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PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada
kedua orang tua yang tercinta yang telah mendukung saya selama ini
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MOTO

“Tanpa iman, orang mungkin tak dapat berbuat sesuatu:
dengan iman, segala sesuatu menjadi mungkin”
(Sir Williem Oster)
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ABSTRAK

Judul skripsi PERANAN PENDAMPINGAN PERSIAPAN BAPTISAN
BAYI/ANAK SEBAGAI UPAYA MEMBINA KESADARAN ORANG TUA
DALAM PENDIDIKAN IMAN ANAK DI PAROKI ST. ALOYSIUS
GONZAGA MLATI dipilih berdasarkan keprihatinan yang penulis rasakan terutama
sehubungan dengan baptisan bayi/anak di Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati. Penulis
merasa bahwa selama ini proses pendampingan persiapan baptisan bayi/anak kurang
mendapat perhatian dari orang-tua. Orang-tua cenderung menganggap bahwa
pembaptisan bayi/anak adalah hal yang sepele dan dianggap sebagai kebiasaan yang
terjadi di dalam Gereja Katolik tanpa adanya pemaknaan. Bertitik tolak pada hal
tersebut, maka skripsi ini dimaksudkan untuk membantu para katekis di Paroki St.
Aloysius Gonzaga Mlati agar dapat membantu orang-tua yang akan membaptiskan
bayi/anak untuk lebih memaknai tujuan baptisan bayi/anaknya, sehingga dapat
menjadi bekal bagi orang-tua dalam mendidik iman anak setelah pembaptisan.
Melalui penulisan skripsi ini, penulis berusaha untuk menanggapi masalah
kurangnya pemahaman dan penghayatan orang-tua dalam memaknai sakramen baptis.
Oleh karena itu untuk mengkaji dan menanggapi hal ini penulis mulai dengan
mengumpulkan data dari sumber-sumber yang ada misalnya melalui membaca buku
mengenai pokok-pokok pengetahuan sekitar pembaptisan terutama pembaptisan
bayi/anak. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data melalui penyebaran
angket kepada orang-tua yang telah membaptiskan bayi/anaknya, sehingga diperoleh
pokok-pokok pengetahuan dan gagasan yang kiranya dapat disumbangkan dalam
katekese persiapan baptisan bayi/anak.
Hasil akhir menunjukkan bahwa orang-tua yang akan membaptiskan
bayi/anak membutuhkan pendampingan yang lebih baik dan tepat. Pokok-pokok
pengetahuan tentang pembaptisan bayi/anak dapat disiapkan menjadi bahan katekese
yang menarik, menjawab kebutuhan orang-tua dan melibatkan orang-tua secara aktif
dalam proses pendampingan. Katekese persiapan baptisan bayi/anak ini dapat
memupuk, membangun dan mengembangkan iman peserta terutama para orang-tua
yang akan membaptiskan anak-anaknya, sehingga orang-tua mendapatkan bekal yang
cukup dalam mendidik iman anak-anak.
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ABSTRACT
The title of this thesis is THE ROLE OF PREPARATION ASSISTANCE
FOR INFANT / CHILD BAPTISM AS AN EFFORT TO FOSTER THE PARENTS’
AWARENESS IN CHILD FAITH EDUCATION IN THE PARISH OF ST.
ALOYSIUS GONZAGA MLATI. It is chosen based on the concern that the writer
felt particularly in connection with the infant / child baptism in the Parish of St.
Aloysius Gonzaga Mlati. Writer feels that the mentoring process of preparation for
infant / child baptism gets less attention from parents. Parents tend to assume that the
infant / child baptism is meaningless and regard as a habit that occurs within the
Catholic Church without meaning. Based on these conditions, this thesis is intended
to assist the catechists in the parish of St. Aloysius Gonzaga Mlati to help parents
who will baptize infant / child to better interpret the purpose of the infant / child
baptism so it can be a provision for parents in educating children’s faith after baptism.
Through this writing, the writer attempts to respond to the lack of parental
understanding and appreciation of meaning the sacrament of baptism. Therefore, to
assess and respond to this, the writer began by collecting data from existing sources
such as by reading books on main knowledge of baptism especially about infant /
child baptism. In addition, the writer also collected data through questionnaires to
parents who have let their babies / children been baptized, in order to obtain the
points of knowledge and ideas that would be donated in the catechetical preparation
for the infant / child baptism.
The final results showed that parents who would let their infants / children
been baptized need better and appropriate guidance. Fundamentals of knowledge
about infant / child baptism can be prepared to be interesting catechetical materials,
answering the needs of parents and involve parents actively in the process of
assistance. Catechetical preparation for the infant / child baptism can nurture, build
and develop the faith of the participants, especially parents who would let their
children been baptized, so parents get enough knowledge in educating the faith of
children.

ix

KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
bimbingan dan kekuatan baik jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul PERANAN PENDAMPINGAN PERSIAPAN
BAPTISAN BAYI/ANAK SEBAGAI UPAYA MEMBINA KESADARAN
ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN IMAN ANAK DI PAROKI St.
ALOYSIUS GONZAGA MLATI.
Skripsi ini dibuat berdasarkan suatu keprihatinan yang dialami penulis
mengenai pemahaman dan penghayatan sakramen baptis. Dengan ini penulis
berusaha untuk menanggapi keprihatinan itu melalui tulisan skripsi, dengan harapan
agar orang-tua calon baptis bayi/anak dapat memperoleh pengetahuan-pengetahuan
pokok dan lebih mendalam sebelum mereka membaptiskan bayi/anaknya, supaya
orang-tua mempunyai bekal sehingga dapat menjadi orang-tua baik dan mampu
mendidik iman anak-anak dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini juga diharapkan
dapat membantu katekis paroki dalam mengembangkan katekese pendampingan
persiapan baptisan bayi/anak. Selain itu, skripsi ini dibuat sebagai prasyarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Dalam rangka penyusunan skripsi banyak hambatan dan kesulitan yang penulis
hadapi, namun berkat bimbingan dan dorongan serta bantuan moril maupun spiritual
dari banyak pihak khususnya dosen Pembimbing, teman-teman seangkatan dan orang
tua, maka akhirnya terselesaikanlah skripsi ini. Atas selesainya skripsi ini penulis
dengan tulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:
x

1. Dr. M. Purwatma, Pr selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan
perhatian, meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran,
memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan sehingga penulis dapat
termotivasi dalam menuangkan gagasan-gagasan dari awal hingga akhir penulisan
skripsi ini.
2. Drs. L. Bambang Hendarto Y, M. Hum., selaku Dosen penguji yang selalu
mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. J. Sri Murtini, M.Si., sebagai dosen wali yang selalu mendorong penulis
dalam studi dan telah mendampingi sampai selesainya penulisan skripsi ini.
4. Segenap Staf Dosen Prodi IPPAK-JIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Shanata Dharma, yang telah mendidik dan membimbing penulis
selama belajar hingga selesainya skripsi ini.
5. Segenap Staf Sekretariat dan Perpustakaan Prodi IPPAK dan seluruh karyawan
bagian lain yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan
skripsi ini.
6. Rm. Agustinus Sudarisman, Pr yang tak jemu-jemunya selalu mengingatkan dan
mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Umat Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati yang telah memberikan
bantuan dan dukungan kepada penulis dengan memberikan informasi untuk
kelengkapan materi skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa khususnya angkatan 2004/2005 yang turut berperan
dalam menempa pribadi dan memurnikan motivasi penulis menjadi pewarta kabar
gembira di zaman yang penuh tantangan ini.
xi

9. Bapak, Ibu dan adik-adikku yang memberikan semangat dan dukungan moral,
material dan spiritual selama penulis menempuh studi di Yogyakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama ini dengan
tulus hati telah memberikan bantuan hingga selesainya skripsi ini.
Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman sehingga
penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis
mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini.
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 27 Maret 2010
Penulis

Beni Aprianto

xii

DARTAR ISI

Halaman
JUDUL……………………………………………………………………..........

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………………………

ii

PENGESAHAN……………………………………………………………. …..

iii

PERSEMBAHAN………………………………………………………………

iv

MOTO……………………………………………………………………… …..

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA…………………………………………

vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS…………………………………………………

vii

ABSTRAK………………………………………………………………………

viii

ABSTRACT…………………………………………………………………….

ix

KATA PENGANTAR………………………………………………………….

x

DAFTAR ISI……………………………………………………………………

xiii

DAFTAR SINGKATAN……………………………………………………….

xvii

BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………....………...

1

A. LATAR BELAKANG PENULISAN…………………………………..

1

B. RUMUSAN MASALAH……………………………………………….

5

C. TUJUAN PENULISAN…………………………………………...……

5

D. METODE PENULISAN………………………………………………..

6

E. SISTEMATIKA PENULISAN…………………………………………

6

BAB II. BAPTISAN BAYI………………………………………………….....

8

A. PEMBAPTISAN DALAM KITAB SUCI……………………...............

8

1. Baptisan Yohanes………………………………………….……….

8

2. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes…………………………………

9

3. Baptisan oleh Murid-Murid Yesus………………………................

10

4. Praksis Baptisan Kristen……………………………………………

11

B. MAKNA TEOLOGIS PEMBAPTISAN……………………..................

13

1. Menjadikan Manusia Sebagai Ciptaan Baru………………………..

13

xiii

2. Menjadikan Manusia Bersih dari Dosa………………………. …….

15

3. Digabungkan Ke dalam Gereja, Tubuh Kristus……………………..

17

4. Baptis Menjadi Pintu Masuk Menuju Sakramen-Sakramen Lain…..

18

C. SEJARAH, TUJUAN DAN SYARAT BAPTISAN BAYI…................

18

1. Sejarah Baptisan Bayi/Anak………………………………………..

18

2. Tujuan Baptisan Bayi/Anak………………………………………..

20

3. Syarat Utama Baptisan Bayi/Anak…………………………………

21

D. PERAN ORANG-TUA DALAM BATISAN BAYI/ANAK…………..

23

1. Menjamin Pendidikan Iman Anak………………………..................

23

2. Mempersiapkan Nama Baptis Bagi Anak…………………………..

25

3. Mempersiapkan Wali Baptis……………………………………….

27

a. Tugas Wali Baptis………………………………………………

27

b. Cara Memilih Wali Baptis………………………………………

28

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
PERSIAPAN BAPTISAN BAYI/ANAK DI PAROKI ST.
ALOYSIUS GONZAGA MLATI……………………………………..

30

A. GAMBARAN PAROKI ST. ALOYSIUS GONZAGA MLATI…….....

30

1. Letak Geografis…………………………………………………….

30

2. Sejarah Singkat Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati………………..

30

3. Perkembangan Jumlah Umat………………………….....................

31

4. Arah Pelayanan Umat…………………………………...................

32

B. PENELITIAN MENGENAI MANFAAT PENDAMPINGAN
PERSIAPAN BAPTISAN BAYI/ANAK……………….......................

32

1. Metodologi penelitian……………………………............................

32

a. Tempat dan waktu penelitian…………………………………..

32

b. Jenis penelitian………………………………............................

33

c. Variabel penelitian…………………………………………...... .

33

1) Pemahaman orang-tua mengenai pembaptisan……..............

33

2) Tanggungjawab orang-tua terhadap pembaptisan bayi/ana….

33

3) Manfaat persiapan baptisan bayi/anak bagi orang-tua………

33

xiv

d. Populasi dan sampel…………………………............................

34

e. Teknik pengumpulan data………………………………………

34

f. Kisi-kisi penelitian……………………………………………...

35

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan…………………………………..

36

a. Pemahaman orang-tua mengenai pembaptisan………………..

36

b. Tanggungjawab orang-tua terhadap pembaptisbayi/anak……..

40

c. Manfaat persiapan baptisan bayi/anak bagi orang-tua………….

46

3. Kesimpulan dan Saran………………………………………………

52

BAB IV. KATEKESE MODEL PENGALAMAN HIDUP SEBAGAI
SALAH SATU CARA UNTUK MEMBANTU KATEKIS
DALAM MENDAMPINGI ORANG-TUA YANG AKAN
MEMBAPTISKAN BAYI/ ANAK……………………………………

58

A. ARTI KATEKESE PADA UMUMNYA……………………………..

58

1. Pengertian dan Tujuan Katekese Secara Umum……………………

57

2. Katekese dan Pendidikan Iman…………………………………….

60

B. KATEKESE PERSIAPAN BAPTISAN BAYI/ANAK………............

62

1. Makna dan Tujuan Katekese Persiapan Pembaptisan Bayi/Anak….

62

2. Pengalaman Hidup Sebagai Salah Satu Model Katekese………....

64

a. Alasan pemilihan program pengalaman hidup dan tujuannya…

64

b. Langkah-langkah katekese model pengalaman hidup…………

65

1) Introduksi………………………………………………….

65

2) Penyajian pengalaman hidup…………................................

65

3) Pendalaman pengalaman hidup………………………........

65

4) Rangkuman pendalaman pengalaman hidup………….......

65

5) Pemabacaan Kitab Suci atau tradisi…….............................

66

6) Pendalaman teks Kitab Suci atau tradisi…………………..

66

7) Rangkuman pendalaman Kitab Suci atau tradisi…………

66

8) Penerapan dalam hidup konkrit………………………….

66

9) Penutup……………………………………………………

66

C. USULAN PROGRAM…………………………….............................

67

xv

1. Latar Belakang Penyusunan Program………………………………

67

2. Tujuan Usulan Program……………………….................................

68

3. Peserta dan Waktu Pelaksanaan Katekese……..................................

68

4. Usulan Program Bagi Orang-Tua yang akan Membaptiskan
Bayi/Anak di Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati............................

69

a. Tema…………………………………………………………...

69

1) Sub Tema I…………………………………………...........

69

2) Sub Tema II………………………………………………

69

3) Sub Tema III………………………………………............

70

b. Matrik usulan program katekese persiapan baptisan
bayi/anak………………………………………………………

71

D. CONTOH SATUAN PERSIAPAN (SP) KATEKESE PERSIAPAN
BAPTIS BAYI/ANAK………………………………………………

77

1. Contoh Persiapan IV Sub Tema 2……………………………….

77

2. Contoh Persiapan V, Sub Tema 3……………………………….

86

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………

94

A. KESIMPULAN………………………………………………………

94

B. SARAN-SARAN…………………………………………………….

95

DAFTAR PUSTAKA……………………………………................................

96

LAMPIRAN…………………………………………………………………..

98

Lampiran 1: Surat Permohonan Penelitian…………………………..

(1)

Lampiran 2: Kuesioner Penelitian……………………………………

(2)

xvi

DAFTAR SINGKATAN

A. Singkatan Kitab Suci
Seluruh singkatan Kitab Suci dalam skripsi ini mengikuti Alkitab Perjanjian
Lama dan Baru: dengan Pengantar dan Catatan Singkat. (Diakui oleh Majelis
Agung Waligereja Indonesia). Lembaga Alkitab Indonesia: Jakarta 1987.

B. Singkatan Dokumen Resmi Indonesia
AA

: Apostolicam Actuositatem, Dekrit Konsili Vatikan II tentang
Kerasulan Awam, 7 Desember 1965.

CT

: Catechesi Tradendae, Anjuran Apostolik Paus Yohanes II kepada
Para uskup, klerus, dan segenap umat beriman tentang katekese masa
kini, 16 Oktober 1979.

GS

: Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II tentang
Gereja di Dunia Dewasa Ini, 7 Desember 1965.

KGK

: Katekismus Gereja Katolik, disusun sehubungan dengan Konsili
Vatikan II, disyahkan oleh para Uskup Propinsi Gereja Ende dan di
akui oleh Konfrensi Wali Gereja Indonesia.

KHK

: Kitab Hukum Kanonik, (Codek luris Canonici), diundangkan oleh
Paus Yohanes Paulus II tanggal 25 November 1964.

xvii

C. Singkatan Lain
Art

: Artikel

KWI

: Konfrensi Waligereja Indonesia

N

: Nama

PKKI

: Pertemuan Kateketik antar Keuskupan se- Indonesia

PWI

: Panitia Waligereja Indonesia

SP

: Seri Puskat

S

: Sampel

xviii

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN
Ketika hendak membaptiskan bayi/anaknya orang-tua perlu mengetahui dan
memahami konsekuensi dari sakramen baptis bayi. Dengan begitu orang-tua akan
terbantu dalam upaya mendidik iman anak setelah pembaptisan. Jadi upacara ini
nantinya tidak berhenti hannya sekedar ritus atau kewajiban semata, melainkan
dihayati sebagai peristiwa keselamatan yang agung yang secara khusus
dianugerahkan kepada bayi/anak. Dengan penghayatan seperti ini diharapkan
orang-tua dapat mengambil sikap yang benar terhadap tuntutan yang harus
dipenuhi setelah membaptiskan bayi/anaknya yaitu pendidikan iman anak.
Pembaptisan menurut ajaran Gereja diyakini sebagai pintu masuk menuju
keselamatan. Dalam KHK, Kan 849 dikatakan:
Baptis adalah pintu gerbang sakramen-sakramen, yang perlu untuk
keselamatan, entah diterima secara nyata atau setidak-tidaknya dalam
kerinduan, dimana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai
anak-anak Allah serta digabungkan dengan Gereja setelah dijadikan serupa
dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan.
Pembaptisan adalah momen penting dalam perjalanan hidup jemaat Kristen.
Melalui pembaptisan jemaat Kristen diberi meterai yang tak terhapuskan yaitu
diangkat sebagai murid Yesus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dibaptis
berarti digabungkan menjadi anggota Gereja. "Pembaptisan merupakan upacara
pemasukan orang ke dalam umat Allah yang baru, Gereja Kristus"
(Groenen,1979:78). Dengan dibaptis jemaat Kristen diterima dan disatukan dalam
Gereja Kristus.
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Pembaptisan menjadi tanda ungkapan iman akan Yesus Kristus, tetapi
bagaimana dengan baptis bayi di mana bayi belum bisa secara sadar
mengungkapkan imannya. Dalam hal ini peran orang-tua sangat dibutuhkan,
karena ungkapan iman orang-tualah bayi dapat dibaptis. Hal inilah yang
menjadikan betapa pentingnya pemahaman orang-tua akan makna baptisan bayi
serta konsekuensinya. Pelaksanaan baptisan bayi/anak diperlukan jaminan
pendidikan iman dari orang-tua kepada anak. Jaminan iman dan ungkapan iman
orang-tualah yang menjadi dasar mengapa bayi diperbolehkan dibaptis. Maka
orang-tua perlu memahami akan makna jaminan itu dan selain itu orang-tua juga
perlu mengetahui dan memahami buah-buah dari pembaptisan bayi, sehingga
nantinya rahmat pembaptisan dapat dirasakan oleh anak.
Peran orang-tua sangat dibutuhkan dalam perkembangan hidup anak. Anakanak adalah pribadi yang masih sangat lemah dalam segala hal, mereka masih
membutuhkan orang lain terutama orang-tua. Mengingat bahwa keputusan
pembaptisan bayi/anak adalah keputusan orang-tua, maka orang-tua berkewajiban
untuk membantu anak dalam menghayati baptisannya. Orang-tua perlu
mendampingi dan mendidik iman anak supaya perlahan-lahan secara sadar anak
mengakui dan menghayati baptisan yang sudah ia terima. Dengan demikian
rahmat keselamatan sebagai buah pembaptisan sungguh dapat dirasakan oleh
anak.
Tetapi nampaknya makana pembaptisan, buah-buah pembaptisan dan
tanggungjawab mendidik iman anak kurang mendapat perhatian dari orang-tua.
Pembaptisan bayi/anak terkesan sebagai suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan
oleh setiap orang-tua Katolik. Mungkin secara sepintas orang-tua mengerti makna
pembaptisan, namun penghayatan secara mendalam masih kurang.
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Berbeda dengan baptis dewasa, bila seorang dewasa baru saja dibaptis mereka
tentu secara sadar dapat memberikan alasan mengapa mau dibaptis atau mengapa
mengambil nama baptis dari santo/santa itu (apa maknanya pemberian nama
baptis). Sedangkan anak-anak ataupun orang-oarang yang dibaptis waktu bayi
kebanyakan jika ditanya soal mengapa dibaptis atau soal makna nama baptis
banyak yang tidak tahu, malahan kadang mereka akan menjawab “Tanya saja
bapa bapak/ibu saya”.
Orang-tua kadang kurang menyadari akan pentingnya peran mereka dalam
pendidikan iman anak. Kebanyakan orang-tua hanya mengandalkan peran guru
agama di sekolah ataupun peran pendampingan Iman Anak (PIA). Cara seperti ini
tidaklah baik, semestinya peran guru di sekolah dan pendamping iman juga
didukung oleh peran orang-tua. Demikian pula peran orang-tua di paroki Mlati
yang cenderung mengandalkan peran guru agama Katolik dan pendampingan
iman di Gereja (PIA), sehingga para orang-tua diparoki Mlati masih perlu bantuan
dalam meningkatkan peran mereka dalam pendampingan iman anak.
Kenyataan diatas menurut hemat penulis adalah suatu indikasi bahwa
pemahaman, penghayatan orang-tua akan baptisan bayi masih kurang dan juga
tanggung orang-tua akan pendidikan iman anak terabaikan. Pendidikan iman anak
merupakan wujud keterlibatan orang-tua dalam tugas kenabian Kristus.
Keterlibatan dalam tugas itu merupakan konsekuensi dari hidup perkawinan atau
hidup berkeluarga. Dalam Konsili Vatikan II dikatakan
Dalam tugas itu nampak sangat berharga status kehidupan yang dikuduskan
dengan sakramen khusus, yakni hidup perkawinan dan hidup berkeluarga.
Disitu terdapat latihan dan pendidikan yang sangat baik bagi kerasulan awam,
bila agama Kristiani memasuki dan makin mengubah seluruh tata-susunan
kehidupan. Di situ suami-isteri mempunyai panggilan mereka sendiri, yakni
memberi kesaksian iman dan cinta akan Kristus seorang terhadap yang lain
dan kepada anak-anak mereka (LG, art.35).

