa dan ketua misdinar
periode 2018-sekarang, Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.
5) Informan 5 (I5), berusia 22 tahun, seorang pegawai swasta dan anggota OMK,
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta
6) Informan 6 (I6), Berusia 22 tahun, seorang pegawai swasta dan anggota OMK,
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.
7) Informan 7 (I7), berusia 23 tahun, seorang pegawai swasta dan anggota OMK,
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta.
8) Informan 8 (I8), berusia 23 tahun, ketua OMK periode 2020-2021, Paroki
Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta.
9) Informan 9 (I9), berusia 21 tahun, anggota OMK Paroki Santa Maria Kota
Bukit Indah, Purwakarta.
10) Informan 10 (I10), berusia 23 tahun, anggota OMK Paroki Santa Maria Kota
Bukit Indah Purwakarta.
11) Informan 11 (I11), berusia 21 tahun, anggota OMK Paroki Santa Maria Kota
Bukit Indah Purwakarta.
12) Informan 12 (I12), berusia 22 tahun, anggota OMK Paroki Santa Maria Kota
Bukit Indah Purwakarta.
13) Informan 13 (I13), informan triangulasi, berusia 23 tahun, katekis paroki
Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta.
14) Informan 14 (I14), informan triangulasi, Seksi Bidang Pewartaan, Paroki
Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.
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15) Informan 15 (I15), informan triangulasi, seksi bidang pewartaan Paroki Santa
Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.
16) Informan 16 (I16), informan triangulasi, Romo Paroki Santa Maria Kota
Bukit Indah Purwakarta.

b. Data Hasil Wawancara Informan
1.

Wawancara dengan Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah.

a) Pendapat Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah
terhadap krisis Ekologi
Berdasarkan hasil wawancara dengan dua belas responden OMK , sebagian
besar telah merasakan dan menyadari krisis ekologi yang terjadi di sekitarnya.
Pertanyaan sederhana sebagai pembuka wawancara adalah pertanyaan tentang
sampah plastik dan budaya ‘membuang’ yang menurut penulis masih menjadi
permasalahan di lingkungan sekitar OMK. Mereka semua menyetujui bahwa
persoalan tersebut merupakan permasalahan yang paling sering terjadi.
Sebagian besar jawaban dari I1-I12 menyatakan bahwa mereka merasa
prihatin melihat persoalan sampah yang terjadi. Menurut I1 – I 11 permasalahan
sampah plastik sering ditemui disekitar mereka dan menjadi persoalan yang pelik
yang sulit diatasi. I2 menuturkan “Sampah memang dari dulu hingga sekarang
masih menjadi persoalan. Karena masyarakat di sini kesehariannya dalam
membuang sampah masih sangat buruk. Di sisi lain belum ada teknologi canggih
untuk memilah sampah dengan mendaur ulang.” (Informan

2, Komunikasi
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Personal, 16 April 2021). Berbeda dari itu, I 12 mengatakan bahwa Sementara I12
mengatakan bahwa “persoalan sampah di lingkungan saya sebenarnya tidak terlalu
parah, namun perlu sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.” (Informan 12,
Komunikasi Personal, 23 April 2021).
Berikutnya, penulis mengajukan pertanyaan menganai penyebab dari
persoalan sampah plastik yang terjadi. I2,I3,I5,I6,I7,I9,I11 dan I12 sepakat
mengatakan bahwa persoalan sampah terjadi karna kebiasaan, tidak peduli serta
kurangnya kesadaran dalam diri manusia terhadap kelestarian lingkungan
hidupnya. Sedangkan I1,I4,I8 dan I10 mengatakan bahwa sampah plastik
merupakan permasalahan yang timbul dari ketergantungan umat manusia terhadap
plastik.Kemudian penulis mengajukan pertanyaan mengenai pemahaman OMK
tentang budaya ‘membuang’. Sebagian besar jawaban dari I1-I12 menyatakan
bahwa budaya membuang merupakan suatu tindakan seseorang dalam memisahkan
dan menyingkirkan sesuatu. I9 menambahkan bahwa “budaya membuang
merupakan tindakan yang didasari dari sifat boros” (Informan 9, Komunikasi
Personal, 20 April 2021).

b) Keterlibatan Orang Muda Katolik dalam Menjaga Keutuhan Ciptaan
Pertama-tama, penulis mengajukan pertanyaan tentang tanggapan para
Orang Muda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan karena budaya ‘membuang’.
Data yang telah penulis dapatkan dari I1-I12 sebagian besar dari mereka menjawab
bahwa mereka merasa sangat prihatin dengan krisis ekologi yang disebabkan oleh
tindakan sederhana yaitu dengan ‘Membuang’. Selain merasa prihatin, mereka juga
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mengungkapkan perasaan mirisnya. P-12 mengungkapkan “Sebenarnya saya cukup
prihatin, krisis ekologi yang terjadi karena budaya membuang ini sangat mungkin
dapat diminimalisir bahkan dicegah dengan adanya pemahaman dan pengetahuan
yang baik.” (Informan 12, Komunikasi Personal, 23 April 2021).
Kemudian penulis mengajukan pertanyaan berikutnya terkait dengan apa
yang seharusnya dilakukan oleh OMK dalam menyikapi krisis lingkungan. I1, I4,
I5, I6 dan I7 memiliki pendapat yang sama bahwa yang seharusnya dilakukan
sebagai OMK dalam menyikapi krisis ekologi tersebut adalah dengan mengubah
kebiasaan buruk dalam diri sendiri menjadi kebiasaan yang lebih baik terhadap
alam. Sedangkan, I8 memberikan sebuah saran perbuatan yang dapat dilakukan. I8
mengungkapkan bahwa “Sebagai orang muda ya pasti tidak asing dengan kalimat
Go Green yang telah digalakkan di dunia dengan segala cara agar dapat sampai
pada tujuannya. Salah satu caranya adalah mengurangi penggunaan sampah plastik,
mendaur ulang sampah plastik sebelum dibuang, atau memanfaatkan barangbarang bekas untuk menjadi sebuah barang yang berguna.” (Informan

8,

Komunikasi Personal 18 April 2021).
Di sisi lain, I 10 dan I 12 mengungkapkan bahwa yang harus dilakukan
untuk menyikapi krisis lingkungan adalah sesuatu yang dilakukan dari hal-hal kecil.
I 12 mengungkapkan, “Dari hal kecil saja, misalnya sekedar mengobrol dengan
teman-teman tentang apa yang terjadi pada bumi belakangan ini, bertanya
bagaimana pendapat mereka tentang bumi yang keadaannya semakin lama semakin
rusak. Obrolan-obrolan kecil seperti itu saja menurut saya dapat merangsang
kepekaan kita terhadap alam sekitar, yang kemudian dapat berpengaruh pada
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meningkatnya kepedulian kita terhadap alam sekitar khususnya di tempat yang kita
tinggali saat ini.” (Informan 12, Komunikasi Personal, 23 April 2021). Sedangkan
I2, I3, I8 dan I9 mengatakan bahwa hal yang harus dilakukan berupa tindakan
langsung yang melibatkan orang banyak seperti gotong royong dan menanam
tumbuhan.
Penulis mengajukan pertanyaan berikutnya mengenai usaha yang telah
dilakukan oleh Orang Muda dalam menjaga keutuhan ciptaan. Data yang
didapatkan dari I1-I12 sebagian besar sudah mulai mengusahakan untuk menjaga
keutuhan ciptaan. Contoh-contoh kegiatan yang diungkapkan oleh I1-I12
didominasi dengan penggunaan alat makan dan minum sendiri dan tidak
menggunakan air mineral gelas atau botol. Kemudian juga membawa tas belanja
sendiri, membuang sampah pada tempatnya dan menanam tanaman di rumah. Hal
unik diungkapkan oleh I3, “Karena memiliki bakat desain, mungkin usaha yang
saya lakukan membuat pamflet tentang pola hidup bersih ataupun pentingnya
kebersihan lingkungan. Intinya pamflet buat mengajak teman-teman agar ikut
sadar.” (Informan 3, Komunikasi Personal, 16 April 2021)
Berdasarkan data hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan
OMK, dapat diperoleh bahwa I1-I12 mereka sadar akan krisis ekologi. Melalui
jawaban mereka yang beragam dan saling memperkaya satu sama lain, terdapat
fakta bahwa mereka telah mengetahui kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk
menjaga keutuhan ciptaan. Mereka juga sudah mulai mengusahakan untuk menjaga
keutuhan ciptaan dengan mengurangi penggunaan plastik seperti menggunakan
botol minum ketika ada acara dan menggunakan tas belanja ketika berbelanja,
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meskipun kegiatan tersebut masih belum rutin mereka laksanakan dan masih
seringkali lupa.

c)

Kegiatan yang mendorong orang muda untuk aktif terlibat dalam
menjaga Keutuhan Ciptaan
Pada bagian ini, penulis mengajukan pertanyaan tentang kegiatan yang

mendorong orang muda untuk aktif terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan.
Pertanyaan ini terkait dengan hal yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong
orang mudanya terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan. Pada pertanyaan ini
I3,I4,I5, I6,I7, dan I8 sepakat bahwa Gereja harus melakukan ajakan-ajakan dan
menyerukan tentang pentingnya menjaga keutuhan ciptaan. Ajakan tersebut
melalui khotbah Romo, sosialisasi, bahkan seminar. Di sisi lain, I2 mengatakan,
“yang dilakukan Gereja Ya tentunya jangan hanya memikirkan gedungnya saja,
melainkan juga memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini, seperti lingkungan
hidup dan kebersihannya. Menurut saya,

Gereja perlu

mendukung juga

mendukung kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.” (Informan 2,
Komunikasi Personal, 16 April 2021). Selain itu juga, I10 memiliki pendapat bahwa
“mungkin Gereja bisa punya komunitas yang berkecimpung ke persoalan
lingkungan hidup.” (Informan 10, Komunikasi Personal, 18 April 2021). Menurut
I11, Gereja seharusnya melibatkan langsung orang mudanya dalam kegiatankegiatannya, agar orang muda itu semakin sadar bahwa mereka itu bagian dari
Gereja. Ia meyakini bahwa ketika orang muda terlibat, mereka akan memberikan
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inovasi baru. Sementara itu I1, I9 dan I12 berkata bahwa Gereja harus mengadakan
kegiatan-kegiatan untuk orang muda yang mengangkat isu-isu ekologis.
Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan mengenai kegiatan yang
diharapkan pada Gereja agar orang muda semakin terlibat menjaga keutuhan
ciptaan. Pada pertanyaan ini, Sebagian besar dari mereka I1,I4,I5,I6,I8 dan I11
berpendapat bahwa Paroki perlu mengadakan sebuah pengajaran iman yang
membawa unsur-unsur ekologi tersebut dan dibawakan dalam sebuah kegiatan yang
santai dan sesuai dengan karakteristik anak muda. Seperti yang dituturkan oleh I5
bahwa perlu adanya sebuah kegiatan pengajaran iman yang mengangkat isu-isu
ekologi yang dibalut dengan suasana yang menyenangkan, ringan dan santai.
(Informan 5, Komunikasi Personal, 16 April 2021) Contoh kegiatan yang mereka
harapkan adalah, rekoleksi, misa, pendalaman iman dan camping yang berfokus
pada ekologis serta mengangkat isu-isu ekologis. Sementara itu, I2 berpendapat,
“Gereja itu harus mendukung dulu. Pertama-tama Gereja harus mendukung setiap
gagasan-gagasan orang muda dalam kegiatan menjaga kelestarian lingkungan
hidup.” (Informan 2, Komunikasi personal, 16 April 2021). Di sisi lain, P 10
mengatakan bahwa, kegiatan yang bertujuan menjaga keutuhan ciptaan bisa
dilakukan dengan membuat dekorasi menggunakan barang-barang bekas. Berbeda
dari I10, I12 mengatakan bahwa ia mengharapkan kegiatan seminar yang
mengangkat tema lingkungan hidup. I3, I7 dan I9 mengatakan bahwa kegiatan yang
dapat membangun keterlibatan orang muda dalam menjaga keutuhan ciptaan adalah
dengan kerja bakti dan menanam pohon.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

49

Berdasarkan hasil wawancara dengan OMK dari I1-I12 diperoleh gambaran
bahwa OMK menyukai adanya sebuah ajakan yang dilakukan oleh Gereja, yang
berkaitan dengan kegiatan ekologis. Hal ini diketahui dari jawaban mereka yang
sebagian besar mengatakan bahwa Gereja perlu mengadakan sebuah ajakan-ajakan
untuk menjaga keutuhan ciptaan. Selain itu, penulis menemukan bahwa OMK
menginginkan sebuah kegiatan yang dibawakan dengan ringan dan santai sesuai
dengan karakter anak muda. Hal tersebut diketahui dari jawaban mereka yang
sebagian besar menginginkan pendalaman iman, rekoleksi dan camping rohani
yang mengangkat isu-isu ekologis.

d) Katekese Ekologi di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta.
Oleh karena sebagian besar OMK masih belum memahami istilah katekese
ekologi, penulis mencoba mengajukan pertanyaan terkait dengan sebuah kalimat
popular dari dokumen Laudato Si’ yang sering kali digunakan dalam kotbah Romo
yang sebenarnya mengandung katekese ekologi. Kalimat tersebut adalah “setiap
kali makanan terbuang, makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin.”
Menurut data yang penulis dapatkan dari I1-I12, hanya I11 yang pernah mendengar
kalimat tersebut. Selebihnya tidak pernah mendengar kalimat tersebut. I11
menuturkan, bahwa ia mendengarkan kalimat ini pada tahun lalu, saat doa bersama
di Youtube yang diadakan oleh KWI.”(Informan 11, Komunikasi Personal, 19 April
2021).
Karena sebagian OMK masih sangat asing dengan katekese ekologi, maka,
katekese ekologi diistilahkan sebagai kegiatan Gereja atau pendalaman iman.
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Untuk menggali pengalaman OMK
mengajukan

pertanyaan

berikutnya

dengan katekese ekologi, maka penulis
terkait

dengan

pengalaman

mereka

berpartisipasi dalam kegiatan Gereja bertema lingkungan hidup. I1,I6,I9,I10 dan
I12 mengatakan bahwa mereka belum pernah berpartisipasi atau ikut serta dalam
kegiatan Gereja yang bertema lingkungan hidup. Sementara itu, I2, I5,I8 pernah
mengikuti sebuah pendalaman iman yang bertemakan lingkungan hidup,
pendalaman iman itu berupa APP yang dilaksanakan di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, terdapat pengalaman unik di dapati oleh I11. Ia mengatakan,
“kegiatan berikutnya adalah doa bersama tentang ekologi yang diadakan KWI
(bersama para uskup) tayang di Youtube yang rutin diadakan dalam sebulan bergilir
ke keuskupan satu dan keuskupan lainnya. Dan diakhiri dengan misa untuk
lingkungan hidup”(Informan 11, Komunikasi personal, 19 April 2021). Di sisi lain,
I3, I4 dan I7 mengikuti kegiatan Gereja yang diadakan di Paroki Santa Maria Kota
bukit Indah, Purwakarta. Kegiatan tersebut berbentuk sebuah perlombaan menanam
pohon palma, perlombaan tersebut diikuti oleh tiap lingkungan.
Penulis mengajukan pertanyaan berikutnya berkaitan dengan perlu atau
tidaknya katekese ekologi untuk kaum muda agar semakin terlibat dalam menjaga
keutuhan ciptaan. Namun, untuk mempermudah pemahaman tentang katekese
ekologi, Penulis menggunakan pendalaman iman sebagai istilah.

I1-I11

mengatakan bahwa mereka merasa bahwa katekese ekologi sangatlah penting bagi
orang muda. Seperti yang dikatakan oleh I1, “Menurut saya penting sekali, karena
kadang kita tidak paham kalau lingkungan hidup juga memiliki hubungan erat
dengan yang maha Esa.” (Informan 1, Komunikasi Personal 13 April 2021).
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Berbeda dari pendapat I1-I11, I12 mengatakan, “Pendalaman iman harus juga
disertai dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana kondisi lingkungan hidup
sekitar kita saat ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan
seimbang.”(Informan 12, Komunikasi Personal, 23 April 2021).
Berdasarkan data yang diperoleh, penulis memiliki gambaran bahwa Paroki
Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta perlu melaksanakan katekese ekologi.
Katekese tersebut menggunakan model katekese kontekstual. Hal itu dilakukan
agar orang muda semakin menghayati iman mereka di tengah-tengah pergulatan
hidup mereka sehari-hari dengan berangkat dari sebuah permasalahan yang terjadi.

