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PANDUAN IMPLEMENTASI “ROAD MAP” PRIORITAS 
KEBIJAKAN PASTORAL KEUSKUPAN BOGOR 

PERIODE TAHUN 2016-2020 
 
 
PENGANTAR 
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,  
 
Buku kecil berisi “Panduan Implementasi “Road map” Prioritas 
Kebijakan Keuskupan Bogor” ini akhirnya berhasil dirangkai 
berkat kerja sama Staff Kuria Keuskupan dan para anggota Dewan 
Pastoral Keuskupan. Buku Panduan ini dapat juga dipandang 
sebagai Arah Dasar konkret dan praktis dalam tugas serta 
panggilan melaksanakan karya pastoral di wilayah Keuskupan ini.  
 
Dalam proses berpastoral itu, saya menemukan Anda sekalian 
sebagai sahabat, pemikir dan pelaksana mandat agung yang 
tertera dalam Mat 28:16-20: “Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala 
sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu”. Kita berjalan 
bersama, kendati berbeda fungsi (Klerus, Biarawan-biarawati, 
Awam) tetapi semua pihak dipercayakan oleh Allah Tritunggal 
yang sama untuk meneruskan karya PenyelamatanNya.  
 
Saya berusaha mewujudkan visi “communio” dalam bekerja 
untuk merumuskan panduan ini. Judul “panduan implementatif” 
sengaja disebutkan dengan maksud agar program-program yang 
disebutkan dalam buku ini dapat dan diusahakan agar 
diwujudkan di setiap bidang kehidupan menggereja umat. 
 
Hal yang patut diangkat pula dari buku kecil ini ialah dimensi 
kontinuitas dari sejarah Gereja Keuskupan Bogor, terutama dalam 
kurun waktu sejak Sinode 2002. Tetapi unsur kebaruan pun 
menjadi keniscayaan, bila sebuah karya penggembalaan dilihat 
sebagai suatu karya yang dinamis-kreatif. Karena itu, program-
program unggulan ini merupakan hasil olahan dan refleksi yang 
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dinamis-kreatif terhadap tanda-tanda zaman yang sedang 
berlangsung. Orientasi ke masa depan cukup ditampung pula 
dalam kegiatan-kegiatan pastoral yang ada.  
 
Saya berharap agar semua anggota umat Keuskupan Bogor, yakni 
para Pastor Paroki, pastor-pastor vikaris, semua imam, bruder, 
suster dan para awam ikut bersama kami melakukan aksi nyata 
dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Keuskupan ini. 
Demikian pun Tarekat-tarekat Hidup Bakti serta Yayasan, yang 
mengimplementasikan spiritualitas dan kharisma tarekat, mesti 
mempertimbangkan perhatian dan keprihatinan keuskupan yang 
tertera dalam buku Panduan ini. Kami berharap agar tidak 
satupun Tarekat dan Yayasan yang ada di Keuskupan ini 
menjalankan karya pastoralnya terpisah dari gerak pastoral 
Keuskupan.  
 
Bunda Maria, penebar Sukacita sejati, dampingi dan tolonglah 
kami semua dalam menebarkan khabar keselamatan dan 
kegembiraan Injili di Tatar Sunda ini.   
 
Bogor, 20 Desember 2015 
 
+ Paskalis Bruno Syukur 
Uskup Keuskupan Bogor 
 
Magnificat Anima Mea Dominum 
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VISI KEUSKUPAN BOGOR. 
“KEUSKUPAN BOGOR MENJADI ‘COMMUNIO’ DARI ANEKA 
KOMUNITAS BASIS YANG BERIMAN MENDALAM, SOLIDER DAN 
DIALOGAL, MEMASYARAKAT DAN MISIONER”.  
 

 
 

MISI KEUSKUPAN BOGOR 
KEUSKUPAN BOGOR MENGHADIRKAN KERAJAAN ALLAH, 
DENGAN MENGABDIKAN DIRI SECARA AKTIF DALAM 
MENINGKATKAN KEIMANAN DAN MARTABAT MANUSIA 
MELALUI PEMBERDAYAAN SEMUA POTENSI.  
 
 
MOTTO USKUP BOGOR: MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM. 
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MARS KEUSKUPAN BOGOR 
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Hasil Sinode Keuskupan Bogor tahun 2002 telah membuahkan 
sebuah rumusan yang sangat baik bagi Gereja katolik di 
Keuskupan Bogor. Visi untuk mewujudkan Gereja sebagai sebuah 
communio dari berbagai komunitas basis yang beriman 
mendalam, solider dan dialogal, serta memasyarakat dan 
misioner telah diturunkan dalam rangkaian kebijakan operasional 
yang baik. Bahkan kebijakan ini kemudian ditajamkan kembali 
melalui Pertemuan Pastoral tahun 2007. 
Hasil dari kedua pertemuan pastoral tersebut semestinya 
kemudian diterjemahkan dalam agenda kerja yang konkrit oleh 
unit-unit kerja pastoral di berbagai tingkatan, baik di tingkat 
Keuskupan, Paroki maupun Wilayah agar membuahkan hasil 
sebagaimana yang diharapkan bersama. Berbagai usaha terkait 
hal ini telah dilakukan, sekalipun harus disadari masih ditemukan 
berbagai kekurangan dalam beberapa hal. Tidak boleh menyerah. 
Upaya untuk mewujudkan visi yang dirumuskan dalam Sinode 
2002 harus terus diupayakan demi tumbuh kembangnya karya 
pewartaan kabar gembira di Tanah Pasundan ini. 
 
Dalam rangka mendorong upaya untuk mengejawantahkan upaya 
pencapaian visi tersebut, Uskup Bogor, Mgr Paskalis Bruno 
Syukur, OFM mencanangkan 5 (lima) prioritas kebijakan dalam 
penggembalaanya hingga beberapa waktu yang akan datang 
(2020). Penyampaian prioritas kebijakan ini dimaksudkan agar 
semua elemen reksa pastoral memiliki kesamaan fokus karya 
pastoral sehingga diharapkan dapat membantu membangun 
sinergisitas dan hasil yang lebih nyata dan bisa dirasakan. 
Penyusunan prioritas kebijakan tidak dimaksudkan untuk 
membatasi inisiatif atau ide reksa pastoral yang tidak termasuk di 
dalamnya. Sebagaimana halnya sebuah prioritas, kebijakan yang 
dicanangkan oleh Uskup Bogor adalah dalam rangka mengajak 
seluruh umat beriman (awam, klerus dan hidup bhakti) untuk 
memberikan perhatian yang lebih, dalam periode waktu tertentu 
pada beberapa isu yang diutamakan. 



Panduan Implementasi Prioritas Kebijakan Uskup Bogor 
 

16 Des. 15------6 
 

 
Dalam perjalanan perkembangannya di berbagai tingkatan reksa 
pastoral, rupanya ditemukan beragam interpretasi mengenai 
kelima kebijakan yang dimaksud. Masing-masing lembaga reksa 
pastoral baik yang ada di paroki maupun keuskupan memiliki 
pemikiran dan pemahaman yang beragam yang berakibat pada 
beragamnya pula orientasi program yang mereka lakukan. Hal ini 
pada tingkat tertentu, meskipun baik dan kaya, tetapi 
menyebabkan pelaksanaan program tidak simultan dan efektif. 
Maka pedoman implementasi ini dirumuskan dengan tujuan 
membantu setiap unit reksa pastoral agar memiliki intepretasi 
dan orientasi yang sama dalam menterjemahkan 5 prioritas 
kebijakan yang dicanangkan oleh Bapak Uskup Bogor. 
 
Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 
sederhana tetapi konkrit terkait dengan upaya-upaya yang perlu 
dilakukan dalam merumuskan program, sasaran dan target yang 
terukur dalam rangka pencapaian visi yang telah dirumuskan 
pada Sinode 2002. Panduan ini juga diharapkan dapat 
meminimalisir bias intepretasi dan orientasi program reksa 
pastoral dalam beberapa waktu ke depan hingga 2020. 
 
Ruang Lingkup Prioritas Kebijakan  
Ruang lingkup prioritas program yang merupakan proritas 
program yang dijelaskan dalam panduan ini adalah meliputi : 
 

(1) Kebijakan Pastoral Keluarga 
(2) Kebijakan Pastoral OMK (Orang Muda Katolik) 
(3) Kebijakan Pastoral Pendidikan. 
(4) Kebijakan Pastoral Sumber Daya Manusia. 
(5) Kebijakan Pastoral Sosial Politik dan Kemasyarakatan 

Hidup Menggereja. 
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Isi Panduan Prioritas Kebijakan 
Pada setiap prioritas kebijakan akan dijelaskan mengenai 
beberapa hal, yaitu : 
(1) Pengantar. Yaitu penjelasan singkat mengenai latar belakang 

dan atau dasar pemikiran tentang pentingnya prioritas 
kebijakan. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan 
pemahaman dasar mengenai konteks kebijakan yang 
dimaksud dalam kaitannya dengan dokumen-dokumen 
gereja. 

(2) Garis besar arah kebijakan. Yaitu deksripsi yang 
menjelaskan tentang beberapa rumusan yang merupakan 
arahan kebijakan yang sebaiknya dipertimbangkan untuk 
dilakukan dalam rangka mewujudkan prioritas kebijakan 
yang dimaksud. 

(3) Program prioritas/unggulan yang direkomendasikan. 
Yaitu beberapa program kerja yang diharapkan agar menjadi 
prioritas yang diperhatikan dan dilakukan hingga tahun 
2020. 
Prioritas program bermakna sebagai program utama yang 
wajib dilakukan sebelum menginisiasi program-program 
yang lain dalam lingkup kebijakan yang diarahkan. 

 
Siapa yang disarankan menggunakan panduan ini? 
Pihak-pihak yang diharapkan untuk membaca dan menggunakan 
panduan ini adalah :  
(1) Anggota Kuria Keuskupan Bogor 
(2) Anggota Dewan Pastoral Kuskupan Bogor 
(3) Anggota Dewan Keuangan Keuskupan Bogor 
(4) Para koordinator bidang, ketua dan anggota komisi 

Keuskupan Bogor 
(5) Seluruh pastor di Keuskupan Bogor 
(6) Para Imam dan Calon Imam 
(7) Para Pastor Paroki dan pengurus Dewan Pastoral Paroki 
(8) Bruder dan Suster dari berbagai tarekat di Keuskupan Bogor 
(9) Umat awam meliputi keluarga-keluarga, orang muda, lansia 

dan kelompok-kelompok kategorial maupun teritorial yang 
beranggotakan awam katolik di Keuskupan Bogor 
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Cara menggunakan panduan ini  
 
Kepada seluruh elemen umat beriman di Keuskupan Bogor, 
disarankan untuk menggunakan panduan ini sebagai berikut : 
(1) Membaca dan memahami deskripsi dan butir-butir kebijakan 

yang diarahkan dalam setiap prioritas kebijakan. 
(2) Membaca dan mencermati setiap butir program unggulan 

yang direkomendasikan dari setiap prioritas kebijakan. 
(3) Mengadopsi butir program unggulan yang relevan dengan 

unit reksa pastoral/kelompok masing-masing. 
(4) Merumuskan jenis kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan 

program unggulan yang relevan yang direkomendasikan 
tersebut, melaksanakan dan mendokumentasikannya. 

(5) Merumuskan program tambahan di luar program yang telah 
direkomendasikan jika sumberdaya memungkinkan. 

(6) Melakukan evaluasi dan pengembangan/perbaikan kegiatan 
secara terus menerus. 

 
 
 

BAGIAN I 
PRIORITAS KEBIJAKAN PASTORAL KELUARGA 

 
Pengantar  
Keluarga merupakan “sel pertama dan sangat penting bagi 
kehidupan masyarakat” (Familiaris Consortio #42) dan 
merupakan “sekolah kemanusiaan” (GD # 52). Hal ini bermakna 
bahwa keluarga merupakan sebuah entitas yang sangat strategis 
bagi kehidupan masyarakat maupun gereja, karena dari sanalah 
seseorang pertama-tama menimba segala nilai dan kebiasaan 
yang baik bagi masyarakat maupun bagi gerejanya. Pada saat 
bersamaan keluarga-keluarga menghadapi berbagai tantangan 
yang tidak mudah. Intervensi budaya global yang hedonistis dan 
konsumeristis seringkali menjebak keluarga-keluarga pada pola 
hidup yang artifisial. Substansi Keluarga sebagai tempat 
dibangunnya “kehangatan” relasi antar pribadi, ditanamkannya 
jiwa solider dan rela berkorban, dibangunnya keteladanan iman, 
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tempat ditumbuhkannya rasa syukur, dan dibiasakannya pola 
hidup yang sederhana perlahan tergusur oleh pola berpikir yang 
sangat teknikal - di mana keluarga diperlakukan sebagai sebuah 
entitas yang seolah akan dengan sendirinya berjalan baik dengan 
tersedianya uang dan fasilitas.  
Prioritas kebijakan pastoral keluarga ini disemangati oleh 
keinginan untuk membangun keluarga sebagaimana seharusnya 
substansi sebuah keluarga menurut Gereja katolik, bukan hanya 
sekedar keluarga secara artifisial. Kebijakan ini diharapkan dapat 
menjadi sebuah acuan gerak yang sinergis bagi seluruh 
komponen umat beriman di Keuksupan Bogor untuk 
mewujudkan keluarga sebagai Ecclesia Domestica - yaitu 
sebuah keluarga yang merupakan gereja kecil sebagai pusat 
pembinaan dan pewartaan iman dan penumbuhan  
semangat kasih yang tunduk pada pimpinan Yesus sendiri.  
Garis Besar Arah Kebijakan Pengembangan Reksa Pastoral 
Keluarga Keuskupan Bogor 
 
(1) Penguatan kapasitas individual, perbaikan sarana dan 

pra sarana serta pemanfaatan teknologi. Perihal ini 
menunjuk pada pentingnya untuk melakukan penguatan 
kapasitas individual kepada para fasilitator atau pendamping 
keluarga di semua tingkatan. Selain itu, hal lain yang penting 
dilakukan dalam kontek reksa pastoral keluarga adalah 
perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan 
program serta pemanfaatan teknologi untuk keperluan 
peningkatan ekefitifitas dan efisiensi pendampingan dan 
pembinaan. 

(2) Perbaikan proses tatakelola kelembagaan reksa pastoral 
keluarga. Beberapa yang penting terkait dengan hal ini 
antara lain menyangkut kelengkapan struktur pengelola 
reksa pastoral keluarga, dan ketersediaan sumberdaya 
pendukung. Selain itu, termasuk sebagai sesuatu yang sangat 
penting untuk dikembangkan adalah upaya untuk terus 
menerus melakukan inovasi metode pendampingan sehingga 
semakin menarik, efektif dan efisien.  
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(3) Pelibatan umat beriman. Hal ini menunjuk pada pentingnya 
keterlibatan aktif umat beriman dalam mendukung dan 
menyemangati program-program pengembangan reksa 
pastoral keluarga sesuai dengan kapasitas dan peran masing-
masing.  