4

Gereja menekankan peran orang-tua dalam mendidik iman anak. Hal ini
ditegaskan dalam KHK, Kan 226 # 2 yang meyatakan bahwa tugas orang-tua
Kristiani adalah pertama-tama mendidik iman anak menurut ajaran Gereja.
Dengan demikian berarti pendidikan iman anak yang dilakukan oleh orang-tua
dalam keluarga menjadi dasar untuk pendidikan anak selanjutnya yang akan
diperankan oleh guru agama disekolah dan oleh pendamping iman.
Pendidikan iman anak bukanlah proses yang otomatis jadi, kadang ada orangtua merasa gagal atau putus asa dalam mendidik iman anaknya. Tidak semua
orang-tua Katolik menyadari sepenuhnya tentang tanggungjawab mendidik iman
anak, meskipun ketika menikah mereka telah mengucapkan janji untuk mendidik
anak secara Katolik. Kiranya banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, misal
karena kawin campur, perpecahan dalam keluarga, perceraian, kurangnya
pemahaman orang-tua akan makna pendidikan iman anak dll. Maka
mempersiapkan orang-tua yang akan membaptiskan bayi/anaknya adalah hal yang
penting. Dalam persiapan/pendampingan itu orang-tua dibantu dalam memahami
akan pentingnya pendidikan iman anak terutama setelah pembaptisan.
Dalam pendampingan itu, diharapkan orang-tua semakin memahami landasan
pelaksanaan pendampingan persiapan baptisan bayi/anak, dapat memahami
makna pembaptisan bayi/anak, memahami syarat dan konsekuensi pembaptisan
bayi dan mampu menyadari tanggungjawabnya sebagai pendidik iman anak yang
pertama dan utama, serta semakin terdorong untuk melaksanakan tanggungjawab
itu semaksimal mungkin. Namun apakah kiranya pendampingan-pendampingan
yang selama ini dilaksanakan khususnya diparoki, sungguh membantu orang-tua?
Maka penulis ingin menggali lebih dalam tentang peran pendampingan persiapan
baptisan bayi/anak di Paroki Mlati, sehingga nantinya diperoleh gambaran tentang
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peranan pendampingan persiapan baptisan bayi/anak bagi orang-tua di Paroki
Mlati.

B. RUMUSAN MASALAH
Keluarga adalah wadah yang tepat untuk membina iman anak, pemahaman
dan tanggungjawab orang-tua tentang kewajiban mendampingi anak dalam
menuju kedewasaan iman adalah hal yang mutlak perlu dikembangkan. Maka
pendampingan persiapan pembaptisan bayi/anak tak dapat ditinggalkan atau
ditiadakan. Persiapan ini sangat berguna bagi orang-tua dalam upaya mendidik
iman anak secara terus-menerus. Namun sejauh mana pemahaman orang-tua
tentang makna pembaptisan bayi/anak, sejauh mana keterlibatan orang-tua dalam
pendampingan, apakah orang-tua sungguh terlibat atau hanya sebagai pendengar
setia dan apakah pendampingan yang selama ini diikuti benar-benar efektif dan
bermanfaat bagi orang-tua dalam upaya mendidik iman anak setelah pembaptisan?

C. TUJUAN PENULISAN
Karya tulis ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui seberapa besar peran orang-tua dalam mempersiapkan
baptisan anak.
2.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan pendampingan persiapan babtisan
bayi/anak bagi orang-tua dalam upaya mendidik iman anak.

3. Supaya pendampingan persiapan baptisan bayi/anak semakin memotivasi
orang-tua dalam upaya mendidik iman anak.
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4. Memberi sumbangan pemikiran dan pengertian kepada para orang-tua agar
semakin sadar bahwa pendidikan iman anak adalah tanggungjawab utama dan
pertama orang-tua.

D. METODE PENULISAN.
Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah analisis deskriptif yaitu
memaparkan dan menganalisis data-data yang diperoleh (Sumanto, 2002:13).
Data di peroleh melalui penyebaran angket, wawancara dengan para orang-tua
maupun melalui studi pustaka dari sumber-sumber lain yang mendukung
penulisan guna untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang pemahaman orangtua tentang arti dan makna pembaptisan serta peran orang-tua dalam pendidikan
iman anak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN
Skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:
Bab I : Merupakan pendahuluan yang akan menguraikan: latar belakang,
permasalahan, tujuan, manfaat, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
Bab II : Memaparkan tentang pembaptisan bayi seperti: tradisi baptisan dalam
Kitab suci, makna teologis, sejarah dan syaratnya, dan peran orang-tua dalam
pembaptisan.
Bab III : Memaparkan gambaran umum pelaksanaan pendampingan persiapan
baptisan bayi/anak di Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati: gambaran Paroki St.
Aloysius Gonzaga Mlati Persiapan penelitian, Penelitian mengenai manfaat
pendampingan persiapan baptisan bayi/anak, hasil penelitian dan pembahasan
penelitian.
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Bab IV. Memaparkan katekese model pengalaman hidup sebagai suatu cara untuk
membantu katekis dalam mendampingi orang-tua yang akan membaptiskan
bayi/anak meliputi: Usulan Program katekese pendampingan dan satuan persiapan
pendampingan.
Bab V. Keseluruhan uraian dalam skripsi ini ditutup dengan kesimpulan, saran
dan daftar pustaka.
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BAB II
BAPTISAN BAYI

A. PEMBAPTISAN DALAM KITAB SUCI
Kata “baptisan” berasal dari bahasa Yunani “baptizein” yang berarti
membenamkan, mencelupkan atau menenggelamkan dalam air (Martasudjita,
2003:216). Dalam tradisi Gereja baptis merupakan ungkapan iman Gereja akan
Yesus Kristus, dengan dibaptis berarti orang dimasukkan dalam komunitas baru
yaitu komunitas yang mengimani Yesus Kristus (Hariyanto, 1981: 1). Proses
dimasukkan atau memasukkan orang dalam satu komunitas ini biasa disebut
dengan inisiasi. Inisiasi sendiri berasal dari bahasa latin “inire” yang artinya
masuk atau bergabung dalam suatu kelompok. Orang-orang yang di inisiasi ini
adalah orang-orang yang merindukan kebersamaan hidup dengan Allah
(Martasudjita, 2003:207). Namun bagaimanakah tradisi baptisan ini bisa menjadi
ungkapan iman Gereja akan Yesus Kristus dikalangan Kristen. Bagaimanakah
Kitab Suci terutama Perjanjian Baru memahami akan makna baptisan?

1. Baptisan Yohanes
Pembaptisan Yohanes merupakan baptisan yang mengajak semua orang untuk
bertobat yang ditandai dengan pengakuan dosa, inilah yang menjadi unsur dari
pembaptisan Yohanes (Mat 3:6). Dalam injil Markus 1:5 dikatakan bahwa: “Lalu
datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk
Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis disungai Yordan”.
Dengan bertobat dan dibabtis diyakini bahwa Allah akan mengampuni dosa yang
telah diperbuat manusia (Markus 1:4).Yohanes adalah nabi utusan Allah yang
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datang mendahului Yesus demi untuk mempersiapkan jalan bagi Dia. Yohanes
menyerukan pertobatan kepada semua orang supaya semua orang mempersiapkan
diri menyambut kedatangan Kerajaan Allah dan kiranya orang harus bertobat dan
memohon pengampunan dosa dengan memberikan diri dibaptis (Martasudjita,
2003: 218).
Pembaptisan pertobatan yang dilakukan Yohanes dengan air mengandung arti
sebagai jalan mempersiapkan kedatangan Mesias yang akan membaptis dengan
Roh dan Api (Luk 3:16). Yohanes sendiri berkata bahwa dia membaptis dengan
air sebagai tanda pertobatan namun Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus
(Luk 3:16). Pembaptisan Yohanes juga mencerminkan hakekat baptisan Kristen,
karena dalam pembaptisan Yohanes ada unsur pertobatan untuk keselamatan
sedangkan dalam baptisan Kristen ada pencurahan Roh Kudus juga demi
keselamatan. Dalam tradisi pembaptisan Yohanes ini ada dua unsur yang
ditambah dalam baptisan Kristen yaitu: Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus
(Groenen, 1992: 31). Orang Kristen dibaptis dalam nama Yesus atau Tritunggal
Maha Kudus (Bapa, Putra dan Roh Kudus). Jadi intinya adalah bahwa baptisan
yang dilakukan Yohanes dan baptisan dalam nama Yesus sama-sama membawa
rahmat keselamatan. Maka kini orang-orang yang dibaptis dalam nama Yesus
dimasukkan kedalam jemaat keselamatan (Banawiratma, 1989: 82).

2. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis
Sebagai pribadi seorang manusia, Yesus menunjukkan solidaritas-Nya kepada
manusia yang berdosa yaitu dengan cara ikut dibaptis. Pembaptisan Yohanes
kepada Yesus bukan sebagai pengampunan dosa atau tanda pertobatan, namun
Yesus percaya akan kedatangan Kerajaan Allah diakhir zaman. Pembaptisan
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Yesus sebagai tanda bahwa Dia adalah Mesias yang bahkan ada sebelum Yohanes
ada, dan dengan dibaptis Yesus dinyatakan kepada Israel (Yoh 1:29-30). Dengan
demikian Yesus menggabungkan diri dengan manusia di dunia dan Dia akan
memulai tugas yang diserahkan Bapa kepada-Nya. Pembaptisan Yesus merupakan
tanda dan simbol dimulainya pelayanan penggambaran Kerajaan Allah. Dengan
Yesus dibaptis Dia membuka jalan keselamatan dan kehidupan baru. Tanda atau
simbol muncul dengan hadirnya Roh Kudus ke atas Yesus seperti yang
diungkapkan dalam injil Matius 3: 16-17: “Sesudah dibaptis, Yesus segera ke luar
dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti
burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari surga yang
mengatakan: Inilah Anak-Ku yang Ku-kasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”

3. Baptisan oleh Murid-Murid Yesus
Pembaptisan Kristen tidak bisa dilepaskan dari pengalaman iman akan Yesus
Kristus. Pembaptisan Kristen bertitik tolak dari dua hal: Pertama, apa yang dibuat
Yesus yakni Dia membiarkan diri dibaptis oleh Yohanes; Kedua, untuk
menanggapi perintah Yesus yang terakhir kepada murid-murid-Nya sebelum naik
ke surga. Pesan Yesus itu terdapat dalam Injil Matius (28: 18-20) Ia mengatakan:
“Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarilah mereka segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu.”
Untuk melaksanakan amanat Yesus itu para murid mulai mengajar dan
membaptis dalam nama Yesu Kristus. Para murid memberitakan kepada semua
orang tentang Yesus dan banyak orang yang percaya dan dibaptis (Kis 2: 37 - 40).
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Para murid membaptis orang dengan Roh Kudus seperti yang diperintahkan Yesus
kepada mereka. Pembaptisan menjadi lambang pencurahan Roh Kudus bagi
mereka yang percaya kepada Yesus.
Gagasan pembaptisan sudah muncul sejak Gereja perdana seperti yang
dipraktekkan para rasul. Dalam teks Kitab Suci Perjanjian Baru terutama dalam
Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa pembaptisan sudah lazim dilakukan. Teksteks yang menujukkan bagaimana para rasul membaptis bisa dijumpai pada Kis
8:16-17;19:5-6. Di situ dikisahkan bagaimana pembaptisan dilakukan oleh para
rasul kepada orang-orang yang percaya akan pewartaannya tentang Yesus Kristus.

4. Praksis Baptisan Kristen
Bagaimanakah cara membaptis yang benar dan mengapa orang Kristen
membaptis dengan air?. Dalam agama Kristen pembaptisan yang benar adalah
dengan air, entah itu dengan menenggelamkan atau mencurahkan air ke atas
kepala. Kitab Hukum Kanonik menjelaskan bahwa : “Baptis hendaknya
dilaksanakan entah dengan dimasukkan ke dalam air entah dengan dituangi air,
dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Konfrensi Para Uskup” (KHK,
Kan 854). Yesus sendiri mengatakan kepada kita, Kata-Nya: “Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak
dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah” (Yoh 3: 5). Air menjadi lambang
kehidupan bagi segala mahkluk di bumi ini dan air mengandung arti
membersihkan. Pada Kitab Suci Perjanjian Lama juga dikatakan bahwa dengan
mencurahkan air orang ditahirkan dari segala kenajisan (Yeh 36:25). Air Juga
mengandung lambang rangkap dua, Groenen (1979: 72) mengatakan:
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Air juga melambangkan kebinasaan terutama air deras (banjir). Karena itu air
menjadi lambang penghakiman Allah. Tetapi air juga mutlak perlu supaya di
bumi ada kehidupan dan tanah menjadi subur. Maka air menjadi lambang
kehidupan dan kesuburan. Segi ini pun terkandung dalam upacara
pembaptisan Kristen. Karena itu pembaptisan dihubungkan dengan lahir
kembali dan dengan Roh Kudus sebagai daya hidup baru.
Dengan air yang melambangkan penghakiman Allah mengandung pengertian
supaya

manuasia

bertobat

dan

terciptalah

kehidupan

baru.

Air

yang

melambangkan kebinasaan dan kehidupan baru dapat dilihat dalam Kejadian 7: 124 dan 81-22. dalam Kitab Kejadian itu dikisahkan air bah menjadi tanda bahwa
air membawa kebinasaan dan kehidupan baru. Air bah memusnahkan segala yang
ada di bumi kecuali keluarga Nuh dan segala jenis hewan yang dibawanya. Air
bah itu menandakan kemurkaan Allah kepada manusia yang telah berbuat dosa.
Setelah air bah itu surut maka dimulailah kehidupan baru keluarga Nabi Nuh (Kej,
7:1-24; 8:1-22). Kisah Nabi Nuh dan air bah ini menunjukan bahwa Allah ingin
meyelamatkan dunia. Dengan air yang memenuhi dan menenggelamkan isi bumi,
Allah menginginkan kehidupan baru. Demikian pula air dalam pembaptisan
melambangkan kehidupan, dengan dicurahi air orang yang dibaptis dibersihkan
dari dosa dan akan memulai kehidupan baru.

Pembaptisan dengan air ini

dimaknai sebagai meterai dari Allah yang tak terhapuskan, pembaptisan ini hanya
diterima satu kali dan berlangsung untuk selamanya dan tidak dapat diulang
(KHK, Kan 845 # 1).
Yesus memberi perintah supaya para murid membaptis dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus (Mat 28: 19). Dari perkataan Yesus ini muncullah rumusan
cara membaptis yang biasa digunakan yaitu dengan mencurahkan air ke dahi
sebanyak 3 kali, sambil mengucapkan Aku membaptis engkau N…,atas nama
Bapa, dan Anak dan Roh Kudus, Amin (Prasetya. 2008:20). Dengan rumusan ini
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digarisbawahi bahwa yang membaptis bukanlah manusia melainkan Allah/Kristus
sendiri (Groenen. 1992:60). Dalam kisah para rasul dikatakan mengenai cara
membaptis yang sangat sederhana, seperti yang dilakukan oleh Filipus yang
membaptis sida-sida dengan air (Kis 8:38). Dari tradisi pembaptisan dengan air ini
maka sampai sekarang pembaptisan yang benar adalah dengan air (air bersih) dan
dengan rumusan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan hanya sah
bila mencurahkan air kedahi/kepala dengan rumusan kata-kata yang diwajibkan
(KHK, 2006. Kan 849). Air yang digunakan pun bila tidak pada keadaan terpaksa
haruslah air yang bersih dan telah diberkati menurut ketentuan buku liturgi (KHK,
2006, Kan 853).

B. MAKNA TEOLOGIS PEMBAPTISAN
Dengan pembaptisan kita dicurahi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para
Rasul dikatakan bahwa baptis membawa pencurahan Roh Kudus dan membawa
perubahan pada orang yang menerimanya (Kis 19:1-6), pembaptisan membawa
suatu hubungan baru dengan Tuhan. Dengan menerima Roh Kudus itu bukan
berarti orang menjadi suci namun menjadikan jalan menuju kesucian. Pencurahan
Roh Kudus ini menghasilkan banyak buah di antaranya:

1

Mejadikan Manusia Sebagai Ciptaan Baru
Pembabtisan dalam bahasa Yunani “Baptizein” yang berarti “mencelupkan”.

Pencelupan ke dalam air melambangkan dimakamkannya katekumen ke dalam
kematian Kristus, dari mana ia ke luar melalui kebangkitan bersama Dia sebagai
“ciptaan baru” (KGK, 1995: 341, art. 1214). Dengan pembaptisan kita lahir
kembali dan dengan curahan Roh Kudus sebagai daya hidup baru, dosa yang kita
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perbuat akan diampuni dan kita akan lahir kembali sebagai manusia baru, dulu
kita telah mati karena dosa namun dengan pembaptisan kita hidup kembali secara
baru sama seperti Yesus yang telah mati dan kini hidup dalam kemuliaan Bapa,
demikian pun kita hidup dalam hidup yang baru (Rm 6: 3,4).
Dengan pembaptisan kita dijadikan manusia baru yang bersih dari dosa. Roh
Kudus yang kita terima dalam pembaptisan menguduskan kita dan kita dilahirkan
kembali untuk dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Yesus bersabda: “Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak
dapat melihat kerajaan Allah” dan “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
seseorang tidak dilahirkan dalam air dan Roh, ia tidak dapat masuk kerajaan
Allah” (Yoh, 3: 3,5). Roh Kudus menjamin kita untuk dapat masuk Kerajaan
Allah, inilah yang dikehendaki Yesus supaya semua orang dengan rahmat
pembaptisan digabungkan dengan Dia dan diselamatkan. Kelahiran baru
mengandung arti bahwa kita telah bersih dari dosa-dosa terutama dosa asal.
Dengan kelahiran baru ini berarti kita merubah segala hidup lama kita yang penuh
dengan dosa dan hidup kita arahkan kepada Yesus Kristus yang kita wujudkan
dalam kehidupan sehari-hari (Martasudjita, 2003: 223). Rasul Paulus (2 Kor 5:17)
mengatakan bahwa: “Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru:
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.”
Dengan kelahiran itu kita menjadi anak-anak Allah, dengan karunia Roh
Kudus kita dapat melihat Kerajaan Allah, dengan demikian berarti kita menjadi
ahli waris Kerajaan Allah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa
kita ini adalah anak-anak Allah, maka menjadi ahli waris Kerajaan Allah (Rom 8:
17). Dengan anugerah Roh Kudus yang menjadikan kita manusia baru diharapkan
juga kita dapat hidup dan bekerja di bawah dorongan dan naungan Roh Kudus. Tri
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Tunggal Maha Kudus melalui pembaptisan menganugerahkan kepada kita rahmat
pengudusan agar dengan anugerah-anugerah Roh Kudus kita dapat hidup dan
bekerja di bawah dorongan Roh Kudus (KGK, 1995: 354,art. 1266).

2. Menjadikan Manusia Bersih dari Dosa
Pembaptisan adalah suatu rahmat penyucian akan dosa-dosa (Kis 22:16).
Dalam Kisah Para Rasul, Rasul Petrus menyerukan “Bertobatlah dan hendaklah
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus” (Kis 2:
38). Pertobatan harus benar-benar dihayati sebagi pintu pengampunan dosa.
Dalam pembaptisan terjadi pemulihan hubungan antara manusia dan Allah.
Karena dengan pengampunan dosa orang diharapkan bersedia untuk beriman
(Martasudjita, 2003: 222). Oleh karena itu Katekismus Gereja Katolik (1995: 351,
art. 1263) mengatakan bahwa:
Oleh pempembaptisan diampunilah semua dosa, dosa asal dan semua dosa
pribadi serta siksa-siksa dosa. Di dalam mereka yang dilahirkan kembali, tidak
tersisa apapun yang dapat menghalang-halangi mereka untuk masuk kedalam
Kerajaan Allah. baik dosa Adam maupun dosa pribadi demikian pula akibatakibat dosa, yang terparah darinya adalah pemisahan dari Allah, semuanya
tidak ada lagi.
Rumusan ini menegaskan bahwa dalam pembaptisan semua dosa terhapuskan dan
tidak ada lagi yang dapat menghalang-halangi manusia untuk masuk kedalam
Kerajaan Allah. Dalam buku Sakramen Permandian dikatakan bahwa
“Permandian Mencuci bersih segala dosa, yang kita perbuat dalam kehidupan kita
dan bahkan mencuci bersih akar segala dosa, dosa asal berkat adanya hubungan
dengan Kristus” (SP, No 13: 6). Karunia pokok pembaptisan adalah untuk
pengampunan dosa (Kis 22:16) maka dengan adanya hubungan baik dengan
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Kristus kita yang telah dibaptis telah mengenakan Kristus dalam hidup kita (Gal
3:27).
Dengan karunia pengampunan dosa itu setiap orang yang dibaptis menerima
karya keselamatan dari Yesus Kristus yang telah wafat demi menebus dosa
manusia. Groenen (1992:230) mengatakan:
Pintu masuk jemaat Kristus adalah inisiasi berupa baptisan. Baptisan itu
menjamin keberlangsungan Jemaat Kristus di dunia dan hadirnya
penyelamatan bagi manusia. Meskipun bagi masing-masing orang nyata tidak
mutlak perlu, namun bagi Jemaat Kristus baptisan tidak dapat tidak ada
sehingga menjadi kebutuhan mutlak.
Memang bagi orang lain yang bukan jemaat Kristus pembaptisan bukanlah hal
yang penting. Namun bagi Jemaat Kristus pembaptisan adalah suatu keharusan
dan sangat penting. Pembaptisan menjadi karunia penyelamatan Allah bagi
manusia yang mau mengikuti-Nya. Jemaat Kristus meyakini bahwa dengan
dibaptis maka akan memperoleh karunia keselamatan dari Allah melalui Yesus
Kristus. Bagi orang yang percaya dan dibaptis maka dia akan diselamatkan (Mrk
16:16).
Dengan dibaptis orang mengungkapkan imannya akan Yesus Kristus. Sebab
tidaklah mungkin orang mau dibaptis kalau dia tidak mengungkapkan imannya
kepada Yesus. Setelah orang tersebut mengungkapkan imanya dan yakin dengan
sepenuhnya akan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus maka orang itu
akan dibaptis. Lebih lanjut M. Purwatma (2006:8) mengatakan:
Sakramen baptis adalah peristiwa iman, mengungkapkan iman yang dibaptis.
Sakramen baptis merupakan ungkapan iman Gereja, dalam sakramen baptis
gereja mengungkapkan imannya bahwa karya keselamatan dalam Yesus
Kristus itu menjadi nyata dalam diri orang yang dibaptis itu. Gereja percaya
bahwa Allah meyelamatkan orang itu, dan memasukkannya dalam jemaat
keselamatan.
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Keselamatan memang akan kita terima kalau kita benar-benar bertobat dan akan
setia pada Yesus. Dalam pembaptisan kehidupan yang baru sudah kita terima.
Wibowo Ardhi (1993: 2) mengatakan bahwa “Sakramen dalam arti luas adalah
tanda dan sarana keselamatan, oleh karena itu dalam sakramen dilambangkan dan
diwujudkan karya penyelamatan Allah.”