2.

Validasi Data
Penulis melakukan validasi data dengan cara triangulasi sumber. Sumber

yang dipilih berjumlah empat orang, sumber tersebut menjadi acuan dalam
triangulasi penelitian ini. Sumber tersebut antara lain adalah satu orang Katekis
(I13), dua orang seksi bidang pewartaan (I14) dan (I 15), serta Pastor Kepala Paroki
(I16). Hal ini terjadi karena katekis, seksi pewartaan dan Pastor Paroki merupakan
orang yang memahami katekese dan sekaligus terlibat dalam aktivitas OMK .

a) Keterlibatan Orang Muda Katolik dalam menjaga keutuhan Ciptaan
Sebagai pertanyaan pemantik, penulis mengajukan pertanyaan mengenai
pendapat mereka mengenai budaya ‘membuang’. Menurut P 10, budaya membuang
sama dengan sikap boros dan berlebihan sehingga banyak barang-barang yang
harus terbuang. I13 mengatakan bahwa “ budaya atau sikap yang mungkin boros
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dan berlebihan yang pada akhirnya barang-barang itu akhirnya dibuang, budaya ini
didominasi oleh sikap hedon.”. (Informan 13, Komunikasi Personal 20 April 2021).
Sementara itu, menurut I14 budaya membuang merupakan budaya yang harus
ditanam dalam diri sendiri bahwa kegiatan tersebut perlu hati-hati untuk dilakukan.
Ia mengatakan, “Budaya membuang itu, budaya yang harus kita tanamkan dalam
diri sendiri. Selama ini, tindakan segala seseorang didasarkan dari orang lain,
sehingga ketika melihat ada orang lain yang membuang sampah di sungai atau di
tol seperti itu, kita akan bertindak yang sama, karena melihat orang lain tadi. Jika
ada kekuatan dari dalam diri sendiri, hal itu tidak akan terjadi.” (Informan 14,
Komunikasi Personal 21 April 2021).
Di sisi lain, menurut I15 budaya membuang merupakan suatu kegiatan yang
mengancam keberlangsungan hidup semua ciptaan. I15 mengatakan, “Sesuatu yang
tidak baik, terutama untuk kelangsungan makhluk hidup lain.” ( Informan 15,
Komunikasi Personal 22 April 2021). Kemudian I15 melanjutkan lagi, bahwa perlu
adanya pendidikan atau bimbingan sejak dini mengenai tindakan membuang ini,
hal ini dilakukan agar anak-anak memahami sampah dan jenis-jenisnya. Ia
mengatakan bahwa budaya membuang sampah itu harus ditata sejak dini, agar
mereka tahu membuang sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. (Informan

15,

Komunikasi Personal 22 April 2021). Disisi lain, I16 mengaitkan budaya
membuang dengan kebiasaan hidup membuang di Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta. Ia menganggap bahwa kesadaran akan ‘membuang sampah
pada tempatnya’ itu tidak dimiliki oleh sebagian orang-orang Katolik. Ia
mengatakan, “ Budaya membuang yaitu membuang sampah. Idealnya buanglah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

53

sampah pada tempatnya di mana pun, tetapi faktanya kesadaran itu tidak ada dalam
sebagian orang-orang Katolik.” (Informan 16, Komunikasi personal, 24 April
2021). Ia melanjutkan lagi dengan memberikan contoh jika di Gereja masih sering
kali ditemukan sampah-sampah seperti tisu, sampah air minum kemasan dan
puntung rokok. I15 mengungkapkan, “Contohnya saja di Gereja Masih ditemukan
tisu apalagi sampah air minum kemasan. Padahal ini di Gereja, tempat untuk
berdoa. Di luar Gereja, banyak tempat sampah tapi kenyataannya tidak dibuang
pada tempatnya. Bisa dilihat di sekeliling Gereja banyak puntung rokok di manamana, padahal Gereja sudah memberikan rambu-rambu kawasan tanpa rokok dan
yang lain-lainnya.” (Informan 16, Komunikasi Personal, 24 April 2021).
Penulis mengajukan pertanyaan berikutnya berkaitan dengan keterlibatan
kaum muda, yaitu mengenai bagaimana OMK menanggapi Krisis ekologi yang
disebabkan oleh budaya membuang. I13 sampai dengan I15 mengatakan bahwa
beberapa orang muda atau sebagian orang muda telah sadar akan krisis tersebut dan
sebagian lagi masih kurang peduli dengan kelestarian alam, sebagian orang muda
masih memilih menggunakan air kemasan dalam berbagai acara. Seperti yang telah
diungkapkan oleh I13 “beberapa orang yang sudah sadar dan tidak membuang
sampah sembarangan. Namun banyak juga orang muda yang minum dengan air
kemasan namun tidak dihabiskan dan dibuang pada tempat sampah begitu juga
dengan plastik-plastik bungkus sedotan. Beberapa kegiatan sudah dianjurkan untuk
membawa botol minum dan Gereja menyediakan air isi ulang namun masih banyak
yang tidak menaati.” (Informan 13, Komunikasi Personal, 20 April 2021). Hal ini
sejalan dengan hasil wawancara dengan I1-I12, bahwa orang muda sudah cukup
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sadar dalam perilaku membuang. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa
mereka telah menggunakan alat minum sendiri ketika mengikuti acara. Meskipun
memang sering kali lupa dan terpaksa memilih jalan yang instan, namun sebagian
mereka juga mengekspresikan kesadarannya akan lingkungan melalui tindakan
menanam pohon di rumah dan mendaur ulang barang bekas di rumahnya.
Berbeda dari I13-I15, menurut I16 orang muda belum menjadi pelopor
untuk melestarikan alam, karena kebiasaan orang muda yang senang dengan hal
instan. I16 melihat, bahwa orang muda belum terlibat dalam menjaga keutuhan
ciptaan. Hal ini didasari karena kesaksiannya ketika melihat orang muda masih
memilih menggunakan air mineral kemasan daripada gelas plastik dan galon yang
telah disediakan. Ia mengatakan bahwa “mestinya sebagai orang muda yang tahu
demikian bisa menjadi pelopor bisa menjadi contoh. namun nyatanya orang muda
lebih suka hal instan. “Di sini, kita sudah menyediakan galon beserta gelas plastik,
namun mereka lebih memilih untuk menggunakan Aqua kemasan. Dengan alasan
malas mencuci gelas. Harusnya mereka menjadi pelopor dan berpikir panjang
bahwa ini akan merusak alam.” (Informan 16, Komunikasi Personal, 24, April
2021). I16 melanjutkannya dengan memberikan saran berupa sebuah gerakan
sebagai tanggung jawab mereka atas limbah yang mereka hasilkan, yaitu dengan
menjualnya ke pemasok limbah plastik agar bisa menghasilkan nilai ekonomis. I16
mengungkapkan, “Padahal jika mereka kompak bisa saja melakukan gerakan
mengumpulkan sampah-sampah plastik tersebut dan dijual kepada pemasoknya. hal
itu dapat menghasilkan nilai ekonomi.” (Informan 16, Komunikasi personal 24
April 2021).
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Berdasarkan hasil wawancara dari I13 sampai pada I16, saya mendapatkan
informasi bahwa hanya sebagian OMK saja yang telah sadar. Sisanya, belum
sepenuhnya terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan. Selain itu, melalui pernyataan
I13, I14 dan I15 diketahui bahwa paroki telah berusaha mengajak orang muda untuk
terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh keuskupan dengan menyebarkan
undangan kegiatan tersebut melalui grup Whatsapp.

b) Kegiatan yang mendorong orang muda untuk aktif terlibat dalam
menjaga Keutuhan Ciptaan.
Pada bagian ini, penulis mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kegiatan
yang cocok untuk menghidupi semangat ekologis untuk menjaga keutuhan ciptaan.
Penulis memberikan pertanyaan lanjutan berupa kegiatan pewartaan yang
dilakukan di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta untuk membangun
keterlibatan OMK dalam menjaga keutuhan ciptaan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan I13, kegiatan yang cocok bagi OMK untuk menghidupi semangat ekologis
dalam menjaga keutuhan ciptaan adalah dengan mengadakan seminar yang
memberikan pemahaman tentang ekologi dan sekaligus laudato si’. hal ini
dilakukan karena orang muda belum terlalu mengenal laudato si’. Menurutnya,
pendalaman iman yang bertemakan ekologis dengan laudato si’ akan memberi
pemahaman kepada teman-teman muda untuk dapat menjaga keutuhan alam.
Selanjutnya, I13 memberikan informasi bahwa selama kegiatan pandemi, kegiatan
yang melibatkan orang muda sangat minim. Selama ini juga, ia belum melihat ada
kegiatan orang muda yang fokus pada ekologis, namun, keuskupan tetap berupaya
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mengadakan kegiatan untuk orang muda via daring. (Informan 13, Komunikasi
Personal, 20 April 2021).
Sementara itu, menurut I14, keterlibatan orang muda harus dimulai dari
tindakan sederhana, yaitu seperti pengurangan sampah plastik. I14 juga
mengungkapkan beberapa contoh yang dapat orang muda lakukan sebagai
keterlibatannya dalam menjaga keutuhan ciptaan. Ia mengatakan bahwa orang
muda dalam kegiatannya harus membiasakan diri untuk tidak menggunakan
kemasan plastik dan mulai menanam tanaman di rumah masing-masing. Namun,
untuk menuju kepada kegiatan nyata tersebut, I14 menegaskan, “mereka harus
dibuka dahulu wawasan mereka tentang ekologi tersebut. Memang rata-rata kaum
muda itu kan dunianya glamor ya, bebas. Memang baiknya, diadakan sebuah
rekoleksi yang terbuka dan pembawaannya santai, tidak kaku, kemudian
dihantarkanlah mereka kepada realita.” (Informan I14, Komunikasi Personal, 21
April 2021). Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil wawancara yang telah
penulis lakukan dengan I1-I12, bahwa ada sebuah harapan diadakannya sebuah
kegiatan yang menyesuaikan karakteristik kaum muda dengan didasarkan pada
realita yang sedang terjadi. Sejalan dengan I13, I14 mengungkapkan bahwa belum
terdapat kegiatan pewartaan yang bertemakan ekologis namun, terdapat pelatihanpelatihan bagi kaum muda yang diadakan oleh keuskupan.
Menurut I15, keterlibatan dalam menjaga keutuhan bisa melalui kreativitas
mereka sebagai orang muda dengan mendaur ulang limbah yang mereka hasilkan
sehingga menjadikan hal tersebut pemasukan bagi mereka. Kegiatan pemanfaatan
limbah ini juga muncul pada I16 di jawaban pada pertanyaan sebelumnya, bahwa
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orang muda harus bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan. I15
melanjutkan, bahwa selama ini belum ada kegiatan pewartaan yang mengangkat
tema ekologi. Ia mengatakan, “Kalau untuk kegiatan pewartaan yang mengangkat
tema ekologi itu belum saya singgung malahan.” (Informan 15, Komunikasi
Personal 22 April 2021). Pernyataan tersebut sesuai dengan yang saya dapatkan
pada I13 dan I14, bahwa belum ada kegiatan pewartaan yang mengangkat tema
ekologi di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah.
Sependapat dengan I14, menurut I16, keterlibatan tersebut dapat dimulai
dari hal-hal kecil seperti tidak agresif dalam membuang sampah dan sepakat untuk
tidak menggunakan air minum kemasan dalam kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh orang muda. Ia juga mengatakan bahwa banyak kesempatan
seperti Eco Camp yang diadakan di Bandung, namun orang muda tidak tertarik dan
kesadarannya terhadap lingkungan belum terlihat. Ia mengatakan, “karena menurut
mereka itu tidak menarik. Jadi kesadaran terhadap memelihara lingkungan hidup
itu tidak ada. mungkin mereka merasa itu bukan bagiannya.” (Informan 16,
Komunikasi Personal, 24 April 2021). I16 melanjutkan bahwa untuk kegiatan
pewartaan di paroki Santa Maria selama ini hanya berfokus pada pelajaran Baptis,
Krisma, Komuni Pertama, Bulan Kitab Suci Nasional, APP dan Pelajaran Agama
Katolik yang harus diurus oleh Paroki. Sehingga pewartaan yang membahas
mengenai dokumen-dokumen Gereja dan hal-hal lain belum tersentuh. I16
menuturkan, “Terus terang pewartaan di sini hanya sebatas kalau ada yang mau
dibaptis lalu Krisma, Komuni Pertama, Bulan Kitab Suci, Masa Adven, APP, dan
pelajaran sekolah. Namun pewartaan dalam arti pembahasan tentang dokumen-
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dokumen Gereja dan lingkungan hidup seperti ini, belum ada.” (Informan 16,
Komunikasi Personal, 20 April 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan yang menjadi acuan
validasi data tersebut, penulis mengetahui bahwa terdapat keterkaitan antara
jawaban dari informan OMK dengan informan validasi data. Kedua kelompok
tadi mengatakan bahwa memang belum ada kegiatan pewartaan yang dilakukan
secara eksplisit dan dikhususkan untuk kaum muda dengan mengangkat tema
ekologis. Sehingga informasi yang didapatkan dapat dikatakan valid. Selain itu,
penulis melihat bahwa usulan pelaksanaan katekese ekologi dapat dikemas sesuai
dengan karakteristik orang muda, serta ditampilkan sebuah realita tentang krisis
ekologis dan tentunya harus membuahkan sebuah aksi nyata dalam kehidupan
orang muda.

c)

Katekese Ekologi di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.
Pada bagian ini, penulis mengajukan pertanyaan terkait dengan pengetahuan

informan akan katekese ekologi, yang dilanjutkan dengan pertanyaan pelaksanaan
katekese ekologi dan penting atau tidaknya dilaksanakan sebuah katekese ekologi.
Menurut Informan 13, katekese berarti pengajaran iman yang berdasarkan dari
lingkungan hidup. Ia melanjutkan kalau untuk di Paroki ia tidak begitu paham,
namun katekese ekologi ada dalam bahan APP yang bertemakan lingkungan hidup.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan I1-I12 yang mengatakan bahwa
katekese ekologi yang penulis istilahkan dengan kegiatan Gereja atau pendalaman
iman bertema ekologi, telah terdapat dalam APP di lingkungan-lingkungan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

59

Selanjutnya, I13 juga mengatakan jika katekese ekologi ini sangat penting
dilakukan dan menjadi terobosan baru di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta.
Selaras dengan I13, I14 mengungkapkan bahwa katekese ekologi
merupakan pengajaran iman yang membahas mengenai lingkungan hidup. I14
melanjutkan lagi, bahwa di paroki belum terdapat katekese ekologi. Untuk acara
yang berkaitan dengan ekologi, keuskupan biasanya melaksanakan acara perayaan
Hari Pangan Sedunia yang akan mengangkat unsur ekologis. Ia mengatakan bahwa
katekese ekologi perlu dilaksanakan Gereja secara bertanggungjawab melihat dunia
yang saat ini sedang mengalami krisis ekologi. “Sangat-sangat perlu, karena ini
menjadi tanggung jawab Gereja untuk saat ini. Jika tidak sekarang selanjutnya akan
seperti apa? Kita sudah merasakan pasti. Itu semua sudah menjadi teguran bagi kita
untuk segera melestarikan ciptaan ini.” (Informan 14, Komunikasi Personal 21
April 2021) Menurut I15, katekese ekologi merupakan pengajaran untuk menjaga
kelestarian alam. Sejalan dengan I1-14, I15 mengatakan bahwa katekese ekologi
hanya menjadi sebatas tema APP dan belum begitu mendalam serta benar-benar
mengajak orang muda. Ia juga merasa bahwa katekese ekologi perlu sekali
dilaksanakan mengingat kondisi bumi yang semakin parah, serta membangun niat
orang muda untuk menjaga keutuhan ciptaan.
Menurut I16, katekese ekologi merupakan ajakan untuk merawat bumi,
karena kelestarian bumi ini menjadi tanggung jawab manusia dan erat pula
kaitannya dengan Tuhan. Hal tersebut diungkapkan oleh I16, “Saya rasa masih
banyak yang menganggap, terutama orang muda bahwa antara kehidupan beriman

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

60

dengan situasi kenyataan di masyarakat itu berbeda. Mereka menganggap menjadi
orang Katolik ya berdoa saja, urusan lingkungan bukan urusan kita. Karena banyak
sekali saat ini orang Katolik yang mengasingkan diri. Padahal Gereja sudah banyak
berbicara tentang kehidupan. Dengan begitu kita harus memiliki rasa persaudaraan
terhadap siapa pun termasuk alam ciptaan ini.” (Informan
Personal, 24 April 2021). Sejalan dengan informan

16, Komunikasi

validasi lainnya, I16

mengatakan jika katekese ekologi sudah tampak dalam APP yang mengusung tema
ekologi, namun tidak digaungkan dalam tindakan nyata. Menurut I15, Paroki Santa
Maria Kota Bukit Indah perlu mengadakan katekese ekologi karena Gereja juga
sedang merencanakan katekese yang tujuannya hampir sama seperti katekese
ekologi.

