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MODUL 2   
REFERENSI & INSPIRASI PROGRAM PELAYANAN 
Dokumen Rumusan Kebijakan Hasil Sinode II Keuskupan Bogor 5-7 Desember 2019 
 

 
PANDUAN 
1. Modul 1 Referensi dan Inspirasi ini diambil dari Dokumen Rumusan 

Kebijakan Hasil Sinode II Keuskupan Bogor tingkat keuskupan yang 
diselenggarakan pada Kamis-Sabtu 5-7 Desember 2019 di Wisma Caringin 
Sukabumi, Jawa Barat.  

2. Ruang lingkup prioritas program pastoral ini meliputi keluarga, pendidikan, 
sosial kemasyarakatan, orang muda Katolik, dan Lingkungan Hidup.  

3. Rumusan Kebijakan ini sudah melalui sebuah proses yang cukup panjang 
dan oleh karenanya dianggap memadai untuk difinalisasi sebagai usulan 
Kebijakan Pastoral Keluarga yang ditujukan kepada Bapa Uskup Bogor 
karena beberapa hal sebagai berikut : 
a. Rumusan kebijakan ini dirumuskan dari pendapat/sharing lebih dari 

5980 orang umat Katolik di Keuskupan Bogor dalam 28 pertemuan 
Sinode Paroki dan Kelompok [yang terkoordinasi dengan OC Sinode 
Keuskupan] di sepanjang tahun 2019. 

b. Rumusan kebijakan ini telah disarikan dari 86 butir rumusan Kebijakan 
pastoral yang dihasilkan dari pendapat/sharing sepanjang Sinode 
Paroki. 

c. Rumusan kebijakan ini telah direview relevansi dan redaksinya oleh 
lebih dari 723 orang dalam empat rangkaian pertemuan Sinode tingkat 
Dekanat. 

d. Rumusan ini telah diperlengkapi dengan beberapa butir-butir kebijakan 
pastoral Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM pada periode pastoral 2016 - 
2020 yang relevan hingga saat ini. 

4. Peserta HOPE 2020 diharapkan fokus pada upaya bersama mengambil 
inspirasi dari Modul 1 ini sebagai salah satu acuan menyusun aneka 
program lingkup paroki di seksi/bidang-kategorial-umat basis jangka 
panjang (2020-2022) atau jangka pendek (2020). Dengan demikian 
rumusan program kita semakin berpotensi senafas dan seirama dengan 
prioritas program pastoral Keuskupan Bogor 2021 – 2025. 
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1. KELUARGA 
 
Butir-butir rumusan Kebijakan Pastoral 
 
 

A. KEUSKUPAN 
 

1. Para Imam dan Calon Imam terlibat secara aktif mengikuti gerakan-gerakan awam berbasis 
keluarga, misalnya : Married Encounter, Pastoral Counceling Center, PRISKAT, dan sejenisnya. 

2. Keuskupan memastikan ketersediaan kurikulum dan materi ajar yang baku bagi Bina Iman Anak 
dan Bina Iman Remaja. 

3. Keuskupan menyediakan dana khusus untuk penguatan pastoral keluarga di paroki- paroki. 

4. Komisi Keluarga Keuskupan menerbitkan pedoman pastoral berjenjang. 

5. Komisi Keluarga Keuskupan menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan pastoral 
keluarga keuskupan termasuk diantaranya data jumlah perkawinan seagama, perkawinan beda 
agama, jumlah perceraian, dan lain sejenisnya. 

 
B. PAROKI/PASTOR PAROKI/SEKSI 

 
1. Paroki mengalokasikan dana khusus untuk mengaktifasi kegiatan pendampingan dan pembinaan 

keluarga. 
2. Pastor Paroki memastikan terbentuknya seksi keluarga di tingkat lingkungan 
3. Pastor Paroki menyelenggarakan pelatihan pendampingan pastoral keluarga Katolik untuk Seksi 

Keluarga Lingkungan. 
4. Pastor Paroki bersama Seksi Keluarga, Ketua Wilayah dan Lingkungan melaksanakan kunjungan 

kepada keluarga-keluarga Katolik terutama keluarga muda, keluarga yang tidak aktif, keluarga 
beda gereja/agama dan keluarga yang membutuhkan. 