(4) Peningkatan dampak program pembinaan dan 
pendampingan reksa pastoral keluarga. Hal ini terutama 
menunjuk pada perlunya memberi perhatian dan mengukur 
dampak dari program pembinaan dan pendampingan 
pastoral keluarga yang dilakukan. 

 
Program Prioritas/Unggulan yang direkomendasikan 
Banyak alternatif program yang dapat dilakukan dalam ruang 
lingkup garis besar arah kebijakan di atas. Namun demikian, 
kegiatan-kegitan tersebut di bawah ini direkomendasikan sebagai 
inisiatif utama yang harus dilakukan sebelum yang lain dilakukan, 
sebagai berikut : 
 
A. Pada Level Keuskupan:  

 
(1) Para Imam dan Calon Imam, biarawan, biarawati terlibat 

secara aktif mendampingi dan mengembangkan gerakan-
gerakan awam berbasis keluarga, seperti ME (Marriage 
Encounter), PRISKAT (Pria Sejati Katolik), WWC (Wise 
Woman Catholic), Wanita Bijak, PCC (Pastoral Counseling 
Center), Tulang Rusuk.  

(2) Komisi Keluarga keuskupan:  
2.1.  Menerbitkan pedoman pastoral berjenjang: pastoral 

anak (Kerjasama Komisi KKI), pastoral remaja dan 
OMK (Kerjasama Komisi Kepemudaan), BCD, KPP, 
Family Gathering, pastoral Lansia.  

2.2.  Mengkoordinir sinergitas semua gerakan-gerakan 
awam berbasis keluarga. Maka Setiap 
penanggungjawab atau penggerak gerakan awam 
berbasiskan keluarga melakukan koordinasi dan 
kerjasama sinergis dengan seksi keluarga di paroki 
masing-masing. 
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2.3.  Menetapkan agenda tahunan untuk menyelenggarakan 
(i) “Bogor Family Gathering” (sekitar bulan Juli awal – 
liburan sekolah), (ii) Hari Perkawinan sedunia 
(penanggungjawab ME- sekitar bulan Februari), (iii) 
Hari Keluarga Kudus Nazareth (sesudah Natal).   

(3) “Komisi pastoral”  dan “Tribunal Keuskupan” memiliki data 
perihal kemajuan kegiatan pendampingan dan penyelesaian 
pastoral keluarga yang mengalami kesulitan khusus.  

(4) Keuskupan menyediakan dana khusus untuk terlaksananya 
program-program pembinaan keluarga. 

 
B. Pada level Paroki 

 
(1) Pastor paroki dan pastor vikaris memfasilitasi terbentuknya 

dan bertumbuhkembangnya gerakan-gerakan awam berbasis 
keluarga. 

(2) Pastor paroki beserta Dewan Pastoral Paroki menugaskan 
Seksi Keluarga Paroki agar mempunyai program yang jelas 
dan konkrit dalam hal pendampingan keluarga mengikuti 
program Komisi Keluarga Keuskupan. 

(3) Pastor Paroki dan Dewan Keuangan Paroki mengalokasikan 
dana khusus (tambahan dari yang biasa diadakan) untuk 
mengkatifasi kegiatan pendampingan dan pembinaan 
keluarga. 

(4) Keluarga-keluarga di setiap paroki terlibat dalam pembinaan 
diri dalam gerakan-gerakan awam. 

(5) Perkumpulan para lansia, janda didampingi secara baik.  
 
C. Pesan untuk Tarekat-tarekat Religius di Keuskupan 

Bogor: 
 
(1) Ikut menyumbangkan anggota-anggota tarekat untuk terlibat 

dalam ME (Marriage Encounter), Wanita Bijak, Pelayanan 
Pastoral Konseling Keluarga di tingkat Keuskupan atau 
Paroki. 
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BAGIAN II 
PRIORITAS KEBIJAKAN ORANG MUDA KATOLIK 

 
 
Pengantar 
Sebagaimana diketahui oleh semua, bahwa persoalan orang muda 
adalah persoalan yang sangat strategis sekaligus sangat 
memprihatinkan saat ini. Di satu sisi, kaum muda merupakan 
tumpuan harapan bagi kehidupan bangsa dan Gereja di masa 
mendatang, tetapi pada saat bersamaan kaum muda sendiri 
menghadapi berbagai persoalan krisis. Teknologi dan budaya 
global telah banyak mempengaruhi cara berpikir, berasa dan 
bertindak orang muda saat ini. Kapitalisme yang semakin 
menguat dan memasuki seluruh sendi kehidupan juga tak luput 
menjadikan komunitas muda sebagai bagian dari kelompok 
korbannya. Cara hidup yang cenderung hedonistis, konsumeristis 
dan egoistis adalah beberapa dari penanda arus besar cara hidup 
yang semakin kapitalistis saat ini. Cara hidup ini berdiri 
berseberangan dengan cara-cara hidup normatif yang 
diharapkan Gereja utamanya. 
Paus Fransiskus pada beberapa kesempatan pertemuan dengan 
Orang Muda Katolik (OMK) sedunia maupun se-Asia 
menyampaikan dan mengingatkan kepada setiap kaum muda 
untuk menyadari betapa mereka saat ini dihimpit oleh berbagai 
iming-iming “musuh” yang seolah olah menyenangkan tetapi 
miskin makna. Menghadapi hal ini, kaum muda perlu diajak untuk 
terus berjuang membangun harapan, tidak putus asa dan selalu 
terbuka dengan campur tangan Tuhan. Sejalan dengan orientasi 
yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, pengembangan anak 
muda di Keuskupan Bogor harus juga pertama-tama 
dimaksudkan untuk mendorong inisiatif penguatan baik di 
tingkat individu maupun kelembagaan dalam rangka 
mengimbangi cara berpikir kapitalistik yang mainstream. 
Pengembangan OMK Keuskupan Bogor sejauh mungkin 
diharapkan mendorong upaya untuk mewujudkan anak-anak 
muda katolik yang tidak hanya pro fun, tetapi terutama memiliki 
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kedalaman spiritual, kepedulian terhadap lingkungan dan 
sesama serta memiliki keunggulan karakter pribadi. 
 
Garis besar arah kebijakan pastoral OMK 
(1) Penguatan kapasitas individual, perbaikan sarana dan 

pra sarana serta pemanfaatan teknologi. Variabel ini 
menunjuk pada pentingnya untuk melakukan penguatan 
kapasitas individual kepada para fasilitator atau pendamping 
OMK di semua tingkatan. Strategi ini menjadi salah satu kunci 
utama keberhasilan pendampingan OMK di Keuskupan 
Bogor. Selain penguatan kapasitas individual pelaku, dalam 
hal ini pendamping atau fasilitator, hal lain yang penting 
dilakukan dalam konteks strategi ini adalah perbaikan sarana 
dan prasarana pendukung pelaksanaan program untuk OMK 
serta pemanfaatan teknologi untuk keperluan peningkatan 
ekefitifitas dan efisiensi pendampingan dan pembinaan.! 

(2) Perbaikan proses tatakelola kelembagaan reksa pastoral 
OMK. Beberapa yang penting terkait dengan hal ini antara 
lain menyangkut kelengkapan struktur pengelola program 
OMK, ketersediaan sumberdaya pendukung, sinergisitas 
program OMK dengan program lain terkait. Selain itu, 
termasuk sebagai sesuatu yang sangat penting untuk 
dikembangkan dalam kerangka strategi ini adalah upaya 
untuk terus menerus melakukan inovasi metodologi 
pendampingan sehingga semakin menarik, efektif dan efisien.  