4.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian ini, penulis memaparkan pembahasan hasil penelitian dan

mendeskripsikan katekese ekologi sebagai upaya untuk membangun keterlibatan
OMK

di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta dalam menjaga

keutuhan ciptaan. Pembasahan hasil penelitian ini akan terbagi menjadi empat
bagian yaitu , pendapat OMK terhadap krisis ekologi, keterlibatan OMK dalam
menjaga keutuhan ciptaan, kegiatan yang mendorong orang muda untuk aktif
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan serta katekese ekologi di Paroki Santa
Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta.
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a) Pendapat Orang Muda Katolik terhadap krisis Ekologi
Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua pertanyaan, yaitu tentang pendapat
orang muda dan pengetahuan tentang budaya membuang. Pertanyaan mengenai
pendapat orang muda disampaikan hanya kepada OMK karena penulis
membutuhkan informasi mengenai krisis ekologi melalui pandangan OMK . Pada
informan validasi, penulis hanya mengajukan pertanyaan tentang budaya
membuang. Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang didapatkan dari I1-I12,
kebanyakan dari mereka menyadari dan merasa prihatin dengan krisis ekologi yang
terjadi di sekitar mereka. Mereka juga menuturkan bahwa di sekitarnya masih
banyak sekali sampah plastik yang terbuang sia-sia tanpa didaur ulang terlebih
dahulu. Mengenai pandangan tentang budaya ‘membuang’ yang penulis tanyakan
kepada informan Orang Muda dan informan validasi, sebagian besar jawaban
tentang budaya membuang adalah merupakan kegiatan menyingkirkan sesuatu.
Mereka sepakat bahwa hal yang dipikirkan pertama kali jika mendengar kata
‘membuang’ adalah ‘sampah’. Mereka sangat menyayangkan jika aktivitas kecil
seperti ‘membuang’ pada akhirnya dapat menyebabkan sebuah kebiasaan buruk dan
menimbulkan berbagai macam bencana khususnya yang baru-baru ini terjadi di
sekitar mereka yaitu bencana banjir. Mereka berpendapat bahwa persoalan sampah
plastik merupakan persoalan yang cukup pelik dan sulit untuk dikendalikan. Hal
tersebut di karena kan setiap manusia sudah sangat menggantungkan segala
aktivitasnya dengan plastik. Selain itu, menurut mereka, persoalan alam ini muncul
akibat dari pola hidup instan dan gaya hidup konsumerisme yang dimiliki manusia
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modern saat ini. Kenyataan seperti ini sejalan dengan yang penulis paparkan dalam
Bab II, bahwa dengan pola hidup instan dan budaya ‘membuang’, manusia seperti
sudah sangat acuh dengan kelestarian tempat di mana ia hidup. Manusia sering kali
tidak menjadikan alam sebagai sahabatnya melainkan hanya sebagai objek yang
bisa dieksploitasi, padahal suatu ekologi yang sehat tergantung dari bagaimana
manusia memperlakukan lingkungannya tersebut.

b) Keterlibatan Orang Muda dalam menjaga keutuhan ciptaan
Penulis menemukan perbedaan hasil wawancara dari informan

OMK

dengan informan validasi. Dari hasil wawancara, penulis menemukan informasi
bahwa sebagian besar dari I1-12 sudah sadar dan terlibat dalam usaha menjaga
keutuhan ciptaan. Namun, disisi lain I13-I16 mengatakan bahwa hanya sebagian
kecil saja dari mereka yang sudah sadar dan mereka masih kurang peduli dengan
lingkungan hidup di sekitar Gereja. Pernyataan I13-I16 ini didasarkan karena
melihat perilaku orang muda saat ada di dalam sebuah acara di Gereja saja,
sementara OMK berada di ruang berbeda dan lebih luas sehingga ketika penulis
bertanya mengenai tindakan ekologis yang telah mereka lakukan, mereka
menjawab keterlibatan mereka tidak hanya di Gereja saja melainkan juga dalam
konteks di rumah dan lingkungan sekitar mereka. Orang muda berada dalam
kebimbangan, di satu sisi memiliki keterikatan terhadap ekologi namun mereka
juga tidak bisa melepaskan kedekatannya dengan budaya ‘membuang’. Hal ini
ditemukan dari jawaban mereka yang menyatakan bahwa ketika bepergian mau
tidak mau mereka masih disuguhkan dengan plastik untuk sekedar menjadi wadah
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minum atau wadah makan. Sehingga, niat tersebut ada namun pelaksanaannya
belum sungguh-sungguh terjadi.
Berdasarkan data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan orang
muda dalam menjaga keutuhan ciptaan memang sudah mulai tampak meskipun
para OMK belum menerapkannya di segala tempat serta belum adanya sebuah
kegiatan ekologis yang mengajak orang muda untuk terlibat di dalamnya.
Kesadaran ekologis sudah ada dalam diri OMK , namun belum menjadi sebuah
tema besar dalam paroki. Hal ini mengakibatkan ajakan untuk merawat rumah
bersama yang digemakan oleh Paus Fransiskus belum ditangkap oleh orang muda.
Keterlibatan Orang Muda agaknya hanya sampai pada diri sendiri dan masih sangat
individual. Mereka belum menyatukan diri dengan orang muda lainnya untuk
menggagas sebuah gerakkan untuk bersama-sama mengusahakan OMK sebagai
komunitas untuk menjaga keutuhan ciptaan. Krisis ekologi merupakan isu bersama,
sehingga tidak cukup jika hanya sampai pada diri sendiri saja, melainkan kesadaran
ekologis harus menjadi kesadaran bersama. Hal ini sejalan dengan pernyataan
penulis dalam bab II bahwa Orang muda sering kali membatasi antara iman dan
realitas kehidupan nyata, sehingga ketika berada dalam sebuah lingkup OMK ,
mereka hanya terlibat dalam kegiatan untuk Gereja saja dan melupakan identitas
dirinya sebagai bagian dari dunia dan masyarakat. Dengan meretas batas-batas
tersebut, serta dengan kolaborasi semua pihak yang memiliki kehendak baik dalam
OMK krisis ekologi dapat diatasi bersama-sama.
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c)

Kegiatan yang mendorong orang muda untuk aktif terlibat dalam
menjaga Keutuhan Ciptaan.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan informasi bahwa belum

ada kegiatan Gereja bertemakan Ekologis yang melibatkan orang muda di
dalamnya. Orang muda mengharapkan adanya sebuah ajakan untuk orang muda
yang membicarakan isu-isu ekologis yang terjadi di sekitar mereka. Paus Fransiskus
dalam Christus Vivit mengatakan bahwa “Gereja perlu menciptakan lebih banyak
ruang untuk menggemakan suara orang muda dengan menciptakan sebuah
pewartaan Injil yang mampu sungguh-sungguh menyentuh hati, secara tajam dan
berbuah.” (CV 38). Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh I1-I16
yang mengungkapkan bahwa Gereja perlu mengajak orang mudanya untuk terlibat.
Ajakan tersebut dapat berupa pengajaran iman yang dikemas dengan khas gaya
anak muda yang santai dan ringan namun dapat sungguh-sungguh menyentuh hati
hingga kemudian berbuah menjadi sebuah kebiasaan baik yang diterapkan dalam
kehidupan anak-anak muda. Pernyataan yang muncul dari orang muda ini
merupakan ekspresi orang muda yang sebetulnya sangat membutuhkan sebuah
ruang untuk menggaungkan suaranya. Dengan pernyataan tersebut, Gereja Paroki
Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta diberikan sebuah gambaran untuk
memulai memikirkan ruang bagi kaum muda tersebut.

d) Katekese Ekologi di Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah Purwakarta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-I16, penulis mendapatkan
informasi bahwa sudah terdapat katekese ekologi di Paroki Santa Maria Kota Bukit
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Indah, Purwakarta. Katekese tersebut belum menjadi sebuah gebrakan besar dan
hanya sampai pada tema-tema APP saja. Selain itu, penulis juga menemukan
sebuah gambaran katekese yang diharapkan oleh orang muda, yaitu sebuah
katekese yang berangkat dari realitas zaman. Pernyataan tersebut sejalan dengan
pendapat Mutiara Andalas (2019:9), yang menyatakan bahwa :
Katekese kepada generasi beriman Z juga perlu menunjukkan hubungan erat
antara iman dan pengalaman sehari-hari mereka. Katekis perlu
menempatkan iman dalam dialog dengan dimensi-dimensi ragawi,
efektivitas dan seksualitas. Pengalaman-pengalaman hidup generasi
beriman Z, seperti sukacita dalam studi dan kegalauan dalam pekerjaan,
perlu mendapatkan ruang dalam katekese. Katekis perlu terbuka terhadap
bahasa sastra dan seni, juga komunikasi digital.
Berangkat dari pernyataan-pernyataan tersebut, Paroki Santa Maria Kota
Bukit Indah, Purwakarta perlu mengadakan katekese ekologi yang dikemas sesuai
dengan karakteristik orang muda. Katekese tersebut menggunakan model katekese
kontekstual dengan menampilkan sebuah realita zaman tentang krisis ekologis. Hal
itu dilakukan agar orang muda semakin menghayati iman mereka di tengah-tengah
pergulatan hidup mereka sehari-hari dengan berangkat dari sebuah permasalahan
yang terjadi.
Selain menyesuaikan dengan konteks zaman, katekese yang diadakan akan
bernuansa menyenangkan agar disukai oleh orang muda. Oleh sebab itu
penggunaan alat musik, permainan, film dan lain sebagainya dapat digunakan agar
dapat membuat ritme pertemuan terasa menjadi lebih mengalir dengan santai dan
tidak kaku. Hal ini juga diungkapkan Paus Fransiskus dalam Christus Vivit bahwa
OMK

mampu menemukan jalan menarik untuk mengajak. Mereka paham

mengenai perancangan sebuah festival, kompetisi olahraga dan mereka juga tahu
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bagaimana mewartakan Injil melalui jejaring sosial dengan pesan-pesan, nyanyian,
video dan cara-cara lainnya (CV 210). Sehingga, kegiatan katekese akan diadakan
secara menyenangkan melalui cara dan kegiatan yang dekat dengan orang muda.
Pada akhirnya, tentunya katekese tersebut harus membuahkan sebuah aksi nyata
dalam kehidupan orang muda dalam diri masing-masing maupun juga dalam
komunitas OMK .

B. Usulan Kegiatan Katekese Ekologi di Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan usulan sebuah kegiatan
dalam rangka menggalakkan katekese ekologi yang menyenangkan bagi OMK
Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta. Usulan ini muncul berdasarkan
keprihatinan penulis beserta informasi yang telah penulis dapatkan dari responden
selama penelitian. Penulis berusaha menjawab kebutuhan sekaligus mengabulkan
harapan responden penelitian. Perencanaan usulan kegiatan tersebut dapat dirinci
sebagai berikut.
1.

Rencana Kegiatan
Kegiatan ini dirumuskan berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari

responden penelitian. Kegiatan ini berfokus untuk mengajak OMK Paroki Santa
Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta untuk bersama-sama terlibat menjaga
keutuhan ciptaan seperti ajakan Paus Fransiskus dalam ‘Laudato Si’ untuk merawat
‘rumah’ bersama dengan menumbuhkan spiritualitas ekologis dalam diri orang
muda.
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a.

Pemikiran Dasar
Orang muda katolik merupakan masa kini Allah, sehingga Gereja

membutuhkan orang muda untuk perkembangan gereja di masa kini. Orang muda
seringkali diharapkan sebagai orang yang peka terhadap arus-arus zaman. Gereja
membutuhkan orang muda untuk menanggapi zaman. Sehingga keterlibatan
mereka diperlukan untuk Gereja agar Gereja dapat selalu tanggap oleh perubahan
zaman yang terjadi.
Kerusakan alam merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh dunia
merupakan suatu permasalahan yang cukup disorot oleh Gereja. Oleh sebab itu,
Gereja mengeluarkan sebuah ajaran yang membahas tentang keutuhan ciptaan.
Ajaran tersebut mengharapkan Gereja di seluruh dunia untuk terlibat menjaga
keutuhan ciptaan. Paroki Santa Maria merupakan salah satu Paroki yang belum
menanggapi ajakan tersebut.
Program ini dilaksanakan karna Paroki Santa Maria belum pernah
mengadakan acara seperti ini sebelumnya, sehingga program ini penting untuk
dilaksanakan. Program ini ingin menumbuhkan spiritualitas ekologis dalam diri
OMK Santa Maria Kota Bukit Indah melalui pengetahuan akan Keutuhan Ciptaan
melalui sudut pandang Gereja. Dengan begitu, OMK sebagai masa kini Gereja
mampu menjawab ajakan Paus Fransiskus untuk menjaga Keutuhan Ciptaan.
b. Tema
Tema kegiatan ini adalah “Orang Muda dengan Spiritualitas Ekologis”.
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c.

Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengajak OMK untuk menumbuhkan

spiritualitas ekologis orang muda dengan memberikan pengetahuan tentang
keutuhan ciptaan dari sudut pandang Gereja.
d. Peserta
Peserta dari kegiatan ini adalah OMK Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta.
e.

Waktu dan Tempat

➢ Waktu

: Sabtu-Minggu (diandaikan sudah bebas Covid-19)

➢ Tempat

: Kampung Sadang Camping Ground

f.

Metode
Metode yang digunakan dalam pertemuan ini adalah sharing, presentasi,

diskusi, dialog interaktif, menonton film, permainan, membaca berita, refleksi dan
merumuskan aksi
g.

Sarana
Sarana yang digunakan dalam pertemuan ini adalah laptop, proyektor,

pengeras suara, kertas, Alkitab.
h. Susunan Acara

Tanggal

Waktu
•
•

Sabtu

15.00 – 15.45

•
•

Acara
Doa Pembuka
Membacakan
Susunan Acara
Pembagian tenda
Pembagian
kelompok

Tempat

Aula
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15.45 - 16.15

• Mendirikan tenda
masing-masing
• Menaruh barang ke
dalam tenda
• Bersiap Menuju ke
titik kumpul

Camping
Ground

16.15 – 16.25

• Pengantar

Camping
Ground

19.00 – 20.00

• Sesi I: mendalami
pengalaman hidup
peserta (Membaca
Berita )
• Berkumpul
kelompok
• Makan Malam

20.00 – 21.30

• Sharing

21.30 – 21.40

• Doa Malam
• Persiapan tidur

21.30 – 06.00

• Istirahat

16.25 – 19.00

Minggu

•
•
•
•

09.50– 10.00

Mandi
Senam
Makan pagi
Sesi II :Mendalami
pengalaman hidup
peserta (Menonton
Video )
• Sharing
• Snack

10.00 – 10.10

• Ice breaking

06.00 – 07.15
07.15 – 08.00
08.00 – 09.50

10.10 – 11.00

11.00 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 14.00

• Sesi III : Membaca
Kitab Suci (Mzm
24 : 1-5))
• Refleksi
• Sharing
• Makan siang
• Sesi IV : Melihat
Keutuhan Ciptaan
dari ajaran Gereja
• Sharing
• Sesi V : Perumusan
aksi

Aula

Aula
Camping
Ground
Camping
Ground
Camping
Ground
Kamar mandi
Aula
Aula &
Camping
ground
Aula
Camping
ground

Aula

Aula
Camping
ground
Aula
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14.00 – 14.30

• Doa penutup

14.30 – 15.00

• Sayonara

Aula
Camping
ground
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2.

Matriks Pertemuan

Acara

Materi

Tujuan

Metode

Sarana

Sumber Bahan

Pengantar

Memaparkan sebuah
penjelasan singkat mengenai
krisis ekologi serta campur
tangan orang muda di
dalamnya.

Memberikan sebuah
arahan dan fokus pada
pertemuan.