3. Digabungkan Kedalam Gereja, Tubuh Kristus
Untuk bergabung menjadi warga Gereja kita harus dibaptis terlebih dahulu.
Dalam hal ini Wibowo Ardhi (1993: 8) mengatakan:
Sakramen baptis adalah jalan masuk dan pangkal hidup Kristen. “dilahirkan
kembali” dan menjadi putera-puteri Allah; awal kehidupan bersama Allah dan
menjadi murid di antara umat Allah. Roh Kudus datang dan merasuki jiwa
serta membawanya ke dalam kesatuan dengan Kristus. Baptis membuat orang
diikutsertakan dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Dengan baptis, jiwa pun
dibersihkan dari dosa asal serta dosa yang telah diperbuatnya.
Pembaptisan menjadikan kita anak-anak Allah, dengan pembaptisan berarti
disatukan dengan Kristus dan dijadikan anggota umat Allah. Pembaptisan
merupakan ikatan yang menyatukan antara manusia dengan Allah. Semua orang
yang telah dibaptis menjadi satu tubuh dengan Kristus dan di hadapan Allah
semua manusia yang telah dibaptis sama tidak ada perbedaan. Hubungan dengan
Kristus membuat orang-orang Kristiani mempunyai martabat yang sama dan
hidup dalam kesatuan saling mendukung satu sama lain (Matasudjita, 2003:223).
Cara hidup jemaat yang seperti ini sudah nampak dalam kehidupan jemaat Gereja
perdana (Kis 2: 41-47), dengan pembaptisan sekat-sekat atau perbedaan di antara
manusia menjadi hilang dan kita disatukan dengan Kristus. Rasul Paulus (1 Kor
12:13) mengatakan bahwa: “Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang
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Yahudi, maupun Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis
dalam satu tubuh dan kita semua diberi minum satu Roh.”

4. Baptis Menjadi Pintu Masuk Menuju Sakramen-Sakramen Lain
Sakramen baptis adalah pintu gerbang untuk masuk menerima sakramensakramen lainnya. Sakramen baptis menjadi sakramen awal yang menjadi pintu
gerbang sakramen lain dan untuk menerima keselamatan (KHK, Kan 849),
sakramen ini menjadi pintu masuk menuju kehidupan bersama Kristus.
Pembaptisan adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju
kehidupan dalam roh dan menuju sakramen-sakramen lain (KGK, 1995: 341, art.
1213). Lebih jelas lagi dikatakan dalam KHK (kan: 842 # 2) bahwa: “Baptis,
gerbang sakramen-sakramen, yang perlu untuk keselamatan.”

Hal ini dapat

diartikan bahwa sakramen baptis menjadi syarat yang harus dipenuhi demi
menyambut sakramen lainnya secara sah. Jadi bagi orang-orang/jemaat yang
belum menerima baptisan tidak bisa menerima sakramen-sakramen lain yang ada
dalam Gereja Katolik.

C. SEJARAH, TUJUAN DAN SYARAT BAPTISAN BAYI/ANAK
1. Sejarah Baptisan Bayi/Anak
Sejak semula baptisan dihubungkan dengan keselamatan. Anak-anak termasuk
umat Allah yang akan menerima janji Allah akan keselamatan yang terlaksana
melalui pembaptisan. Ada beberapa ayat dalam Kitab Suci yang secara tidak
langsung menunjuk pada pembaptisan anak-anak. Dalam Kis 16 :14-15,33
dikatakan bahwa: “Lidia seorang penjual kain dari Tiatira bersama dengan seisi
rumahnya dibaptis” (ayat 14-15) dan “seketika itu juga kepala penjara dan
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keluarganya memberi diri dibaptis” (ayat 33) juga gambaran seisi rumah Krispus
yang dibaptis (Kis 18:8). Dari keterangan ini tidak menutup kemungkinan ada
bayi di rumah itu yang ikut dibaptis dan dalam ayat itu pun sebelumnya atau
sesudahnya tidak dikatakan kecuali bayi atau anak-anak tidak dibaptis.
Memang tidak ada perikop dalam Kitab Suci yang secara langsung menunjuk
pada pembaptisan bayi/anak. Keselamatan memang tidak hanya diterima oleh
perseorangan namun keselamatan diperuntukkan bagi semua orang. Demikian
juga keselamatan lewat pembaptisan juga terarah pada keluarga yang mencakup
anak-anak sampai kepada bayi (Scheunemann, 1983:19). Dalam Kisah para Rasul
11:14 dan 16:31 digambarkan bagaimana keselamatan tersedia bagi seluruh isi
rumah yang percaya akan Yesus Kristus, tentu saja gambaran seisi rumah
termasuk juga dengan anak-anak.
Di Afrika Utara sejak abad ke 2 membaptiskan anak-anak sudah menjadi
kebiasaan, bersama dengan orang-orang dewasa anak-anak juga ikut dibaptis
(KWI: 1996: 425).

Pembaptisan dihubungkan dengan kelahiran baru secara

rohani, mengapa demikian karena Gereja menyakini adanya dosa asal
(Martasudjita, 2003:212), jadi jika anak dibaptis maka mereka terbebas dari dosa
asal. KWI mengatakan bahwa: “pada zaman St. Agustinus ajaran mengenai dosa
mempunyai pengaruh yang sangat besar: kalau anak-anak tidak dibaptis, mereka
semua ke neraka (biarpun hanya ke “pinggir” neraka saja)” (Iman Katolik,1996:
425). Pernyataan Agustinus ini menggambarkan bahwa seseorang sudah memiliki
warisan dosa asal sejak mereka dilahirkan, dan seawal mungkin patutlah
bayi/anak-anak dibaptis supaya bersih dari dosa asal itu.
Pernyataan

Agustinus

memang

banyak

menimbulkan

pertentangan.

Pertentangan yang timbul waktu itu adalah mengenai iman anak, anak-anak belum
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bisa secara sadar menyadari iman mereka. Namun kemudian Agustinus memberi
penjelasan bahwa anak-anak dapat beriman melalui orang lain dan iman Gerejalah
yang membuat baptisan itu menghasilkan rahmat bagi anak-anak (Groenen, 1992:
58-59). Namun karena pertentangan inilah justru membuktikan adanya praktek
pembaptisan anak waktu itu.

Dalam KGK (1992: 349, art. 1252) dikatakan

bahwa: “adalah suatu tradisi yang sangat tua membaptiskan anak-anak kecil. Dari
abad kedua kita sudah memiliki kesaksian jelas mengenai kebiasaan ini.
Barangkali sudah pada awal kegiatan khotbah Para Rasul, bila seluruh “rumah”
menerima pembaptisan, anak-anak juga ikut dibaptis.” Dari sinilah kiranya
pembaptisan anak/bayi muncul dan diperbolehkan oleh Gereja Katolik. Tetapi
Gereja tidak mendasari adanya baptisan anak/bayi bedasarkan tradisi yang sudah
ada, namun Gereja lebih mengutamakan unsur keselamatan pada semua orang
termasuk bayi.

2. Tujuan Baptisan Bayi/Anak
Ketika anak-anak dilahirkan kedunia ini mereka sudah dinodai dengan dosa
asal maka dengan pembaptisan anak-anak dibawa kepada kelahiran kembali dan
dibebaskan dari kuasa kegelapan. Karena dosa asal yang melekat pada manusia
yang baru lahir (bayi) maka baptisan bertujuan untuk membebaskan manusia yang
baru lahir dari kuasa dosa asal itu. Katekismus Gereja Katolik dalam
pernyataannya tentang dosa asal menjelaskan: “Karena anak-anak dilahirkan
dengan kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal, maka mereka
membutuhkan kelahiran kembali di dalam pembaptisan, supaya dibebaskan dari
kekuasaan kegelapan dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak
Allah” (1995: 348, art. 1250).
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Dengan pembaptisan diharapkan anak juga memperoleh kehidupan ilahi dari
Allah dan rahmat kehidupan kekal. Selain bertujuan untuk pengampunan dosa
baptisan bayi/anak juga mempunyai arti penggabungan dengan seluruh jemaat
Gereja. Seperti yang diungkapkan oleh KWI: “Pembaptisan kanak-kanak
sebetulnya berarti menerima seluruh keluarga, termasuk anak-anak, ke dalam
lingkungan Gereja” (Iman Katolik, 1996: 426). Dengan pembaptisan ini anakanak disatukan dengan Allah dan dengan warga Gereja menjadi jemaat Kristus,
demikian pula anak-anak juga disatukan dalam iman akan Yesus Kristus.

3. Syarat Utama Baptisan Bayi/Anak
Ketika berbicara mengenai baptisan bayi, berapakah batas usia bagi anak yang
dikatakan bayi/anak-anak. Dalam Kitab Hukum Kanonik dijelaskan: “Yang belum
dewasa, sebelum genap tujuh tahun disebut kanak-kanak dan dianggap belum
dapat bertanggungjawab atas tindaknya sendiri (nin sui compos); tetapi setelah
berumur genap tujuh tahun diandaikan dapat mengunakan akal budi” (Kan 97 #
2). Bayi/anak-anak adalah individu yang belum bisa berbuat sesuatu secara
bertanggungjawab, mereka sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.
Mereka belum bisa mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya, maka orangtualah yang berperan dalam hidupnya.
Dalam baptisan bayi/anak tidak dibenarkan jika orang-tua tidak menjamin
kelangsungan pendidikan iman anak, iman orang-tualah yang menjadi unsur
utama atas pembaptisan itu. Dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 868 # 2)
dikatakan bahwa bayi bisa dibaptis jika ada harapan bahwa anak akan dididik
dalam iman Katolik, dan jika harapan itu tidak ada maka baptisan hendaknya
ditunda. Iman orang-tua membawa anak yang baru dilahirkan untuk diberi
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kehidupan baru dalam iman Kristiani. Iman orang-tua ini adalah syarat mutlak
bagi terselenggaranya pembaptisan bayi/anak. Komisi Liturgi KWI mengatakan
“Dalam pandangan tata cara pembaptisan yang baru, iman dipihak orang-tua
merupakan syarat mutlak untuk pembaptisan. Tidak dapat dibenarkan
pembaptisan anak kalau orang-tua tidak menunjukkan bukti iman yang nyata”
(1990: 53).
Mengingat bayi belum mengetahui apa-apa dan belum bisa berbuat apa-apa,
maka orang-tualah yang bertanggungjawab atas baptisan tersebut kepada anaknya.
Orang-tualah yang harus menjamin kelangsungan perkembangan iman anak,
jaminan iman ini menjadi syarat utama agar bayi/anak dapat dibaptis. Baik jika
syarat ini harus benar-benar diperhatikan oleh orang-tua sebab ketika dibaptis
bayi/anak-anak

belum

bisa

mengungkapkan

imannya

sendiri

secara

bertanggungjawab. PWI- Liturgi mengatakan bahwa: “Mereka dibaptis dalam
iman Gereja yang diakui oleh para orang tua dan wali baptis serta semua hadirin”
(1974: 18, art.37). Maka bagi baptisan bayi keselamatan akan diperoleh anak jika
orang-tua menyatakan iman itu dengan menjamin pendidikan iman anak secara
nyata sesuai dengan iman mereka. Dengan demikian jelas bahwa baptisan bayi
bukanlah sekedar ritus yang sudah turun-temurun, namun dalam baptisan
bayi/anak iman orang-tua dan adanya jaminan pendidikan iman menjadi kunci
pokoknya.
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D. PERAN ORANG-TUA DALAM BAPTISAN BAYI/ANAK
1. Menjamin Pendidikan Iman anak
Gereja mengijinkan pembaptisan anak-anak bila ada jaminan pendidikan
iman. Dalam hal ini PWI mengatakan: “Maka kanak-kanak itu harus dibina agar
semakin mengenal rencana Allah dalam Kristus. Dengan demikian mereka sendiri
lama-kelamaan dapat menyetujui dan meneguhkan iman baptisan mereka” (PWI,
1974: 19). Karena iman adalah suatu proses yang tidak sekali jadi, maka iman
menjadi suatu yang harus tumbuh secara terus-menerus. Dengan demikian dalam
baptisan bayi bukan iman yang membawa pada pembaptisan melainkan
pembaptisan yang akan membawa pada beriman (Martasudjita, 2003:238). Karena
baptis membawa kepada iman maka anak-anak perlu mendapat bimbingan iman.
Pendidikan iman anak tidak bisa dilepaskan dari kesediaan yang pernah orangtua ucapkan ketika menerima sakramen perkawinan. Dalam pernyataan kesediaan,
kedua mempelai dituntut kesediaan untuk menjadi bapak atau ibu Kristiani bagi
anak-anak mereka. Konsekuensi menjadi bapak atau ibu Kristiani bagi anak-anak
salah satunya adalah membaptis anak-anak mereka: “Menurut hakekatnya,
perkawinan dan cintakasih suami-istri tertuju kepada adanya keturunan serta
pendidikannya” (GS: 573, art 50). Adanya kelahiran anak, tentunya orang-tua
bertanggungjawab untuk selalu mendidik anak-anaknya secara utuh dan
menyeluruh serta bertanggungjawab baik secara fisik maupun rohaninya
(Prasetya, 2008: 33). Orang beriman yang terpanggil untuk hidup berkeluarga
dengan rahmat dari Allah menjadi saksi iman yang satu akan Yesus Kristus yang
diwujudkan melalui pendidikan iman kepada anak, dalam hal ini Konsili Vatikan
II menjelaskan bahwa: “Para suami-istri Kristiani bekerjasama dengan rahmat dan
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menjadi saksi iman yang satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka dan bagi
kaum kerabat yang lain” (AA, 1993: 355, art. 11).
Pendidikan iman anak adalah pendidikan yang diberikan kepada anak-anak
untuk memahami ajaran iman Kristiani akan Yesus Kristus. Banyaknya orang
katolik yang dibaptis sewaktu bayi/anak-anak, maka mereka perlu mendapat
bantuan untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Pendidikan iman anak adalah
suatu jawaban akan kesediaan orang-tua dalam membaptiskan bayi/anak. Karena
anak waktu dibaptis belum menyadari arti dari pembaptisan itu maka dengan
pendidikan iman kepada anak akan membantu mereka untuk lebih memaknai
tujuan dari pembaptisan. Membaptiskan anaknya berarti orang-tua sanggup untuk
mendidik anak mereka seturut dengan iman katolik: “Orang-tua, karena telah
memberi hidup kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang sangat berat dan
mempunyai hak untuk mendidik mereka; maka dari itu adalah pertama-tama tugas
orang-tua Kristiani untuk mengusahakan pendidikan Kristiani anak-anak menurut
ajaran yang diwariskan Gereja” (KHK, 1996, kan 226 # 2). Karena bayi/anak
belum bisa bertindak atau mengambil keputusan secara peribadi maka kewajiban
orang-tualah untuk mendidik mereka dalam perkembangan menuju dewasa,
orang-tua bertanggungjawab atas kelangsungan kehidupan anaknya. Seperti janji
yang telah diungkapkan dalam pernikahan, maka orang-tua Kristiani berkewajiban
dan bertanggungjawab penuh mengenai pendidikan iman anaknya. Katekismus
Gereja Katolik (1995: 349, art. 1255) mengatakan: “supaya rahmat pembaptisan
dapat berkembang bantuan orang-tua sangat penting, juga bapak ibu wali baptis
harus turut bertanggungjawab. Mereka harus menjadi orang Kristen yang baik,
yang mampu dan siap mendampingi anak dan orang dewasa yang baru dibaptis
pada jalan kehidupan Kristen.”
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Gereja mempunyai warisan iman yang turun-temurun, warisan iman akan
Yesus Kristus ini sudah terlebih dahulu diwarisi oleh orang-tua. Oleh sebab itu
sebagai mitra kerja Allah dalam menjalankan misi mewartakan Kerajaan-Nya,
orang-tua juga harus mewariskan iman itu kepada anak-anak. Pendidikan iman
anak adalah suatu usaha menolong anak-anak untuk menghidupi imanya. Kiranya
anak semakin mencintai Allah dan menyembah Allah (Yoh 4:23). Dengan
pendidikan iman itu diharapkan anak memiliki iman pribadi akan Yesus Kristus.
Yesus sendiri menginginkan supaya setiap orang berani dan mau mengakui
imannya (Mat 10:32). Pendidikaan iman anak membatu membina anak yang
sedang berkembang menuju dewasa supaya mereka dapat memperkembangkan
iman dalam kepribadian mereka dan membentuk dirinya menjadi orang Kristiani
yang beriman pada Yesus.

2. Mempersiapkan Nama Baptis Bagi Bayi/Anak
Penggunaan nama baptis sudah menjadi kebiasaan bagi orang Kristiani bila
ingin di permandikan. Seringkali nama orang kudus yang diambil namanya
sebagai nama baptis adalah yang bagus-bagus misal: Mikael, Andreas, Gabriel dll.
Nama baptis adalah tanda identitas diri, atau bahkan kebanggaan karena dikenal
sebagai orang Kristiani. Namun bukanlah demikian arti dari pemberian nama
baptis, dengan memberi nama baptis yang diambil dari nama orang kudus
diharapkan dapat meneladan semangat dan kesucian mereka (orang kudus).
Penggunaan nama baptis bukan hanya sekedar tempelan atau menunjukkan
identitas sebagai orang Kristen, namun nama baptis mengandung arti yang sangat
dalam, di mana orang kudus yang diambil namanya untuk menjadi nama baptis
sungguh menjadi teladan iman. Dengan meneladan hidup orang kudus kita juga
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menghormati para kudus dengan demikian juga menghormati Allah pencipta,
sebab dengan kesucian dan suri tauladan, mereka (orang kudus) meluhurkan nama
Allah. Mereka adalah sahabat-sahabat yang mencintai Tuhan Yesus (Ignatius
Cahyo Irwanto 2005: 17-19). Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dekat
dengan Allah yang dalam hidupnya penuh dengan iman akan Allah, mereka
merupakan saksi iman.
Orang-tua handaknya dalam pendidikan iman anak tidak melupakan teladan
dari orang kudus yang diambil untuk nama baptis anak. Dalam buku Seri Puskat
yang berjudul Sakramen Permandian dikatakan “Dalam permandian kepada anak
diberikan nama baptis, nama seorang yang kudus, tempat perlindungan atas anak
ini kita percayakan. Bukan karena rahmat Kristus ternyata kurang baginya,
melainkan demi keinginan besar Kristus agar kedatangan-Nya disalurkan lewat
masyarakat Gereja” (SP No.13:13). Orang kudus yang diambil namanya sebagai
nama baptis menjadi pelindung bagi anak yang artinya bahwa karya keselamatan
Allah hadir melalui orang lain. Maka baik bila orang-tua tidak hanya asal memilih
nama baptis bagi anak, orang-tua harus lebih memahami arti pemberian nama itu
dan baik bila orang-tua mencoba mencari tahu riwayat hidup orang kudus yang
menjadi idola dan namanya akan digunakan (Ignatius Cahyo Irwanto, 2005: 26).
Dengan demikian orang yang menggunakan nama orang kudus itu dapat
meneladan semangat hidupnya. Jadi hendaknya janganlah memberikan nama
baptis yang asing bagi anak, hal ini perlu menjadi perhatian bagi orang-tua, wali
baptis dan pastor paroki (KHK, 2006, Kan. 855).
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3. Mempersiapkan wali Baptis
Dalam pembaptisan diharapkan adanya wali baptis, peran wali baptis adalah
mendampingi calon baptis. “Calon baptis sedapat mungkin diberi wali baptis,…”
(KHK, 2006, Kan 872). Orang-tua hendaknya memilih wali baptis yang sungguhsungguh dapat diajak bekerjasama dalam mendidik iman anak.

a. Tugas Wali Baptis
Memilih wali baptis bukan asal pilih melainkan harus benar-benar
diperhatikan karena wali baptis mempunyai peran yang sama dengan orang-tua
calon baptis. Tujuan memilih wali baptis yang sudah dewasa dalam iman adalah
supaya baptisan baru kelak ketika sudah dewasa dapat meneladan kehidupan wali
baptis tersebut. Wali baptis ini adalah orang yang dituakan dan dianggap dewasa
dalam imannya. “Secara ideal wali baptis hendaknya dipilih dari antara orang
katolik yang sudah cukup lama menjadi katolik dan hidupnya menunjukkan
kedewasaan iman” (Cahyo Irwanto, Pr 2005: 26). Hal ini maksudkan supaya wali
baptis ini sungguh dapat menjalankan perannya.
Dalam pembaptisan wali baptis berperan untuk menjadi saksi upacara
pembaptisan, akan tetapi untuk selanjutnya wali baptis berperan untuk
melindungi, mendampingi dan menjadi teladan iman bagi anak baptis. Ignatius
Cahyo Irwanto, Pr, (2005: 26) mengatakan:
Wali baptis adalah orang yang dituakan dalam hal kekatolikkan, yang
mampu memberi teladan iman, mendampingi baptisan baru dan ikut
membimbing dan mengarahkan baptisan baru. Atau wali baptis minimal
dapat berperan sebagai saksi baptis saja, bahwa dia sungguh hadir saat itu
dan menyaksikan pembaptisan orang tersebut. Suatu saat bila surat baptis
hilang, maka saksi baptis ini-bila dia masih ingat peristiwa itu-bisa
memberikan kesaksian (bila perlu di bawah sumpah) bahwa orang itu benarbenar sudah dibaptis.
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Wali baptis nantinya sungguh dapat menjadi teladan bagi calon baptis dan
sungguh bersama orang-tua mendidik baptisan baru dalam iman katolik. Wali
baptis ikut bertanggungjawab dalam perkembangan iman baptisan baru selama
hidupnya.

b. Cara Memilih Wali Baptis
Dalam pembaptisan bayi/anak biasanya wali baptis dipilih oleh orang-tua
sendiri. Tetapi jika orang-tua merasa kesulitan dalam hal ini bisa saja mereka
meminta bantuan kepada keluarga yang lain ataupun kepada pastor paroki.
(Ignatius Cahyo Irwanto, Pr. 2005: 27). Hendaknya orang-tua memilih wali
baptis yang nantinya tidak akan pindah tempat tinggalnya atau jangan yang
bertempat tinggal jauh dari keluarga calon baptis, ini dimaksudkan agar
nantinya dapat memantau perkembangan iman anak tersebut. Orang-tua juga
hendaknya tidak memilih wali baptis yang sudah terlalu tua karena tugas wali
baptis sangatlah panjang mengingat bayi mempunyai waktu lama untuk menjadi
dewasa (L. Prasetya, Pr, 2008: 27). Menurut Ignatius Cahyo Irwanto, Pr (2005:
26-28) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih wali baptis di
antaranya:
•

Orang yang sudah lama menjadi katolik dan bisa menunjukkan kedewasaan
iman.