5. Pastor Paroki bersama Seksi Keluarga memastikan program pendampingan pastoral bagi para 
LANSIA dan menyediakan sarana pendukungnya. 

6. Pastor Paroki bersama Seksi Keluarga dan Seksi Katakese memberi program katakese 
bagi keluarga-keluarga Katolik 

7. Pastor Paroki melalui Seksi Keluarga dan Seksi Kepemudaan mengagendakan kegiatan 
pastoral yang ditujukan untuk memfasilitasi perjumpaan kelompok usia remaja Katolik. 

8. Pastor Paroki melalui perangkat pastoralnya menyelenggarakan pembekalan kepada para 
orangtua terkait pendampingan terhadap potensi paparan radikalisme dan rasisme pada anak-
anak di wilayah pastoralnya. 

9. Pastor Paroki melalui Ketua Wilayah, dan Ketua Lingkungan melakukan identifikasi dan 
pendampingan/konseling pastoral terhadap keluarga-keluarga Katolilk bermasalah untuk 
mencegah peluang perceraian mereka. 

10. Pastor Paroki melalui Seksi Keluarga, Seksi PSE, Ketua Wilayah dan Lingkungan memberikan 
perhatian dan pendampingan kepada keluarga dan umat dengan kebutuhan Khusus. 

11. Seksi Keluarga Paroki dan Seksi Keluarga Lingkungan memastikan pelaksanaan pendampingan 
bagi keluarga Katolik - terutama keluarga muda, keluarga tidak aktif, keluarga beda 
gereja/agama, dan keluarga yang membutuhkan. 

12. Seksi Keluarga menjadwalkan acara Pembaharuan Janji Perkawinan sekurangnya setahun 
sekali. 
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13. Seksi Keluarga bekerja sama dengan Seksi Komsos menyelenggarakan program pelatihan dan 
pendampingan penggunaan gadget yang baik dan benar untuk umat. 

14. Seksi Keluarga bersama para orang tua melakukan identifikasi dan pendampingan penanganan 
potensi paparan radikalisme dan rasisme terhadap anak anak di wilayah pastoralnya. 
 

C. KELUARGA/ORANGTUA KATOLIK 
 

1. Keluarga Katolik secara terus menerus menghidupi kebiasaan doa bersama di antara orang tua, 
anak anak dan anggota keluarga lainnya. 

2. Keluarga-keluarga Katolik saling membangun kepedulian, kebersamaan dan saling 
menguatkan satu dengan yang lain baik di lingkup lingkungan/wilayah/paroki. 

3. Keluarga Katolik secara aktif terlibat dalam pembinaan iman anak-anaknya 
4. Keluarga Katolik bersikap dan bertindak baik di tengah masyarakatnya sebagai wujud kesaksian 

iman mereka. 
5. Para orang tua di dalam keluarga Katolik mengajarkan dan memberi teladan dalam hal hidup 

sederhana bagi anak-anaknya 
6. Para orang tua mengupayakan diri untuk membangun kebiasaan membaca kitab suci bersama 

anggotanya. 
7. Para orang tua dan anak-anak saling memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk 

membangun kebersamaan dalam keluarga. 
8. Para orang tua terus menerus mengembangkan penguasaan teknologinya, memberikan 

pendampingan dan teladan kepada anak-anaknya dalam penggunaan gadget yang baik dan 
benar 

9. Setiap pasangan suami istri secara sadar dan terus menerus memelihara komitmen 
perkawinannya - melalui semua upaya untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling setia, 
saling mengampuni dan saling menguatkan. 

10. Setiap pasangan suami istri berusaha bersama-sama untuk mewujudkan keluarganya sebagai 
keluarga yang penuh kedamaian dan menjadi berkat bagi keluarganya dan keluarga yang lain. 