Ceramah

Proyektor &
pengeras
suara

Hasil penelitian
penulis

Sesi I:
Mendalami
Pengalaman
Hidup Peserta
(Membaca
Berita)

Sesi II :
Mendalami
Pengalaman
Hidup Peserta
(Menonton
Video)

Melihat permasalahan
lingkungan yang ada
disekitar orang muda

Agar orang muda dapat
mengetahui
permasalahan sampah
disekitar mereka

tanya jawab,
diskusi, dialog
interaktif dan
membaca
berita

Proyektor,
pengeras
suara dan
lembar berita

Mengangkat realitas hidup
orang muda dengan
lingkungannya

Agar orang muda
menyadari relasinya
dengan Alam sebagai
saudara satu Ciptaan

Sharing,
Menonton,
dialog
interaktif dan
presentasi

Proyektor &
pengeras
suara

https://megapolita
n.okezone.com/re
ad/2020/11/16/33
8/2310223/sampa
h-100-tonmenumpuk-dikolong-toljakarta-cikampekhinggamenyerupaidaratan .
https://www.yout
ube.com/watch?v
=MAWv4SlDg-E
&
https://www.yout
ube.com/watch?v
=jOe9nV21Tlw
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Sesi III :
Menggali
Pengalaman
Iman Kristiani
(Membaca
Kitab Suci)

Sesi IV :
Melihat
keutuhan
ciptaan melalui
ajaran Gereja

Sesi V :
Perumusan
Aksi

Mengajak OMK untuk
melihat keutuhan ciptaan
melalui Kitab Suci

Agar orang muda dapat
merefleksikan perilaku
mereka terhadap alam
dalam iman sebagai
seorang katolik

Membaca,
tanya jawab &
dialog
interaktif

Proyektor &
pengeras
suara

Kitab Suci
(Mzm 24: 1-5)

Mengajak OMK untuk
melihat keutuhan ciptaan
dalam ajaran Gereja

Orang Muda Mengetahui
ajaran Gereja mengenai
keutuhan ciptaan

Diskusi, dialog
interaktif,
presentasi &
tanya jawab.

Proyektor

Fransiskus.
(2016). Laudato
Si’. Jakarta:
Dokpen KWI.
(Dokumen Asli
diterbitkan pada
tahun 2015).
Tristanto, Lukas
A (2016). Hidup
Dalam Realitas
Alam. Yogyakarta
: Kanisius

Mengajak OMK untuk
merumuskan aksi

Agar OMK melakukan
sebuah perubahan yang
bertujuan untuk menjaga
keutuhan ciptaan

Diskusi, dialog
interaktif

Proyektor,
pengeras
suara

-
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3.

Langkah-langkah

Hari Pertama
a.

Pembuka
Kegiatan ini diawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh

fasilitator, kemudian oleh fasilitator juga akan dibacakan susunan acara, pembagian
tenda dan pembagian kelompok. Setelah itu, peserta dikerahkan untuk mendirikan
tenda masing-masing, menaruh barang ke dalam tenda dan bersiap menuju ke titik
kumpul.
b. Pengantar
Pada tahap ini, akan di tampilkan sebuah arahan atau fokus yang menjadi
gambaran dari pertemuan ini. Dalam pengantar ini, dipaparkan sebuah penjelasan
singkat mengenai krisis ekologi serta keterlibatan OMK di dalamnya. Penjelasan
tersebut berupa rangkuman dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan.
c.

Sesi 1 : Mengungkapkan Pengalaman hidup peserta (Membaca Berita)

1) Pendamping membagikan berita tentang “Sampah 100 Ton Menumpuk di
Kolong Tol Jakarta-Cikampek hingga Menyerupai Daratan”
2) Teks Berita : “ Sampah 100 Ton Menumpuk di Kolong Tol JakartaCikampek hingga Menyerupai Daratan.”
BEKASI – Diduga terbawa arus deras sungai, ratusan ton sampah dari berbagai
jenis menumpuk di kolong Tol Jakarta-Cikampek di aliran Kali Jambe, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya sampah yang diperkirakan sebanyak 100 ton itu
membentang sejauh lebih dari 500 meter hingga menyerupai daratan. Camat
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Tambun Selatan, Djunaefi, mengatakan sampah yang menumpuk di bawah kolong
Tol Jakarta-Cikampek di sepanjang aliran Kali Jambe, Kelurahan Jati Mulya,
tersebut terdiri atas sampah organik, plastik, maupun endapan lumpur. Selain
sampah plastik, limbah rumah tangga turut mendominasi dan memicu bau tak
sedap. Ironisnya sampah-sampah tersebut seperti menyerupai daratan. Lautan
sampah di atas aliran Kali Jambe diketahui selain dipicu akibat sampah kiriman,
diduga kuat beragam jenis limbah tersebut berasal akibat sengaja dibuang oknum
warga yang tidak bertanggung jawab. Sementara guna mengurangi tumpukan
sampah, Pemkab Bekasi mulai membersihkan dari dasar sungai dengan
menggunakan alat berat. Sebanyak 100 petugas diterjunkan untuk mengangkut sisa
sampah yang menumpuk. Sampah menumpuk di aliran Kali Jambe, Jatimulya,
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tepatnya di kolong Tol Jakarta-Cikampek,
Senin (16/11/2020). Petugas memastikan volume sampah di kolong Tol JakartaCikampek di aliran Kali Jambe lebih dari 100 ton limbah rumah tangga. Petugas
menargetkan dalam dua hari ke depan sampah bisa terangkut penuh.“Ini mungkin
sekitar 100 ton,” ucapnya, Senin (16/11/2020). Djunaefi menyebut, nantinya
sampah yang berhasil diangkat langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir
sampah Burangkeng.
3) Peserta masuk ke kelompok-kelompok kecil
4) Pengungkapan pengalaman : Peserta diajak untuk mendalami berita tersebut
dipandu dengan beberapa pertanyaan
a) Bagaimana perasaan teman-teman ketika melihat berita tersebut?
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b) Apakah teman-teman memiliki pengalaman yang sama berkaitan dengan
berita tersebut?
5) Sharing dalam pleno
6) Pendamping memberikan rangkuman dari jawaban peserta
(Makan)
d. Doa Malam (Oleh Salah Satu OMK)
(Istirahat)
Hari Kedua
(Hari kedua diawali dengan mandi, senam pagi dan sarapan)
e.

Sesi II : Mengungkapkan Pengalaman Hidup Peserta (Menonton Video)

1) Peserta diajak untuk menonton 2 buah Video:
Menonton Video 1: Urban series 1 #Nyampah
(https://www.youtube.com/watch?v=MAWv4SlDg-E)
Menonton Video 2 : Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Plastik: The Pledge
(https://www.youtube.com/watch?v=jOe9nV21Tlw)
2) Intisari Video : Video ini menunjukkan realitas persoalan sampah serta
kebiasaan hidup anak muda yang menimbulkan bertambahnya tumpukan
sampah
3) Pengungkapan pengalaman: Peserta diajak mendalami video tersebut dengan
dipandu beberapa pertanyaan
a) Bagaimana perasaan Anda setelah melihat video tersebut?
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b) Apa yang menarik dari video tersebut?
c) Ceritakan pengalaman Anda yang berkaitan dengan video tersebut!
4) Peserta diajak untuk Sharing
5) Pendamping memberikan sebuah rangkuman dari Sharing peserta
(Snack)
(Ice Breaking )
f.

Sesi III : Menggali Pengalaman Iman Kristiani

1) Salah seorang peserta membacakan Kitab Suci (Mzm 24 :1-5)
2) Peserta diberi waktu hening sejenak untuk secara pribadi merenungkan dan
menanggapi pembacaan Kitab Suci dengan dibantu beberapa pertanyaan,
sebagai berikut :
a) Apa kaitan ayat tersebut dengan menjaga keutuhan ciptaan ?
b) Apa pesan dari ayat kitab suci tersebut?
3) Peserta mengungkapkan hasil renungan sehubungan dengan dua pertanyaan
tersebut
4) Peserta diperbolehkan berpencar menemukan tempat ternyaman untuk
melakukan refleksi
5) Sharing pleno
6) Kemudian, pendamping menyampaikan interpretasi atau tafsir dari bacaan
Mazmur 24: 1-5 dan menghubungkan pesan inti dengan tanggapan serta hasil
dari renungan pribadi serta sesuai dengan tema dan tujuan pertemuan ini:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

77

Sebagai penumpang kereta api atau angkutan kota. Kita pasti sering
diingatkan oleh penumpang lain, supir, atau petugas yang ada disekitar kita saat
tujuan kita sudah hampir sampai. Melalui bacaan ini kita disadarkan bahwa kita
manusia "hanya numpang" selama hidup di bumi ini. Dan sebagaimana
penumpang-penumpang lainnya, kita juga perlu disadarkan dan diingatkan bahwa
apa yang kita tinggali saat ini adalah milik Allah. Seperti beberapa Sharing yang
telah kita dengar tadi bahwa, kita manusia tidak terlepas dari dosa dan kelalaian,
seperti cerita dari teman-teman tadi dan termasuk saya disini, yang seringkali masih
mengabaikan keutuhan ciptaan ini. Namun, saat kita mencoba untuk mengingatkan
kita berada satu tingkat lebih baik dibanding manusia-manusia lainnya. Dalam
bacaan tadi kita juga sudah dipercaya Allah untuk dapat tinggal di bumi, pada ayat
4 kita mendengar bahwa kita dianggap sebagai orang yang bersih dan murni hatinya
serta tidak terlibat dalam penipuan dan sumpah-sumpah palsu. Pada ayat 5 kita juga
dijanjikan berkat dan keselamatan dari Allah. Lalu apakah kita sudah berhasil
menjalankan kepercayaan itu? Rahmat kebebasan yang diberikan Allah malah
sering membawa kita pada suatu dosa, yang tanpa kita sadari merugikan banyak
orang. Seperti yang telah muncul dari sharing teman-teman, dimana kita dengan
sadar membuang makanan, dengan brutal menggunakan produk kemasan plastik,
serta membuang sampah ke sungai. Padahal Allah mengharapkan untuk kita dapat
bersama mampu membawa perubahan. Sebagaimana rasa percaya yang telah
diberikan Allah pada kita, mari kita wujudkan dengan saling menjaga satu sama
lain, terlebih untuk menjaga keutuhan ciptaan. Serta mengingatkan satu sama lain
dan mulai merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan.
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(Makan Siang)
g.

Sesi IV: Melihat Keutuhan Ciptaan Melalui Ajaran Gereja

1) Pendamping menampilkan kutipan Laudato Si’ artikel 13-16
2) Pendamping mengarahkan peserta untuk sharing pendapat mereka mengenai
artikel tersebut
3) Pendamping merangkum hasil sharing peserta dan meneguhkannya:
Setelah kita semua melihat realitas kehidupan kita dengan alam melalui
berita dan video, kita juga telah melihat pandangan Kitab Suci terhadap keutuhan
ciptaan, kini kita melihat sebuah ajakan dari paus Fransiskus tentang Keutuhan
Ciptaan ini. Dalam ensiklik Laudato si’ ini kita dapat melihat bahwa Gereja sudah
mengajak kita semua untuk memilki spiritual ekologis untuk memperbaiki
keutuhan ciptaan yang sudah rusak ini. Sehingga, kita bisa segera menjawab ajakan
tersebut dengan semangat kita semua sebagai orang muda yang dalam Laudatosi’
disebut-sebut sebagai orang yang menuntut perubahan untuk membangun masa
depan yang lebih baik dengan memikirkan krisis lingkungan.
h. Sesi V : Perumusan Aksi
1)

Pendamping mengawali Langkah ini dengan merangkun seluruh isi dan proses
dari Langkah I s/d IV dan berusaha menghubungkan dengan tema dan tujuan
katekese ini, misalnya sebagai berikut:
Teman-teman yang terkasih dalam pertemuan ini, kita telah disadarkan

melalui video dan berita yang telah kita tonton maupun kita baca. Pada Laudato si'
dan Kitab Suci, kita disadarkan bahwa kita harus menjaga dan merawat "rumah
bersama" dan kalau kita tidak ingat bahwa ini adalah kepemilikan Tuhan, mungkin
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cara kita merawat dan menjaga hanya sebatas tugas dan tanggung jawab saja. Saat
ini, mari kita semua memikirkan usaha apa yang perlu dilakukan sebagai OMK di
Paroki Santa Maria KBI untuk menjadi orang muda dengan spiritualitas ekologi
yang mampu menjaga keutuhan ciptaan?
2) Pendamping memberikan waktu hening sejenak pada peserta untuk
memikirkan Tindakan konkrit mana yang dapat diusahakan untuk menjaga
keutuhan ciptaan, dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
a)

Tindakan Konkret apa yang bisa kita usahakan untuk menjaga keutuhan
ciptaan ?

3) Peserta mengungkapkan niat
i.

Penutup

1) Doa penutup
Tuhan Yesus pencipta alam semesta, kami mengucap syukur dan berterimakasih
kepada-Mu, karna pada dua hari ini engkau senantiasa menjaga dan memberkati
pertemuan kami. Tuhan, kami juga sudah melihat realitas hidup yang ada melalui
video dan berita yang telah kami baca maupun saksikan tadi. Kami juga telah
diberikan pemahaman akan keutuhan ciptaan melalui kitab suci dan ensiklik
Laudato Si. Tuhan, kami sangat malu akan perlakuan kami kepada saudara sepenciptaan kami yaitu alam ini. Tuhan, ampuni kami yang selama ini bersikap
buruk pada alam. Berkatilah kami Tuhan, agar spiritualitas ekologis yang sudah
coba kami tanamkan pada dua hari ini mampu menjadikan OMK Santa Maria KBI,
menjadi OMK yang dapat menjaga keutuhan ciptaan ini. Berkatilah juga seluruh
niat kami untuk terlibat menjaga keutuhan ciptaan ini. Amin.
2) Sayonara
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BAB V
PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan dan saran yang
berkaitan dengan “Katekese Ekologi sebagai Upaya Membangun Keterlibatan
OMK (Orang Muda Katolik) dalam Menjaga keutuhan ciptaan.” Simpulan tersebut
mencakup seluruh isi skripsi dan bagian saran memuat usulan-usulan yang dapat
mengembangkan pelaksanaan katekese ekologi untuk membangun keterlibatan
OMK dalam menjaga keutuhan ciptaan.
A. Kesimpulan
Skripsi dengan bertema ekologi ini diangkat karena sesuai dengan situasi
dan perilaku orang muda saat ini. Menurut pandangan penulis, pelaksanaan
katekese ekologi diperlukan untuk membangun keterlibatan orang muda Katolik
dalam panggilan untuk menjaga keutuhan ciptaan.
Penulis memilih Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta sebagai
tempat penelitian karena penulis sangat mengenal paroki tersebut. Penulis merasa
bahwa paroki ini belum begitu terbuka terhadap keadaan zaman dan belum
mencoba untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar
Gereja dan juga dunia. Di samping itu, Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta berada di tengah kawasan industri yang membuat paroki ini menjadi
saksi kerusakan alam di sekitarnya, sehingga situasi ini sangat memungkinkan
paroki ini menggalakkan sebuah kegiatan yang mampu menjawab persoalan
lingkungan di sekitarnya.
80
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Masa depan sebuah paroki bergantung pada jiwa-jiwa orang muda yang ada
di dalam paroki tersebut. Hal itu membuat OMK menjadi pusat dari penelitian ini.
Orang muda sangat menggebu-gebu ketika membicarakan isu-isu lingkungan
hidup. Namun, orang muda juga tidak mampu menyingkirkan pola hidup
konsumerisme dan budaya ‘membuang’ yang melekat pada dirinya. Budaya
membuang tentu memperparah persoalan sampah yang menjadi salah satu
persoalan cukup pelik. Hal ini membuat orang muda memerlukan sebuah gebrakan
kegiatan yang dapat menciptakan tindakan-tindakan konkret untuk dilakukan
bersama dalam komunitas.
Katekese ekologi merupakan sebuah penghayatan iman yang menekankan
relasi antara manusia dengan makhluk hidup ciptaan Allah lainnya. Relasi tersebut
juga telah disinggung dalam Laudato si’ yang merupakan ajakan Paus Fransiskus
untuk merawat rumah bersama. Dengan begitu, seluruh paroki memiliki tanggung
jawab untuk menyebarkan dan menjawab ajakan tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, studi dokumen, dan
wawancara, penulis mendapatkan hasil bahwa OMK paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah telah menyadari pentingnya menjaga keutuhan ciptaan, meskipun hanya
sebagian orang muda saja yang telah berusaha menjaga keutuhan ciptaan.
Kesadaran akan persoalan ekologis tersebut hanya sampai pada kesadaran pribadi
dan belum menjadi kesadaran bersama. OMK belum memiliki tempat untuk
menyatukan pemikiran mereka terhadap persoalan lingkungan, sehingga
keterlibatan mereka sebagai komunitas dalam menjaga keutuhan ciptaan belum
tampak.
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Selain itu, penulis menemukan bahwa Katekese Ekologi di Paroki Santa
Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta belum berlangsung dengan sungguh-sungguh
dan hanya sampai pada tema APP. OMK mengharapkan sebuah wadah untuk dapat
membahas persoalan lingkungan hidup. Mereka mengharapkan sebuah kegiatan
yang sesuai dengan gaya orang muda yang tidak kaku dan menyenangkan. Dengan
demikian, penulis mengusulkan agar paroki dapat mengusahakan berlangsungnya
katekese ekologi yang kontekstual dan dirancang dengan gaya orang muda, untuk
membangun keterlibatan Orang Muda Katolik dalam menjaga keutuhan ciptaan.