•

Janganlah memilih wali baptis orang-tua kandung tetapi kerabat atau famili
boleh dipilih.

•

Wali baptis hendaknya dianggap orang-tua sendiri.

29

Sedangkan dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 874 # 1) dijelaskan ada
beberapa syarat untuk menjadi wali baptis:
•

Mau melaksanakan tugas sebagai wali baptis.

•

Harus sudah berumur enam belas tahun.

•

Sudah menerima sakramen krisma dan ekaristi mahakudus.

•

Tidak terkena suatu hukuman kanonik dan bukan ayah dan ibu calon baptis.

Syarat ini hendaknya sungguh diperhatikan bagi para orang-tua dan pastor
paroki supaya tugas dari wali baptis dapat berjalan sesuai dengan harapan dan
perannya.
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BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PERSIAPAN
BAPTISAN BAYI/ANAK DI PAROKI ST. ALOYSIUS GONZAGA MLATI

A. GAMBARAN PAROKI ST. ALOYSIUS GONZAGA MLATI
1. Letak Geografis
Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati terletak di pinggir Jalan Magelang Km.
7.8, tepatnya di Desa Mlati Glondong Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta.
Paroki ini berbatasan dengan Paroki Nandan di sebelah selatan, di sebelah utara
berbatasan dengan Paroki Somohitan dan Pakem, di sebelah timur berbatasan
dengan Paroki Banteng dan sebelah barat berbatasan dengan Paroki Medari.

2. Sejarah Singkat Paroki St Aloysius Gonzaga Mlati
Perkembangan Gereja di Mlati dimulai dengan karya Rm. Fr. Strater SJ. Di
awal karyanya di Mlati beliau mendirikan sekolah-sekolah Katolik, di antaranya
adalah:
•

Sekolah Rakyat (Volkscholen) Tahun 1924 di Plaosan, tahun 1926 di
Denggung dan tahun 1929 di Brengosan, Karanglo dan Bugisan.

•

Sekolah lanjutan (Vervolgscholen); sekolah ini merupakan sekolah lanjutan
dari Sekolah Rakyat yang mempunyai masa pendidikan sampai kelas enam
tamat. Tahun 1931 di Dukuh dan tahun 1935 di Mlati. (Tim Penulis Sejarah
Gereja Mlati, 2006:14)
Melalui karya pendidikan ini banyak umat yang tertarik untuk menjadi

Katolik. Akhirnya pada tahun 1931 Rm. Strater SJ mendirikan sebuah kapel di
Duwet. Seturut dengan perkembangan umat, Kapel Duwet tidak dapat
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menampung umat yang ada maka Rm. Strater SJ berniat memperbesar kapel
tersebut. Namun karena di Duwet letak daerahnya terpencil, maka Gereja
didirikan di Mlati karena Mlati letaknya lebih strategis dan kemungkinan besar
Mlati nantinya akan berkembang umat Katoliknya (Pesta Emas Gereja St.
Aloysius Gonzaga Mlati, 1986: 17-18).
Niat membangun Gereja di Mlati ini disampaikan kepada Rm. Van Baal SJ
(superior yang baru) dan Rm. A. Van Kalken (superior yang lama), dan pada
tahun 1935 dibangunlah Gereja di Mlati. Gereja dibangun dengan kapasitas yang
bisa menampung 1500 umat, kemudian pada tanggal 26 Juli 1936 Gereja Mlati
diberkati oleh Mgr. P. Willekens SJ dan dimohonkan perlindungan dari Santo
Aloysius Gonzaga. Semenjak pemberkatan Gereja tersebut Mlati menjadi stasi di
bawah Kotabaru. Akhirnya karena sudah dianggap bisa mengurus kebutuhan
paroki sendiri maka pada 16 Agustus 1960 Stasi Mlati menjadi Paroki di bawah
penggembalan Rm. Antonius Wignyamartoyo, Pr. (Pesta Emas Gereja St.
Aloysius Gonzaga Mlati, 1986:24).

3. Perkembangan Jumlah Umat
Setelah Stasi Mlati menjadi paroki, penggembalaan umat semakin tumbuh
berkembang menjangkau daerah-daerah sekitar. Dari catatan buku baptis yang ada
di Paroki Medari dari tahun 1919 sd 1935 tercatat sebanyak 1443 baptisan yang
tercatat di Paroki Medari. Dari 1443 orang tersebut 582 atau 40,3% di antaranya
berasal dari daerah yang sekarang termasuk wilayah Paroki Mlati (Tim Penulis
Sejarah Gereja Mati, 2006:17-18). Dari tahun ke tahun perkembangan jumlah
umat di Paroki Mlati terus meningkat. Data terakhir yang diperoleh dari
sekretariat paroki jumlah umat yang ada di Paroki Mlati per 31 Desember 2008
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adalah 6.224 jiwa (data statistik Paroki Mlati 2008). Di Paroki Mlati setiap bulan
terdapat 5-6 anak yang dibaptiskan dan pada tahun 2008 yang lalu tercatat ada 55
baptisan anak (data statistik Paroki Mlati 2008).

4. Arah Pelayanan Umat
Arah pelayanan umat yang dilakukan oleh Pastor Paroki bersama-sama Dewan
Paroki berfokus pada Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang. Pelayanan yang
dilakukan dibagi dalam wilayah-wilayah atau lingkungan.

B. PENELITIAN

MENGENAI

MANFAAT

PENDAMPINGAN

PERSIAPAN BAPTISAN BAYI/ANAK
1. Metodologi penelitian
a. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini dimulai pada tanggal 13 Oktober 2009 dan selesai pada 7
November 2009. Penyebaran kuesioner dilaksanakan di tiap wilayah, umumnya
penyebaran dilaksanakan pada sore hari mulai jam 16.00 sampai selesai, hal ini
dilakukan karena mengingat kesibukan responden pada pagi hingga siang hari.
Pengisian kuesioner dilakukan secara pribadi oleh responden, jika responden ada
kesibukan maka responden diberi waktu 1 hari untuk mengisinya namun jika
responden tidak ada kesibukan maka dapat diisi waktu itu juga. Dalam peyebaran
kuesioner ini peneliti harus mencari sendiri rumah responden sehingga memakan
waktu yang lama, peniliti juga tidak membuat janji untuk bertemu dengan
responden. Dalam pengambilan kuesioner ada kendala yang dihadapi oleh peneliti
seperti jika sudah waktunya pengambilan kadang responden belum mengisinya
dan meminta diberi waktu lagi.
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b. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pengumpulan data untuk
memberikan gambaran tentang subyek penelitian (Sumanto, 2002:13).

c. Variabel penelitian
Variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagi
berikut:
1) Pemahaman orang-tua mengenai pembaptisan.
Dengan mengetahui secara pasti tentang makna pembaptisan diharapkan
orang tua semakin sadar akan pentingnya pembaptisan, sehingga pembaptisan
bukan hanya menjadi rutinitas orang Katolik tetapi pembaptisan dapat disadari
sebagai panggilan iman akan Yesus Kristus.
2) Tanggung jawab orang-tua terhadap pembaptisan bayi/anak.
Dengan membaptiskan bayi/anak orang-tua mempunyai tanggung jawab
yang sangat besar yaitu mengenai pendidikan iman anak. Orang-tualah yang
menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak.
3) Manfaat persiapan baptisan bayi/anak bagi orang-tua.
Persiapan pembaptisan bukan hanya sekedar syarat supaya bayi/anak bisa
dibaptis. Pendampingan persiapan pembaptisan perlu disadari sebagai upaya
memotivasi dan membuka kembali kesadaran orang-tua akan tanggung jawab
utama mereka yaitu mendidik iman anak.
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d. Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah orang-tua yang telah membaptiskan
bayi/anak. Teknik pengumpulan sampel dengan mengambil data orang-tua yang
telah membaptiskan bayi/anak kurang lebih enam bulan terakhir dari bulan
Febuari–November 2009. Jumlah N (populasi) dari orang-tua yang membaptiskan
bayi/anak pada enam bulan terakhir sebanyak 35 orang maka jumlah S (sampel)
yang akan diambil sebagai subyek penelitian (S) adalah 32 orang (Sumanto.
2002:54).

e. Teknik pengumpulan data
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei angket. Jenis angket
yang digunakan adalah angket semi terbuka di mana dalam angket selain
disediakan alternatif jawaban, disediakan pula ruang untuk menjawab bebas
(Dapiyanta, 2008:23). Data yang diperoleh berupa jawaban atas pertanyaan yang
diajukan kepada subyek/responden.
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f. Kisi-kisi penelitian
Variabel

Deskriptor
•

A. Pemahaman
orang-tua

•

mengenai
pembaptisan

Tujuan pembaptisan demi menuju

Jumlah

No.

Items

Items

3

A.1

pada jalan kesucian.

A.2

Pembaptisan menjadi pintu gerbang

A.3

menjadi murid Yesus dan untuk
menerima sakramen-sakramen lainnya.
•

Pemberian nama baptis itu untuk
menunjukkan identitas orang Katolik.

B. Tanggung jawab •
orang-tua

Membaptiskan

bayi/anak

untuk

3

B.2

memenuhi janji nikah.
•

terhadap

Selain

B.1

mengikuti

B.3

katekese

pembaptisan

pendampingan

bayi/anak

saya juga mempersiapkan diri secara

persiapan

baptisan,

pribadi misal dengan membaca Kitab
Suci atau buku-buku tentang iman
Kristiani.
•

Anak tidak boleh dibaptis jika tidak
ada jaminan pendidikan iman dari
orang-tua atau wali baptis.

•

C. Manfaat

Dengan mengikuti persiapan baptisan

4

C.1

persiapan

bayi/anak saya merasa termotivasi

C.2

pendampingan

dalam mendidik iman anak.

C.3

Setiap

C.4

•

baptisan
bayi/anak

bagi

pertemuan

pendampingan

materi yang diberikan cocok dengan

orang-tua

yang diharapkan.
•

Setiap pertemuan pendampingan ada
dialog/interaksi

antara

pendamping

dengan orang-tua.
•

Sebagai orang-tua saya selalu hadir
dalam setiap pertemuan pendampingan
calon baptis bayi/anak.

Jumlah

10
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2. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Pemahaman orang-tua mengenai pembaptisan
Setelah dilakukan penelitian di Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati mengenai
pemahaman orang-tua tentang pembaptisan, ternyata berdasarkan dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa 96.8

% orang-tua mengetahui kalau tujuan

pembaptisan demi menuju jalan kesucian. Dari alasan jawaban yang diberikan
diperoleh sebuah gambaran bahwa orang-tua memahami tujuan pembaptisan
dengan berbagai macam. Sebanyak 53.1 % orang-tua memahami tujuan
pembaptisan sebagai jalan menuju keselamatan karena dengan pembaptisan dosadosa diampuni dan diangkat menjadi anak-anak Allah, sebanyak 18.7 % orang-tua
memahami pembaptisan sebagai tanda kehadiran Allah dalam diri manusia dan
sebanyak 12.5 % orang-tua memahami dengan baptisan orang mempunyai iman
akan Allah. Data ini menunjukkan bahwa pengetahuan orang-tua mengenai tujuan
pembaptisan diimbangi dengan pemahaman. Lebih jelasnya lihat tabel 1 halaman
37:
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Tabel. 1
Tujuan pembaptisan
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

Tujuan pembaptisan demi menuju pada jalan kesucian?

a. Setuju
Alasan jawaban
• Karena dengan dibaptis ada jaminan keselamatan di mana
dosa-dosa diampuni (disucikan) dan dilahirkan kembali
dan diangkat menjadi anak-anak Allah.
• Karena sakramen baptis adalah sakramen awal dari 7
sakramen yang ada.
• Karena sakramen baptis adalah tanda kehadiran Allah
dalam diri manusia.
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96.8

17

53.1

1

3.1

6

18.7

• Karena dengan baptis dipersatukan dengan Gereja.
• Karena dengan menerima baptisan orang mempunyai
iman akan Allah.

3

9.3

4

12.5

b. Tidak setuju

1

3.1

Alasan jawaban
• Keselamatan datang dari Tuhan sendiri, banyak orang
yang dibaptis tetapi tidak terselamatkan, justru orang
yang tidak dibaptis terselamatkan karena iman mereka
pada Tuhan baik.

1

3.1

Bagi bayi/anak baptis adalah sakramen awal yang diterima. Dalam Gerja
katolik pembaptisan menjadi pintu gerbang untuk menjadi murid Yesus dan pintu
utama untuk menuju sakramen yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian
mengenai pengetahuan orang-tua tentang baptis menjadi pintu gerbang menjadi
murid Yesus dan untuk menerima sakramen-sakramen lainnya ditemukan data
96.8 % orang-tua setuju kalau baptis sebagai pintu gerbang menjadi murid Yesus
dan untuk menerima sakramen lainnya.
Dari 96.8 % orang-tua yang menjawab setuju memberikan alasan yang
beragam diantaranya: sebanyak 50 % orang-tua memahami pembaptisan bukan
sekedar menjadi murid Yesus tetapi pembaptisan dipahami sebagai ungkapan
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iman akan Yesus dan bersedia untuk meneladan hidup-Nya, sebanyak 28.1 %
orang-tua memberikan alasan jawaban bahwa kalau tidak menerima baptisan tidak
bisa menerima sakramen lainnya. Namun ada juga yang memberikan jawaban
bahwa pembaptisan sebagai syarat menjadi orang katolik adapun yang
memberikan jawaban tersebut sebanyak 12.5 %. Dari alasan jawaban yang
diberikan diketahui masih ada orang-tua yang memahami baptis hanya sebagai
syarat menjadi orang katolik. Lebih jelasnya lihat tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2
Pembaptisan menjadi pintu gerbang menjadi murid Yesus dan untuk
menerima sakramen-sakramen lainnya
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

Pembaptisan menjadi pintu gerbang menjadi murid Yesus
dan untuk menerima sakramen-sakramen lainnya?

a. Setuju
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96.8

Alasan jawaban
• Karena dengan dibaptis orang menyatakan iman akan
Allah. Yang kemudian akan menjadi murid Yesus (Warga
gereja) serta meneladan diri-Nya.

16

50

• Syarat menjadi orang Katolik.
• Untuk menjadi murid Yesus orang harus dibaptis, tetapi
ini tidak mutlak.
• Sakramen baptis adalah sakramen awal yang kita terima
dan kalau kita tidak menerima kita tidak akan bisa
menerima sakramen lainnya secara syah.

4

12.5

1

3.1

9

28.1

• Karena dulu Yesus juga dibaptis.

1

3.1

b. Tidak setuju

1

3.1

Alasan jawaban
• Banyak orang-orang yang dibaptis menyebrang ke agama
lain.

1

3.1

Selain memahami tentang tujuan baptis orang-tua juga perlu memahami arti
pemberian nama baptis. Dalam pembaptisan nama baptis menjadi keharusan yang
harus dipenuhi. Dengan nama baptis tersebut diharapkan orang Katolik mampu
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meneladan kehidupan orang kudus yang diambil namanya sebagai nama baptis.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman orang-tua mengenai
makna pemberian nama baptis masih membutuhkan perhatian yang serius, karena
dari 32 responden 81.2 % menjawab setuju. Tidak salah jika nama baptis itu
menunjukan identitas orang katolik, namun pemahaman yang demikian kiranya
kurang tepat. Dari hasil data ini menunjukan pemahaman orang-orang mengenai
makna pemberian nama baptis sangat rendah.
Dari data alasan jawaban yang diberikan diketahui sebanyak 25 % orang-tua
yang memaknai nama baptis sebagai pelindung dan juga sebagai pengingat pada
karya Allah, sebanyak 25 % orang-tua mengangap bahwa pemberian nama baptis
bertujuan agar anak dikenal sebagai orang Katolik dan sebanyak 25 % orang-tua
menganggap bahwa pemberian nama baptis merupakan tradisi Gereja serta
penggunaan nama baptis tidaklah mutlak. Lebih jelasnya lihat tabel 3 halaman 40:
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Tabel. 3
Makna pemberian nama baptis
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

Pemberian nama baptis itu untuk menunjukkan
identitas orang Katolik?
a. Setuju
Alasan jawaban
• Nama baptis diambil dari nama santo-santa sebagai
pelindung dan malaikat kita sehingga selalu
mengingatkan pada karya-Nya.
• Meski tidak tahu artinya, tetapi banyak juga orang yang
bukan Kristen menggunakan nama baptis.
• Agar anak dikenal sebagai seorang Katolik.
• Karena merupakan tradisi Gereja walaupun menggunakan
nama baptis itu tidak mutlak

26

81.2

8

25

1

3.1

8

25

8

25

• Karena baptis menjadi tanda menjadi warga Gereja.

1

3.1

b. Tidak setuju

6

18.7

Alasan jawaban
• Nama baptis diambil dari nama santo-santa sebagai
pelindung sehingga selalu mengingatkan pada karya-Nya
• Tidak setuju, nama baptis tidak harus ditampakkan

3
3

9.3
9.3

b. Tanggung jawab orang-tua terhadap pembaptisan bayi/anak
Dalam pembaptisan bayi/anak orang-tua mempunyai tanggungjawab yang
sangat besar. Orang-tua bertanggungjawab atas kelangsungan pendidikan iman
anak setelah pembaptisan. Berdasarkan tradisi pembaptisan bayi/anak yang sudah
bertahun-tahun dilakukan, apakah yang menjadi motifasi orang-tua membaptiskan
anaknya? atas dasar apakah orang-tua mau membaptiskan anak mereka?.
Berdasarkan hasil penelitian didapat data 84.3 % orang-tua setuju kalau
pembaptisan untuk memenuhi janji nikah dan 15.6 % orang-tua menjawab tidak
setuju. Dari data ini menunjukan bahwa ada hubungan yang berarti antara janji
nikah dengan pembaptisan bayi/anak.
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Tidaklah salah kalau membaptiskan bayi/anak disadari sebagai pemenuhan
janji nikah. Karena dalam pernikahan suami-isteri berjanji kepada Allah untuk
mendidik anak sesuai dengan iman mereka dan untuk mendidik iman anak baptis
menjadi pintu utamanya Dari alasan jawaban yang diberikan diketahui sebanyak
40.6 % orang-tua menganggap baptis bayi/anak sebagai suatu keharusan seperti
yang telah diucapkan dalam janji nikah, sebanyak 12.5 % orang-tua memahami
pembaptisan bayi/anak selain untuk memenuhi janji nikah juga sebagai
penghapusan dosa-dosa asal dan kelahiran kembali. Hasil data ini menunjukan
bahwa pemahaman orang-tua mengenai janji nikah dan baptis bayi/anak masih
kurang. Meskipun baptis bayi/anak sebagai aktualisasi akan janji nikah, namun
hal ini bukan menjadi tujuan utamanya, karena tujuan utama pembatisan
bayi/anak adalah untuk keselamatan. Lebih jelasnya lihat tabel 4 halaman 42:
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Tabel. 4
Membaptiskan bayi/anak dan memenuhi janji nikah
Jumlah Sampel (S) = 32
Responden
yang
menjawab

Persentase
(%)

27

84.3

13

40.6

1

3.1

3

9.3

2

6.2

• Memudahkan mendidik anak

2

6.2

• Setuju.

1

3.1

• Karena bayi sangat tergantung pada orang-tua.
• Karena berdasarkan makna sakramen baptis yang sangat
luhur dan penting mengenai dosa asal, maka sudah
sepantasnya kalau sakramen ini juga diterimakan kepada
anak/bayi, sebab bayi lahir di dunia sudah dengan kodrat
manusia yang dinodai dengan dosa asal, maka perlu
dibaptis agar dilahirkan kembali.

1

3.1

4

12.5

b. Titak setuju

5

15.6

2

6.2

3

9.3

Pertanyaan
Membaptiskan bayi/anak untuk memenuhi janji
nikah?
a. Setuju
Alasan jawaban
• Sudah menjadi keharusan, seperti yang diucapkan dalam
janji nikah.
• Karena dalam buku nikah saya belum pernah membaca
kalau orang-tua harus membaptiskan anak-anaknya.
• Menjadi tanggung jawab orang-tua, agar anak di
kemudian hari berkembang dalam iman dan mengenal
Allah, sebagai wujud tangung jawab kepada Allah dan
Gereja.
• Agama Katolik bagi anak sangat penting dan merupakan
aturan Gereja.

Alasan jawab
• Sudah menjadi tanggungjawab orang-tua
• Sudah sepantasnya bayi yang lahir dari orang-tua katolik
dibaptis, karena manusia lahir dengan kodrat terkena
dosa asal.

Peran orang-tua dalam pembaptisan bayi/anak sangatlah penting, orang-tua
tidak boleh menyepelekan peran mereka dalam pembaptisan bayi/anak. Sebagai
orang-tua yang baik tentunya tidaklah cukup hanya mengikuti pendampingan
persiapan baptisan bayi/anak yang diadakan paroki, sebagai orang-tua yang baik
tentunya dalam persiapan baptisan bayi/anaknya juga harus mempersiapkan diri
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secara pribadi. Bermacam cara bisa dilakukan untuk memperisapkan diri secara
peribadi misal dengan berdoa atau membaca-baca buku tentang iman Katolik.
Dari data penelitian tampak bahwa 93.7 % orang-tua mempersiapkan diri secara
pribadi untuk membaptiskan bayi/anaknya.
Hasil data alasan jawaban yang diberikan terdapat diketahui bahwa orang-tua
selalu mempersiapkan diri secara peribadi sebelum membaptiskan bayi/anaknya.
Diketahui 34.3 % orang-tua mempersiapkan diri secara peribadi untuk lebih
membantu anak dalam pembentukan iman dan 21.8 % orang-tua memberikan
alasan jawaban bahawa dengan persiapan diri secara peribadi menambah wawasan
dan juga untuk mempersiapkan batin dan rohani. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa sebagian besar orang-tua menganggap persiapan diri secara peribadi
merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai pembelajaran dan menambah
wawasan secara pribadi. Lebih jelasnya lihat tabel 5 halaman 44:
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Tabel. 5
Peran orang-tua dalam persiapan baptisan bayi/anak
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan
Selain mengikuti katekese pendampingan persiapan
baptisan, saya juga mempersiapkan diri secara pribadi
misalnya dengan membaca Kitab Suci atau buku-buku
tentang iman Kristiani?
a. Ya

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

30

93.7

4

12.5

11
3
4

34.3
9.3
12.5

2

6.2

7

21.8

b. Tidak

2

6.2

Alasan jawaban
• Karena malas.