 
D. KELOMPOK AWAM BERBASIS KELUARGA 

 
1. Setiap penanggungjawab atau penggerak gerakan awam berbasis keluarga melakukan koordinasi dan 

kerjasama sinergis dengan seksi keluarga paroki untuk lingkup paroki dan dengan Komisi Keluarga 
untuk yang berada di lingkup keuskupan. 

 
 

E. UMAT KATOLIK 
 

1. Umat Katolik mengupayakan diri menggunakan media sosial untuk keperluan yang baik dan 
bermanfaat positif bagi dirinya dan orang lain. 

2. Umat Katolik melakukan kunjungan antar keluarga terutama kepada keluarga yang sakit dan 
yang terkena musibah 

3. Umat Katolik mengupayakan keterlibatannya pada berbagai kegiatan pastoral berbasis 
keluarga,seperti Married Encounter, Pria Sejati Katolik, WISE WOMAN, dan lain sejenisnya. 
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2. PENDIDIKAN 
 

Butir-butir rumusan Kebijakan Pastoral 
 

A. KEUSKUPAN 
 

1. Keuskupan melalui entitas pastoral di bidang pendidikan menyusun rencana yang konkrit 
untuk meningkatkan kualitas persekolahan Katolik dalam konteks sarana prasarana, tenaga 
pendidik, lulusan, proses belajar dan manajemen persekolahan 

2. Keuskupan melalui entitas pastoral di bidang pendidikan mengembangkan strategi rekrutmen 
yang efektif dan penguatan kompetensi bagi para guru dan calon guru di sekolah Katolik - 
khususnya di sekolah Katolik milik keuskupan 

3. Keuskupan melalui entitas pastoral di bidang pendidikan melakukan upaya yang serius untuk 
memperbaiki kesejahteraan guru di sekolah katolik terutama di sekolah miliki keuskupan. 

4. Keuskupan melalui entitas pastoral di bidang pendidikan melakukan identifikasi kebutuhan 
pengembangan sekolah berdasarkan data rasio populasi anak katolik usia sekolah pada wilayah 
tertentu dan jumlah ketersediaan sekolahannya. 

5. Keuskupan melalui entitas pastoral di bidang pendidikan memastikan keterlibatan seorang 
rohaniawan atau biarawati dalam pengelolaan sekolah katolik, utamanya sekolah milik 
keuskupan. 

6. Keuskupan bersama dengan entitas pastoral di bidang pendidikan melakukan upaya 
penggalangan dana pendidikan melalui pengembangan jejaring dan atau kelembagaan tertentu. 

7. Keuskupan melalui komisi-komisi terkait mengembangkan semangat solidaritas untuk menolong 
anak-anak yang tidak dapat mengikuti proses pendidikan sebagaimana mestinya. 
 

 
B. PAROKI/PASTOR PAROKI/SEKSI 

 

1. Paroki memiliki data mengenai perkembangan jumlah anak-anak tidak mampu yang diberi 
bantuan setiap tahun. 

2. Pastor Paroki dan pengurus persekolahan Katolik di wilayah pastoralnya saling berkoordinasi 
untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan pendidikan iman dan karakter di sekolah tersebut. 

3. Pastor Paroki memotivasi umat yang telah berkeluarga untuk menyekolahkan anak mereka di 
sekolah Katolik. 

4. Pastor Paroki melalui Seksi Pendidikan melakukan pendataan anak katolik di sekolah non katolik 
dan memastikan terlayaninya pembelajaran agama Katolik bagi mereka. 

5. Pastor Paroki melalui Seksi PSE dan Seksi Pendidikan memastikan terbentuk dan berjalannya 
Gerakan Orang tua Asuh di wilayah pastoralnya. 

6. Seksi Keluarga dan Seksi Pendidikan menyelenggarakan program pastoral untuk para orang tua 
Katolik agar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Katolik 
 
 

C. SEKOLAH 
 

1. Sekolah Katolik terus melakukan semua usaha untuk mempertahankan dan menajamkan kekhasan 
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sistem pendidikannya dalam hal pendidikan iman dan karakter. 