(3) Pelibatan umat beriman. Kategori strategi ini menunjuk 
pada pentingnya peran serta umat beriman dalam 
mendukung dan menyemangati program-program 
pengembangan OMK sesuai dengan kapasitas dan peran 
masing-masing.  

(4) Peningkatan dampak program pembinaan OMK. Katagori 
strategi terakhir yang juga sangat penting adalah 
mengkonfirmasi efektifitas program dari dampak positif yang 
ditimbulkan dari pelaksanaan program. Dampak yang 
dimaksud sekurangnya terkait dengan hal pendewasaan 
spiritualitas, penguatan karakter/kepribadian anggota OMK 



Panduan Implementasi Prioritas Kebijakan Uskup Bogor 
 

16 Des. 15------14 
 

dan peningkatan kesadaran dan keterlibatan sosial dan 
kemasyarakatan. 

 
Program Prioritas/Unggulan yang direkomendasikan 
Banyak alternatif program yang dapat dilakukan dalam ruang 
lingkup garis besar arah kebijakan di atas. Namun demikian, 
kegiatan-kegitan tersebut di bawah ini direkomendasikan sebagai 
inisiatif utama yang harus dilakukan sebelum yang lain dilakukan, 
sebagai berikut : 
 
A. Pada Level Keuskupan 
(1) Para Imam dan Calon Imam secara aktif terlibat dalam proses 

aktifasi kegiatan OMK di paroki-paroki. 
(2) Komisi Kepemudaan: 

2.1. Memiliki program yang konkrit-terencana dalam 
menganimasi OMK di paroki-paroki dan OMK dekanat.  

2.2. Memiliki kegiatan pembentukan karakter dan pelatihan 
kepemimpinan bagi OMK di paroki-paroki. 

2.3. Memiliki data terkait dengan kemajuan kegiatan 
pendampingan dan animasi OMK-OMK paroki. 

(3) Komisi Kemahasiswaan: 
3.1. memiliki program yang konkrit untuk mengaktifasi 

komunitas-komunitas mahasiswa katolik di berbagai 
perguruan tinggi di seluruh Keuskupan Bogor, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada upaya pelatihan organisasi, 
kepemimpinan, kerasulan, kesadaran ekologi dan 
penguatan spiritualitas. 

3.2. Komisi Kemahasiswaan memiliki program 
pengembangan jejaring lintas mahasiswa katolik di 
seluruh Keuskupan Bogor. 

3.3. Komisi Kemahasiswaan memiliki data terkait dengan 
kemajuan fasilitasi dan animasi yang dilakukannya dari 
tahun ke tahun. 

(4) Keuskupan dan paroki secara proaktif membantu 
pengembangan organisasi kemahasiswaan/kepemudaan 
(PMKRI/PEMUDA KATOLIK).! 
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B.  Pada level Dekenat 
(1) Komisi Kepemudaan mendorong dan membantu pastor 

dekan agar OMK Dekanat terbentuk.   
(2) Pastor Dekan dibantu para pastor paroki  serta para religius 

di dekanatnya menjamin agar OMK Dekanat mengadakan 
kegiatan bersama 1 kali setahun.  

 
C.  Pada level Paroki 
(1) Paroki melalui seksi kepemudaan memiliki program yang 

konkrit untuk membentuk dan mengaktifkan kelompok OMK. 
misalnya pelatihan kader kepemimpinan katolik, pelatihan 
kader kerasulan kaum muda, pelatihan penyadaran ekologi, 
dan pelatihan entrepreuneurship. 

(2) Paroki secara intensif mengupayakan aktifasi kegiatan koor, 
kesenian dan olahraga untuk anak mudanya.! 

(3) Paroki memiliki rencana konkrit untuk melibatkan anak 
mudanya dalam berbagai karya pelayanan di BIA dan BIR. 

(4) Pastor paroki dan Dewan Pastoral Paroki mempercayakan 
OMK secara berkala untuk menjadi Panitia Natal atau Paskah.  

(5) Paroki memiliki data terkait dengan kemajuan program 
pendampingan dan animasi kelompok-kelompok OMK.! 

(6) Kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa secara aktif 
menangkap peluang keterlibatan dalam berbagai inisiatif 
sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan sebagai 
bentuk kesaksian umat beriman. 

(7) Keluarga-keluarga secara aktif memberikan dukungan dan 
dorongan kepada anak mudanya untuk terlibat aktif dalam 
berbagai kegiatan gereja dan sosial kemasyrakatan. 
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BAGIAN III 
PRIORITAS KEBIJAKAN PASTORAL PENDIDIKAN 

 
Pengantar 
Gereja menganggap bahwa pendidikan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjalanan iman seseorang. Oleh karena itu 
pendidikan sangat diharapkan dapat membantu seseorang untuk 
membangun pribadi yang utuh dengan hati yang mengarah pada 
kekudusan. Sekolah oleh karenanya sangat diharapkan 
membantu seseorang menjadi manusia yang mengasihi Tuhan 
dan sesamanya, memperkaya masyarakat dengan ragi Injil dan 
kelak menjadi warga Kerajaan Surga.  
Begitu pentingnya pendidikan dalam perjalanan iman seseorang, 
maka gereja memandang bahwa setiap orang harus diberi akses 
yang sama terhadap pendidikan. Setiap anak muda perlu dibantu 
agar bertumbuh menjadi manusia yang memiliki keseimbangan 
fisik, moral dan intektual dan mampu memanfaatkannya untuk 
kepentingan Tuhan dan sesamanya. ! ! 
Pendidikan katolik diharapkan dapat membantu setiap orang 
untuk secara bertahap memahami misteri keselamatan, 
memampukan mereka untuk menyembah Tuhan dalam Roh dan 
kebenaran (Yoh 4:23) baik melalui liturgi maupun dalam hidup 
keseharian mereka sehingga menjadi manusia dengan kepenuhan 
akan Kristus (Ef 4:23), menyadari panggilan mereka sebagai 
pengikut Kristus dan pada akhirnya turut serta dalam pewartaan 
karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai karya 
nyata di dalam masyarakatnya. Setiap elemen umat beriman 
bertanggungjawab terhadap berjalan baiknya konsep pendidikan 
katolik ini. 
 
Garis besar arah kebijakan pastoral pendidikan 
(1) Pendidikan katolik harus dibangun dalam sebuah visi 

adikodrati. Yang dimaksud adalah bahwa semua elemen 
pendidika katolik (keluarga, sekolah dan masyarakat) harus 
pertamatama mengarahkan proses pendidikan untuk 
membantu anak didik di dalamnya mengalami kepenuhan 
di dalam Kristus. Keselamatan dan penghargaan terhadap 
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matabat hidup dan kehidupan yang berpusat pada Yesus 
Kristus, harus menjadi prioritas utama dibandingkan visi 
duniawi menyiapkan anak didik menjadi manusia yang 
sukses secara material.! 