2

6.2

Alasan jawaban
• Mendoakan anak sudah menjadi kewajiban orang-tua.
• Supaya dapat membantu anak dalam membentuk iman
yang dimiliki dan dapat mempertanggungjawabkannya di
hadapan Tuhan.
• Agar paham apa yang dibahas dalam pendidikan agama.
• Agar semakin yakin dalam membaptiskan anak.
• Agar anak kita kelak tumbuh menjadi anak yang penuh
iman dan taqwa.
• Persiapan diri juga penting guna memberi motivasi,
menambah wawasan dan mempersiapkan batin dan
rohani.

Dalam pembaptisan bayi/anak tentunya dibutuhkan adanya jaminan
pendidikan iman anak setelah pembaptisan, jika jaminan ini tidak ada anak tidak
dapat dibaptis. Mengapa perlu adanya jaminan pendidikan iman, karena
diharapkan pembaptisan tidak berhenti pada sebuah ritus yang sudah turuntemurun. Bayi/anak yang dibaptis tentunya belum mengerti tentang makna
pembaptisan yang ia terima, oleh karena itu tanggungjawab orang-tua adalah
membantu

bayi/anak

tersebut

agar

lama-kelamaan

memahami

makna

pembaptisan. Dari data penelitian diketahui 93.7 % orang-tua setuju kalau bayi
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tidak dapat dibaptis jika tidak ada jaminan pendidikan iman dari orang-tua atau
pun wali baptis.
Mengapa jaminan pendidikan iman ini penting karena dikawatirkan jika tidak
ada jaminan pendidikan iman sesudah tumbuh dewasa iman anak tidak akan
berkembang bahkan bisa salah jalan. Berdasarkan data alasan jawaban yang
diperoleh diketahui sebanyak 87.5 % orang-tua memahi dan menyadari jaminan
pendidikan iman adalah tanggungjawab pertama dan utama orang-tua demi
perkembangan iman anak setelah pembaptisan dan sebanyak 6.2 % orang-tua
memberikan alasan jawaban bahwa pendidikan iman anak bukanlah tanggung
jawab utama orang-tua karena anak juga mendapat pendidikan iman dari sekolah,
baca buku ataupun dari sekolah minggu adalah. Walaupun ditemukan data yang
menunjukan kurangnya tingkat pemahaman orang-tua mengenai pentingnya
jaminan iman dalam pembaptisan, namun menurut hemat penulis data ini
menunjukan bahwa orang-tua menyadari peranannya dalam upaya mendidik iman
anak. Lebih jelasnaya lihat tabel 6 halaman 46:
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Tabel. 6
jaminan pendidikan iman dari orang-tua atau wali baptis
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

Bayi/anak tidak boleh dibaptis jika tidak ada jaminan
pendidikan iman dari orang-tua atau wali baptis?
a. Setuju

30

93.7

Alasan jawaban
• Orang-tua dan wali baptis mempunyai kewajiban
(tanggung jawab) dalam membimbing dan mengarahkan
iman anak sebab merekalah pendidik pertama dan utama
dan dikawatirkan jika anak sudah menjadi besar iman
tidak akan berkembang dan tidak ada yang akan
membimbingnya ke arah yang positif.
• Lihat situasi dan kondisi tempat.
• Setuju

28
1
1

87.5
3.1
3.1

b. Tidak Setuju

2

6.2

Alasan jawaban
• Karena jika orang-tua dan wali baptis tidak bisa mendidik
iman anak, mereka (anak) bisa mendapatkan pendidikan
iman dari sekolah minggu, sekolah, baca buku dan
pendampingan.

2

6.2

c. Manfaat persiapan pembaptisan bayi/anak bagi orang-tua
Bagi orang-tua yang hendak membaptiskan bayi/anak tentunya harus
mengikuti pembekalan yang biasanya dilakukan oleh Paroki setempat.
Pendampingan ini biasanya bertujuan untuk mempersiapkan orang-tua agar lebih
siap dalam membaptiskan anaknya. Hal-hal yang belum diketahui orang-tua
seputar pembaptisan akan disampaikan dalam pendampingan ini. Namun yang
perlu diketahui, apakah pendampingan yang selama ini dilaksanakan terutama di
Paroki Mlati benar-benar bermanfaat bagi orang-tua yang akan membaptiskan
bayi/anaknya? Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai manfaat persiapan
pembaptisan di dapat data sebagai berikut: dari beberapa orang-tua yang telah
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membaptiskan

anaknya

100

%

merasakan

bahwa

dengan

mengikuti

pendampingan persiapan baptisan bayi/anak merasa ada manfaatnya terutama
merasa termotifasi dalam mendidik iman anak.
Dari

beberapa

alasan

jawaban

yang

diberikan

menunjukan

bahwa

pendampingan persiapan baptisan yang selama ini dilaksanakan sungguh
dirasakan bermanfaat bagi orang-tua. Hasil data penelitian menunjukan sebanyak
50 % orang-tua memberikan alasan jawaban bahwa dengan mengikuti persiapan
pendampingan baptisan bayi/anak dapat mendorong dalam mendidik iman anak,
sebanyak 21.8 % orang-tua memberikan alasan semakin disadarkan bahwa
pendidikan iman anak adalah tanggungjawab mereka sesuai dengan kesanggupan
mereka yang telah berjanji untuk mendidik anak-anak dalam iman katolik dan
sebanyak 12.5 % orang-tua merasakan bahwa mereka semakin tahu tentang arti
pembaptisan. Dari data ini memberi gambaran bahwa pendampinagn persiapan
baptisan bayi/anak memberikan dampak yang positif bagi orang-tua yang akan
membaptiskan bayi/anaknya. Pendampingan ini mempengaruhi motifasi orang-tua
untuk lebih giat dalam melaksanakan pendidikan iman anak, dengan sendirinya
akan mempengaruhi juga perkembangan iman anak. Lebih jelasnya lihat tabel 7
halaman 48:
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Tabel. 7
Manfaat pendampingan persiapan baptis bayi/anak
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan
Dengan mengikuti persiapan baptisan bayi/anak saya
merasa termotifasi dalam mendidik iman anak?
a. Setuju

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

32

100

Alasan jawaban
• Diingatkan kembali dengan janji nikah serta mendapat
bekal yang lebih mendalam dalam mendidik iman anak.

7

21.8

• Dengan mengikuti pendampingan persiapan pembaptisan
bayi dapat mendorong dalam mendidik iman anak.

16
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• Lebih semangat untuk pergi ke Gereja.
• Saya ikut bahagia karena anak saya menjadi anggota
Gereja.

1

3.1

1

3.1

• Semakin tahu arti pembaptisan.

4

12.5

• Agar mampu membangun keluarga sendiri dalam kondisi
moral, sosial dan ekonomi.

1

3.1

• Minimal persiapan hati.

1

3.1

• Setuju

1

3.1

b. Tidak Setuju

0

0

Dari tabel 7 di atas diketahui bahwa pendampingan persiapan baptisan
bayi/anak dirasakan orang-tua sungguh memberikan motifasi dalam mendidik
iman anak. Namaun apakah juga orang-tua merasakan bahwa materi yang selama
ini diberikan sesuai dengan yang mereka harapkan? Dari penelitian yang
dilakuakan diperoleh petunjuk bahwa sebanyak 96.8 % orang-tua menyatakan
setuju kalau materi pendampingan selama ini sesuai dengan harapan mereka. Dari
alasan yang diberikan diketahui sebanyak 43.7 % orang-tua merasa materi yang
diberikan menambah wawasan bagi mereka dan sebanyak 21.8 % orang-tua
merasakan terbantu dalam mendidik iman anak. Data ini menunjukan bahwa
kepedulian orang-tua terhadap pendidikan iman anak setelah pembaptisan
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sangatlah besar, artinya dalam mengikuti pendampingan orang-tua mempunyai
harapan bahwa pendampingan yang mereka ikuti dapat bermakna demi membantu
dalam mendampingi anak dalam perkembangan imannya. Namun dari data ini
juga di peroleh gambaran bahwa masih ada 21.8 % orang-tua yang merasakan
bahwa materi yang diberikan biasa-biasa saja. Lebih jelasnya lihat tabel 8
dibawah ini:
Tabel. 8
Materi pendampingan
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan
Setiap pertemuan pendampingan materi yang diberikan
cocok dengan yang diharapkan?
a. Setuju

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

31

96.8

Alasan jawaban
• Ya setuju aja/biasa-biasa saja.
• Banyak hal yang kita dapat yang sebelumnya belum
diketahui yang berhubungan dengan baptisan bayi.
• Karena penyampaian materinya cukup bisa saya pahami
dan dapat membantu dalam mendidik iman anak
• Sesuai dengan Kitab Suci

7

21,8

14

43.7

7
3

21.8
9.3

b. Tidak Setuju

1

3.1

Alasan jawaban
• Ada perbedaan dalam setiap penyajiannya.

1

3.1

Pendampingan yang baik adalah adanya dialog antara katekis (pemandu)
dengan peserta ataupun peserta dengan peserta. Dengan adanya dialog ini dapat
membangaun relasi yang baik serta dapat saling bertukar pengalaman iman. Data
hasil penelitia yang dilakukan menunjukan bahwa 100 % pendampingan persiapan
baptisan bayi/anak di Paroki Mlati ada dialog/interaksi antara pendamping dengan
peserta ataupun peserta dengan peserta. Dengan adanya dialog ini dapat membatu
kelancaran pendapingan dan peserta pun dalam mengikuti pendampingan tidak
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merasakan kejenuhan atau bosan. Sebanyak 53.1 % orang-tua di Paroki Mlati
merasa senang dengan adanya dialog karena dengan adanya dialog tersebut
mereka bisa bertukar pengalaman, bisa bertanya kepada katekis bila kurang
memahami materi yang diberikan dan mereka merasa pendampingan tidak
membosankan. Dari data ini menunjukan bahwa dialog sangat dibutuhkan dalam
pendampingan persiapan baptisan bayi/anak. Lebih jelasnya lihat tabel 9 dibawah
ini:
Tabel. 9
Situasi pendampingan
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan
Setiap pertemuan pendampingan ada dialog/interaksi
antara pendamping dengan orang-tua?
a. Setuju

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

32

100

2

6.2

2

6.2

17

53.1

• Agar orang-tua paham akan pendidikan Agama Katolik.
• Ada kekompakan untuk bersama-sama memahami betapa
pentingnya sakramen baptis itu.

1

3.1

1

3.1

• Penting peranannya

1

3.1

• Bentuk perhatian bersama yang terwujud dengan baik.

1

3.1

• Setuju

5

15.6

b. Tidak Setuju

0

0

Alasan jawaban
• Supaya katekis dapat mengetahui kondisi orang-tua.
• Kita membutuhkan pendamping yang mengerti dan paham
tentang agama.
• Karena agar bisa bertukar pengalaman dan apabila ada
yang kurang paham bisa bertanya, agar bisa seimbang
bila pendamping saja yang berbicara akan membosankan.

Pendampingan persiapan baptisan bayi/anak adalah pendampingan yang
diperuntukan bagi orang-tua calon baptis bayi/anak dan juga wali baptis, jadi
kehadiran orang-tua sangatlah penting. Sebagai orang-tua yang merasa
mempunyai rasa tanggungjawab tentunya akan selalu hadir dalam setiap
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pertemuan, bukan semata-mata supaya anak bisa dibaptis tetapi sebagai bentuk
tanggungjawab mereka terhadap pendidikan iman anak. Di Paroki Mlati sebanyak
93.7 % orang-tua menghadiri pertemuan pendampingan persiapan baptisan
bayi/anak. Dari data ini juga diketahui bahwa tidak semua orang-tua selalau
menghadiri pertemun pendampingan.
Pendampingan persiapan baptisan bayi/anak di Paroki Mlati disadari oleh
sebagian orang-tua sebagai tempat belajar memahami tentang makna pembaptisan
bayi dan sebagai tempat belajar bagaimana mendidik iman anak dengan baik. Hal
ini bisa dilihat dari data berikut ini: Dari data diketahui sebanyak 28.1 % orangtua merasakan bahwa dengan mengikuti pendampingan mereka dapat belajar atau
memahami bagaimana mendidik iman anak yang baik, sebanyak 21.8 % orang-tua
memberikan alasan jawaban bahwa dengan mengikuti pendampingan tidak
ketigalan belajaran dan sebanyak 12.5 % orang-tua memberikan alasan jawaban
bahwa mengikuti pendampingan agar anak bisa dibaptis. Memang alasan ini tidak
bisa disalahkan, namun sangat disayangkan jika motifasi orang-tua dalam
mengikuti pendampingan adalah demi anak bisa dibaptis. Kodisi pemahaman
yang demikian akan mempengaruhi proses pendidikan iman anak setelah
pembaptisan. Dari data ini juga diketahui bahwa perlu adanya usaha untuk lebih
menyadarkan orang-tua akan pentingnya mengikuti pendampingan persipan
baptisan bayi/anak. Lebih jelasnya lihat tabel 10 halaman 52:
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Tabel. 10
Kehadiran orang-tua dalam pendampingan
Jumlah Sampel (S) = 32

Pertanyaan
Sebagai orang tua saya selalu hadir dalam setiap
pertemuan pendampingan calon baptis bayi/anak?
a. Setuju

Responden
yang
Persentase
menjawab
(%)

30

93.7

7

21.8

9

28.1

Alasan jawaban
• Karena dengan mengikuti pendampingan tidak ketinggalan
pelajaran.
• Sebab dalam pendampingan saya juga belajar memahami
tentang pendidikan iman anak, misalnya apa itu arti nama
baptis.
• Karena hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang
wajib dilaksanakan.
• Menjadi salah satau syarat untuk membaptiskan bayi
karena kalau tidak hadir saya takut kalau anak saya tidak
bisa dibaptis.

1

3.1

4

12.5

• Penting untuk mendampingi anak selanjutnya.

1

3.1

• Supaya lebih mendalami arti pembaptisan.

2

6.2

• Baptis bukan hal yang bisa disepelekan.

3

9.3

• Setuju

3

9.3

b. Tidak Setuju

2

6.2

Alasan jawaban
• Saya kadang tidak hadir dalam pertemuan, karena sibuk
kerja.

2

6.2

3. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulankesimpulan sebagai berikut:
a. Pemahaman mengenai pembaptisan harus benar-benar dipahami oleh orangtua, agar mereka mempunyai modal atau kemampuan yang baik dalam
mendidik iman anak. Pemahaman orang-tua mengenai makna pembaptisan
bayi/anak menunjukan data yang positif :
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Setelah dilakukan penelitian tentang pemahaman orang-tua akan tujuan
pembaptisan diperoleh data 96.8 % orang-tua tahu tujuan pembaptisan,
dengan tingkat pemahaman 53.1 % orang-tua memahami bahwa baptis
membawa keselamatan, pengampunan dosa, kelahiran kembali dan
diangkat menjadi anak-anak Allah.



Begitu pula dengan pemahaman orang-tua tentang baptis sebagai pintu
gerbang untuk menjadi murid Yesus dan untuk menerima sakramensakramen lain. Hasil data menunjukkan bahwa 96.8 % orang-tua setuju
dengan hal itu, dengan tingkat pemahaman 50 % orang-tua memahami
bahwa dengan baptis orang menyatakan iman kepada Allah yang kemudia
akan menjadi murid Yesus dan meneladan diri-Nya.



Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa pemahaman orang-tua
akan makna pemberian nama baptis sangat kurang. Data menunjukan 81.2
% orang-tua setuju jika nama baptis itu menunjukan identitas orang
katolik, dengan tingkat pemahaman 25 % berpendapat bahwa nama baptis
dipahami sebagai pelindung sehingga mengingatkan pada karya Allah, 25
% berpendapat agar dikenal sebagai orang Katolik dan 25 % berpendapat
bahwa memberi nama baptis sebagai tradisi Gereja. Memang tidak salah
jika orang mengangap bahwa nama baptis itu menunjukkan identitas orang
Katolik.

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman orang-tua
mengenai makna pembaptisan cukup baik, namun pemahaman orang-tua tentang
makna pemberian nama baptis sangat kurang. Artinya para orang-tua yang akan
membaptiskan bayi/anaknya sangat membutuhkan pemahaman tentang arti dan
makna pemberian nama baptis.
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b. Peran orang-tua dalam pendampingan sangat di butuhkan, dari data penelitian
menunjukkan bahwa:


Selain mengikuti pendampingan orang-tua juga mempersiapkan diri secara
peribadi dengan membaca-baca buku tentang iman Katolik. Data
menunjukkan 93.7 % orang-tua melakukan hal demikian, dengan tingkat
pemahaman 34.3 % supaya dapat membantu dalam mendidik iman anak
dan 21.8 % sebagai persiapan batin dan rohani.



Begitu pula dalam pendampingan orang-tua juga berperan aktif, misalnya
dengan saling berdialog guna bertukar pengalaman. Data menunjuka 100
% orang-orang tua berpendapat bahwa dalam pendampingan ada dialog
antara pendamping dengan orang-tua, dengan tingkat pemahaman 53.1 %
mengatakan bahwa dengan dialog bisa saling betukar pengalaman, bisa
bertanya dan pendampingan tidak membosankan.



Peran lain yang ditujukan oleh orang-tua adalah dengan hadir dalam
pertemuan pendampingan. Data menunjukkan 93.7 % orang-tua selalu
hadir dalam pertemuan, dengan tingkat pemahaman 28.1 % orang-tua
mengatakan bahwa dengan ikut pendampingan mereka (orang-tua) belajar
memahami tentang pendidikan iman anak, 21.8 % orang-tua berpendapat
supaya tidak ketinggalan pelajaran dan 12.5 % orang-tua berpendapat
bahwa mengikuti pendampingan bertujuan agar anak bisa dibaptis.

Dari data ini menunjukkan bahwa peran orang-tua dalam mempersiapkan
baptisan bayi/anaknya begitu besar, namun sangat disayangkan jika tingkat
pemahaman akan peran mereka (orang-tua) dalam persiapan baptisan kurang
begitu dipahami. Artinya orang-tua menyadari peran mereka dalam persiapan
baptisan bayi/anak, tetapi kesadaran itu tidak diimbangi dengan pemahaman.
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Masih ada orang-tua yang berpendapat bahwa mengikuti pendampingan bertujuan
agar anak bisa dibaptis. Menurut hemat penulis pendampingan persiapan baptisan
bayi/anak perlu diolah sedemikian rupa dan dialog antar peserta perlu
ditingkatkan.

c. Apakah pendampingan yang ada diparoki St. Aloysius Gonzaga Mlati benarbenar efektif dan bermanfaat bagi orang-tua:


Dari hasil data penelitian menunjukkan bahwa 100 % orang-tua setelah
mengikuti pendampingan merasa termotifasi dalam mendidik iman anak.
Dengan tingkat pemahman 50 % orang-tua merasakan bahwa dengan
mengikuti pendampingan merasa terdorong dalam mendidik iman anak.



Materi yang diberikan pun dirasakan oleh orang-tua cocok dengan yang
diharapkan. Data menunjukkan 96.8 % orang-tua setuju dengan hal ini,
dengan tingkat pemahaman 43.7 % orang-tua merasa mendapat wawasan
baru yang sebelumnya belum diketahui sehubungan dengan baptisan
bayi/anak.

Dari data penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang selama ini
dilakukan di paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati dirasakan oleh orang-tua sungguh
efektif dan bermanfaat. Namun menurut hemat penulis yang juga berdasarkan data
penelitian, materi yang diberikan dalam pendampingan sungguh perlu
diperhatikan dan diolah sedemikian rupa sehingga materi yang diberikan sungguh
dapat membatu dan menjawab kebutuhan peserta. Karena dari data diketemukan
21.8 % orang-tua yang berpendapat bahwa materi yang diberikan dirasakan biasabiasa saja.
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d. Dalam pembaptisan bayi/anak orang-tua mempunyai tanggung jawab yang
sangat besar akan pendidikan iman anak:


Membaptiskan anak bukan hanya sekedar untuk memenuhi janji nikah.
Data penelitian menunjukkan 84.3 % orang-tua setuju jika baptis
bayi/anak untuk memenuhi janji nikah, dengan tingkat pemahaman 40.6 %
orang-tua berpendapat bahwa membaptiskan bayi/anak sudah menjadi
keharusan seperti yang diucapkan dalam janji nikah. Pendapat orang-tua
ini tidak salah karena melalui baptislah janji itu akan dipenuhi Dalam
pernikahan sebenarnya orang-tua tidak berjanji untuk membaptiskan
anaknya tetapi untuk mendidik anak sesuai dengan iman Kristiani.



Dalam pembaptisan bayi/anak jaminan iman menjadi syarat utama agar
anak bisa dibaptis. Data penelitian menunjukkan 93.7 % orang-tua setuju
bahwa anak tidak dapat dibaptis jika tidak ada jaminan pendidikan iman,
dengan tingkat pemahaman 87.5 % orang-tua berpendapat bahwa jika
tidak ada jaminan iman dikawatirkan iman anak tidak dapat berkembang
dan pendidika iman anak adalah tanggungjawab pertama dan utama orangtua. Disamping itu data penelitian juga menunjukkan bahwa 6.2 % orangtua tidak setuju jika anak tidak dapat dibaptis jika tidak ada jaminan iman
dari orang-tua, dengan tingkat pemahaman 6.2 % orang-tua berpendapat
bahwa jika orang-tua tidak bisa mendidik iman anak, anak dapat belajar
dari sekolah ataupun membaca buku.

Menurut hemat penulis pemahaman orang-tua akan peran mereka

dalam

pendidikan iman anak perlu ditingkatkan. Seperti pemahaman akan makna janji
nikah serta hubungannya dengan baptisan dan pemahaman akan pentingnya
jaminan iman dalam pembaptisan bayi/anak. Perkembangan iman anak tidak bisa
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dilepaskan dari peran serta orang-tua dan peran orang-tua tidak bisa tergantikan
oleh siapapun.
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dikemukakan beberapa saran sebagai
berikut:


Diperlukan pendampingan yang dialegtis, artinya ada dialog antar peserta.