2. Sekolah Katolik mewujudkan semangat kebersamaan [communio] yang penuh sukacita 
dan kasih diantara seluruh elemennya. 

3. Sekolah Katolik dan orangtua secara terencana mengelaborasi teknologi pada proses 
pembelajaran anak-anak Katolik. 

4. Sekolah Katolik bersama dengan orang tua memberikan pembelajaran dan pendampingan 
kepada anak dalam menggunakan gadget dengan baik dan benar. 

5. Sekolah Katolik mengupayakan dengan cara yang dimungkinkan untuk mengakomodir anak-anak 
dengan kebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya. 

6. Sekolah Katolik menumbuhkembangkan dan mempromosikan semangat toleransi di antara 
semua pihak di lingkungannya. 

7. Sekolah Katolik mengelaborasi teknologi pada proses pembelajarannya. 
 
 

D. KOMISI KEMAHASISWAAN/MAHASISWA 
 

1. Komisi Kemahasiswaan bersama perangkat pastoral terkait melakukan pendataan jumlah 
mahasiswa Katolik di seluruh perguruan tinggi di wilayah pastoral Keuskupan Bogor setiap 
tahun. 

2. Komisi Kemahasiswaan bersama perangkat pastoral terkait memastikan terlaksananya pelayanan 
pastoral dan atau pelayanan akademik bagi mahasiswa-mahasiswa Katolik di semua perguruan 
tinggi di wilayah pastoral Keuskupan Bogor. 

3. Komisi Kemahasiswaan bersama perangkat pastoral terkait mengupayakan program bantuan 
bagi mahasiswa-mahasiswa yang karena alasan tertentu perlu dibantu untuk menjalankan proses 
pendidikan sebagaimana mestinya. 

4. Mahasiswa Katolik mengupayakan dengan cara yang dimungkinkan untuk menunjukkan iman dan 
kekhususan karakter Katoliknya baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat. 
 
 

E. KELUARGA 
 

1. Keluarga Katolik mengupayakan dengan cara yang dimungkinkan untuk menyekolahkan anak-anak 
mereka di Sekolah Katolik. 
 
 

F. UMAT 
 

1. Umat Katolik melalui Komite Sekolah terlibat aktif mengembangkan Sekolah Katolik sesuai dengan 
talenta yang dimiliki. 
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3. Sosial Kemasyarakatan 
 

Butir-butir rumusan Kebijakan Pastoral 

 
A. KEUSKUPAN 

1. Para Imam dan Calon Imam aktif memotivasi dan mendampingi umat dalam 
keterlibatannya pada isu sosial kemasyarakatan. 

2. Para pastor, bruder dan suster memberikan keteladanan kepada umat dalam hal bersikap dan 
membangun relasi dengan sesama mereka, dengan umat katolik dan dengan umat lain. 

3. Keuskupan mengalokasikan dana khusus untuk membantu paroki-paroki dalam rangka 
aktifasi program sosial kemasyarakatan. 

4. Keuskupan melalui Komisi-Komisi dan Ormas Katolik mengidentifikasi dan melakukan 
pendampingan dalam perkara terkait dengan rasisme dan radikalisme di wilayah pastoral 
Keuskupan Bogor. 

5. Komisi-komisi di bidang sosial kemasyarakatan [Kerawam, HAK, Hukum, Justice and Peace, & 
Mitra Perempuan] menyusun program yang konkrit untuk mengaktifkan seksi-seksi dibidang 
sosial kemasyarakatan di paroki-paroki. 

6. Komisi-komisi di bidang sosial kemasyarakatan [Kerawam, HAK, Hukum, Justice and Peace, & 
Mitra Perempuan] menyelenggarakan koordinasi berkala dengan seksi- seksi terkait di paroki 
sekurangnya 1 kali setahun. 