(2) Proses pendidikan katolik harus dihidupi sebagai sebuah 
persekutuan yang Kristiani. 
Hal ini sebaiknya tercermin dari simbol-simbol dan kebiasaan 
hidup yang dibangun dalam proses pendidikan baik di rumah 
maupun di sekolah, yaitu simbol dan kebiasaan hidup 
seorang yang menghayati nilai-nilai kristiani. Simbol-simbol 
fisik dan fasilitas yang dikembangkan harus mencerminkan 
sebuah upaya membangun atmosfer proses pendidikan yang 
katolik/kristiani. Tanda salib, gambar santa dan santo, teks 
doa, ruang doa, sejarah santa santo dan lain-lain simbol 
kekatolikan dan kristianitas harus dominan menjadi bagian 
dari proses ini. Selain itu, kebiasaan berdoa, membaca kitab 
suci, perayaan-perayaan dan lain-lain hal kebiasaan hidup 
katolik harus menjadi bagian penciri kegiatan dalam proses 
pendidikan, di keluarga dan terutama di sekolah katolik. 
Hubungan yang harus dibangun dalam proses pendidikan 
katolik haruslah hubungan yang saling mendamaikan, saling 
membantu dan mendukung dalam kesalingpercayaan dan 
kasih. Keluarga dan sekolah harus dibangun sebagai sebuah 
tempat yang nyaman dan penuh kekeluargaan bagi setiap 
orang yang terlibat. Sehingga proses pendampingan belajar 
dapat berjalan sebagai sebuah proses pengembangan 
kepribadian dan iman. 

 
(3) Pendidikan katolik harus mencirikan pandangan dan 

nilai katolik dalam proses pembelajarannya. Pendidikan 
katolik sebaiknya tidak hanya menyiapkan anak didik untuk 
memiliki kemampuan intelektual bagi kepentingan 
kesuksesan duniawinya saja, tetapi juga memiliki kebajikan 
moral, memiliki kemampuan dan kemauan untuk melayani 
sesamanya serta memiliki kesadaran untuk mempersiapkan 
hidup setelah kehidupan saat ini. Pendidikan katolik harus 
menegaskan penghayatan dan keberpihakan pada nilai-nilai 
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kebenaran dan kemampuan membangun integrasi iman, 
budaya dan kehidupan dalam semua konteks proses 
pembelajarannya. Nilai-nilai kebenaran ini harus pertama-
tama dihidupi oleh para pendidik dan pengelola sekolah. 
Siswa didik harus melihat konsistensi sekolah katolik pada 
kedua hal tersebut diatas melalui para pendidik dan 
pengelola sekolah dalam keseharian mereka.  

(4) Pendidikan katolik harus mengkonfirmasi keberpihakan 
pada kaum yang lemah. Secara historis, kehadiran 
pendidikan katolik (utamanya di sekolah katolik) di berbagai 
tempat di dunia ini pertama-tama dimaksudkan sebagai salah 
satu upaya untuk mewujudkan misi pewartaan kabar gembira 
Yesus Kristus. Sekolah katolik oleh karenanya harus menjadi 
tempat dimana seseorang didampingi untuk menghayati 
kekudusan hidup yang berpusat kepada Yesus Kristus. 
Sekolah harus mampu menghidupkan semangat pada peserta 
didiknya agar memiliki semangat untuk memberi makna bagi 
kehidupan sesama sebagai panggilan hidup mereka. 
Semangat subsidiaritas dan solidaritas harus ditumbuhkan 
sebagai sebuah konfirmasi kehadiran gereja di sekolah-
sekolah katolik. Keberpihakan kepada yang lemah merupakan 
sebuah komitmen yang juga harus dihidupi oleh setiap 
sekolah katolik melalui kebijakan-kebijakan sekolah, dan atau 
melalui berbagai kegiatan yang ditujukan untuk membangun 
kesadaran setiap siswa tentang kewajiban setiap umat 
beriman untuk menolong dan berbagai kepada mereka yang 
membutuhkan, terutama mereka yang lemah, miskin dan 
cacat.  

 
Program Prioritas/Unggulan yang direkomendasikan 
Banyak alternatif program yang dapat dilakukan dalam ruang 
lingkup garis besar arah kebijakan diatas. Namun demikian, 
kegiatan-kegitan tersebut di bawah ini direkomendasikan sebagai 
inisiatif utama yang harus dilakukan sebelum yang lain dilakukan, 
sebagai berikut: 
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A.  Pada level Keuskupan:  
(1) Keuskupan mesti mengarahkan agar para Imam dan Calon 

Imam memberikan perhatian dan terlibat aktif dalam 
mendorong terlaksananya pendidikan katolik seuai arah 
dasar kebijakan pastoral pendidikan. 

(2) Komisi pendidikan menyusun program yang konkrit untuk 
memajukan karya pendidikan dan persekolahan terutama di 
sekolah-sekolah milik keuskupan. 

(3) Keuskupan melalui komisi komisi terkait mengembangkan 
semangat solidaritas untuk menolong keluarga-keluarga yang 
tidak mampu agar dapat mengikuti proses pendidikan 
sebagaimana mestinya. 

(4) Keuskupan mengelola Yayasan Mardi Yuana secara baik agar 
organ-organ Yayasan bekerja dalam satu garis koordinasi 
yang jelas.  

(5) Keuskupan bertanggung jawab  mengoptimalkan peranan 
kepala-kepala Perwakilan di Yayasan Mardi Yuana dalam 
kerjasama erat dengan Pengurus Yayasan.  

(6) Keuskupan mengoptimalkan peranan Yayasan Yatna Yuana 
Kasih dalam kerja sama dengan Tarekat SFS untuk 
memperjuangkan peningkatan status AKPER menjadi STIKES 
Rangkas Bitung, serta pelayanan RS Misi Lebak.  

(7) Keuskupan mengoptimalkan peranan Yayasan Yatna Yuana 
Bogor dalam kerjasama dengan OFM untuk mengembangkan 
pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak Panti Asuhan St. 
Yoseph Sindanglaya.  

 
B.  Pada level MPK Bogor 
(1) MPK Bogor melakukan program yang jelas dan konkrit dalam 

mendampingi dan memperbaiki kelembagaan sekolah 
(terutama milik keuskupan) bekerjasama dengan seluruh 
pihak terkait. 

(2) MPK Bogor memiliki data terkait dengan kemajuan proses 
perbaikan dan pendampingan sekolah-sekolah katolik di 
Keuskupan Bogor. 

(3) MPK Bogor melakukan koordinasi intensif dengan tarekat 
suster atau bruder yang fokus berkarya dalam bidang 
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pendidikan atau persekolahan dalam rangka melakukan 
upaya-upaya perbaikan. 

 
C. Pada level Yayasan Persekolahan Katolik di Keuskupan 

Bogor 
(1) Yayasan melakukan penataan manajemen pengelolaan 

sehingga organ yayasan dapat berfungsi dengan baik, serta 
pembina, pengurus dan pengawas bekerjasama dalam 
kesatuan yang baik. 

(2) Yayasan mesti menjamin agar sekolah-sekolah katolik dalam 
naungannya mengembangkan metode dan materi 
pembelajaran yang mencerminkan arah dasar kebijakan 
pastoral pendidikan Keuskupan sehingga anak-anak semakin 
mencintai Yesus, berani bersaksi, mengenal ajaran gereja dan 
akrab bergaul dengan kitab suci. 

(3) Yayasan dan sekolah mesti melakukan upaya konkrit untuk 
memperbaiki kesejahteraan karyawan dan karyawati di 
sekolah katolik, sekurangnya agar tingkat upah, jaminan 
kesehatan dan pensiun mereka sesuai dengan aturan 
ketenagakerjaan yang berlaku. 

(4) Sekolah melakukan penataan manajemen pengelolaan 
sehingga organ sekolah dan proses belajar mengajar dapat 
berjalan dengan optimal. 

(5) Sekolah katolik memiliki data terkait kemajuan proses 
pengembangan metode dan materi tersebut pada nomor 2. 

(6) Sekolah memiliki data mengenai kemajuan jumlah anak -
anak yang tidak mampu yang dibantu atau diberi 
pertolongan dari tahun ke tahun. 