B. Saran
Berdasarkan

Kesimpulan

yang

telah

penulis

paparkan,

penulis

menyampaikan beberapa saran kepada Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta, khususnya Pastor Paroki, seksi bidang pewartaan, pengurus OMK serta
seluruh anggota OMK. Saran ini bertujuan untuk mengusahakan berlangsungnya
katekese ekologi demi membangun keterlibatan OMK dalam menjaga keutuhan
ciptaan. Saran-saran tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.
1. Paroki diharapkan dapat memberikan ruang bagi OMK untuk melibatkan diri
dalam menanggapi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di sekitar mereka.
Paroki kiranya dapat lebih terbuka dengan persoalan-persoalan yang terjadi di
sekitar mereka.
2. Seksi bidang pewartaan diharapkan dapat melangsungkan katekese ekologi yang
menarik untuk OMK dan menyesuaikan katekese ekologi dengan keadaan serta
situasi lingkungan sekitar.
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3. Ketua OMK agar semakin giat lagi untuk mengajak anggotanya agar terlibat
aktif menanggapi ajakan Paus Fransiskus untuk merawat lingkungan sebagai rumah
bersama.
4. OMK diharapkan dapat menyadari dan mau terlibat dalam menanggapi krisis
ekologi yang terjadi di sekitar mereka. Mereka diharapkan dapat memperbaiki pola
hidup mereka agar lebih ramah terhadap lingkungan dan semakin kompak dalam
melakukan gerakan-gerakan yang dapat menciptakan perubahan demi menjaga
keutuhan ciptaan.
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Lampiran Wawancara Orang Muda Katolik
Wawancara 1
Nama Responden
Jenis Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

: Nando
: Laki-laki
: 19 tahun
: St Fransiskus Xaverius
: 13 April, Pukul 17.23 – 18.03 WIB

C :Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah plastik yang terjadi di
sekitar Anda?
N: kalau dilingkungan tempat tinggal saya masih belum melihat permasalahannya.
Tetapi saya sangat menyayangkan karena saat dilingkungan kampus saya sering
sekali melihat banyaknya sampah plastik yang dihasilkan dari tempat jajanan
mahasiswa yang masih menggunakan wadah plastik sekali pakai. Di gereja pun
masih ada beberapa acara yang menggunakan wadah plastik sekali pakai. Hal
tersebut membuat saya merasa miris. Meskipun banyak persoalan lingkungan lain
yang Lebih besar.
C : Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
N : Karena kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan, kebanyakan orang apalagi
orang muda yaitu ketergantungan dengan penggunaan sampah plastik dan mereka
juga belum paham cara untuk mendaur ulang limbah yang mereka hasilkan tersebut.
C : Apa yang Anda ketahui tentang budaya membuang?
N: suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi sesuatu yang
buruk dan tidak terpakai
C :Bagaimana pendapat Anda melihat Krisis ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang
N : sangat disayangkan, karena masih banyak orang yang tidak paham dan tidak
mengerti, akan bahayanya apa yang telah kita buang, hal itu akan berdampak pada
kelangsungan hidup.
C : sebagai orang muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
N: Memberikan contoh kepada pemuda lainnya betapa pentingnya menghemat
pemakaian plastik
C : Usaha apa yang telah dilakukan oleh Anda sebagai orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan Ciptaan ?
N : Membawa tumblr di setiap kegiatan dan memberikan teguran untuk orang yang
masih belum sadar akan pencemaran tanah yang terjadi karena membuang sampah
plastik.
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong orang muda Katolik terlibat
dalam menjaga keutuhan ciptaan ?
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N : Sering diadakan kerja bakti, memberikan pendalaman iman tentang lingkungan
hidup.
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan ?
N : Mengadakan Eco Camp dan Rekoleksi
C: Apakah Anda pernah mendengar kalimat “ setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut ?
N : Tidak pernah, dan merasa kalimat tersebut sangat konkret dalam kehidupan saat
ini yang pola hidupnya konsumerisme.
C: Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut?
N: Saya tidak pernah ikut kegiatan seperti itu.
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
N: Menurut saya penting sekali, karena kadang kita tidak paham kalau lingkungan
hidup juga memiliki hubungan erat dengan yang maha Esa.
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Wawancara 2
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: Adam
: Laki-laki
: 23 tahun
: St Petrus
: 16 April, Pukul 19.34 – 19.45 WIB

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah plastik yang terjadi di
sekitar Anda?
A : Sampah memang dari dulu sampai sekarang masih menjadi persoalan. Karena
masyarakat di sini kesehariannya dalam membuang sampah masih sangat buruk,
dan disisi lain belum ada teknologi canggih untuk memilah sampah dengan
mendaur ulang. Sampah sendiri memiliki 3 jenis ada yang organik yang bisa diolah
kembali, non organik yang bisa didaur ulang dan anorganik yang berupa bahanbahan kimia seperti baterai dan bahan kimia lainnya
C: Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
A: Karena kurangnya kesadaran, yang menjadi kebiasaan buruk masyarakat kita,
terlebih, saat ini sedang musim hujan dan kemarin sempat terjadi banjir. Hal
tersebut terjadi oleh karena kebiasaan buruk membuang sampah tersebut, seperti
membuang sampah disungai. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat
terhadap dampak dari membuang sampah sekaligus juga pengetahuan akan jenisjenis sampah yang sudah dijelaskan pada jawaban sebelumnya. Saya sering kali
melihat di tempat sampah umum yang telah terbagi menjadi tiga jenis tersebut,
namun isinya adalah sampah plastik semua, hal itu kan sangat membuat miris ya.
C: Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
A : Budaya membuang merupakan suatu tindakan seseorang dalam memisahkan
barangnya tidak terpakai dengan barang yang masih terpakai dalam artian mungkin
sampah-sampah sampah organik dari dapur atau sampah barang-barang yang tidak
terpakai yang berbentuk perabotan rumah. Kira-kira seperti itu mungkin menurut
saya mengenai budaya membuang itu sendiri.
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
A : Saya melihat krisis ekologi yang ada saat ini tuh semakin lama semakin
memprihatinkan ya tentunya Karena manusia yang terlalu serakah dalam
mengeksploitasi alam dan membuang sampah secara sembarangan, terutama
penggunaan sampah plastik yang membabibuta saat ini. Semakin lama bumi ini
semakin tidak baik untuk manusianya sendiri. Tentunya saya melihat ekologi yang
saat ini semakin lama semakin memprihatinkan.
C: Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
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A : Ya Tentunya saya akan mengajak rekan-rekan orang muda Katolik untuk terus
menjaga dan melestarikan kelangsungan makhluk hidup. contoh kecilnya seperti
membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman rumahnya masingmasing, ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih di gereja. Hal tersebut tentunya
bukan untuk diri kita sendiri keuntungannya tapi untuk keuntungan makhluk hidup
yang lain demi terciptanya ekologi masa depan yang lebih baik.
C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
A: Kalau saya pribadi tentu sudah melakukan yang terbaik untuk lingkungan sekitar
gitu ya kayak contohnya tadi menjaga kebersihan lingkungan terus menjaga
kelestarian lingkungan. Karena saya sadar, sebagai manusia, saya memang harus
peduli terhadap lingkungan karena lingkungan sekitar itu merupakan
keberlangsungan hidup kita juga. Intinya tuh sebagai manusia sadar diri lah akan
lingkungan jangan terlalu serakah sama lingkungan juga karena Lingkungan
merupakan keberlangsungan hidup kita.
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
A : yang dilakukan gereja Ya tentunya jangan hanya memikirkan gedungnya saja,
melainkan juga memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini, seperti lingkungan
hidup dan kebersihannya. Menurut saya, gereja perlu mendukung juga mendukung
kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kegiatan seperti menanam
berbagai macam bibit pohon di sekitar lingkungan gereja, hal itu merupakan suatu
usaha kecil tapi berpengaruh besar untuk masa depan yang lebih baik.
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
A:Tentunya sebelum mengacu pada kegiatan dalam menjaga keutuhan ciptaan itu
tentunya gereja itu harus mendukung dulu. Pertama-tama gereja harus mendukung
setiap gagasan-gagasan orang muda dalam kegiatan menjaga kelestarian
lingkungan hidup. Dengan dukungan dari Pastor dukungan dan dari umat yang lain
juga, OMK dapat langsung bergerak.
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
A : Kalau saya pribadi saya belum pernah mendengar kalimat seperti ini, saya
membenarkan hal itu, tapi saya tidak terlalu tersindir karena saya selalu kalau ada
makanan itu selalu habis jadi tidak ada makanan yang terbuang sia-sia.
C: Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
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A : Untuk implementasinya saya belum pernah terlibat dalam kegiatan yang
bertemakan lingkungan hidup. Namun, untuk pendalaman iman yang bertema
lingkungan saya pernah melaksanakannya dalam APP yang beberapa kali
membahas tentang lingkungan hidup.
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
A : sangat penting sekali bukan untuk kita sendiri sih pengetahuannya itu tapi untuk
keberlangsungan lingkungan makhluk hidup yang lain. Kita perlu untuk mendalami
iman kita melalui pengetahuan akan lingkungan hidup, terlebih orang muda Katolik
merupakan masa depan gereja juga bangsa, di mana keberlangsungan hidup seluruh
ciptaan ada ditangan kita.
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Wawancara 3

Nama Responden
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Lingkungan
Waktu

: Antonius Doni
: Laki-laki
: 23 tahun
: St Petrus
: 16 April, Pukul 19.47 – 19.55 WIB

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
D : Persoalan sampah susah untuk dihilangkan. Karena sudah menjadi kebiasaan.
Kebiasaan membuang sampah bisa dari didikan dilingkungan, orang tua, ataupun
dari sekolah.
C: Apakah yang menyebabkan persoalan sampah plastik itu terjadi?
D : Menurut saya, persoalan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan
kesadaran dari masyarakat yang berakhir pada kebiasaan.
C: Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
D : yang saya ketahui tentang budaya membuang ialah suatu kebiasaan dari kecil
dan kurangnya didikan dari orang sekitar didikan dari lingkungan keluarga dari
masyarakat ataupun dari sekolah
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
D : Krisis ekologi Menurut saya merupakan suatu dampak dari apa yang telah
diperbuat oleh manusia sendiri. Contohnya yang baru-baru ini terjadi ya banjir, itu
ya disebabkan karena tidak ada kesadaran buat mengurangi sampah dan masih terus
membuang.
C: Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
D : untuk menyikapi krisis ekologi tersebut kita ikut kegiatan yang menyangkut
lingkungan hidup contohnya ikut gotong royong warga ataupun kegiatan
penanaman bibit bibit pohon untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti
krisis lingkungan hidup seperti itu.
C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
D :Karena memiliki bakat desain, mungkin usaha yang saya lakukan membuat
pamflet tentang pola hidup bersih ataupun pentingnya kebersihan lingkungan
intinya pamflet buat ngajak teman-teman agar ikut sadar.
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C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
D: yang dilakukan gereja mungkin salah satunya Mengadakan sosialisasi tentang
kebersihan lingkungan, kemudian bisa juga dari khotbah pastor yang isinya
bertujuan untuk mengajak umatnya agar menjaga lingkungan hidup.
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
D: kegiatannya seperti gotong royong membersihkan gereja per lingkungan di
jadwal seminggu sekali seperti itu jadi seminggu sekali harus ada kebersihan
lingkungan wilayah di sebuah Paroki.
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
D : Saya sendiri juga belum pernah sih belum pernah mendengar perasaannya
cukup ini sedih akan lebih baik kita banyak bersyukur dan tidak berperilaku boros.
C: Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
D : Saya pernah ini ikut terlibat kegiatan gereja saat saya masih ada di kampung
halaman saya, kegiatannya itu berupa menanam sayur-sayuran di lingkungan gereja
seperti kubis atau cabai kemudian menanam tanaman hias untuk dekorasi gereja
dan juga ikut memelihara ikan yang dimiliki oleh gereja.
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
D : Oh kalau itu penting sih demi mengubah kesadaran yang dimiliki kepada
keterlibatan dalam menjaga keutuhan ciptaan, hal itu perlu untuk masa depan kita
semua.
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Wawancara 4
Nama Responden
Jenis Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

: Joyce Ganal
: Perempuan
: 19 tahun
: St Petrus
: 16 April, Pukul 19.58 – 20.06 WIB

C: Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
J : Persoalan sampah plastik merupakan persoalan yang sering kali saya saksikan.
Apalagi di tengah kota seperti ini, di mana semua aktivitasnya melibatkan sampah
plastik.
C : Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
J : Kalau menurut saya mengenai persoalan sampah sepertinya rasa kepedulian
manusialah yang membuat permasalahan itu terjadi. Mulai dari hal kecil seperti
membuang sampah permen, kemudian terbiasa membuang hal-hal yang dianggap
sepele dan akhirnya menimbulkan permasalahan sampah tersebut. Kita sering kali
juga cuek ya pada sampah dari diri kita sendiri maupun orang lain. Kebiasaan
menyepelekan hal-hal kecil itulah yang membuat persoalan sampah, terutama
sampah plastik itu terjadi.
C: Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
J : Jika berbicara tentang budaya membuang, pasti semua orang tertuju pada
sampah. Jika dikatakan membuang pasti buang sampah padahal membuang itu
tidak selalu soal sampah gitu ada barang-barang yang lain cuma kalaupun
memang berujung dibuang gitu kan jadi sampah. Membuang itu lebih kepada
menyingkirkan sesuatu.
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
J :Sangat memprihatinkan ,kita sebenarnya sudah tahu bahwa bumi kita sudah
semakin renta dan kita sebagai penghuninya selalu melakukan hal yang salah
itu berulang-ulang tanpa mengetahui efek kedepannya nanti akan seperti apa.
karena bisa jadi, hal-hal kecil yang kita lakukan saat ini, akan berdampak tidak
saat ini juga melainkan beberapa waktu yang akan datang.
C : Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
J : hal yang harus saya lakukan dalam menyikapi krisis ekologi itu ya pertama-tama
tentu dari diri sendiri kemudian baru ke orang lain. Kita harus saling mengingatkan
dalam perilaku membuang sampah, terutama sampah plastik. Apalagi ke mana pun
kita pergi, kita pasti menjumpai plastik.
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C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
J:Usaha yang sudah saya lakukan dan masih saya jalankan sampai saat ini seperti
membawa Tumbler sendiri dari rumah ketika bepergian, meskipun kelihatannya
sepele, namun usaha tersebut dapat sedikit mengurangi penggunaan sampah
terutama plastik. Jika belanja kadang-kadang membawa tas sendiri, meskipun
masih sering menggunakan plastik juga sih. Kalau misalnya Barangnya tidak
terlalu banyak ya sebisa mungkin dibawa menggunakan tas yang kita bawa.
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
J : Gereja seharusnya mengajak OMK dan umatnya Agar lebih bersyukur gitu
dengan keutuhan alam ciptaan ini karena jika kita sudah mampu mensyukuri alam,
otomatis kita sudah menyadarinya, jika kita telah sadar, mungkin kita dapat
menjaga alam ciptaan yang telah Tuhan berikan ini.
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
J: kalau kegiatan yang diharapkan terutama untuk orang muda di pikiran saya
seperti seminar atau Eco camp . Mungkin dari situ kan Kita bisa belajar membumi.
Kita dapat melihat ciptaan lain seperti tumbuhan sebagai sesuatu yang hidup dan
bernyawa, atau mungkin kita kayak Live in gitu kek belajar gitu dari petani-petani
sama dari nelayan-nelayan yang mata pencahariannya bergantung pada alam.
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
J : saya tidak pernah mendengar kalimat tersebut, namun saya merasa bahwa
kalimat tersebut sangat benar. Sungguh sangat membuat mata saya terbuka, karena
sebelumnya saya tidak pernah berpikir seperti itu.
C : Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
J : Kegiatan yang pernah saya ikuti adalah penanaman pohon rambutan dan
tanaman hias di sekeliling gereja, pohon rambutan itu pada akhirnya ada yang
ditanam di gereja dan ada yang dibawa pulang oleh umat supaya dapat ditanam di
pekarangan rumahnya.
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
J : Pendalaman iman yang mengangkat isu-isu ekologis itu penting, karena
tujuannya agar kita sadar dan dapat menjaga keutuhan ciptaan ini. Kalau kita sudah
sadar kita pasti lebih mudah untuk terlibat.
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Wawancara 5
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: Thesalonica Prischa Ganal
: Perempuan
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: St Petrus
: 16 April, Pukul 20.10 – 20.20 WIB