 

 
B. PASTOR PAROKI/SEKSI 

 

1. Paroki memiliki program yang konkrit dalam pemberdayaan kelompok-kelompok 
masyarakat yang miskin, lemah dan terpinggirkan. 

2. Paroki memiliki data-data kemajuan program pastoral sosial kemasyarakatan di wilayah 
pastoralnya. 

3. Paroki menyusun program pastoral yang ditujukan untuk meningkatkan kecintaan umat 
pada NKRI dan budaya lokal dan nasional. 

4. Pastor Paroki bersama perangkat pastoralnya aktif terlibat dalam jejaring kerjasama lintas 
agama yang ada di wilayah pastoralnya. 

5. Pastor Paroki memotivasi umat beriman untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan di tempat tinggal masing-masing - termasuk mengambil peran pada 
kepengurusan RT/RW. 

6. Pastor Paroki bersama perangkat pastoralnya membuat program kunjungan/dialog pada para 
tokoh dari agama-agama lain dan lembaga-lembaga pemerintahan di lingkungan pastoralnya 



7  Modul 2 HOPE 2020 

7. Pastor Paroki bersama perangkat pastoralnya mengupayakan elaborasi budaya tanah air 
dalam berbagai kegiatan pastoral yang dimungkinkan 

8. Seksi Kerawam, bersama Seksi HAK, Mitra Perempuan dan Seksi Justice and Peace 
mengagendakan pertemuan/dialog/diskusi politik secara berkala sebagai sarana pendidikan 
politik umat. 

9. Seksi Kerawam bersama Seksi MSI [Manajemen Sistem Informasi] melakukan pendataan 
perkembangan secara berkala jumlah umat yang aktif dalam kepengurusan lembaga 
sosial kemasyarakatan di wilayah pastoralnya. 

10. Seksi Kerawam, HAK, Seksi Keadilan Perdamaian, Ketua wilayah dan Ketua lingkungan 
mengidentifikasi potensi radikalisme dan melakukan upaya untuk mencegah 
perkembangan serta meminimalisir dampak di wilayah pastoralnya. 

11. Seksi PSE mengidentifikasi dan mendukung inisatif pendampingan bagi kelompok masyarakat 
miskin dan terpinggirkan di wilayah pastoralnya. 

12. Seksi PSE menyelenggarakan pelayanan khusus untuk umat dengan kebutuhan khusus agar 
sedemikian hingga mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pastoral di gereja 
dengan baik. 

13. Seksi PSE bersama para pengusaha menyelenggarakan pelatihan kerja dan 
menyediakan informasi lowongan kerja bagi umat yang membutuhkan. 

 

B. KELUARGA/ORANGTUA 

 

1. Para orangtua Katolik memberikan motivasi, pendampingan dan teladan kepada anak- anaknya 
dalam hal keterlibatan pada kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitar tempat tinggal masing-
masing. 

2. Keluarga-keluarga Katolik menanamkan pemahaman tentang pentingnya terlibat di dalam 
masyarakat dan memupuk persahabatan dengan semua orang sebagai bagian dari perutusan 
sebagai umat Katolik. 

 
 

C. OMK 

 

1. Orang Muda Katolik aktif melakukan kunjungan dan kerjasama dengan komunitas kaum muda 
dari agama lain dan atau lembaga pemerintahan di wilayah pastoralnya. 

2. Orang Muda Katolik proaktif mengambil bagian dalam berbagai inisiatif kegiatan sosial 
kemasyarakatan di lingkungan di mana mereka berada sebagai wujud kesaksian iman 
mereka. 
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D. MAHASISWA KATOLIK 

 
1. Para Mahasiswa Katolik proaktif mengambil bagian dalam berbagai inisiatif kegiatan sosial 
kemasyarakatan di lingkungan di mana mereka berada sebagai wujud kesaksian iman mereka. 

 
 

E. UMAT KATOLIK 

 

1. Umat Katolik secara aktif terlibat dan bekerjasama dengan umat agama lain dalam berbagai 
kegiatan sosial dan kemanusiaan di lingkup tempat tinggal dan tempat kerja masing masing. 