(7) Yayasan dan sekolah sekolah menerapkan konsep Green 
School bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. 

 
D. Pada level Paroki 
(1) Pastor paroki dan dewan pastoral paroki menciptakan relasi 

yang baik dengan para pelaksana atau Yayasan persekolahan 
katolik yang ada di wilayah parokinya.  

(2) Pastor paroki mengatur pelayanan rohani terhadap sekolah-
sekolah dan lembaga hidup bakti yang mengelola sekolah-



Panduan Implementasi Prioritas Kebijakan Uskup Bogor 
 

16 Des. 15------21 
 

sekolah tersebut, dengan misa Jumat Pertama atau ibadat 
lainnya dan misa komunitas-komunitas.  

(3) Pastor paroki dengan bantuan Seksi Pendidikan Paroki 
merancang suatu program agar paroki membantu anak-anak 
usia sekolah dari keluarga-keluarga yang tidak mampu. 
Program ini perlu didata, terutama jumlah anak yang dibantu.  

(4) Dewan Keuangan Paroki perlu menyediakan dana khusus 
untuk membantu anak-anak sekolah dari keluarga tidak 
mampu, bekerja sama dengan seksi PSE Paroki.  

(5) Paroki memiliki program yang konkrit untuk mendorong 
para orang tua menerapkan konsep pendidikan katolik yang 
baik di dalam keluarga masing-masing umat. 

(6) Para orang tua memberikan perhatian akan proses 
pendidikan katolik di dalam keluarga sesuai dengan arah 
dasar kebijakan pastoral pendidikan katolik dan mengkritisi 
pelaksanaan sekolah katolik bukan saja dari segi finansial, 
tetapi terutama dari perubahan karakter dan pemahaman 
iman anak-anaknya.  

   
 

 
BAGIAN IV 

PRIORITAS KEBIJAKAN PASTORAL SUMBER DAYA MANUSIA 
 
 
Pengantar 
Pengembangan SDM di Keuskupan Bogor merupakan upaya 
sadar, terencana dan berkelanjutan dalam rangka memberikan 
fasilitasi kepada semua unsur SDM di tingkat kelompok atau 
individu dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas 
kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan perilaku) umat 
beriman dalam rangka mewujudkan tujuan Gereja, yaitu 
keselamatan manusia. Di titik inilah, terletak perbedaan yang 
signifikan antara tujuan pengembangan SDM di dalam 
perusahaan dibandingkan dengan pengembangan SDM di dalam 
Gereja, yaitu dalam hal tujuan yang akan dicapai. Pengembangan 
SDM dalam karya reksa pastoral dipandang sebagai upaya “kasih” 
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yang dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki setiap 
komponen dari satu kesatuan bagian tubuh. Sebagai bagian dari 
satu tubuh, yaitu tubuh Kristus (I Kor 12:12), seluruh komponen 
Gereja diharapkan secara terus menerus mengupayakan 
perbaikan dirinya, agar setiap bagian tersebut dapat berfungsi 
secara optimal secara terus menerus. Pengembangan SDM di 
lingkungan Gereja, oleh karenanya juga merupakan sebuah 
manifestasi pertanggungjawaban setiap anggota Gereja dalam 
mewujudkan misi perutusan yang dipercayakan Tuhan agar 
Warta Illahi dapat dikenal dan diterima 
oleh seluruh manusia sehingga mereka beroleh keselamatan. 
 
Garis besar arah kebijakan pengembangan SDM 
Sumber daya manusia yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah 
seluruh umat beriman, yaitu semua mereka yang telah dibaptis 
(Kan 204 § 1) yang hidup di Keuskupan Bogor. Secara spesifik 
yang termasuk dalam katagori yang dimaksud adalah kelompok 
awam, hidup bhakti dan kaum klerikus (bdk LG). Seluruh 
kelompok ini adalah “kawan sekerja” satu dengan yang lainnya 
dalam menjalankan visi dan misi keselamatan dari Yesus Kristus 
dengan kekhasan tugas/peran yang dimilikinya masing-masing. 
Setiap bagian umat beriman, melalui perannya masing-masing 
baik secara individu maupun kelompok diharapkan mengambil 
bagian dalam mewujudkan Keuskupan Bogor sebagai sebuah 
communio. Dalam rangka itu, setiap kelompok umat beriman 
perlu secara terus menerus mengembangkan kompetensi yang 
diperlukan agar peran mereka masing-masing dapat dijalankan 
secara optimal.  
 
Berikut adalah garis besar arah kebijakan pengembangan SDM :  
(1) Mendorong kaum klerus dalam pengembangan pengetahuan, 

penghayatan dan pewujudan beberapa hal berikut ini. 
a) Keteladanan dalam kesaksian iman dan kekudusan 
b) Keteladananan dalam hidup sederhana 
c) Kemampuan kepemimpinan 
d) Penguasaan tatakelola kelembagaan 
e) Kemampuan sosial kemasyarakatan 
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(2) Mendorong kaum hidup bhakti dalam pengembangan 
pengetahuan, penghayatan dan pewujudan beberapa hal 
berikut ini : 
a) Keteladanan dalam kesaksian iman dan kekudusan 
b) Keteladanan dalam hidup sederhana 
c) Kemampuan kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan 

(3) Mendorong kaum awam dalm pengembangan pengetahuan, 
penghayatan dan pewujudan beberapa hal berikut ini  
a) Keteladanan dalam kesaksian iman dan kekudusan 
b) Keteladananan dalam hidup sederhana 
c) Kemampuan kepemimpinan 
d) Penguasaan tatakelola kelembagaan! 
e) Kemampuan sosial kemasyarakatan! 
f) Kemampuan mengelola keluarga secara katolik! 
g) Kemampuan mewujudkan profesionalisme sebagai 

kesaksian iman katolik. 
 
Program Prioritas/Unggulan yang direkomendasikan 
Banyak alternatif program yang dapat dilakukan dalam ruang 
lingkup garis besar arah kebijakan di atas. Namun demikian, 
kegiatan-kegitan tersebut di bawah ini direkomendasikan sebagai 
inisiatif utama yang harus dilakukan sebelum yang lain dilakukan, 
sebagai berikut : 
 
A.  Pada level Keuskupan:  
(1) Uskup dan staf Kuria Keuskupan dibantu oleh Dewan Imam 

dan Team Formatores, terutama Rektor Seminari Tinggi St. 
Petrus-Paulus di Bandung memiliki peta persiapan studi 
lanjut para imam.  

(2) Para Imam dan calon Imam secara proaktif terlibat dalam 
upaya melakukan pengembangan secara terus menerus (baik 
secara pribadi maupun kelompok) dalam hal keteladanan 
kekudusan dan hidup sederhana serta dalam hal kemampuan 
kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan. 

(3) Dewan Pastoral Keuskupan memiliki program yang konkrit 
untuk meningkatkan kompetensi kelembagaan organ-organ 
pastoral di keuskupan dan paroki-paroki. 
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(4) Keuskupan melalui Komisi Kitab Suci dan Komisi Kateketik, 
Komisi Liturgi  memiliki program kaderisasi bidang Liturgi, 
pengajaran/katekese dan pemahaman Kitab Suci, Ajaran 
Gereja dengan memajukan KPKS, SEP, KEP. 

(5) Komisi-komisi memiliki program perekrutan, pelatihan dan 
penguatan kompetensi SDM di dalam komisi maupun bagi 
seksi-seksi di paroki yang terkait dengan bidang kerjanya. 

(6) Para imam tekun dan setia terlibat dalam meningkatkan 
makna Pertemuan Para Imam (4 kali setahun); UNIO dan Bina 
Imam Muda ditingkatkan perannya.  