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
TH : Persoalan sampah plastik seharusnya bisa diatasi dimulai dari diri sendiri. Dari
mulai memilah-milah sampah. Apalagi persoalan sampah plastik yang setiap
harinya saya selalu menemukan itu. Dan yang paling prihatin Ketika laut pun harus
tercemar karena sampah plastik yang semakin membludak, sampai banyak sekali
ikan-ikan dan binatang laut harus mengonsumsi bahkan mati karena keberadaan
sampah plastik tersebut.
C : Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
Th : Untuk penyebab persoalan sampai itu sebenarnya itu balik lagi ke kita sendiri,
bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana kita cara menanggulanginya. pada
akhirnya, apa yang kita buat, adalah apa yang kita tuai, Contohnya adalah ketika
kita enggak mau buang sampah dan mengatur sampah yang kita hasilkan sendiri,
dengan kata lain kita tidak mau tertib dalam aturan buang sampah atau
mengingatkan sesama dalam mengatur sampah, Nanti pada saatnya hal itu akan
berdampak buruk pada diri kita sendiri, efek yang terjadi misalkan banjir
C: Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
Th : Membuang merupakan kegiatan menyingkirkan dan mengabaikan sesuatu,
membuang tidak hanya perihal sampah tapi juga makanan. karena banyak sekali
orang membuang makanan hanya karena gengsi dan mengikuti tren, jika tidak
cocok dengan makanannya lalu dibuang. Membuang pun tidak harus tentang
makanan ataupun sampah tapi juga soal uang. Contohnya adalah uang koin, dulu
uang 100 perak di zaman tahun 90-an itu sangat berharga, namun sekarang 100
Perak sudah tidak ada artinya lagi.
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
Th : Melihat krisis ekologi itu ya sangat miris. Ketika ekologi sudah semakin buruk,
pasti itu akan tidak baik dampaknya kepada manusia, namun saya tidak bisa kasihan
terhadap manusia oleh karena ulahnya sendiri, seperti penggunaan sampah plastik
dan kebiasaan membuang yang salah. Manusia saat ini sudah serakah sekali ya, di
mana mereka ingin enaknya sendiri tanpa peduli apa pun yang telah rusak oleh
karena ulahnya tersebut
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C : Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
Th : Menyikapi Krisis ini tidak bisa hanya sekedar omongan saja, namun harus dari
tindakan langsung, dengan mengajak atau bisa dibiasakan dari diri sendiri juga,
mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi sampah plastik.
C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
Th :usaha yang sudah saya lakukan itu saya mencoba untuk mengikuti aturan yang
ada, jika ada tempah sampah di tempat umum, meskipun jauh ya saya
membuangnya di tempat sampah, ketika di jalan saya tidak menemukan tempat
sampah, saya sering kali membawanya sampai saya mendapati tempat sampah, baru
saya buang. Kan dampaknya tidak baik ya, apalagi sampah plastik itu, kalau tidak
dikelola dengan baik tidak bisa diurai di tanah
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
Th : Mungkin yang harus dilakukan gereja untuk Orang Muda Katolik agar tergerak
itu mungkin kita mengajak orang yang mulai dari yang kita kenal mulai dari situ ya
terbentuk sebuah kelompok orang yang peduli lingkungan Tidak hanya peduli
lingkungan, namun juga peduli terhadap sesama Ciptaan Tuhan
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
Th : yang saya harapkan pada gereja agar orang muda semakin terlibat dalam
menjaga keutuhan ciptaan itu sebuah kegiatan yang sangat orang muda, dengan kata
lain, orang muda kan suka bersenang-senang, akan lebih baik diadakan sebuah
kegiatan pengajaran iman yang mengangkat isu-isu ekologi yang dibalut dengan
suasana yang menyenangkan, ringan dan santai.
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
Th : Untuk kalimat ini sih saya baru pertama kali dengar, hanya saja, perasaan saya
setelah mendengar ini saya menjadi sadar dan tersindir. Kalimat ini sungguh luar
biasa menyadarkan saya.
C : Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
Th : Saya pernah terlibat kegiatan gereja yang bertemakan lingkungan hidup.
Bentuknya pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup, membahas tentang
lingkungan hidup, bagaimana cara kita melestarikan lingkungan, Merenungkan apa
saja yang kita pernah lakukan terhadap Bumi melalui Kitab Suci.
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C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
Th : Penting banget ya, karena ini kepentingannya bukan hanya untuk saat ini tapi
juga untuk anak cucu kita. Kita perlu disadarkan akan hal itu, agar kita semua dapat
memiliki gambaran akan apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita.
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Wawancara 6
Nama Responden
Jenis Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

: Meidina Ayuningtyas
: Perempuan
: 22 tahun
: St Ignatius
: 16 April, Pukul 20.23 – 20.33 WIB

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
TY : Persoalan sampah merupakan persoalan yang mendarah daging di kehidupan
manusia dan merupakan salah satu persoalan yang sangat pelik. Dikali saya melihat
sampah plastik, di rumah melihat sampah plastik, di jalan dan di tempat umum
lainnya saya juga melihat sampah plastik.
C : Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
Ty : Persoalan sampah itu terjadi tidak lain dari diri kita sendiri, tidak adanya rasa
tanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan, terutama sampah plastik. Kita
sering kali tidak bertanggung jawab atas sampah plastik yang kita hasilkan, kita
tidak mencoba untuk mendaur ulang atau bahkan sekedar memisahkannya saja
tidak.
C : Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
Ty : Kalau dari aku yang budaya membuang umumnya sih mengenai sampah.
Namun membuang juga tidak selalu sampah plastik, bisa juga makanan juga
dan akhirnya jadi sampah. Budaya membuang sih, lebih menyia-nyiakan sesuatu
jika dikaitkan dengan hal negatif.
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
Ty : krisis ekologi yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, karena kita
sendiri sudah menjadi saksi di mana bencana alam itu terjadi baru-baru ini, di
mana bencana banjir itu terjadi yang tidak lain berakar dari persoalan sampah
itu sendiri.
C : Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
Ty : Menyikapi krisis ekologi itu berangkat dari diri kita sendiri, kemudian setelah
kita sudah memiliki kebiasaan baik, kita akan mudah mengajak orang lain untuk
menjaga kelestarian alam tersebut berangkat dari rumah, dari kebiasaan membuang
sampah yang baik, memilah-milah dan mendaur ulang. Kemudian kita juga harus
selalu aktif dalam kegiatan orang muda yang diadakan di gereja seperti kerja bakti,
dan lain sebagainya.

(15)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
Ty :Membawa tempat minum dan tempat makan sendiri, bahkan kalau bisa, saya
berusaha makan di luar menggunakan tempat kita sendiri, jadi tidak perlu
menggunakan styrofoam atau plastik. Namun, tetap saja, jika pergi ke Resto atau
ke tempat makan yang masih menggunakan wadah sekali pakai ya terpaksa saya
menggunakannya. Jika belanja juga kalau hanya sedikit sebisa mungkin saya
menolak menggunakan plastik.
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
Ty: Untuk mendorong orang muda Katolik terlibat menjaga keutuhan ciptaan itu
harus melalui ajakan yang disertakan dengan Tindakan secara langsung sehingga
tidak hanya berhenti pada ajakan saja seperti langsung mengadakan kerja bakti dan
bersih-bersih taman doa. Kemudian mungkin kalau yang lebih ke arah rohani
diadakan kegiatan pendalaman iman yang mengangkat unsur-unsur ekologi.
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
Ty :Kalau menurut aku sih kita butuh dukungan gereja dulu terlebih dahulu agar
dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Kemudian, jika sudah dapat dukungan dari
gereja, kita bisa menerapkan gagasan-gagasan kita sebagai orang muda.
Kegiatannya itu seperti misa yang mengangkat isu ekologis, eko camp yang
diselipkan unsur ekologinya
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
Ty : Untuk mendengar kalimatnya belum pernah mendengar, namun kalimat ini
sangat bagus dan relate dalam pola hidup manusia sekarang, yang suka membuangbuang makanan.
C : Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
Ty :Aku pribadi sih belum pernah, karena saya sadar kalau saya sendiri mungkin
belum terlibat.
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
Ty : penting banget sih, agar kedepannya juga OMK semakin mampu untuk
menjaga bumi, intinya sih agar bumi dapat lebih baik lagi.
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Wawancara 7
Nama Responden
Jenis Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

: Okta
: Perempuan
: 23 tahun
: St Yohanes
: 16 April, Pukul 20.36 – 20.47 WIB

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
O : Persoalan sampah memang kedengarannya tidak asing lagi bagi semua manusia.
Karena manusia sering mengabaikan serta kurangnya rasa kepedulian terhadap
lingkungan hidup dan masih sulit diajak untuk menjaga lingkungan hidup.
C : Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
O : Kalau menurut saya, hal itu terjadi karena kurangnya rasa peduli terhadap
lingkungan, kurang peka terhadap persoalan lingkungan dan manusia mungkin
kurang paham dengan efek jangka Panjang dari apa yang mereka perbuat itu akan
seperti apa. Kadang masyarakat itu sudah difasilitasi namun masih saja tidak sadar.
Padahal sampah memiliki golongan masing-masing.
C : Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
O: membuang itu mempunyai dua Sisi menurut saya yaitu sisi negatif dan sisi
positif. Sisi negatifnya itu seperti membuang sampah sembarangan, tidak
melulu sampah juga sih, tetapi semuanya. Kemudian, perilaku tersebut sering
terjadi dan menjadi kebiasaan yang dibudayakan tanpa mereka sadar efeknya
akan seperti apa. Namun, untuk sisi positifnya membuang itu membuang
sampah pada tempatnya dan membuang barang yang sudah tidak berguna lagi
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
O: Ekologi saat ini sudah makin parah ,kita tahu bahwa bumi ini semakin lama
semakin tua bisa. Sangat memprihatinkan di mana manusia itu masih terus
menjajah bumi dan merusaknya, hal itu karena kesadaran diri sendiri juga akan
mengakibatkan efek panjang seperti banjir yang baru-baru ini terjadi. Pendapat
saya sebenarnya kita tuh harus sadar akan hal itu, ketika sudah sadar kita akan
mengajak yang lainnya untuk saling bergotong-royong memperbaiki bumi.
C: Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
O: menyikapi krisis tersebut seharusnya dimulai dari diri sendiri dahulu, baru kita
bisa mengajak orang lain. Jika kita mengajak orang lain tapi diri sendiri juga masih
kurang peduli ya tidak akan ada manfaatnya. Kita harus menjaga ekosistem alam
tidak hanya dari keseharian, melainkan seluruh lingkup kehidupan, termasuk laut
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yang terus tercemar karena sampah plastik. contoh yang sederhana ya dari
menanam tanaman di rumah kita sendiri.
C :Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
O :usaha kecil yang telah saya lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya
kemudian juga kebetulan saya suka tanaman, sehingga saya suka sekali merawat
dan menanam tanam-tanaman
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
O :Gereja seharusnya mengajak semua umat untuk membangun rasa kepedulian
terhadap lingkungan seperti menggerakkan penghijauan, membuang sampah pada
tempatnya, lalu, Tindakan merokok juga sebenarnya salah satu pencemaran udara
dan itu tidak baik. mungkin mulai dibuat slogan untuk hidup bersih. Tapi, ya
kadang slogan seperti itu juga percuma, mungkin lebih mengajak dan
mengumpulkan melalui sebuah acara seperti seminar agar menambah pengetahuan
umat akan alam ciptaan.
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
O : menurut saya sih, kegiatannya seperti mengadakan sosialisasi terhadap
lingkungan , ikut terlibat menjaga tumbuh-tumbuhan dan menerapkan sikap tertib
dengan membuang sampah pada tempatnya
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
O : Saya tidak pernah mendengar kalimat tersebut, namun saya merasa tersindir
karena kalimat tersebut sangat relevan dengan kehidupan manusia saat ini.
C : Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
O: Pernah, saat itu kita diperintahkan untuk membawa tanaman per lingkungan
untuk dilombakan.
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
O : Penting sekali, karena kegiatan seperti itu memupuk kesadaran dan tentunya
sebagai pengingat bahwa kita semua merupakan sesama ciptaan yang seharusnya
dapat hidup harmonis.
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Wawancara 8
Nama Responden
Jenis Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

: Fiscar William Gultom
: Laki-laki
: 23 Tahun
: St Cicilia
: 18 April, Pukul 16.46 – 16.55

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
F : Sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak terpakai. didunia ini, khususnya
di Indonesia, Sampah sering kali kita temui dipinggir jalan, dikali bahkan di sekitar
rumah. Khususnya adalah sampah plastik, di mana sampah plastik telah menjadi
polemik yang luar biasa menjadi masalah yang kita temui di sekitar kita.
C: Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
F: Persoalan sampah terjadi karena banyaknya sampah yang tidak terorganisir
dengan baik dan menumpuk, sehingga menjadikan sebuah permasalahan sampah.
Permasalahan sampah, terlebih sampah plastik ini terjadi karena beberapa faktor,
diantaranya disebabkan karena ketergantungan umat manusia terhadap bahan
plastik di mana sampah plastik sudah menjadi kebutuhan manusia untuk menjalani
kehidupannya.
C : Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
F: Budaya membuang merupakan, kegiatan menyingkirkan sesuatu, melepaskan
sesuatu atas dasar karena ketidakbergunanya atau semata-mata karena memang
kesengajaan pelaku dalam membuang sesuatu tersebut.
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
F: Krisis ekologi atau krisis lingkungan hidup merupakan hal yang menyedihkan,
karena saya melihat kejahatan terhadap lingkungan tersebut yang diakibatkan
karena kebiasaan manusia dalam membuang sampah terlebih plastik, tanpa
memanfaatkannya terlebih dahulu.
C : Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
F: Sebagai orang muda ya pasti tidak asing dengan kalimat Go Green yang telah di
galakkan didunia dengan segala cara agar dapat sampai pada tujuannya. Salah satu
caranya adalah mengurangi penggunaan sampah plastik, mendaur ulang sampah
plastik sebelum dibuang, atau memanfaatkan barang-barang bekas untuk menjadi
sebuah barang yang berguna.
(19)
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C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
F : Sebagai Orang Muda Katolik ya, saya berusaha menerapkan sikap-sikap yang
bisa dibilang “Go Green” saya sudah sering ikut kerja bakti, sering kali juga saya
mendaur ulang barang bekas di rumah. Hal- hal tersebut saya lakukan dalam rangka
melestarikan alam dan menjaga keutuhan ciptaan.
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
F : Menyuarakan budaya hidup ekologis, mengajak orang muda Katolik agar
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan. Usaha paling kecilnya ya menyuarakan
agar membawa tumbler Ketika ada kegiatan di Gereja.
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
F: Kegiatan yang saya harapkan dari saya sebagai OMK agar dapat terlibat menjaga
keutuhan ciptaan adalah adanya sebuah program yang dapat membuat orang muda
semakin tertantang untuk terlibat menjaga keutuhan alam ciptaan. Tidak perlu jauhjauh untuk dunia, namun melalui lingkup gereja terlebih dahulu.
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
F: Jujur, saya belum pernah mendengar kalimat seperti itu, namun jika ditanya
perasaan saya Ketika mendengar kalimat yang barusan kamu sebutkan, maka saya
merasa sangat miris, karena kalimat tersebut sangat relevan untuk kehidupan
modern seperti sekarang ini, di mana ada yang sangat membutuhkan makanan
seperti orang miskin tersebut, namun ada juga yang dengan semena-mena malah
membuang-buang makanan.
C : Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
F : Ya, saya pernah mengikuti pendalaman iman yang bertemakan Lingkungan
hidup, salah satunya adalah APP, Aksi Puasa Pembangunan di mana dalam kegiatan
APP tersebut sering kali diselipkan sebuah renungan tentang lingkungan hidup.
Bentuk kegiatannya ya sharing mengenai pengalaman-pengalaman kita sebagai
manusia dengan ciptaan lainnya salah satunya adalah alam ciptaan. Harapannya
dengan kegiatan seperti itu kita mampu untuk sadar akan pentingnya menjaga
keutuhan alam ciptaan.
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
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F : Penting, sangat penting, karena kita hidup berdampingan dengan ciptaan lainnya
yaitu lingkungan hidup, jika tidak diberikan edukasi dan permenungan akan
lingkungan hidup, kita akan semena-mena terhadap alam ciptaan. Terlebih Orang
muda yang masih selalu harus diberitahu dan dibimbing agar dapat berlaku baik.
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Wawancara 9
Nama Responden
Jenis Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