2. Umat Katolik aktif mengambil bagian menjaga dan merawat berbagai sarana milik umum dan 
mentaati aturan yang berlaku. 

3. Umat Katolik secara proaktif terlibat dalam kepengurusan RT/RW, desa/kelurahan atau 
lembaga kemasyarakatan lain di tempat tinggalnya. 

 
 

F. YAYASAN/LEMBAGA KATOLIK 

 

1. Yayasan persekolahan Katolik menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan dan memotivasi 
peserta didik dalam hal keterlibatan sosial kemasyarakatan. 

2. Lembaga [Yayasan] Katolik yang melayani masyarakat memastikan pelayanan seluas luasnya 
bagi masyarakat dengan terus mempertahankan kekhasan karakter pelayanan katoliknya. 

 

G. PROFESIONAL KATOLIK 

 
1. Para profesional [Dokter, Guru, Pengusaha, Seniman, Pegawai, Buruh] menunjukkan kesungguhan dan 

ketulusan dalam bekerja sebagai wujud kesaksian iman di tempat mereka masing-masing. 
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4. Lingkungan Hidup 
 

Butir-butir rumusan Kebijakan Pastoral 
 

A. KEUSKUPAN 
 

1. Keuskupan membentuk Komisi Ekologi untuk secara khusus merencanakan, melaksanakan dan 
mengkoordinasikan reksa pastoral lingkungan hidup di Keuskupan Bogor. 

2. Keuskupan melalui Komisi Ekologi menyusun indikator reksa pastoral ekologi 
keuskupan dan melakukan pengukuran capaiannya secara berkala. 

3. Keuskupan membentuk Tim Siaga Bencana yang bertugas sewaktu waktu membantu musibah 
atau bencana di daerah tertentu. PASTOR PAROKI/SEKSI 

1. Pastor paroki memastikan terbentuknya Seksi Ekologi di parokinya masing-masing. 

2. Pastor Paroki bersama Seksi Ekologi mengampanyekan gerakan hemat kertas, air dan energi serta 
pengurangan penggunaan plastik kemasan dan styreofoam. 

3. Pastor Paroki bersama Seksi Ekologi mengupayakan terbentuk dan berjalan baiknya bank 
sampah di wilayah pastoralnya. 

4. Pastor Paroki memastikan penggunaan bunga/tanaman hidup untuk keperluan dekorasi 
gereja. 

5. Seksi Rumah Tangga Paroki memastikan ketersediaan dan pemeliharaan tempat sampah 
organik dan non organik di lingkungan gereja 

6. Seksi Ekologi Paroki menyelenggarakan pelatihan lingkungan hidup bagi umat yang bertujuan 
untuk meningkatkan ketrampilan dan keterlibatan umat dalam pelestarian lingkungan. 

7. Seksi Ekologi menyelenggarakan program pelatihan lingkungan bagi umat dalam rangka 
mengupayakan pelestarian lingkungan. 

8. Seksi Ekologi menganimasi terbentuknya komunitas berbasis lingkungan yang terdiri dari umat 
pemerhati dan praktisi lingkungan hidup. 

9. Gereja dan sekolah katolik menjadi kawasan bebas asap rokok/kawasan dilarang merokok. 
 
 

B. KELUARGA KATOLIK 

 
1. Keluarga-keluarga Katolik memberikan pembelajaran kepada anggotanya untuk membuang sampah 

pada tempatnya. 
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C. ORANG MUDA KATOLIK 

 
1. Seksi Kepemudaan Paroki bersama Seksi terkait aktif mengampanyekan gaya hidup ramah 

lingkungan kepada anggota OMK di antaranya hemat air, hemat energi, memilah sampah, dan 
menghentikan penggunaan kemasan plastik 
 
 
 

D. SEKOLAH KATOLIK 

 
1. Sekolah Katolik mengelaborasi pembelajaran dan pembiasaan gaya hidup ramah lingkungan bagi 

peserta didik di dalam proses belajarnya. 
 