 
B.  Pada level paroki: 
(1) Paroki memiliki program kaderisasi bagi pengurus dewan, 

wilayah dan lingkungan serta awam lainnya dalam hal 
kepemimpinan dan tatakelola kelembagaan, sosial 
kemasyarakatan, pengelolaan keluarga katolik dan 
profesionalisme.  

(2) Paroki memiliki program yang konkrit dalam menganimasi 
awam agar lebih memahami dan mencintai kitab suci, ajaran 
Gereja dan tugas misi. Maka seluruh paroki harus 
mengadakan KEP. 

(3) Paroki memiliki data dari tahun ke tahun terkait kemajuan 
pelaksanaan program 1 dan 2. 

(4) Paroki menyediakan anggaran khusus (tambahan dari yang 
sudah biasa diadakan) untuk mendorong kegiatan 
peningkatan kualitas SDM. 

 
C.  Yayasan-yayasan Milik Keuskupan: Mardi Yuana dan 

Yatna Yuana Bogor, Yayasan Yatna Yuana Kasih 
(1) Yayasan pengelola sekolah dan rumah sakit, Panti Asuhan  

keuskupan memiliki program konkrit dalam rangka 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki 
(guru, tenaga medis, tenaga administrasi, dll). 

(2) Yayasan pengelola sekolah dan rumah sakit memiliki data 
kemajuan terkait dengan program no (1) dari tahun ke tahun. 

(3) PT. Grafika perlu melakukan pembenahan struktur dan 
peningkatan kualitas SDM-nya. 
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BAGIAN V 
PIORITAS KEBIJAKAN PASTORAL BERKAITAN DENGAN 

DIMENSI SOSIAL POLITIK HIDUP MENGGEREJA 
 
 
Pengantar 
Sebagai bagian dari masyarakat, umat beriman diharapkan untuk 
melibat dan menunjukkan kepedulian pada persoalan-persoalan 
yang dialami oleh masyarakat di sekitarnya. Kegembiraan dan 
harapan, duka dan kecemasan orang-orang dewasa ini, khususnya 
mereka yang miskin, dan mereka yang menderita, adalah juga 
kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para pengikut 
Kristus. Sebab, orang-orang kristiani adalah juga anggota 
keluarga manusia. (GES #1). Pribadi manusia diciptakan bukan 
dalam keterasingan melainkan untuk 
pembentukan kesatuan sosial (GES #32). Sehingga dalam semua 
dinamika sosial yang terjadi di sekitar kita hampir dipastikan 
terdapat kontribusi umat beriman di dalamnya. Oleh karenya 
setiap umat beriman memiliki kewajiban untuk turut 
memperjuangkan terwujudnya kebaikan untuk semua - terutama 
bagi mereka yang miskin dan menderita. Dalam konteks ini, umat 
beriman harus menunjukkan komitmen untuk membuat pilihan 
dan keberpihakan pada upaya pewujudan kebaikan bagi semua 
orang, terutama yang miskin dan menderita. Umat beriman tidak 
bisa berjarak, melainkan harus melebur bersama dengan semua 
pihak dalam mewujudkan hal ini.  
Gereja memberikan arahan bahwa kesejahteraan umum harus 
menjadi tujuan prinsip kehidupan bermasyarakat (lih. KHK 1905-
1912, 1922-1927). Mewujudkan kesejahteraan bersama adalah 
tanggung jawab dan partisipasi setiap pihak dalam masyarakat 
(KHK 1913-1917). Umat beriman harus menunjukkan solidaritas 
sosialnya, yaitu ketetapan hati yang mantap dan tekun untuk 
mengkomitmen-kan diri pada kesejahteraan umum, yaitu pada 
kebaikan semua orang dan setiap individu….” (SRS art. 38). 
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Garis besar arah kebijakan pastoral dimensi sosial politik: 
(1) Penguatan pemahaman budaya Sunda/Banten/Betawi 

dan antar agama. Sadar bahwa Keuskupan Bogor hidup 
diantara budaya Sunda, Banten dan Betawi serta 
berdampingan dengan beragam pemeluk dan kelompok 
agama, maka pemahaman tentang hal tersebut menjadi 
sangat penting diperhatikan sebagai bekal membangun 
kerukunan dan kebersamaan dengan semua unsur 
masyarakat di seluruh Keuskupan Bogor. 

(2) Perbaikan proses tatakelola kelembagaan reksa 
pastoral sosial politik dan kemasyarakatan. Beberapa 
yang penting terkait dengan hal ini antara lain menyangkut 
kelengkapan struktur pengelola reksa pastoral yang terkait 
dengan sospol dan kemasyarakatan (baik di tingkat 
keuskupan maupun paroki), dan ketersediaan sumberdaya 
pendukung. Selain itu, termasuk sebagai sesuatu yang sangat 
penting juga dalam kerangka strategi ini adalah upaya untuk 
terus menerus melakukan inovasi metodologi pendidikan 
dan pendampingan sosial politk sehingga semakin menarik, 
efektif dan efisien.  

(3) Peningkatan partisipasi sadar dan aktif umat dalam 
sosial politik dan kemasyarakatan. Hal ini menunjuk pada 
pentingnya mendorong peran serta umatberiman dalam 
membangun kesadaran berpolitik sebagai bagian dari 
konsekuensi iman katolik dan membangun kesadaran untuk 
ambil bagian dalam setiap upaya mewujudkan kebaikan bagi 
semua orang dimulai dari lingkup terkecil. 

(4) Mengembangkan kegiatan yang memungkinkan Gereja 
menjadi saksi Kristus. Kebijakan ini dimaksudkan untuk 
menegaskan tentang pentingnya setiap umat beriman untuk 
melakukan inisiatif inisiatif sosial kemasyarakatan yang 
memberikan manfaat bagi kebaikan seluruh anggotanya. 
Dengan demikian Nama Tuhan dikenal dan dipuji karena 
pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan. Termasuk dalam 
hal ini adalah pekerjaanpekerjaan baik yang perlu dilakukan 
bagi kelestarian alam ciptaan. 
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(5) Menciptakan dialog dengan pemerintah, tokoh 
masyarakat dan antar agama. Dialog dengan semua unsur 
masyarakat yang memiliki kehendak baik bagi kesejahteraan 
umum harus menjadi perhatian Gereja dan umat beriman. 
Harmonisasi dan sinergisitas diharapkan tercapai melalui 
berbagai upaya kebersamaan yang terbangun melalui dialog 
dengan mereka. 

(6) Melakukan upaya pemberdayaan bagi masyarakat 
miskin, kecil dan lemah. Kehadiran Gereja harus secara 
konkrit dirasakan oleh mereka yang miskin, kecil dan lemah. 
Oleh karenanya, berbagai upaya nyata yang berdampak pada 
perbaikan kualitas hidup mereka yang miskin, lemah dan 
kecil harus dipastikan terjadi di setiap lingkup reksa 
pastoral Keuskupan Bogor.  

 
Program Prioritas/Unggulan yang direkomendasikan 
Banyak alternatif program yang dapat dilakukan dalam ruang 
lingkup garis besar arah kebijakan di atas. Namun demikian, 
kegiatan-kegitan tersebut di bawah ini direkomendasikan sebagai 
inisiatif utama yang harus dilakukan sebelum yang lain dilakukan, 
sebagai berikut : 
 
 
A.  Pada level Keuskupan 
(1) Uskup bersama Staff Kuria Keuskupan dibantu Dewan Imam: 

1.1.  Mendorong para Imam dan Calon Imam agar secara aktif 
terlibat dalam proses aktifasi kegiatan umat dalam isu 
sosial politik dan kemasyarakatan. 