: Folanda
: Perempuan
: 21 Tahun
: St Yohanes
: 20 April 2021, Pukul 20.46 – 20.55

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
FO : Menurutku lumayan banyak untuk didaerah sini (Cikampek), karena
mungkin banyak orang yang kurang sadar. Padahal banyak sekali wadah makanan
atau minuman yang sudah disediakan bahkan penggunaannya tidak sekali pakai.
C : Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
FO : Kemalasan dan kesadaran orang yang sangat kurang tentang menjaga
lingkungan
C : Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
FO : Sesuatu kegiatan yang membuang, mungkin barang yang sifatnya berlebihan.
Namun biasanya tindakan ini didasari oleh sifat boros seseorang
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
FO : Miris sih, dan harusnya sangat dijaga karena kalau lingkungan ini baik dan
masyarakat sadar pasti kedepannya akan jauh lebih baik
C : Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
FO : Bekerja sama untuk mengajak teman-teman untuk lebih menjaga dan saling
menyadarkan lewat tindakan kerja bakti dan tidak malas untuk memungut sampat
dan membuang pada tempatnya
C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
FO : Sudah berusaha menaman agar udara makin seimbang dan mendorong orang
lain
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
FO : Adanya kegiatan kerja bakti OMK, biasanya di gereja ada kegiatan
menaman. Nah kegiatan itu sebisa mungkin dilestarikan dan tanaman yang sudah
ditanam itu tetap dijaga dan dirawat
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C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
FO : Sebelum pandemi biasanya ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan
orang muda, namun saat pandemi ini agak sulit. Namun bisa direncanakan suatu
kegiatan rekoleksi yang bertemakan lingkungan hidup atau juga bisa dengan
camping agar lebih “membumi”
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
FO : Baru dengar ini, perasaannya sedih. Saya seperti diingatkan untuk lebih
menghargai makanan. Lebih baik sedikit tapi cukup dibanding banyak namun
harus dibuang dan malah mengambil hak orang yang miskin dan kelaparan.
C : Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
FO : Iya, miris. Pernah melihat orang yang beli bakso dan es yang banyak dan
tidak dihabiskan namun malah dibuang. Saya merasa agak beruntung karena
jarang membuang makanan
C : Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
FO : Belum pernah sih, banyak kegiatan tapi tidak mengusung tema tersebut
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
FO : Penting, supaya orang muda tahu dan lebih sadar akan lingkungan hidup
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Wawancara 10
Nama Responden
Jenis Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

: Arnelya
: Perempuan
: 23 Tahun
: St Fransiskus Xaverius
: 18 April 2021, 17.06 – 17.16

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
A : yang terjadi di sekitarku menurutku masih sangat banyak sampah plastik. Masih
banyak orang yang belum sadar dan merasa tidak bersalah ketika ia membuang
sampah (limbah rumah tangga) di pinggir-pinggir jalan
C : Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
A : karena kebiasaan menggunakan sampah plastik, sudah dari dulu penggunaan
plastik itu sering digunakan yang pada akhirnya menumpuk dan memaksa kita
untuk membuangnya. Di sisi lain negara atau pemerintah juga belum mengeluarkan
aturan ketat mengenai hal ini karena pada dasarnya orang Indonesia harus ditekan
sehingga kesadaran dapat terwujud
C : Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
A : menaruh suatu benda atau barang ke suatu tempat. Ada positif dan negatif,
positif jika ditaruh pada tempat yang benar dan menciptakan kesan negatif jika
ditaruh tidak pada tempatnya
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
A : Sedih dan sangat disayangkan. Banyak hal-hal kecil yang sering dilakukan
misalnya tisu atau bungkus permen yang menurut kebanyakan orang akan hilang
dengan terkena udara, padahal dari hal-hal kecil itu sampah juga akan menumpuk.
C : Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
A : karena mengubah budaya membuang itu sulit, maka mungkin kita bisa
melakukannya dengan hal-hal kecil. Seperti contoh jika ada acara di Gereja seperti
ngopi-ngopi kita bisa membuang sampah itu sendiri bukan membiarkannya dan
menunggu panitia yang bertugas. Jika ada sampah” kecil seperti tisu bisa peka dan
membuangnya di tempat sampah
C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan?
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A : karena menurutku sudah menjadi kebiasaan, jadi aku lebih baik menyimpannya
dikantong dari pada dibuang sembarangan. Juga menegur orang yang membuang
sampah sembarangan karena merasa kesal
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
A : mungkin Gereja bisa punya komunitas yang berkecimpung ke persoalan
lingkungan hidup.
C: Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
A : membuat dekorasi dengan barang-barang bekas dan menurutku itu sudah
menjadi contoh Gereja untuk mendorong orang muda Katolik dalam menjaga
keutuhan ciptaan. Dan kegiatan ini mungkin juga bisa dilakukan di luar masa
paskah dan natal. Juga menggunakan tanaman hidup atau bunga plastik dan tidak
menggunakan bunga potong
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
A : belum pernah, tapi setuju dengan kata” ini karena di luar sana masih banyak
orang yang belum bisa mendapatkan rezeki seperti kita. Nah kita yang sudah
memiliki rezeki ini sekiranya dapat lebih menghargai apa yang kita miliki.
C: Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
A: belum pernah, namun kegiatan itu bisa dilakukan namun untuk mengubah itu
harus kembali lagi pada diri sendiri. Karena selama ini kesannya terpaksa. Mungkin
juga dengan kegiatan itu bisa membuka kesadaran atau kegiatan yang positif di
lingkup Gereja sehingga keutuhan ini dapat dijaga.

C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
A : perlu sih, tapi lebih baik lagi kalau langsung pada Tindakan. Karena kadang
tidak cukup dengan hanya mengadakan kegiatan saja
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Wawancara 11
Nama Responden
Jenia Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

: Lamtio
: Perempuan
: 21 Tahun
: St. Maria
: 19 April 2021, Pukul 17.15 – 17.24

C: Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
L : Persoalan sampah yang terjadi itu masih banyaknya orang yang menggunakan
plastik. Banyak orang yang ke supermarket membeli barang sedikit tapi masih
menggunakan kantong plastik. Penggunaan tote bag juga masih sangat minim.
C: Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
L: ketidakpekaan kita dalam keadaan lingkungan sekitar. Yang penting saya
membutuhkan dan memakainya dan tidak memikirkan dampak panjang yang terjadi
setelahnya
C : Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
L: membuang benda yang sudah tidak diperlukan dan karena merasa tidak dipakai
atau tidak digunakan
C: Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
L; prihatin, padahal mereka tahu dampaknya. Contohnya plastik, kan juga masih
digunakan namun tetap saja dibuang padahal juga mereka tahu dampak-dampak
yang akan terjadi nantinya
C: Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
L: kepedulian dan aksi nyata langsung. Contohnya membawa tote bag saat belanja
dan membuang sampah juga pada tempatnya
C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
L: membuang sampah pada tempatnya. Kalau saat belanja dan tidak bawa tote bag
juga berusaha menggunakan tas
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
L: melibatkan langsung orang muda dalam kegiatan-kegiatannya, agar mereka itu
sadar bukan malah kembali pada lingkungan. Saat orang muda langsung dilibatkan
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mungkin saja orang muda dapat memberikan inovasi baru dan dapat lebih
terorganisir
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
L: pendalaman iman dan rekoleksi, kebanyakan orang muda ingin ikut ambil bagian
di kegiatan-kegiatan yang menurutnya asyik dan juga banyak manfaatnya. Juga
kegiatan di luar misalnya daur ulang dan penanaman pohon di Gereja
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
L: pernah, tahun kemarin saat doa bersama di Youtube yang diadakan dengan KWI.
Saat mendengar itu saya langsung sadar dan langsung tertegun, juga saya merasa
tersindir. Dari situ saya berusaha untuk menghabiskan makanan yang sudah saya
terima
C: Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
L: pernah, aku lupa tema kegiatannya apa. Namun saat itu tiap lingkungan diajak
menaman tiga pohon palma dan harus dirawat dan diperlombakan oleh Gereja.
Namun pada saat itu pohon palma lingkungan saya (santa maria) kering karena
kurang terawat. Kemudian, kegiatan berikutnya adalah doa bersama tentang ekologi
yang diadakan KWI (bersama para uskup seindonesia) tayang di Youtube, yang
rutin diadakan dalam sebulan bergilir ke keuskupan satu dan keuskupan lainnya.
Dan diakhiri dengan misa untuk lingkungan hidup
C: Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
L: penting, karena orang muda masih punya pemikiran yang luas dan segar
sehingga bisa langsung memikirkan dampaknya dan langsung terlibat
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Wawancara 12
Nama Responden
Jenis Kelamin
Usia
Lingkungan
Waktu

:Willy
: Laki-laki
: 22 Tahun
: St. Cicilia
: 23 April 2021, Pukul 18.23 – 18.33

C : Bagaimana pendapat Anda tentang persoalan sampah yang terjadi di sekitar
Anda?
W :Menurut saya persoalan sampah di lingkungan saya sebenarnya tidak terlalu
parah, namun perlu sistem pengelolaan sampah yang lebih baik karena sampah
tergolong menjadi beberapa jenis dan dalam mengelolanya juga perlu cara yang
berbeda.
C : Apakah yang menyebabkan persoalan sampah itu terjadi?
W :Menurut saya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis
sampah, bahaya dari sampah, dan cara menanggulangi setiap sampah yang
dihasilkan.
C :Apa yang Anda ketahui tentang budaya “membuang”?
W : Hal yang saya ketahui tentang budaya “membuang” cenderung ke arah menyianyiakan sesuatu atau mubazir. Contohnya membuang-buang makanan hanya
karena tidak habis atau sudah kenyang, kemudian penggunaan barang sekali pakai
seperti kantung plastik untuk berbelanja.
C : Bagaimana pendapat Anda melihat krisis Ekologi yang diakibatkan oleh budaya
membuang?
W : Sebenarnya saya cukup prihatin, krisis ekologi yang terjadi karena budaya
membuang ini sangat mungkin diminimalisir bahkan dicegah dengan adanya
pemahaman dan pengetahuan yang baik. Manusia cenderung tidak peduli dengan
keadaan lingkungan sekitarnya karena jauh lebih mementingkan ego dan kepuasan
diri sendiri.
C : Sebagai Orang Muda Katolik, apa yang seharusnya Anda lakukan dalam
menyikapi krisis ekologi tersebut?
W : Menurut saya mengedukasi tentang pentingnya alam bagi kehidupan manusia
bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain khususnya orang-orang terdekat. Hal ini
sangat mudah dilakukan karena dari hal kecil saja misalnya sekedar mengobrol
dengan teman-teman tentang apa yang terjadi pada bumi belakangan ini, bertanya
bagaimana pendapat mereka tentang bumi yang keadaannya semakin lama semakin
rusak. Obrolan-obrolan kecil seperti itu saja menurut saya bisa merangsang
kepekaan kita terhadap alam sekitar, yang kemudian bisa berpengaruh pada
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meningkatnya kepedulian kita terhadap alam sekitar khususnya di tempat yang kita
tinggali saat ini.
C : Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Orang Muda Katolik untuk
menjaga keutuhan ciptaan ?
W : Beberapa hal kecil sudah saya lakukan contohnya menanam tumbuh-tumbuhan,
saya juga mengurangi mengonsumsi makanan laut karena kondisi laut di dunia yang
sudah sangat parah, dan juga saya selalu membawa tas kain untuk berbelanja supaya
mengurangi penggunaan plastik.
C : Apa yang harus dilakukan Gereja untuk mendorong Orang Muda Katolik
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
W : Mengadakan kegiatan menanam pohon misalnya bahkan kalau bisa tidak
untuk orang muda saja melainkan seluruh umat gereja, atau mengadakan seminar
terkait lingkungan hidup. Ada 1 contoh kegiatan di Gereja tempat tinggal saya
yang menurut saya sangat kreatif yaitu kegiatan lomba menanam pohon palma.
Hal ini menjadi kegiatan yang bermanfaat karena semua orang jadi berlombalomba untuk menanam pohon dan secara tidak langsung mereka berperan aktif
dalam menjaga keutuhan ciptaan.
C : Kegiatan seperti apa yang Anda harapkan pada Gereja agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
W : Saya harap kegiatan seperti seminar-seminar tentang pentingnya lingkungan
hidup akan sangat membantu orang-orang muda dalam menjaga keutuhan ciptaan.
Meskipun topik ini memang sebenarnya kurang menarik, namun kita harus tahu
bahwa alam itu sebegitu pentingnya bagi kehidupan kita.
C : Apakah Anda pernah mendengar kalimat “setiap kali makanan terbuang,
makanan itu seolah-olah dicuri dari meja orang miskin” ? Jika pernah, di mana dan
bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kalimat tersebut?
W : Sejujurnya saya belum pernah mendengar anggapan seperti itu. Mungkin saya
pernah mendengar kalimat berbeda namun pesannya sama yaitu untuk tidak
membuang-buang makanan. Perasaan saya terhadap pesan tersebut adalah cukup
prihatin karena ini seperti sebuah ironi di mana masih banyak orang yang tega
membuang-buang makanan mereka karena berbagai alasan, sedangkan disisi lain
banyak juga orang yang bahkan tidak bisa makan.
C : Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan Gereja atau pendalaman iman yang
bertema lingkungan hidup? Jika pernah, tolong jelaskan seperti apa bentuk dari
kegiatan tersebut
W : Belum pernah
C : Menurut Anda apakah perlu pendalaman iman yang bertema lingkungan hidup
agar orang muda semakin terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
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W : Sejujurnya menurut saya pribadi pendalaman iman tanpa ilmu pengetahuan
yang baik tidak akan memberikan dampak apa-apa. Pendalaman iman harus juga
disertai dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana kondisi lingkungan hidup
sekitar kita saat ini supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan seimbang.
Kalau kita tidak tahu betapa berbahayanya alam yang rusak bagi kelangsungan
hidup umat manusia, kita tidak akan pernah peduli dan mau menjaganya. Bagi saya
saat kita tahu bahwa alam ini berperan besar bagi kehidupan kita, maka iman kita
juga bisa semakin kuat dan bertumbuh di mana kita akan berterima kasih dan
bersyukur pada Tuhan karena sudah menciptakan bumi yang di mana adalah
sebuah tempat untuk kita tinggali dengan baik dan wajib kita jaga.
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Lampiran Wawancara Romo Paroki, Katekis dan Seksi Bidang Pewarta