 
E. UMAT KATOLIK 

 

1. Umat mensyukuri berbagai anugerah alam yang ada [air, bumi, udara dan tanaman/ pepohonan] 
dengan melakukan hal nyata untuk melestarikan anugerah alam tersebut. 

2. Umat Katolik membiasakan diri untuk memilah dan membuang sampah pada 
tempatnya. 

3. Umat Katolik secara proaktif turut serta memelihara sumber-sumber air yang ada disekitar 
tempat tinggalnya, termasuk diantaranya dengan membuat biopori di lingkungan rumah. 

4. Umat Katolik melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon di tempat tinggal mereka 
masing-masing. 

5. Umat Katolik aktif mengambil bagian dalam memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggal 
masing-masing. 

6. Umat Katolik menjalin kerjasama dengan agama dan pihak lain untuk mengupayakan 
penanganan persoalan lingkungan yang berskala besar seperti penebangan liar, perusakan 
terumbu karang, konversi lahan, banjir dan polusi. 
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5. Orang Muda Katolik 
 

Butir-butir rumusan Kebijakan Pastoral 

 

A. KEUSKUPAN/KOMISI KEPEMUDAAN 

 

1. Para Imam dan Calon Imam terlibat aktif dalam proses aktifasi kegiatan Orang Muda Katolik 
[OMK] di paroki-paroki. 

2. Para Imam terus menerus mengupayakan diri untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan terkait perkembangan teknologi agar dapat semakin memahami kebutuhan 
pendampingan pastoral terkait teknologi bagi umat, utamanya bagi Orang Muda Katolik. 

3. Komisi Kepemudaan Keuskupan melakukan perencanaan kegiatan dengan Seksi 
Kepemudaan Paroki dan Dekanat secara berkala - sekurangnya setahun sekali. 

4. Komisi Kepemudaan Keuskupan menyusun program pembinaan berjenjang berbasis pada 
kategori jenjang umur OMK. 

5. Komisi Kepemudaan Keuskupan melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan Seksi 
Kepemudaan Paroki secara rutin. 

6. Komisi Kepemudaan Keuskupan bersama Pastor-Pastor Paroki melakukan 
pemantauan dan memastikan keaktifan OMK di setiap paroki. 

7. Komisi Kepemudaan Keuskupan mengagendakan pertemuan OMK tingkat dekanat di setiap 
dekanat sekurangnya setahun sekali. 

8. Komisi Kepemudaan Keuskupan bersama dengan pihak lain terkait menghimpun dan 
menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja untuk jejaring anggota OMK di seluruh 
keuskupan. 

9. Komisi Kepemudaan Keuskupan bersama Komisi Kemahasiswaan melaksanakan pertemuan 
OMK dan Mahasiswa di tingkat keuskupan sekurangnya dua tahun sekali. 

 

B. KOMISI KEMAHASISWAAN/MAHASISWA 
 

1. Komisi Kemahasiswaan dan perangkat pastoral terkait menyusun program yang konkrit 
untuk mengaktifasi komunitas-komunitas mahasiswa Katolik di berbagai perguruan tinggi 
di Keuskupan Bogor. 

2. Komisi Kemahasiswaan dan Komisi Kepemudaan saling berkoordinasi untuk 
mengembangkan sinergi program pastoral diantara keduanya. 

3. Komisi Kemahasiswaan memastikan efektifitas pemanfaatan sarana prasarana milik keuskupan 
untuk kepentingan pendampingan dan pengembangan pastoral bagi mahasiswa. 
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4. Komisi Kemahasiswaan memiliki data terkait dengan kemajuan reksa pastoral yang dilakukan 
setiap tahun. 

5. Keuskupan dan paroki aktif mendukung pengembangan organisasi kemahasiswaan/ 
kepemudaan. 

 
 

C. PASTOR PAROKI/SEKSI 
 

1. Pastor Paroki bersama orang tua memotivasi dan mendukung Orang Muda Katolik [OMK] untuk 
terlibat dalam kegiatan menggereja di lingkungan/wilayah/paroki, serta di kegiatan sosial 
kemasyarakatan di tempat tinggal mereka. 