Materi pendampingan hendaknya sungguh menjawab kebutuhan perserta
dan tidak membosankan. Maka dibutuhkan kreativitas dari pendamping
dalam mengolah materi.
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BAB IV
KATEKESE MODEL PENGALAMAN HIDUP SEBAGAI SALAH SATU
CARA UNTUK MEMBANTU KATEKIS DALAM MENDAMPINGI
ORANG-TUA YANG AKAN MEMBAPTISKAN BAYI/ANAK

A. ARTI KATEKESE PADA UMUMNYA
1. Pengertian dan Tujuan Katekese Secara Umum
Dalam buku yang berjudul Memahami Katekese, Papo (1987: 11) menjelaskan
istilah kaekese:
Katekese berasal dari bahasa Yunani yaitu Katechein. Katechein berasal dari
dua kata, yaitu: Kat yang berarti Pergi atau Meluas dan Echo yang berarti
Menggemakan atau Menyerukan Keluar, jadi Katechein bisa diartikan
Pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan. Kata ini mengandung
dua pengertian. Pertama ,katechein berarti pewartaan yang sedang
disampaikan atau diwartakan. Kedua, katechein berarti ajaran dari para
pemimpin.
Pertama-tama kata Katechein digunakan oleh masyarakat umum, tetapi kemudian
istilah ini menjadi istilah khusus dalam pewartaan Gereja. Katekese selanjutnya
terus berkembang dan semakin dikenal oleh kalangan Gereja di seluruh dunia.
Dengan semakin dikenalnya katekese ini semakin membantu Gereja dalam
menjalankan misi mewartakan kabar gembira Kerajaan Allah. Katekese
dimaksudkan untuk menghidupkan iman, meningkatkan kesadaran iman dengan
terang pengajaran (Hardawiryana, 1978:8).
Katekese dipandang sebagai tugas perutusan Gereja yang sangat penting.
Catechesi Tradendae artikel 18 menguraikan bahwa katekese adalah: “Katekese
adalah pembinaan anak-anak, kaum muda dan orang-orang dewasa dalam iman,
yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen, yang pada umumnya
diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud menghantar para
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pendengar memasuki kepenuhan Kristen” (CT, art. 18). Dengan kata lain katekese
adalah usaha untuk menolong umat agar semakin memahami, menghayati dan
mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Katekese adalah pendidikan
iman mengenai Yesus Kristus sebagai warta pertama dan guru sejati umat
beriman, oleh karena itu katekese harus berpusat pada Yesus. Katekese
merupakan komunikasi iman akan karya keselamatan Allah melalui Yesus
Kristus. Dengan komunikasi iman ini diharapkan umat terbantu untuk memahami
dan menyadari bahwa dalam hidup ini Allah berkarya dalam setiap hidup
manusia.
Tujuan katekese adalah
menangkap

kebenaran

membantu orang agar setapak demi setapak

tentang

Allah

atau

membawa

jemaat

untuk

mengembangkan iman dan memahami rencana Allah dalam hidupnya
(Hardawiryana, 1978:11). Sedangkan dalam buku Seri Puskat yang berjudul
Katekese Sebagai Tugas Pastoral Gereja dikatakan bahwa Tujuan katekese
adalah: “membangun, memelihara dan memperkembangkan iman, sambil
memperbaharui, memperdalam dan menyempurnakan pertobatan pertama dengan
jalan semakin bersifat pribadi berbuah dalam tindakan” (Amalopavadass, 1972:
8). Dalam hal ini Catechesi Tradendae artikel 20, menguraikan tujuan khas
katekese adalah:
Tujuan khas katekese ialah: berkat bantuan Allah mengembangkan iman yang
baru mulai tumbuh, dan dari hari ke hari memekarkan menuju kepenuhannya
serta semakin memantapkan perikehidupan Kristen umat beriman, muda
maupun tua. Kenyataan itu berarti: merangsang pada taraf pengetahuan
maupun penghayatan, pertumbuhan benih iman yang ditaburkan oleh Roh
Kudus melalui pewartaan awal, dan yang dikaruniakan secara efektif melalui
baptis.
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Dengan demikian katekese sungguh dapat menolong orang agar terpikat pada
Allah yang diwartakan oleh Yesus. Katekese juga menumbuhkan pertobatan bagi
semua orang, dengan pertobatan itu kita semakin sempurna dalam beriman.

2. Katekese dan Pendidikan Iman
Katekese merupakan suatu pengajaran untuk membawa orang masuk pada
kehidupan Kristen (CT, art.18). Bentuk pengajaran ini sudah ada sejak jaman para
rasul (Kis:18 dan 21). Namun sekarang katekese bukanlah sekedar pengajaran
yang dilakukan oleh seorang guru atau pengajar kepada muridnya. Di Indonesia
katekese berkembang menjadi suatu komunikasi iman di mana umat ikut terlibat
dalam proses katekese, umat bukan hanya menjadi pendengar saja. Bentuk
katekese yang melibatkan umat ini merupakan hasil PKKI I tahun 1977 yang
merumuskan arah katekese di Indonesia yang melibatkan umat, artinya bahwa
katekese itu oleh umat, dari umat dan untuk umat (Setyakarjana, 1997:66), dan
sekarang dikenal dengan Katekese Umat (KU). Dalam katekese umat ada tukar
pengalaman iman atau komunikasi iman, maka sesuai dengan tujuan katekese,
sharing pengalaman iman ini diharapkan umat semakin diteguhkan dalam iman
akan Yesus Kristus. Sharing pengalaman iman ini isinya adalah kenyataan hidup
konkret yang dialami oleh setiap orang.
Dalam Katekese Umat komunikasi iman tidak hanya terjadi antara peserta
dengan pendamping, tetapi justru komunikasi iman itu terjadi antar peserta itu
sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil sidang PPKI II tahun 1980 di mana katekese
diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman iman antar anggota
jemaat (Setyakarjana, 1997:67). Tujuan komunikasi iman itu adalah supaya para
peserta katekese semakin bertumbuh dalam kedewasaan penuh dalam iman.
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Namun perlu diingat dalam proses katekese ini diperlukan seorang fasilitataor
(Katekis) yang mampu membantu umat dalam berkatekese.
Katekese bukan hanya mengupayakan orang untuk dapat beriman, namun
secara konkret merupakan proses bertumbuh dan berkembangnya iman. Proses
pertumbuhan dan perkembangan iman dalam katekese diupayakan dengan tukar
pengalaman iman atau komunikasi iman, adapun tujuan komunikasi iman itu
adalah supaya dalam kehidupan sehari-hari, umat semakin meresapi pengalamanpengalaman hidupnya sehingga semakin menyadari kehadiran Allah dalam
kenyataan hidup sehari-hari. Tentu saja semua pengalaman hidup sehari-hari itu
dikomunikasikan dalam terang Injil, dengan demikian umat semakin beriman dan
semakin mengukuhkan hidup Kristianinya, dan dengan demikian benar-benar
bersatu dengan Kristus, semakin berani mewujudkan tugas Gereja sanggup
memberikan kesaksian tentang Kristus dalam hidup di tengah-tengah masyarakat
(Setayakarjana, 1997:67).
Katekese mengajak orang untuk mengenal sabda Tuhan dan karya-Nya dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mewartakan Injil guna menumbuhkan iman
dan untuk semakin memantapkan hidup Kristen. Oleh karena itu Hardawiryana
(1978: 9) mengatakan bahwa maksud katekese adalah “supaya pribadi Tuhan
Yesus dan amanat keselamatan-Nya makin diselami, katekese adalah proses
makin masaknya iman.”
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B. KATEKESE PERSIAPAN BAPTISAN BAYI/ANAK
1. Makna dan Tujuan Katekese Persiapan Pembaptisan Bayi/Anak
Orang yang sudah dibaptis maupun yang akan dibaptis perlu mendapatkan
pelajaran dan bimbingan mengenai iman Gereja (Martasudjita, 2003: 223), seperti
jemaat Gereja perdana yang bertekun dalam pengajaran para rasul (Kis 2: 42),
maka persiapan dan pendampingan orang-tua yang akan membaptiskan bayi/anak
sangatlah penting. Pendampingan persiapan pembaptisan ini berupaya untuk
memotivasi orang-tua dalam melaksanakan pendidikan iman anak. Mengapa
katekese pendampingan ini untuk memotifasi orang-tua karena keluarga adalah
sekolah yang pertama dan utama bagi anak dan orang-tualah sebagai
gurunya.Sangat disayangkan sekolah ini seringkali tidak berhasil karena gurunya
tidak ada persiapan yang baik akan tugas mendidik (Maurice Emiyan 2001:158).
Pendampingan ini bertujuan bukan untuk mengajari orang tua tentang cara
mendidik iaman anak, tetapi pendampingan ini leih mengautamakan pengolahan
pengalamana dan pengetahuan. Mangunhardjana (1986: 27-28) mengatakan:
“pendampingan membantu peserta dalam mengembangkan dan mengolah lebih
lanjut pengetahuan yang telah diterima.”
Dalam persiapan baptisan bayi/anak Gereja memberikan dukungan melalui
tim pewartaan dengan ikut ambil bagian dalam mempersiapkan baptisan
bayi/anak. Bantuan itu dengan cara mendampingi dan membimbing orang-tua
agar sungguh sadar apa yang menjadi tanggungjawab mereka sebagai orang tua.
Kitab Hukum Kanonik (2006: Kan. 851#1) menjelaskan: “Orang-tua dari kanakkanak yang akan dibaptis, demikian pula mereka yang akan tugas sebagai wali
baptis, hendaknya diberitahu dengan baik tentang arti sakramen ini serta tentang
kewajiban-kewajiban yang melekat padanya.”
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Anak-anak yang sewaktu masih bayi dibaptis dan tentunya tidak mengerti apa
maksud dari pembaptisan itu maka anak-anak perlu mendapat pendampingan
secara terus menerus dari kedua orang-tuanya sehingga nantinya semakin sadar
dan mengerti arti pembaptisan, bahwa pembaptisan adalah pintu utama untuk
mengikuti Yesus dan dengan pembaptisan mejadi jalan menuju keselamatan.
Sebagai orang-tua mereka diharapkan dapat menjadi saksi Kristus di tengahtengah keluarga, serta mendorong agar orang-tua berpartipasi aktif dalam
pembinaan iman keluarga, karena merekalah yang bertanggungjawab dalam
katekese anak-anak (Hardawiryana, 1978:48), sehingga secara nyata anak-anak
kelak dapat menyakini sendiri imannya akan Yesus.
Pendampingan ini bertujuan agar orang-tua dalam terang Injil mampu
meresapi pengalaman hidup sehari-hari, semakin menyadari kehadiran Tuhan
dalam hidup sehari-hari dan semakin mematangkan iman akan Yesus. Selain itu
diharapkan orang-tua semakin mematangkan pengharapannya akan janji Allah
yang akan menyelamatkan umat-Nya dan semakin matang akan cinta kasih yang
mampu berbagi, berkurban demi perkembangan iman anak akan Yesus Kristus.
Katekese persiapan baptisan bayi adalah katekese yang diperuntukkan bagi
orang tua yang hendak membaptiskan bayi/anak. Namun selain orang-tua, wali
baptis hendaknya juga diikut sertakan dalam proses persiapan ini. Dalam proses
katekese ini orang-tua dan wali baptis di ajak untuk saling bertukar pengalaman
iman. Sehingga melalui sharing pengalaman iman, mereka semakin diteguhkan
imannya dan semakin menjadi orang-tua yang sadar dan tanggap akan pendidikan
iman anak-anak. Semoga dengan katekese ini dalam terang Injil orang-tua dan
wali baptis semakin menyadari karya keselamatan Allah, mampu mengamalkan
cinta kasih Allah dalam keluarga kususnya kepada anak-anak. Dengan demikian
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dalam keluarga Kristus sungguh hadir dan bersatu dengan mereka. Karena orangtualah yang memberikan hidup kepada anak (KHK Kan. 226 # 2) maka
pembinaan iman anak-anak menjadi tanggung jawab orang-tua.

2. Pengalaman Hidup Sebagai Salah Satu Model Katekese
a. Alasan pemilihan model pengalaman hidup dan tujuannya
Dewasa ini banyak sekali katekese yang berkembang di Indonesia, namun
dalam usulan program katekese persiapan baptisan bayi/anak ini penulis
menawarkan sebuah model katekese, yakni pengalaman hidup. Adapun alasan
mengapa penulis menawarkan model pengalama hidup: pengalaman hidup
merupakan suatu pengalaman yang begitu penting untuk dimaknai, karena dalam
pengalaman hidup banyak hal-hal bermakna yang dapat diambil demi
perkembangan hidup, tentunya pengalaman hidup ini ditanggapi dengan terang
Injil dan tradisi Gereja.
Dalam pelaksanaan dan pengembangan langkah model pengalaman hidup juga
cukup sederhana dan cukup mudah untuk dilaksanakan. Model katekese
pengalaman hidup adalah suatau model yang mengajak peserta khususnya orangtua untuk merefleksikan pengalaman hidupnya sehari-hari dengan terang Kitab
Suci, karena jika direfleksikan dengan terang iman pengalaman hidup adalah
suatu pengalaman yang berharga dan mengandung banyak makna. Tujuannya
adalah supaya orang-tua yang akan membaptiskan bayi/anaknya semakin mantap
dalam iman akan Yesus Kristus dan dengan demikian akan selalu mendampingi
anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang beriman akan Yesus Kristus.
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b. Langkah-langkah katekese model pengalaman hidup
Adapun langkah-langkah yang ada dalam model katekese pengalaman hidup
adalah sebagai berikut (Sumarno, 2006:16):
1) Introduksi
Introduksi merupakan pembuka pertemuan. Biasanya diisi dengan lagu
dan doa pembuka, di mana lagu dan doa tersebut biasanya disesuaikan dengan
tema katekese. Setelah doa dilanjutkan dengan pengantar singkat untuk masuk
dalam tema dari pendamping, jika pertemuan ini bukan pertemuan yang
pertama maka pengantar yang diberikan mengingatkan kembali tema katekese
sebelumnya supaya ada kesinambungan antar tema.
2) Penyajian pengalaman hidup
Pada langkah ini disajikan suatu peristiwa konkrit yang sesuai dengan
tema dan situasi peserta. Dalam penyajiannya biasanya menggunakan media
atau sarana seperti cerita, gambar atau lagu dsb, yang tentunya relevan.
3) Pendalaman pengalaman hidup
Pada langkah ini peserta diajak untuk mengaktualisasikan peristiwa yang
disajikan dalam situasi hidup mereka yang nyata. Jika peserta banyak untuk
memudahkan proses ini maka sebaiknya dibagi kedalam kelompok-kelompok
kecil disertai dengan panduan pertanyan untuk memudahkan peserta dalam
merefleksikan pengalaman hidupnya dan dalam kelompok itu peserta diberi
kesempatan utuk mensharingkan pengalaman hidupnya sesuai dengan tema.
4) Rangkuman pendalaman pengalaman hidup
Pada langkah ini pendamping memberikan rangkuman singkat tentang
penyajian pengalaman hidup dan memberikan gambaran umum mengenai
sikap-sikap yang dapat diambil sehubungan dengan tema.
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5) Pembacaan Kitab Suci atau tradisi
Pada langkah ini peserta diajak untuk membaca atau mendengarkan
bacaan Kitab Suci, kemudian peserta diajak untuk merefleksikan pesan bacaan
dengan bantuan pertanyaan. Kutipan Kitab Suci atau tradisi diambil sesuai
dengan tema.
6) Pendalaman teks Kitab Suci atau tradisi
Pada langkah ini peserta diajak untuk menemukan pesan bacaan yang
mereka temukan menurut tafsiran mereka sendiri dengan bantuan pertanyaan
yang diberikan.
7) Rangkuman pendalaman Kitab Suci atau tradisi
Pada langkah ini pendamping (katekis) menyampaikan pesan inti Kitab
Suci. Pesan inti yang disampaikan menghubungkan apa yang telah
disampaikan oleh peserta dengan pesan yang telah disiapkan pendamping
berdasarkan sumber-sumber yang sudah diolah sesuai dengan tema.
8) Penerapan dalam hidup konkrit
Dalam langkah ini peserta diajak untuk mengambil beberapa kesimpulan
sekitar tema dan selanjutnya peserta diajak untuk hening sejenak guna
merenungkan apa yang sudah dialami dalam pertemuan serta untuk
merenungkan niat atau langkah-langkah konkrit apa yang hendak dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari.
9) Penutup
Pada bagian ini peserta diajak untuk mengungkapkan doa-doa pribadi
secara spontan dan diakhiri dengan doa penutup yang merangkum hasil
katekese. Dapat juga ditutup dengan doa bersama dan nyanyian yang sesuai
dengan tema.
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C. USULAN PROGRAM
1. Latar Belakang Penyusunan Program
Berdasarkan uraian materi pada Bab II dan hasil penelitian pada Bab III,
penulis mencoba menyusun sebuah program yang nantinya sungguh dapat
membantu mendampingi orang-tua yang akan membaptiskan bayi/anaknya agar
dapat lebih memaknai pembaptisan bayi/anaknya dan lebih memahami akan
pentingnya pendidikkan iman anak sejak dini.
Penulis juga mendasari penyusunan program ini dengan pengalaman yang
dialami dalam mengikuti ataupun melihat katekese pendampingan persiapan
baptisan bayi/anak. Penulis melihat katekese persiapan baptisan bayi/anak yang
sering dilakasanakan terutama di Paroki Mlati kurang mendalam. Katekese
pendampingan yang diberikan kurang melibatkan peserta, penulis juga melihat
proses katekese hanya menyampaikan informasi kepada peserta sedangkan
pengalaman hidup peserta kurang digali.
Berdasarkan alasan di atas maka penulis mencoba menawarkan sebuah
program yang nantinya diharapkan bisa digunakan dalam katekese pendampingan
persiapan baptis bayi/anak di Paroki Mlati. Program katekese ini sebagai gerbang
untuk menjalankan program katekese selanjutnya yaitu katekese setelah
pembaptisan (masa mestagogi). Jadi program katekese yang penulis tawarkan
dibatasi pada persiapan pembaptisan yang lebih mengarah pada pemahaman
orang-tua akan pembaptisan dan konsekuensinya. Penulis tidak menyinggung
mengenai peran orang-tua dalam pendidikkan iman anak secara detail/mendalam.
Usulan program ini didibuat erdasarkan hasil penelitian pada Bab III yang
nantinya dapat menjawab permasalahan penulisan karya ilmiah ini. Demikianlah
alasan mengapa penulis membuat program ini sedemikian rupa.
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2. Tujuan Usulan Program
Tujuan usulan program ini adalah untuk membantu orang-tua dan juga wali
baptis dalam memaknai pembaptisan bayi/anak dan serta konsekuensinya
sehingga orang-tua nantinya dapat melaksanakan pendidikkan iman anak sejak
dini. Dalam proses pendampingan ini orang-tua bersama wali baptis dibantu untuk
memahami makna dan konsekuensi dari pembaptisan bayi/anak. Dengan demikian
orang-tua semakin matang dan berkembang imannya sehingga mereka akan
semakin mantap dan siap melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pendidik
iman anak yang utama dan pertama.

3. Peserta dan Waktu Pelaksanaan Katekese
Dalam katekese ini peserta tidak terbatas bagi orang-tua yang hendak
membaptiskan bayi/anaknya, namun juga bagi wali baptis atau emban baptis.
Dalam pembaptisan wali baptis mempunyai peran yang sangat besar bagi calon
baptis karena mereka juga ikut berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan
iman bayi/anak selanjutnya.
Di Paroki St. Aloisyus Gonzaga Mlati baptisan bayi/anak dilaksanakan setiap
satu bulan sekali, oleh karena itu pelaksanaan katekese yang diusulkan ini akan
dilaksanakan 7 kali pertemuan setiap hari minggu setelah perayaan ekaristi ke dua
(dapat disesuaikan dengan situasi).
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4. Usulan Program Bagi Orang-tua yang Akan Membaptiskan Bayi/Anak di
Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati
a. Tema
1) Sub Tema I
• Sub Tema

: Tanggung jawab orang-tua dalam perkembangan pribadi
anak.

• Tujuan Sub Tema : Membantu orang-tua agar menyadari tanggung jawabnya
sebagai pendidik iman anak yang pertama dan utama,
serta mampu menciptakan suasana akrap dan terbuka
dalam keluarga.
• Judul Pertemuan

: - Tugas orang-tua sebagai pendidik iman anak yang
pertama dan utama.
- Tanggung jawab orang-tua terhadap pendidikan iman
anak setelah pembaptisan.

2) Sub Tema II
• Sub Tem

: Baptisan bayi/anak.

• Tujuan Sub Tema : Membantu orang-tua untuk lebih memahami tujuan, syarat
utama pembaptisan bayi/anak dan tradisi baptisan
bayi/anak dalam sejarah Gereja.
• Judul Pertemuan

: - Tradisi baptisan bayi.
- Syarat utama yang harus dipenuhi dalam pembaptisan
bayi/anak.
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3) Sub Tema III
• Sub Tema

: Hal-hal praktis dalam pelaksanaan baptisan bayi/anak.

• Tujuan Sup Tema : Membatu orang-tua supaya dapat memaknai arti
pemberian nama baptis, wali baptis dan lambang-lambang
dalam pembaptisan sehingga dapat merayakan
pembaptisan dengan penuh suka cita.
• Judul Pertemuan

: - Makna nama baptis
- Peran wali baptis
- Persiapan upacara baptisan Anak
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b. Matrik usulan program katekese persiapan baptisan bayi/anak
Tema Umum

: Pelaksanaan baptisan bayi/anak sebagai perwujudan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan iman anak.