Wawancara 13
Nama

: Desy

Komunitas

: Katekis

Waktu

: 20April 2021, Pukul 19:46 – 19.53

C: Apa yang Anda ketahui tentang Budaya ‘membuang’?
D: budaya atau sikap yang mungkin boros dan berlebihan yang pada akhirnya
barang-barang itu akhirnya dibuang, budaya ini didominasi oleh sikap hedon
C: Bagaimana Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta ini menanggapi krisis ekologi yang disebabkan oleh budaya membuang
tersebut ?
D: sudah baik, ada beberapa orang yang sudah sadar dan membuang sampah
sembarang. Namun banyak juga orang muda yang minum dengan air kemasan
namun tidak dihabiskan dan dibuang pada tempat sampah begitu juga dengan
plastik-plastik bungkus sedotan. Beberapa kegiatan sudah dianjurkan untuk
membawa tumbler dan gereja menyediakan air isi ulang namun masih banyak yang
tidak menaati
C: Kegiatan ekologis seperti apa yang cocok dilakukan Orang Muda Katolik dalam
menghidupkan semangat ekologis untuk menjaga keutuhan ciptaan?
D: kegiatan yang mungkin seperti seminar ekologi, karena masih banyak yang
mengerti arti ekologi dan banyak juga yang belum paham dan tidak tahu mengenai
laudato ‘si. Adanya pendalaman iman, rekoleksi dan seminar yang bertemakan
laudato si mungkin akan memberi pemahaman ke teman-teman sehingga dapat
menjaga keutuhan alam
C: Kegiatan pewartaan apa saja yang dilakukan di Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta untuk membangun keterlibatan Orang Muda Katolik dalam
menjaga keutuhan Ciptaan?
D: selama pandemi ini kegiatan sangat minim apalagi melibatkan orang muda di
paroki, setahu aku, untuk fokus kepada ekologisnya di paroki kita sendiri belum
ada. Namun setahu aku banyak sekali kegiatan yang diadakan keuskupan yang
melibatkan orang muda dan pendampingan orang muda.
C: Apa yang Anda ketahui tentang Katekese Ekologis?
D: katekese artinya pengajaran iman, dan ekologi artinya lingkungan hidup.
Mungkin artinya pengajaran iman yang berdasar dari lingkungan hidup
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C: Apakah sebelumnya ada katekese ekologis yang dilakukan baik di wilayah
maupun di paroki?
D: di paroki saya belum begitu tahu, tapi pernah melihat bahan APP yang
bertemakan lingkungan hidup yang mungkin dilakukan di lingkunganlingkungan
C : Menurut Anda apakah perlu katekese ekologis agar orang muda semakin
terlibat dalam menjaga keutuhan ciptaan?
D: iya itu sangat penting dilakukan dan menjadi terobosan baru di Paroki kita in
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Wawancara 14
Nama

: Bapak Sigit

Komunitas

: Seksi Bidang Pewartaan

Waktu

:21 April 2021, Pukul 17.19 – 17.30

C: Apa yang Anda ketahui tentang Budaya ‘membuang’?
S : Budaya membuang itu, budaya yang harus kita tanamkan dalam diri sendiri.
Karena selama ini orang itu segala tindakkannya didasarkan dari orang lain,
sehingga ketika melihat ada orang lain yang membuang sampah disungai atau di tol
seperti itu, kita akan bertindak yang sama, karena melihat orang lain tadi. Jika ada
kekuatan dari dalam diri sendiri, hal itu tidak akan terjadi.
C: Bagaimana Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta ini menanggapi krisis ekologi yang disebabkan oleh budaya membuang
tersebut ?
S: Cukup lumayan, mereka mulai sadar ada beberapa yang sudah mulai menanggapi
krisis ekologi ini dengan baik. beberapa saya lihat ada yang menggunakan alat
minum sendiri jika ada acara.
C: Kegiatan ekologis seperti apa yang cocok dilakukan Orang Muda Katolik dalam
menghidupkan semangat ekologis untuk menjaga keutuhan ciptaan?
S : Nah dari hal kecil seperti sampah plastik itu ya, mudah sekali, mereka harus
membiasakan diri untuk tidak menggunakan kemasan plastik dalam kehidupan
sehari harinya, ya seperti membawa alat makan dan minum sendiri. Kemudian,
masing-masing dari mereka menanam pohon di rumahnya. Sepertinya OMK
memiliki semangat untuk itu, namun belum dibiasakan dan belum ada gerakan yang
membuat hal itu dilakukan serentak. Namun sebelum itu, mereka harus dibuka
dahulu wawasan mereka tentang ekologi tersebut. Memang rata-rata kaum muda
itu kan dunianya glamor ya, bebas. Memang baiknya, diadakan sebuah rekoleksi
yang terbuka dan pembawaannya santai, tidak kaku, kemudian dihantarkanlah
mereka kepada realita.
C: Kegiatan pewartaan apa saja yang dilakukan di Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta untuk membangun keterlibatan Orang Muda Katolik dalam
menjaga keutuhan Ciptaan?
S : Kemarin ini ada pelatihan-pelatihan yang melibatkan kaum muda, namun bukan
tentang ekologis. Belum ada ya untuk ekologis.
C: Apa yang Anda ketahui tentang Katekese Ekologis?
S : Katekese ekologis menurut saya merupakan pengajaran iman yang membahas
tentang lingkungan kalau di alkitab itu biasanya dibahasnya melalui bacaan kisah
penciptaan seperti itu. di mana dunia ini bukan hanya untuk saat ini, melainkan
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untuk turunan kita berikutnya, sehingga memang harus diajak untuk menjaga
lingkungan tersebut agar dapat menghasilkan lingkungan hidup yang baik bagi
turunan berikutnya.
C: Apakah sebelumnya ada katekese ekologis yang dilakukan baik di wilayah
maupun di paroki?
S : Kalau di paroki belum, namun biasanya ada acara yang terkait hal itu yaitu saat
hari pangan sedunia, biasanya dari keuskupan kemudian dilaksanakan di paroki
seperti itu. Kalau dari paroki sendiri belum ada. Namun itu mungkin karena belum
ada semacam seksinya seperti itu. Sebetulnya sangat penting ya, sebagai tanggung
jawab gereja kepada lingkungan yang telah diciptakan Allah ini.
C: Menurut Anda apakah perlu katekese ekologis agar orang muda semakin terlibat
dalam menjaga keutuhan ciptaan?
S : Sangat-sangat perlu, karena ini menjadi tanggung jawab gereja untuk saat ini.
jika tidak sekarang selanjutnya akan seperti apa. Kita sendiri sudah merasakanlah
pasti ya, itu semua sudah menjadi teguran bagi kita untuk segera melestarikan
ciptaan ini
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Wawancara 15
Nama

:Ibu Evintina

Komunitas

: Seksi Bidang Pewartaan

Waktu

: 22 April 2021 Pukul 17.55 – 18.02

C: Apa yang Anda ketahui tentang Budaya ‘membuang’?
E: Sesuatu yang tidak baik, terutama untuk kelangsungan makhluk hidup lain.
Apalagi budaya membuang sampah itu harus ditata sejak dini, agar mereka tahu
membuang sampah sesuai dengan jenis-jenisnya.
C : Bagaimana Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta ini menanggapi krisis ekologi yang disebabkan oleh budaya membuang
tersebut ?
E :Menurut ibu, Orang Muda Katolik di Paroki KBI ini sebagian kecil sudah mulai
teratur dalam pola hidup membuang. Namun, sebagian besarnya mereka juga belum
paham sepertinya ya, kemarin saja saat pembelajaran krisma, saya memerintahkan
mereka untuk membawa tempat minum sendiri untuk minum, namun mereka masih
memilih untuk menggunakan air kemasan. Padahal di gereja sudah disiapkan galon
ya.
C : Kegiatan ekologis seperti apa yang cocok dilakukan Orang Muda Katolik dalam
menghidupkan semangat ekologis untuk menjaga keutuhan ciptaan?
E: Kalau menurut ibu, seharusnya mereka punya kreativitas untuk mendaur ulang
limbah yang mereka hasilkan. Orang muda Katolik kan bisa memanfaatkan hal
tersebut untuk pemasukan mereka. Seperti hal paroki Kristus raja Karawang, OMK
nya sudah mulai ada kegiatan seperti itu ya, namun di sini belum ada ya. Namun
saya yakin, mereka sebenarnya memiliki semangat untuk ke arah sana, namun
untuk rutinitasnya belum ya. Mungkin ini karena pembinanya belum begitu gesit
ya dalam menanggapi hal-hal seperti ini.
C : Kegiatan pewartaan apa saja yang dilakukan di Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta untuk membangun keterlibatan Orang Muda Katolik dalam
menjaga keutuhan Ciptaan?
E :Kalau untuk kegiatan pewartaan yang mengangkat tema ekologis itu belum saya
singgung malahan.
C : Apa yang Anda ketahui tentang Katekese Ekologis?
E :Katekese ekologis itu pengajaran ya untuk menjaga kelestarian alam ini.
C : Apakah sebelumnya ada katekese ekologis yang dilakukan baik di wilayah
maupun di paroki?
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E: Pernah, namun belum begitu dalam ya belum ada semangat ekologis ya jadi
hanya sebatas tema APP saja seperti itu. tidak ada kegiatan yang benar-benar
mengajak orang muda.
C: Menurut Anda apakah perlu katekese ekologis agar orang muda semakin terlibat
dalam menjaga keutuhan ciptaan?
E : Wah itu perlu sekali, apalagi saat ini bumi itu semakin kesini kan semakin parah
ya. Ditambah lagi kebiasaan-kebiasaan kaum muda dengan hal-hal seperti yang
sudah dijelaskan tadi. Itu baik sekali untuk menyadarkan mereka dan membangun
niat mereka untuk menjaga keutuhan ciptaan.
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Wawancara 16

Nama

:Pastor Paulinus Widjaja, Pr

Komunitas

:Pastor Paroki

Waktu

: 24 April 2021, Pukul 11.01 – 11.02

C: Apa yang Anda ketahui tentang Budaya ‘membuang’?
P : Budaya membuang yaitu membuang sampah. idealnya buanglah sampah
pada tempatnya di mana pun tetapi faktanya kesadaran itu tidak ada dalam
sebagian orang-orang Katolik. Contohnya saja di gereja Masih ditemukan tisu
apalagi sampah air minum kemasan. padahal ini di gereja tempat untuk berdoa.
kedua di luar Gereja, banyak tempat sampah tapi kenyataannya tidak dibuang
pada tempatnya. bisa diliat dikeliling gereja banyak puntung rokok itu di manamana pada gereja sudah memberikan rambu-rambu kawasan tanpa rokok dan
yang lain-lainnya. jadi kesadaran untuk buanglah sampah pada tempatnya itu
hanya dapat Dibaca tapi sulit untuk di jalan kan. mereka menganggap bahwa di
gereja sudah ada karyawan dan berpikir kalau nanti pasti akan di bersihkan.
Hal ini ditemui dilingkup yang kecil seperti gereja. Saya tidak bisa
membayangkan bagaimana perilaku mereka di masyarakat. Jadi belum tentu
orang Katolik menjadi pelopor buanglah sampah pada tempatnya
Di Paroki sudah mengadakan gerakan mengurangi sampah plastik. contohnya
saat rapat kita tidak menggunakan kemasan air dan menyarankan
untuk membawa alat minum sendiri. tapi kenyataannya Masih banyak orang
memilih menggunakan air kemasan dan wadah makan instan seperti sterofoam
dan mika. Tanpa merasa bersalah ibaratnya anjing menggonggong kafilah
berlalu.
C: Bagaimana Orang Muda Katolik Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah,
Purwakarta ini menanggapi krisis ekologi yang disebabkan oleh budaya
membuang tersebut ?
P : mestinya sebagai orang muda yang tahu demikian bisa menjadi pelopor bisa
menjadi contoh. namun nyatanya orang muda lebih suka hal instan, di sini sudah
menyediakan galon beserta gelas plastik. namun mereka lebih memilih untuk
menggunakan Aqua kemasan alasannya malas cuci gelas. harusnya
mereka menjadi pelopor dan berpikir panjang bahwa ini akan merusak alam
Padahal jika mereka kompak bisa saja melakukan gerakan mengumpulkan
sampah-sampah plastik tersebut dan dijual kepada pemasoknya. hal itu dapat
menghasilkan nilai ekonomi. tentu tidak dapat membahayakan dan mereka
mendapat pemasukan untuk kas. namun hal itu tidak dilakukan memang sikap
dasar kaum muda yang merasa gengsi . setidaknya dengan begitu tandanya
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mereka dapat bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan, sekali lagi
jika diberikan kepada pemasok untuk di daur ulang. apalagi di sini tidak ada
tukang sampah jadi kebanyakan limbah-limbah plastik itu berakhir dibakar dan
kita tidak tahu tanahnya akan subur atau tidak.
C: Kegiatan ekologis seperti apa yang cocok dilakukan Orang Muda Katolik
dalam menghidupkan semangat ekologis untuk menjaga keutuhan ciptaan?
P : Keterlibatan mereka bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti tidak
membuang sampah dan tidak menggunakan air minum kemasan setiap ada
acara. disepakati saja jika ada acara tidak disediakan air minum kemasan dan
mereka diperintahkan untuk membawa lat minum sendiri-sendiri, itu tidak
pernah dibicarakan. jadi mulai dari diri sendiri lalu bisa mengajak beberapa
orang. karena saya pikir apa yang dikatakan oleh paus Fransiskus dalam ensiklik
laudatosi itu ya belum dilaksanakan dan tidak dianggap itu penting. ada beberapa
kesempatan seperti ecokamp di Bandung oleh pastor feri. saya bisa
memberangkatkan orang muda di sini tapi tidak ada yang mau. karena menurut
mereka itu tidak menarik. jadi kesadaran terhadap memelihara lingkungan hidup
itu tidak ada. mungkin mereka merasa itu bukan bagiannya.
C: Kegiatan pewartaan apa saja yang dilakukan di Paroki Santa Maria Kota Bukit
Indah, Purwakarta untuk membangun keterlibatan Orang Muda Katolik dalam
menjaga keutuhan Ciptaan?
P : Terus terang pewartaan di sini hanya sebatas kalau ada yang mau dibaptis lalu
krisma, komuni pertama, bulan kitab suci, masa adven, APP, dan pelajaran sekolah,
sampai di situ saja. Namun pewartaan dalam arti pembahasan tentang dokumendokumen gereja dan lingkungan hidup seperti ini, belum ada. Di sini ada
perpustakaan yang digunakan untuk penunjang pewartaan, namun sampai sekarang
tidak ada yang membaca. Saya tidak tahu buku-buku itu bagaimana nasibnya. Itu
tantangan. Apalagi perpustakaan sudah beralih menjadi tempat koor, rapat, dan
BIA. Sejauh ini pewartaan ya hanya mengurusi lingkup itu-itu saja dan tidak
berkembang. Apalagi pewartaan yang menggunakan multimedia. Padahal orang
muda tertarik dengan multimedia, namun tidak pernah multimedia tidak digunakan
untuk pewartaan. Saya sudah sering meneruskan pertemuan-pertemuan yang
diadakan oleh keuskupan untuk orang muda kepada OMK ini melalui grup watshap,
namun saya tidak tahu itu diikuti atau tidak.
C: Apa yang Anda ketahui tentang Katekese Ekologis?
P: katekese ekologis tentunya mengajak kita bahwa merawat bumi itu penting.
Bumi adalah tempat tinggal kita. Bukan untuk saat ini saja melainkan untuk
generasi kita berikutnya. Kita sudah tahu faktanya bahwa dunia telah mengalami
pemanasan global, pengexploitasikan alam , lalu iklim sudah berubah, kemarau
menjadi Panjang. Kita sudah tahu kerusakan alam sudah terjadi di mana-mana. Dan
semua itu sudah diberitakan di mana-mana, yang semestinya itu menjadi pukulan
berat bagi kita sebagai manusia. Saya rasa masih banyak yang menganggap
terutama orang muda bahwa antar kehidupan beriman dengan situasi kenyataan di
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masyarakat itu berbeda. Mereka menganggap menjadi orang Katolik ya berdoa saja,
urusan lingkungan bukan urusan kita. Karena banyak Sekarang orang Katolik
mengasingkan diri. Padahal gereja sudah banyak berbicara tentang kehidupan.
Dengan begitu kita harus memiliki rasa persaudaraan terhadap siapa pun termasuk
alam ciptaan ini.
C: Apakah sebelumnya ada katekese ekologis yang dilakukan baik di wilayah
maupun di paroki?
P: Jika melihat tema-tema APP itu pasti ada , mengenai tema ekologis itu, namun
tidak digaungkan dengan Tindakan nyata. Padahal katekese itu seharusnya
menimbulkan aksi ya.
C: Menurut Anda apakah perlu katekese ekologis agar orang muda semakin terlibat
dalam menjaga keutuhan ciptaan?
P: saya rasa perlu sekali untuk mengadakan katekese ekologi dan saya memang
sedang merencanakan katekese yang mengangkat tema-tema seperti itu. namun
permasalahannya bagaimana kesediaan umat untuk meluangkan waktunya hadir di
pertemuan seperti ini.
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