2. Pastor Paroki bersama Seksi Kepemudaan dan OMK mengidentifikasi dan mewujudkan 
kebutuhan pendukung dan sarana prasarana pengembangan OMK. 

3. Pastor Paroki memastikan tersedianya tempat/ruang berkegiatan bagi OMK di 
parokinya. 

4. Pastor Paroki menugaskan Pastor Vikaris atau seorang Frater atau rohaniawan atau biarawati 
untuk memberikan pendampingan pastoral untuk OMK. 

5. Pastor Paroki memastikan terbentuknya Seksi Kepemudaan di tingkat lingkungan/ 
wilayah/stasi dan memastikan keaktifan mereka. 

6. Pastor Paroki memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Seksi 
Kepemudaan Paroki dan Stasi/lingkungan. 

7. Pastor Paroki memberikan penugasan dan membimbing OMK untuk menjadi anggota 
seksi di Dewan Pastoral Paroki dan atau menangani penyelenggaraan acara besar di 
paroki. 

8. Seksi Kepemudaan Paroki bersama OMK melakukan identifikasi bidang-bidang minat dan 
bakat yang memerlukan pembinaan khusus berikut dengan sarana- prasarana yang 
dibutuhkan. 

9. Seksi Kepemudaan Paroki melakukan pendataan OMK secara berkala sekurangnya setahun 
sekali. 

10. Seksi Kepemudaan Paroki bersama Seksi Liturgi dan Seksi Kitab Suci memberikan 
pengajaran/pelatihan dan pendampingan terkait liturgi, tradisi, kitab suci dan ajaran Gereja 
kepada OMK. 

11. Seksi Kepemudaan Paroki menyelenggarakan program retret khusus untuk OMK. 

12. Seksi Kepemudaan mengagendakan kegiatan kunjungan OMK lintas wilayah/ 
lingkungan. 

13. Seksi Kepemudaan mengagendakan kegiatan bhakti sosial bersama dengan kelompok 
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orang muda dari agama lain. 

14. Seksi Kepemudaan bersama para orang tua dan guru melakukan identifikasi dan 
pendampingan pastoral terhadap anggota OMK yang mengalami diskrimasi di sekolah atau 
tempat kerjanya. 

15. Seksi Kepemudaan Paroki menyelenggarakan kegiatan pastoral yang ditujukan untuk 
meningkatkan kecintaan OMK pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada budaya tanah 
air. 

16. Seksi Kepemudaan Paroki bersama dengan seksi terkait menyelenggarakan kegiatan pastoral 
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan OMK diantaranya seminar 
tentang seksualitas dan perkawinan menurut Gereja Katolik, politik, pelatihan entreprenership, 
pelatihan public speaking dan interview skill. 

17. Seksi Kepemudaan Paroki dan para orang tua mendampingi OMK dalam memanfaatkan 
media sosial sebagai sarana bermisi dengan bijaksana, khususnya dalam hal penyebaran 
berita dan interaksi dengan orang lain. 

18. Seksi Kepemudaan Paroki bersama Seksi Keluarga menyelenggarakan kegiatan bagi orang muda 
Katolik yang bertujuan untuk mempertemukan pasangan-pasangan seiman. 

 
 

D. KELUARGA 

 
1. Para orang tua dari keluarga katolik memotivasi dan mendampingi anak-anaknya agar aktif 
di kegiatan OMK lingkungan/wilayah/paroki. 

E. ORANG MUDA KATOLIK 
 

1. Orang Muda Katolik mengupayakan diri untuk aktif dalam kegiatan OMK di paroki masing-
masing. 

2. Orang Muda Katolik berusaha untuk mengelola informasi yang diperolehnya dari berbagai 
sumber dengan bijak demi manfaat positif bagi dirinya dan orang lain. 

 