Tujuan Umum : Membantu orang tua untuk semakin memahami makna pembaptisan dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya terhadap
pendidikan iman anak.
Pelaksanaan
Waktu
No
(1)
1

Sub
Tema
(2)
Tanggun
g jawab
orang tua
dalam
perkemb
angan
pribadi
anak

: 7 kali pertemuan
: 09.30-10.50 WIB
Tujuan Sub
Judul
Tema
Pertemuan
(3)
(4)
a. Tugas orang
Membantu
tua sebagai
orang tua agar
pendidik
menyadari
iman yang
tanggung
pertama dan
jawabnya
utama bagi
sebagai
anak
pendidik iman
anak yang
pertama dan
utama bagi
anak serta
mampu
menciptakan
suasana akrap
dan terbuka
dalam keluarga

Tujuan
Materi
Pertemuan
(5)
(6)
Agar peserta • Penghayata
diingatkan
n iman
kembali akan
dan
tanggung
pendidika
jawabnya
n anak
mendidik
• Peran
iman anakorang tua
anak secara
sebagai
Katolik
pendidik
sesuai
anak yang
dengan janji
pertama
nikah
dan utama

Metode

Sarana

(7)
(8)
• Refleksi
• Teks
Gaudium Et
• Sharing
Spes tentang
pengalama
• Tanya jawab “Kesuburan
• Penyampaian perkawinan”
art 50.
materi
• Teks lagu
”berserah
setia”.
• Teks
pertanyaan
pendalaman.
• Teks janji
perkawinan

Waktu

Sumber Bahan

(9)
90’

(10)
• Konfrensi Waligereja
Indonesia. (2006). Kitab Hukum
Kanonik. Jakarta:Obor
• Konsili Vatikan II. (1993).
(AA:Dekrit tentang kerasulan
awam; GS: Konstitusi Pastoral
tentang Gereja dalam Dunia
Modern ;GE: Peryataan
tentang Pendidikan Kristen.
Penerjemah: R Hardawiryana,
SJ, Penerjemah). Jakarta: Obor.
(Dokumen asli diterbitkan
tahun 1966).
• Dianne Bergant, CSA. (2002).
Tafsir Alkitab Perjanjian
Baru.Yogyakarta: Kanisius.
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No
(1)

Sub
Tema
(2)

Tujuan Sub
Tema
(3)

Judul
Pertemuan
(4)
b. Tanggung
jawab
orang-tua
terhadap
pendidikan
iman anak
setelah
pembaptisan

Tujuan
Materi
Pertemuan
(5)
(6)
Agar-orang
• Tanggung
tua dapat
jawab
mengupayaka
orang-tua
n PIA sejak
terhadap
dini
pendidika
n iman
anak
setelah
pembaptis
an
• Orang-tua
sebagai
tokoh
idola anak
• Upaya
konkrit
dalam
mendidik
iman anak

Metode

Sarana

(7)
(8)
• Refleksi
• Teks
Markus
• Sharing
10:13-16
pengalaman
•
Teks
• Tanya jawab
• Penyampaian Gaudium Et
Spes tentang
materi
”Pengemban
gan
Perkawinan
dan
Keluarga
Merupakan
Tugas
semua
Orang” art
52
• Teks Puisi
”Anak dan
Situasi”
• Teks lagu
”Bagaikan
Bejana”
• Teks
pertanyaan
pendalaman

Waktu

Sumber Bahan

(9)
90’

(10)
• L. Prasetya, Pr. (2008).
Pelayanan Sakramen Baptis
Bagi Bayi. Yogyakarta:
Kanisius.
• Kitab Suci.
• Sr. Albertine Egong OSU.
(1983). Katekese Keluarga.
Pusat Pastoral Yogyakarta
• Dianne Bargant, CSA. (2002).
Tafsir
Alkitab
Perjanjian
Baru.Yogyakarta: Kanisius.
• Setyakarjana, SJ (1997). Arah
Katekese di Indonesia. Pusat
Kateketik Yogyakarta
• Konsili Vatikan II. (1993).
Gaudium et Spes (Konstitusi
Pastoral tentang Gereja dalam
Dunia
Modern,
R
Hardawiryana,
SJ,
Penerjemah). Jakarta: Obor.
(Dokumen asli diterbitkan
tahun 1966).
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No

Sub Tema

(1)
2

(2)
Baptisan
bayi/anak

Tujuan
Sub Tema

Judul
Tujuan
Materi
Metode
Pertemua Pertemuan
n
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Membantu a. Tradisi
Agar orang- • Sejarah
• Penyampaian
orang-tua
baptisan tua
baptisan
materi
untuk lebih
bayi
memahami
bayi
• Refleksi
memahami
sejarah,
• Tujuan dan • Sharing
tujuan dan
tujuan,
buah–buah
pengalaman
buah-buah
syarat utama
pembaptisan • Tanya jawab
pembaptisan
dalam
bayi/anak
pembaptisan
• Alasan
bayi/anak
orang-tua
dan tradisi
membaptisk
baptisan
an bayi/anak
bayi/anak
dalam
sejarah
Gereja.

•

•
•
•

Sarana

Waktu

Sumber Bahan

(8)
Teks cerita
tentang
sejarah
pembaptisan
anak-anak.
Teks KGK
art 1250
Teks
petanyaan
pendalaman
Teks Madah
Bakti (427
”Syukur
Kepada-Mu
Tuhan”)

(9)
90’

(10)
• Konfrensi Waligereja Indonesis.
(1996). Iman Katolik: Buku
Informasi
dan
Referensi.
Yogyakarta: Kanisius.
• Kis 2: 38-39; 16: 14-15.
• Propinsi Gereja Ende. (1995).
Katekismus Gereja Katolik. (P.
Herman
Embuiru
SVD,
Penerjemah). Ende: Arnoldus.
• Konfrensi Waligereja Indonesia.
(2006). Kitab Hukum Kanonik.
Jakarta: Obor.
• Konsili Vatikan II. (1993).
Lumen Gentium (Konstitusi
Dogmatis tentang Gereja, R.
Hardawiryana, SJ, penerjemah).
Jakarta: Obor. (Dokumen asli
diterbitkan tahun 1966).
• Harun Hadiwijono. (2003). Iman
Kristen. Jakarta: BPK Gunung
Mulia.
• Groenen.
(1992).
Teologi
Sakramen Inisiasi BaptisanKrisma. Yogyakarta:Kanisius
• L.
Prasetya,
Pr.
(2008).
Pelayanan Sakramen Baptis Bagi
Bayi. Yogyakarta: Kanisius.
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No

Sub
Tema

Tujuan
Sub Tema

(1)

(2)

(3)

Judul
Pertemuan
(4)
b. Syarat utama
yang harus
dipenuhi
dalam
pembaptisan
bayi/anak

Tujuan
Pertemuan
(5)
Agar orang
tua lebih
memahami
syarat utama
baptisan
bayi/anak

Materi

(6)
• Syarat utama
baptisan
bayi/anak
• Memberikan
jaminan iman
kepada anak
adalah bagian
dari perutusan
menjadi murid
Yesus

•
•
•
•

Metode

Sarana

Waktu

Sumber Bahan

(7)
Penyampaian
materi
Refleksi
Sharing
pengalaman
Tanya jawab

(8)
• Madah Bakti
(456
”Panggilan
Tuhan”)
• Teks
pertanyaan
pendalaman
• Teks KHK
kan 868 # 2

(9)
90’

(10)
• Konfrensi Waligereja
Indonesia. (2006). Kitab
Hukum Kanonik.
Jakarta:Obor
• Dianne Bergant, CSA.
(2002). Tafsir Alkitab
Perjanjian
Baru.Yogyakarta:
Kanisius.
• Propinsi Gereja Ende.
(1995). Katekismus Gereja
Katolik.
(P.
Herman
Embuiru
SVD,
Penerjemah).
Ende:
Arnoldus.
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No

Sub Tema

(1)
3

(2)
Hal-hal
praktis
dalam
pelaksanaan
baptisan
bayi/anak

Tujuan Sub
Tema

Judul
Pertemuan

(3)
(4)
a. Makna nama
Membatu
baptis
orang-tua
supaya dapat
memaknai
arti
pemberian
nama baptis
dan lambanglambang
dalam
pembaptisan
sehingga
dapat
merayakan
pembaptisan
dengan
penuh suka
cita

Tujuan
Pertemuan
(5)
Agar orangtua lebih
memahami
makna
pemberian
nama baptis

Materi

Metode

Sarana

(6)
(7)
(8)
• Makna
• Refleksi
• Teks Luk 1:
pemberian
57-66
• Sharing
nama baptis
pengalaman • Teks
• Tanya jawab pertanyaan
• Penyampaian pendalaman
• Teks lagu
materi
”Tetap Cinta
Yesus”

Waktu
(9)
90’

Sumber Bahan
(10)
• Konfrensi Waligereja
Indonesia. (2006). Kitab
Hukum Kanonik.
Jakarta:Obor.
• Luk 1: 57-66; Mat 16:66
• L. Prasetya, Pr. (2008).
Pelayanan Sakramen
Baptis Bagi Bayi.
Yogyakarta: Kanisius
• Dianne Bergant, CSA.
(2002). Tafsir Alkitab
Perjanjian
Baru.Yogyakarta:
Kanisius.
• Propinsi Gereja Ende.
(1995). Katekismus Gereja
Katolik. (P. Herman
Embuiru SVD,
Penerjemah). Ende:
Arnoldus.
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No

Sub
Tema

Tujuan
Sub Tema

(1)

(2)

(3)

Judul
Pertemuan

Tujuan
Pertemuan

(4)
(5)
b. Peran wali Agar orangbaptis
tua lebih
memahami
peren wali
baptis dan
wali baptis
dapat
menjalankan
tugasnya
dengan baik
c. Persiapan
upacara
baptisan
anak

Materi

Metode

Sarana

(6)
(7)
(8)
• Peranan
• Refleksi
• Teks
wali baptis • Sharing
pertanyaan
pendalaman
pengalaman
•
Teks
Yoh
• Tanya jawab
• Penyampaian 10:1-21
• Madah Bakti
materi
553 ”Santo
Yosep Sang
Penjaga”

Agar upacara • Makna
baptisan anak upacara
dapat
baptisan
dirayakan
anak-anak
dengan
• Makna
partisipasi
lambangorang-tua dan lambang
orang-tu
dalam
dapat lebih
perayaan
memaknai
baptis
perayaan
baptis
anaknya

• Refleksi
• Teks
pertanyaan
• Sharing
pendalaman
pengalaman
•
Teks
• Tanya jawab
• Penyampaian Sacrosanctu
m Concilium
materi
tentang
”Liturgi
Suci” art 5
• Madah Bakti
477 “Tuhan
Sumber
Gembiraku”
• Simulasi

Waktu

Sumber Bahan

(9)
90’

(10)
• Konferensi Waligereja Indonesia
. (2006). Kitab Hukum Kanonik.
Jakarta:Obor.
• Yoh 10:1-21
• L.
Prasetya,
Pr.
(2008).
Pelayanan Sakramen Baptis
Bagi Bayi. Yogyakarta: Kanisius
• Dianne Bergant, CSA. (2002).
Tafsir
Alkitab
Perjanjian
Baru.Yogyakarta.

90’

• Mat 25: 31- 46
• Martasudjita, Pr .(1998). Makna
Liturgi Bagi Kehidupan Seharihari. Yogyakarta Kanisius.
• Dianne Bergant, CSA. (2002).
Tafsir
Alkitab
Perjanjian
Baru.Yogyakarta. Kanisius.
• Propinsi Gereja Ende. (1995).
Katekismus Gereja Katolik. (P.
Herman
Embuiru
SVD,
Penerjemah). Ende: Arnoldus.
• Konsili Vatikan II. (1993).
Sacrosanctum
concilium
(Konstitusi tentang Liturgi Suci,
R
Hardawiryana,
SJ,
Penerjemah). Jakarta: Obor.
(Dokumen asli diterbitkan tahun
1966).
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D. CONTOH SATUAN PERSIAPAN (SP) KATEKESE PERSIAPAN
BAPTISAN BAYI/ANAK
1. Contoh persiapan IV sub tema 2
a. Identitas
1) Judul

: Syarat utama yang harus dipenuhi dalam pembaptisan
bayi/anak

2) Tujuan

: Agar orang-tua lebih memahami syarat utama pelaksanaan
baptisan bayi/anak

3) Materi

: Syarat utama baptisan bayi/anak

4) Peserta

: Bapak/Ibu

5) Tempat

: Panti Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati

6) Hari

: Minggu keempat

7) Waktu

: 09.30-11.00 WIB

8) Metode

: - Refleksi
- Sharing pengalaman
- Tanya jawab
- Penyampaian materi

9) Sarana

: - Madah Bakti (456 ”Panggilan Tuhan”)
- Teks KHK kan 868 # 2
- Teks pertanyaan pendalaman

10) Waktu

: 90 menit
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11) Sumber Bahan : - Konferensi Waligereja Indonesia. 2006. Kitab Hukum
Kanonik. Jakarta:Obor
- Dianne Bergant, CSA. (2002). Tafsir Alkitab Perjanjian

Baru.Yogyakarta: Kanisius
- Propinsi Gereja Ende. (1995). Katekismus Gereja Katolik.

(P. Herman Embuiru SVD, Penerjemah). Ende: Arnoldus.
12) Model

: Pengalaman hidup

b. Pemikiran Dasar
Pembaptisan

merupakan sejarah

penting dalam kehidupan manusia.

Pembaptisan merupakan ungkapan iman seseorang akan Yesus Kristus dan
merupakan jalan menuju keselamatan. Iman menjadi unsur pokok dalam
pembaptisan, karena setiap orang yang mau dibaptis harus mengungkapkan iman
kepercayaan akan Yesus Kristus, jika ungkapan iman itu tidak ada berarti orang
tersebut tidak bisa menerima pembaptisan. Lalu bagaimana dengan calon baptis
bayi/anak yang belum mengerti apa itu iman dan dapat mengungkapkan imannya,
padahal dalam pembaptisan ungkapan iman menjadi kunci pokoknya. Dalam hal
ini dibutuhkan peran orang-tua sebagai penjamin iman, jaminan ini akan berguna
untuk kelanjutan perkembangan iman anak. Setelah pembaptisan bayi/anak
memerlukan pertolongan supaya mereka memahami arti pembaptisan sehingga
iman yang diungkapkan oleh orang-tua dalam pembaptisan sungguh dapat
menjadi ungkapan iman anak. Di sinilah pentingnya jaminan iman sebagai syarat
utama dalam pembaptisan.
Baptisan bayi/anak merupakan ungkapan iman Gereja, khususnya iman orang
tua yang mau membaptiskan anak-anaknya. Oleh karena itu baptisan bayi juga
mengisyaratkan harus ada jaminan bahwa anak dibesarkan dan dididik dalam
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iman Katolik agar kelak anak bisa mengungkapkan imannya sendiri. Dalam Kitab
Hukum Kanonik Kan 226 # 2 dikatakan: “Orang-tua, karena telah memberikan
kehidupan kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang sangat berat dan
mempunyai hak untuk mendidik mereka; maka dari itu adalah pertama-tama tugas
orang-tua Kristiani untuk mengusahakan pendidikan Kristiani anak-anak seturut
ajaran yang diwariskan Gereja.” Jika tidak ada jaminan bahwa anak akan dididik
dan dibesarkan dalam iman Katolik, bayi/anak tidak bisa dibaptis. Maka yang bisa
kita lakukan sebagai orang-tua adalah menjamin pendidikan iman anak melalui
teladan hidup iman kita. Pembaptisan anak merupakan wujud nyata dari janji
perkawinannya.
Hal-hal pokok yang harus diperhatikan supaya anak dapat dibaptis sudah
diatur dalam hukum Gereja dan menurut Kitab Hukum Kanonik seorang anak
dapat dibaptis jika: Anak belum pernah dibaptis (KHK, Kan 864), dan orangtuanya, atau sekurang-kurangnya satu dari mereka, atau yang menggantikan orang
tuanya secara sah, menyetujuinya (KHK, Kan 868 # 1), ada harapan cukup besar
bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik. Bila harapan itu tidak ada,
pembaptisan hendaknya ditunda (KHK, Kan 868 # 2). Yang dimaksud dengan
harapan cukup besar adalah: Anak diasuh atau tinggal bersama pihak lain yang
mampu menjamin pendidikan iman Katolik bagi anak. Contoh: anak diasuh kakek
neneknya yang Katolik, diangkat sebagai anak oleh keluarga Katolik lain, diasuh
di asrama Katolik, dsb. Hal ini juga berlaku bagi orang-tua yang keduanya
Katolik. Syarat lainnya diantaranya: salah satu dari orang-tuanya atau orang lain
yang menggantikan orang-tuanya sudah Katolik; orang-tuanya atau sekurangkurangnya satu dari mereka atau yang menggantikannya secara sah aktif di
kelompok tempat ia tinggal dan rajin ke Gereja pada hari Minggu dan Hari Raya;
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perkawinan orang-tuanya atau yang menggantikannya secara sah sudah diberkati
di Gereja Katolik.
Kitab Hukum Kanonik Kan 868 # 2 menguraikan secara jelas bagaimana
bayi/anak bisa dibaptis. Bayi/anak dapat diaptis karena adanya jaminan iman dari
orang-tua. Kanon ini mengisyaratkan bahwa hendaknya bayi/anak yang akan
dibaptis sungguh ada harapan akan pendidikkan dalam iman Katolik.
Dengan pertemuan ini diharapkan orang-tua sungguh dapat menyadari betapa
pentingnya jaminan pendidikan iman dalam pembaptisan bayi/anak, sehingga
setelah pembaptisan dapat membantu anak untuk tumbuh berkembang dalam
imannya.
c. Pengembangan Langkah:
1. Langkah I: Introduksi
a) Lagu Pembuka (MB 456 “Panggilan Tuhan”).
b) Doa Pembuka (oleh salah satu peserta).
c) Pendamping mencoba mengingatkan kembali tema minggu yang lalu dan
mencoba menghubungkan dengan tema yang akan dibahas saat ini.
2. Langkah II: Penyajian Pengalaman Hidup
a) Pendamping mencoba mengajak peserta untuk bercerita soal pengalaman
pribadi, misalnya pengalaman pembuatan SIM: Bapak Ibu, apakah bapak Ibu
mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi), adakah yang kiranya berkenan
bercerita bagaimana caranya membuat SIM? Dan syaratnya apa saja?
b) Kemudian pendamping memberikan penegasan tentang cara dan pembuatan
SIM, misalnya:
Bapak Ibu dalam pembuatan SIM C atau SIM A tentu kita harus datang ke
kantor Polisi, Polres misalanya. Kita datang ke kantor Polisi tersebut untuk
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mengurus syarat-syarat pembuatan SIM. Kita harus mengisi belangko
pendaftaran, menyerahkan fotocopy KTP dan tentunya menyerahkan uang
pendaftaran. Setelah syarat atministrasi terpenuhi masih ada syarat lain yaitu
ujian tertulis dan ujian praktik.
Kadang yang paling sulit adalah dalam ujian praktik, karena apa? Dalam
ujian praktik kita diminta untuk mengendarai kendaraan bermotor sesuai
dengan SIM yang akan kita cari. Dalam ujian praktik itu kita diminta untuk
melalui beberapa rintangan dan kalau tidak lulus kita diminta untuk
mengulanginya lagi sesuai dengan hari yang ditentukan oleh pihak kepolisian.
Bapak Ibu dalam membuat SIM memang susah-susah gampang. Jika
syarat-syarat yang ditentukan itu tidak lulus maka kita harus mengulang, tetapi
ada juga yang menggunakan jalan pintas misalnya dengan memberikan
sejumlah uang kepada pihak tertentu dan tinggal menunggu jadinya saja.
c) Bapak Ibu, tentunya bukan hanya dalam pembuatan SIM yang memerlukan
syarat, untuk masuk sekolah, membuat KTP, bahkan mengambil uang kita
sendiri di Bank pun harus ada syaratnya dan masih banyak hal lain yang
kiranya membutuhkan persyaratan. Syarat-syarat itu menjadi sebuah
keharusan supaya bisa mendapatkan yang kita inginkan. Dalam pembaptisan
pun ada syarat-sayrat yang harus dipenuhi, menurut Bapak Ibu syarat-syarat
apa saja yang harus dipenuhi agar dapat menerima sakramen baptis?
3. Langkah III: Pendalaman Pengalaman Hidup
a) Setelah peserta

menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

sakramen baptis kemudian peserta diajak untuk mendalami pengalaman hidup
dengan bantuan pertanyaan sebagai berikut:
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1) Mengapa dalam pembuatan SIM atau masuk sekolah harus ada syaratnya?
2) Dari hasil keterangan bapak Ibu mengenai syarat-sayarat untuk menerima
baptisan, kiranya mengapa syarat-syarat itu harus dipenuhi?
3) Untuk baptisan bayi/anak, apa saja kiranya syarat-syarat yang harus dipenuhi
agar bayi/anak dapat dibaptis?
4) Manakah syarat yang kiranya paling penting? Mengapa?
5) Ada yang mengatakan bahwa jika tidak ada jaminan pendidikan iman
bayi/anak tidak dapat dibaptis? Apa pendapat anda mengenai hal ini?
6) Apakah manfaat dari jaminan pendidikan iman itu bagi anak?
b) Setelah peserta selesai merenungkan pengalam hidup dengan bantuan
pertanyaan di atas, peserta diberi kesampatan untuk mensharingkan hasil
renungannya. Dari jawaban yang telah diberikan pendamping memberikan
arah rangkuman singkat.
4. Langkah IV: Rangkuman Pendalaman Pengalaman Hidup
Dari hasil sharing kita tadi, terungkap bahwa memang ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi untuk menerima sakramen baptis, misalnya saja syarat
administrasi, mendaftarkan anaknya di Sekretariat Paroki sambil membawa suratsurat berikut : surat pengantar untuk baptisan balita dari ketua lingkungan,
fotokopi surat perkawinan Gereja orang tua, fotokopi akte kelahiran / surat
keterangan lahir dari rumah sakit/bidan dan kartu keluarga katolik. Tadi ada juga
yang mengatakan bahwa harus mengikuti pertemuan pendampingan setiap
minggunya.
Jika orang yang mau meminjam uang di bank tentunya harus ada jaminan
yang diberikan kepada bank itu. Demikian dalam baptis bayi/anak, membaptiskan
bayi/anak diperlukan jaminan iman supaya rahmat pembaptisan benar-benar
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tercurah pada anak. Dengan adanya jaminan itu akan membantu anak untuk
tumbuh berkembang dalam iman. Jika bayi/anak yang akan dibaptis tidak ada
jaminan iman maka tidak bisa dibaptis karena apa, karena jika tidak ada jaminan
maka rahmat baptisan akan sia-sia. Memberikan jamiman iman pada anak
merupakan tugas orang-tua sebagai murid-murid Yesus, kita di utus Yesus untuk
menajadi saksi iman bagi orang lain (anak). Oleh karena itu bapak ibu sekalian
marilah kita benar-benar menjamin pendidikan iman anak kita agar baptisan yang
diterimanya sungguh menjadi rahmat yang tak terhingga.
Jaminan iman bukan hanya sekedar jaminan, tetapi juga perlu dilaksanakan,
jangan sampai jiminan hanya berhenti pada sebuah janji saja. Karena kita sudah
mempunyai niat atau keinginan untuk mewariskan iman kita kepada anak-anak,
oleh karena itu warisan itu benar-benar harus diterima oleh anak. Bapak Ibu
sebenarnya yang menjadi syarat utama dan yang paling penting dalam baptisan
anak-anak adalah adanya jaminan akan pendidikan iman anak-anak ini. Oleh
karena itu marilah sekarang kita melihat apa sebenarnya yang mau dikatakan oleh
Gereja mengenai pentingnya jaminan iman itu.
5. Langkah V: Pembacaan Kitab Suci atau Tradisi
a) Peserta dibagikan kutipan dari KHK kan 868 # 2 yang berbunyi: “ada harapan
cukup beralasan bahwa anak itu akan dididik dalam agama katolik; bila
harapan itu tidak ada, baptis hendaknya ditunda menurut hukum partikular,
dengan memperingatkan orang-tuanya mengenai alasan itu”
b) Peserta diberi waktu hening sejenak dan diminta membaca kembali dalam
hati.
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6. Langkah VI: Pendalaman Teks Kitab Suci atau Tradisi
a) Peserta diberi pertanyaan untuk memudahkan mereka menemukan pesan
makna kutipan diatas, misalnya:
1) Apakah yang dimaksud dengan harapan cukup akan dididik dalam agama
katolik?
2) Mengapa jika tidak ada harapan akan dididik dalam agama katolik anak tidak
dapat dibaptis?
3) Apakah akibatnya jika setelah baptisan anak tidak dididik secara katolik?
4) Apa yang dapat kita petik dari isi KHK kan 868 # 2?
b) Peserta diberi kesempatan menyampaikan pesan inti yang mereka temukan
menurut tafsiran mereka sendiri.
7. Langkah VII: Uraian pendalaman
Bapak Ibu dalam KHK kan 868 # 2 sungguh menyadarkan kita

bahwa

sebenarnya bayi/anak-anak dapat dibaptis bukan pertama-tama karena orang-tua
telah mengikuti pendampingan atau orang tua rajin berdoa ataupun rajin kegereja,
tetapi anak dapat dibaptis karena adanya jaminan akan dididik dalam ajaran
Katolik. Membaptisakan anak tidak lah cukup karena alasan iman orang-tua akan
Yesus, tetapi yang paling penting adalah iman itu perlu diwujudyatakan dengan
mendidik anak dalam agama Katolik. Oleh karena menjadi orang-tua katolik
tentunya harus siap akan tanggungjawab dan tugas-tugas sebagai orang-tua
Katolik.
Kita memang percaya bahwa baptisan membawa keselamatan bagi orang
yang menerimannya. Tetapi perlu diingat bahwa: “…iman masih harus tumbuh
sesudah pembaptisan. Persiapan pembaptisan hanya menghantar sampai
keambang kehidupan baru…” (KGK. 1995: 349 art 1254). Bagi kita semua yang
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telah dibaptis, iman masih harus tumbuh sesudah pembaptisakn. Percuma saja
anak dibaptis tetapi orang tua tidak sanggup untuk mendidik anak-anak dalam
iman Katolik. Oleh karena itu mulai sekarang persoalkanlah apakah kita benarbenar sanggup untuk mengupayakan atau melaksanakan jaminan itu yaitu
mendidik anak dalam agama Katolik. Memang benar bahwa anak diselamatkan
karena iman orang-tuanya tetapi kita juga harus memikirkan dan mengupayakan
bagaimana iman orang-tua itu juga nantinya dimiliki anak.
Bapak Ibu teryata anak kita dapat diabaptis bukan karena kita telah mengikuti
pendampingan secara aktif, tetapi yang paling penting adalah adanya harapan
akan pendidikan dalam agama Katolik. Syarat-syarat administrasi memang
penting, mengikuti pendampingan juga penting karena menambah wawasan tetapi
dalam membaptiskan bayi yang peling penting adalah adanya jaminan pendidikan
iman terhadap anak-anak. Dengan demikian rahmat pembaptisan itu benar-benar
dapat dirasakan oleh nak-anak.
8. Langkah VIII: Penerapan dalam Hidup Konkret
a) Peserta diajak untuk hening sejenak guna merenungkan buah-buah dari
pertemuan.
b) Peserta diajak untuk menentukan langkah konkret yang akan dilakukan
kedepanya dengan bantuan pertanyaan sebagai berikut:
1) Apakah Bapak Ibu sekarang semakin memahami dan menghayati sayarat
utama dalam pembaptisan bayi/anak? mengapa?
2) Apakah Bapak Ibu benar-benar menjamin anak-anak kelak akan dididik dalam
agama katolik? apa yang akan anda lakukan untuk melaksanakan atau
mewujutkan jaminan itu?
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9. Langkah IX: Penutup
Pertemuan ditutup dengan doa spontan dan diakhiri doa Bapa Kami dan Salam
Maria.

2. Contoh Persiapan V, Sup Tema 3
a. Identitas
1) Judul

: Makna nama baptis

2) Tujuan

: Agar orang-tua lebih memahami makna pemberian nama
baptis

3) Materi

: Makna pemberian nama baptis

4) Peserta

: Bapak/Ibu

5) Tempat

: Panti Paroki St. Aloysius Gonzaga Mlati

6) Hari

: Minggu

7) Waktu

: 09.30-11.00 WIB

8) Metode

: - Refleksi
- Sharing pengalaman
- Tanya jawab
- Penyampaian materi

9) Sarana

: - Teks Luk 1: 57-66
- Teks pertanyaan pendalaman
- Teks lagu ”Tetap Cinta Yesus”

10) Waktu

: 90 menit
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11) Sumber Bahan

: - Konfrensi Waligereja Indonesia. (2006). Kitab Hukum
Kanonik. Jakarta:Obor.
- Luk 1: 57-66; Mat 16:18
- L. Prasetya, Pr. (2008). Pelayanan Sakramen Baptis
Bagi
Bayi. Yogyakarta: Kanisius
- Dianne Bergant, CSA. (2002). Tafsir Alkitab Perjanjian
Baru.Yogyakarta: Kanisius.
- Propinsi Gereja Ende. (1995). Katekismus Gereja
Katolik. (P. Herman Embuiru SVD, Penerjemah). Ende:
Arnoldus.

12) Model

: Pengalaman Hidup

b. Pemikiran Dasar
Jika orang mau dibaptis biasanya mempersiapkan atau mencari nama baptis.
Nama baptis adalah nama santo/santa yang dijadikan pelindung. Dalam Gereja
katolik ada kebiasaan orang yang akan dibaptis memilih nama baptis sebagai
santa/santo pelindung. Hal ini disebabkan karena di dalam liturgi pembaptisan
Gereja Katolik terdapat kebiasaan bahwa sebelum seseorang dibaptis, imam atau
diakon yang membaptis akan menanyakan dan menyebutkan nama baptis. Nama
baptis ada yang dipilih sendiri ada juga yang dipilihkan oleh orang lain (orang-tua,
kerabat, kenalan, wali-baptis, dsb).
Tradisi Gereja Katolik dalam memberi nama sebagai identitas dan sebagai
spiritualitas biasanya diambil dari nama-nama yang diambil dari Alkitab, namanama yang diambil dari kalangan para orang kudus. Dalam Kitab Hukum Kanonik
ditegaskan bahwa: “hendaknya orang-tua, wali baptis dan pastor paroki menjaga
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agar jangan memberi nama yang asing dari cita-rasa Kristiani” (Kan 855). Nama
baptis boleh diambil dari orang kudus yang telah hidup dalam kesetiaan kepada
Tuhan (KGK,1995:552 art 2156). Nama baptis yang dipilih dimaksudkan supaya
kisah dan semangat hidup orang kudus dapat dilaksanakan dan dihayati bagi yang
mengunakannya dalam kehidupan sehari-hari (L. Prasetya, 2008:22). Tujuannya:
agar kebajikan orang kudus itu bisa menjadi ilham bagi orang (kita) yang
memakai namanya sebagai nama baptis, agar daya ampuh kepengantaraan doadoa para kudus senantiasa membawa manfaat bagi hidup orang (kita) yang
memakai namanya sebagai nama baptis, mau memperlihatkan kesatuan dan
solidaritas antara warga Gereja yang sedang berjuang (di bumi) dan warga Gereja
yang berjaya (di surga).
Injil Luk 1: 57-66 menguraikan bagaimana sejarah sebuah nama dalam kitab
suci. Elisabet dan Zakaria memberi nama Yohanes pada anaknya sesuai dengan
perintah Allah, walau hal itu menyimpang dari kebiasaan yakni memberi nama
tidak dari lingkungan sanak saudaranya (marga). Pemberian nama Yohanes
mengandung sebuah makna akan suatu peristiwa, yang mana pristiwa itu disinari
oleh kekuatan Ilahi. Perikope ini mengajarkan kepada kita bahwa pemberian nama
baptis tidak boleh disepelekan, nama baptis mengandung kekuatan ilahi dimana
Allah berkarya didalam orang yang diambil namanya itu sebagai nama baptis.
Sehingga diharapkan kehidupan orang kudus itu menjadi teladan hidup.
Melalui pertemuan ini diharapkan orang-tua sungguh memahami makna
pemberian nama baptis. Sehingga pemberian nama baptis tidak hanya dipahami
sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pembaptisan, tetapi menjadi sebuah
pedoman hidup beriman.
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c. Pengembangan Langkah
1. Langkah I: Introduksi
a) Lagu Pembuka “Tetap Cinta Yesus”
b) Doa Pembuka oleh salah satu peserta
c) Pendamping mengingatkan kembali tema minggu yang lalu dan mencoba
mengkaitkan dengan tema yang akan dibahas saat ini
2. Langkah II: Penyajian Pengalaman Hidup
a) Bapak Ibu, nama yang diberikan oleh orang-tua kepada kita tentunya
mempunyai makna tertentu. Adakah kiranya yang tahu arti dan makna nama
anda saat ini dan bersedia mensharingkannya?
b) Pendamping mencoba memberikan contoh konkret tentang makna pemberian
nama, misalnya:
Bapak Ibu orang-tua jaman dulu memberi nama anak penuh dengan
makna, orang jawa memberikan nama anak misalnya: Sugiarta (supaya
banyak harta/ menjadi orang sukses); Selamet (supaya anak selalu selamat);
Bejo (supaya selalu sejahtera/beruntung) dll. Bahkan jika ada anak yang selalu
sakit-sakitan orang-tua melakukan ruatan dengan mengganti nama anaknya.
Intinya adalah bahwa nama itu diberikan bukan sekedar sebagai tanda tetapi
juga diupayakan membawa keberuntungan/rahmat bagi yang diberi nama.
Hal ini tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Banyak orang-tua yang
memberikan nama anaknya tanpa memperhatikan makna nama itu tetapi yang
penting adalah nama itu keren ataupun sedang ngetren. Kalau kita sadari dan
lihat dari kenyataan dimasyarakat, kadang nama juga mempengaruhi
kehidupan orang. Bapak Ibu sekalian dari pengalaman anda saat ini,
bagaimanakah anda memilih dan memberikan nama bagai anak anda, apakah
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anda mengikuti jejak orang-orang-tua zaman dulu ataukah anda perpandangan
bahwa apalah artinya sebuah nama itu.
c) Kemudian peserta diberi waktu untuk hening sejenak sambil merenungkan
makna nama anak-anaknya.
3. Langkah III: Pendalaman Pengalaman Hidup
a) Peserta diajak untuk mendalami pengalaman hidup dengan bantuan
pertanyaan berikut:
1) Menurut Bapak Ibu apakah sebuah nama juga mempengaruhi kehidupan
seseorang? Mengapa?
2) Dari pengalaman Bapak Ibu dalam memberikan nama bagi anak, berdasarkan
apakah anda memberikan nama bagi anak-anak (hari, bulan dll)? Mengapa?
b) Setelah peserta selesai merenungkan pengalaman hidup dengan bantuan
pertanyaan di atas, peserta diberikesampatan untuk mensharingkan hasil
renungannya, setelah itu pendamping memberikan arah rangkuman
4. Langkah IV: Rangkuman Pengalaman Hidup
Bapak Ibu dari hasil sharing tadi terungkap bahwa anda semua menyakini
bahwa nama mebawa makna bagi kehidupan seseorang. Orang-tua jaman dulu
memberikan nama pada anak walaupun jelek (kurang gaul) namun penuh dengan
makna.
Sekarang kembali ke anak Anda yang akan lahir, akan Anda beri nama apa?
Pilihan nama bisa didasarkan pada kondisi si anak, moment pengingat
kelahirannya, figur yang dikagumi orang-tua agar anaknya kelak bisa seperti dia,
ataupun penerusan nama keluarga, entah dari garis ayah, marga, ataupun
gabungan nama ayah-ibu. Bapak Ibu anda berdua juga memiliki alasan dan
harapan di balik pemilihan nama itu, bahkan juga punya kisah tersendiri berkaitan
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dengan pemilihan nama itu, sehingga kelak Anda juga bisa menceritakannya pada
anak Anda. Disini saya tidak mengajak anda semua untuk merubah atau
mengganti nama anak-anak anda, tetapi marilah kita mencoba untuk lebih
memaknai sebuah nama, sehingga nama itu menjadi kebanggaan bagi kita.
5. Langkah V: Pembacaan Kitab Suci atau Tradisi
a) Salah satu peserta diminta untuk membacakan teks Kitab Suci Luk 1:57-66,
sedangkan peserta yang lain diminta untuk mendengarkan.
b) Peserta diberi waktu hening sejenak untuk merenungkan bacaan Kitab suci
sambil membacanya dalam hati.
6. Langkah VI: Pendalaman teks Kitab Suci
a) Peserta diberik pertannyaan untuk memudahkan menemukan pesan Kitab
Suci:
1) Apa alasan Elisabet dan Zakaria memberi nama Yohanes pada anaknya?
2) Menurt Bapak Ibu apakah makna pemberian nama baptis?
3) Bagaimanakah cara menghidupi teladan orang kudus yang diambil namanya
sebagai nama baptis?
4) Apa pesan teks bagi kita berkaitan dengan nama baptis?
b) Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan inti yang mereka
temukan menurut tafsiran mereka sendiri.
7. Langkah VII: Rangkuman Pendalaman Kitab suci
a. Inti pesan Kitab Suci
Dalam bacaan Injil tadi (luk 1:57-66), para tetangga hendak menamai bayi
Elisabeth dengan nama Zakharia, seperti nama bapaknya. Tetapi Elisabeth
menghendakinya diberi nama Yohanes (yang berarti Tuhan telah menunjukkan
kasih-Nya). Maka mereka pun memberi batu tulis kepada Zakharia yang bisu
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lantaran tidak mempercayai warta malaikat Gabriel bahwa Tuhan akan
menganugerahinya anak. Sambil mengeja, Zakharia menuliskan di batu tulis nama
Yohanes seperti dipesankan oleh Malaikat Gabriel (Luk 1:13). Begitu mengetahui
bahwa lidah Zakharia terlepas dan dia bisa berkata-kata lagi, semua orang
terheran-heran dan saling bertanya, “Menjadi apakah anak ini nanti?” Nama
Yohanes bukan saja berarti Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada Zakharia
dan Elisabeth yang lama tidak dianugerahi anak, melainkan juga menunjukkan
tugas perutusannya nanti. “Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada
Tuhan, Allah mereka,” demikian warta malaikat (Luk 1:16). Demikian pula
pemberian nama baru Petrus (artinya: batu karang) kepada Simeon, karena Tuhan
Yesus menghendaki: “Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan
mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya” (Mat 16:18).

b. Makna pemberian nama baptis
Dalam tradisi Gereja pemberian nama baptis biasanya diambil dari orang
kudus yang dalam hidupnya menunjukan kesetiaan pada Tuhan, nama baptis itu
menunjukan kasih dan kebajikan Kristen (KGK art 2156). Artinya adalah nama
baptis adalah nama yang menunjukan kasih Allah kepada umatnya, nama batis
menunjukan kehidupan kristiani yang berpusat pada Yesus, kesetiaan iman akan
Yesus Kristus. Pemberian nama baptis bukanlah nama yang terpenting melainkan
kehidupan sang pemilik nama itu yang hendak kita hayati.
Kita memberikan nama baptis kepada anak tentunya mempunyai maksud dan
tujuan, tetapi untuk mewujudkan maksud dan tujuan itu tidak mudah, perlu usaha
yang nyata dari kita sebagai orang-tua yang bertanggung jawab memberikan nama
baptis kepada anak. Kita semua mempunyai nama baptis, dari seorang martir atau
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seorang kudus lainnya. Apakah kita mengenal orang kudus yang kita pakai
namanya itu? Apakah kita tahu riwayat hidupnya? Jika ya, apakah kita juga sudah
berusaha hidup seturut teladannya? Baiklah kita sering mohon bantuan doanya
agar ia mendoakan kita di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa hari pesta santa/santa
pelindungmu supaya kita selalu ingat akan karyanya dan kesetiaannya pada Yesus
Kristus.
8. Langkah VIII: Penerapan dalam hidup konkret
a) Peserta diajak untuk merenungkan buah-buah dari pertemuan.
b) Peserta diajak untuk menentukan langkah konkret, apa yang akan dilakukan
kedepannya dengan bantuan pertanyaan sebagai berikut: Setelah kita
merenungkan makna nama baptis apakah Bapak Ibu semakin menyadari dan
lebih memaknai makna pemberian nama baptis? Dan apa yang bisa bapak ibu
lakukan agar anak dapat meneladan hidup orang kusus yang diambil namanya
sebagai nama baptis?
9. Langkah IX: Penutup
Pertemuan ditutup dengan doa spontan dan diakhiri doa Bapa Kami dan Salam
Maria
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Tahap demi tahap penulis telah mengemukakan pokok-pokok pengetahuan
tentang baptisan bayi/anak (bab II), melalui sebuah penelitian kecil penulis
mencoba menggali tentang manfaat pendampingan persiapan baptisan bayi/anak
(bab III) dan pendekatan kateketis dalam suatau bentuk katekese umat (bab IV).
Dalam bagian penutup ini penulis pertama-tama hendak mengutarakan
kesimpulan sehubungan dengan peranan pendampingan baptisan bayi/anak,
kemudian penulis akan mengakhiri penulisan skripsi ini dengan menyampaikan
beberapa saran yang mungkin berguna bagi katekis paroki dalam mendampingi
orang-tua yang akan membaptiskan bayi/anak.

A. KESIMPULAN
Setelah menanggapi hasil dari penelitian dan mengadakan suatau pendekatan
kateketis, masih ada permasalahan yang ada dalam persiapan pembaptisan
bayi/anak serta kemungkinan-kemungkinan pendekatan lain dalam usaha
menanggapinya. Dan setelah mengetahui beberapa hal yang menjadi dasar dalam
membaptiskan bayi/anak, mengenai pengertian, syarat-syarat dan tanggungjawab
orang-tua dalam pembaptisan bayi/anak serta konsekuensinya, maka dapat ditarik
sebuah kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya membaptiskan bayi/anak dan pendidikan iman anak merupakan
tanggung jawab pertama dan utama orang-tua Katolik, oleh karena itu orangtua perlu segera membaptiskan anak-anaknya. Baptisan bayi/anak bukan
sekedar mengikuti tradisi Gereja, membaptiskan bayi/anak merupakan wujud
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nyata panggilan orang-tua sebagai mitra kerja Allah, wujud nyata ini
dilaksanakan dengan mendidik iman anak secara Katolik.
2. Dalam pembaptisan bayi/anak syarat utama agar bayi/anak dapat dibaptis
adalah adanya jaminan atau harapan cukup bahwa anak akan dididik dalam
iman Katolik. Jaminan ini pun bukanlah sekedar jaminan supaya anak dapat
dibaptis, tetapi jaminan itu perlu wujud nyata, caranya dengan mendidik iman
anak.
3. Pendampingan persiapan baptisan bayi/anak sangat efektif untuk membantu
orang-tua dalam memahami makna pembaptisan dan memahami peran mereka
sebagai pendidik iman anak yang pertama dan utama.

B. SARAN-SARAN
Melihat persiapan pembaptisan bayi/anak merupakan peristiwa yang sangat
penting bagi orang-tua, terutama dalam memahami makna pemaptisan dan
memahami peran orang-tua sebagai pendidik iman yang pertama dan utama, maka
sebagai penulis skripsi ini menyarankan:
1. Gereja melalui bidang pewartaan hendaknya benar-benar membantu orang-tua
dalam mempersiapkan baptisan bayi/anak.
2. Persiapan pembaptisan bayi/anak baik jika diadakan dalam bentuk katekese.
3. Materi yang diberikan dalam pendampingan atau katekese persiapan baptisan
bayi/anak hendaknya sungguh menjawab kebutuhan orang-tua dan mengolah
pengalaman hidup orang-tua.
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LAMPIRAN

Lampiran II

Kuesioner Penelitian
Cara Menjawab:
Jawablah pertannyaan berikut ini dengan memilih jawaban yang sudah ada dan
berikanlah alasan mengapa anda memilih jawaban tersebut. Jawablah dengan
jujur sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman anda.
Nama

:……………………..

Wilayah

:……………………..

A. PEMAHAMAN ORANG-TUA MENGENAI PEMBABTISAN
1. Tujuan pembaptisan demi menuju pada jalan kesucian?
a.

Setuju

b.

Tidak setuju

Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Pembaptisan menjadi pintu gerbang menjadi murid Yesus dan untuk menerima
sakramen-sakramen lainnya?
a. Setuju
b. Tidak setuju
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(2)

3. Pemberian nama baptis itu untuk menunjukkan identitas orang Katolik?
a. Setuju
b. Tidak setuju
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

B. TANGGUNG

JAWAB

ORANG-TUA

TERHADAP

PEMBAPTISAN

BAYI/ANAK
1. Membaptiskan bayi/anak untuk memenuhi janji nikah?
a. Setuju
b. Tidak setuju
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Selain mengikuti katekese pendampingan persiapan baptisan, saya juga
mempersiapkan diri secara pribadi misalnya dengan membaca Kitab Suci atau
buku-buku tentang iman Kristiani?
a. Ya
b. Tidak
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(3)

3. Bayi/anak tidak boleh dibaptis jika tidak ada jaminan pendidikan iman dari orangtua atau wali baptis?
a. Setuju
b. Tidak setuju
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

C. MANFAAT PENDAMPINGAN PERSIAPAN BAPTISAN BAYI/ANAK
BAGI ORANG-TUA
1. Dengan mengikuti persiapan baptisan bayi/anak saya merasa termotifasi dalam
mendidik iman anak?
a. Setuju
b. Tidak setuju
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Setiap pertemuan pendampingan materi yang diberikan cocok dengan yang
diharapkan?
a. Setuju
b. Tidak setuju
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(4)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Setiap pertemuan pendampingan ada dialog/interaksi antara pendamping dengan
orang-tua?
a. Setuju
b. Tidak setuju
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. Sebagai orang-tua saya selalu hadir dalam setiap pertemuan pendampingan calon
baptis bayi/anak?
a. Setuju
b. Tidak setuju
Alasannya:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(5)