1.2.  Mendorong Para Imam dan Calon Imam di Keuskupan 
Bogor agar terlibat aktif dalam berbagai kesempatan 
dialog dengan umat dan pimpinan agama lain. 

(2) Dewan Pastoral Keuskupan memiliki rencana yang konkrit 
untuk bekerjasama Dewan Pastoral Paroki dalam 
mewujudkan peningkatan keterlibatan sosial politik umat 
dan upaya pelestarian lingkungan (Green Parishes). 

(3) Komisi - komisi di bidang sosial kemasyarakatan (Kerawam, 
HAK, J&P, Hukum, dan Mitra Perempuan):  
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3.1.  Memiliki program yang konkrit dan terlaksana dalam 
mengaktifasi seksi sosial kemasyarakatan di paroki-
paroki. 

3.2.  Memiliki jadwal yang terencana untuk mengunjungi dan 
berdiskusi dengan seksi-seksi terkait di paroki-paroki. 

(4) Keuskupan menyediakan anggaran khusus (tambahan dari 
yang biasa disediakan) untuk mendukung kegiatan aktifasi 
paroki dalam isu sosial politik dan pelestarian lingkungan. 

(5) Keuskupan dan paroki secara proaktif membantu 
pengembangan Forum Masyarakat Katolik Indonesia di 
keuskupan. 

(6) Komisi PSE bekerjasama dengan Seksi sosial Paroki: 
6.1.  Memiliki program yang konkrit dalam hal 

pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang 
miskin, lemah dan terpinggirkan. 

 6.2. Mendorong upaya swadaya umat dalam hal 
pemberdayaan ekonomi, seperti bertumbuhnya CU 
atau bentuk-bentuk arisan lainnya.  

6.3. Memperhatikan kelompok kaum buruh di paroki-
paroki.  

6.4. Mendorong paroki-paroki untuk menerapkan Green 
Parishes dan Green schools melalui gerakan penyebaran 
spiritualitas ekologis dan lahan garapan bercorak 
pertanian organik. .  

(7) Komisi Kesehatan bertugas: 
7.1. Mengkoordinir tenaga-tenaga profesional di bidang 

kesehatan (dokter-dokter, perawat-perawat) untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, 
seperti pengobatan gratis. 

7.2. Menyelenggarakan aksi sosial donor darah di bulan 
Ramadhan.  

7.3. Menyelenggarakan pertemuan pengelola klinik-klinik 
atau balai pengobatan katolik.  

(8) Keuskupan perlu meningkatkan perhatian pada hal-hal 
kesenian dan budaya dalam konteks pewartaan dan liturgi 
Gereja.  
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(9) Keuskupan melalui kelompok PUKAT berusaha untuk 
mendampingi para pengusaha-pengusaha katolik.  

(10) Keuskupan mendukung gerakan WKRI agar sungguh 
mendalami Ajaran Sosial Gereja dan meningkatkan 
keterlibatan anggota WKRI dalam misi kemanusiaan Gereja 
dan bangsa.  

 
B.  Pada level paroki 
(1) Paroki bekerjasama dengan FMKI yang ada dalam Keuskupan  

merancang program yang konkrit untuk memotivasi awam 
dalam hal keterlibatan sosial politik dan kemasyarakatan. 

(2) Paroki secara intensif memotivasi awam untuk terlibat dalam 
pengurusan lembaga kemasyaraktan (RT/RW). 

(3) Paroki memiliki data terkait dengan kemajuan program no 2.  
(4) Pastor Paroki atau pastor vikaris secara aktif terlibat bersama 

wakil umat dalam setiap agenda dialog dengan pemerintah, 
kelompok masyarakat dan pemeluk atau tokoh agama lain, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan Sosial Lintas 
Agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

(5) Paroki menyediakan anggaran khusus (tambahan dari yang 
biasa disediakan) bagi aktifasi kegiatan sosial politik dan 
pelestarian lingkungan oleh awam. 

(6) Paroki memiliki rencana yang konkrit dan terlaksana dalam 
mendorong inisiatif awam (swadaya) dalam mengupayakan 
kegiatan pelestarian lingkungan. 

 
 
C. Yayasan Sosial Kemasyarakatan yang ada di keuskupan:  
(1) Keuskupan menerima dan mendata keberadaan Yayasan 

sosial Kemasyarakatan yang bergerak di wilayahnya. Melalui 
Komisi PSE pengelola Yayasan ini diundang sekali setahun 
untuk mengadakan rapat bersama.   

(2) Yayasan sosial kemasyarakatan di Keuskupan Bogor memiliki 
kegiatan yang konkrit dan menunjukkan ketulusan hati untuk 
membantu masyarakat, terutama yang miskin, lemah dan 
terpinggirkan. 
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(3) Kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa secara aktif 
menangkap peluang keterlibatan dalam berbagai inisiatif 
sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan sebagai 
bentuk kesaksian umat beriman. 

 
BAGIAN PENUTUP 

MONITORING, EVALUASI DAN HIMBAUAN AKHIR 
 
A.  Monitoring dan Pelaku monitoring:  
(1) Monitoring akan dilakukan secara berkala kepada seluruh 

subyek pastoral yang memiliki keterkaitan dengan program-
program unggulan/prioritas yang direkomendasikan oleh 
Uskup Bogor melalui unit-unit kerja yang ditugasi. 

(2) Monitoring akan dilakukan sejauh mungkin melalui 
pertemuan tatap muka dengan Uskup Bogor yang dibantu 
secara khusus oleh Staff Kuria Keuskupan dan Dewan 
Pastoral Keuskupan untuk menghindari bias persepsi dan 
mengoptimalkan sinergi.! 

(3) Monitoring bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat 
kemajuan pelakanaan program dan kendala-kendala 
potensial serta inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam rangka 
berjalan lancarnya program yang dimaksud. 

(4) Monitoring sekurangnya akan dilakukan sekali dalam 6 bulan 
di setiap paroki atau komisi atau yayasan terkait.  

(5) Setiap subyek pastoral (terutama yang berbentuk lembaga) 
diharapkan selalu mendokumentasikan setiap inisiatif 
pastoralnya untuk kemudian disampaikan kepada Uskup 
Bogor sebagai laporan sebagai bagian dari proses monitoring. 

 
 
 
B.  Evaluasi: 
(6) Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat capaian 

pelaksanaan program oleh subyek pastoral pada waktu 
tertentu, kendala potensial yang terjadi, upaya dan hasil yang 
telah dilakukan dan peluang perbaikan yang dimungkinkan 
untuk dilakukan. 
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(7) Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan input kepada 
Uskup Bogor untuk menentukan tindakan-tindakan korektif 
atau tindakan strategis lainnya bagi pelaksanaan dan 
perkembangan program pada masa-masa berikutnya. 

 
Keterangan  
Subyek pastoral = Kuria, Imam dan Calon Imam, DPP Keuskupan, 
DPP Paroki, Paroki, Komisi, Seksi, Kelompok katagorial awam, 
kelompok teritorial awam, yayasan, sekolah, profesional, awam, 
dan lain lain aktor yang terkait dalam pelaksanaan reksa pastoral 
dalam prioritas kebijakan ini. 
 
 
C.  Himbauan Akhir: optimalkan sumber daya pastoral 
 
Panduan implemetasi prioritas kebijakan pastoral ini pertama-
tama tidak bermaksud membatasi kreatifitas atau inisiatif reksa 
pastoral, tetapi lebih sebagai sebuah arahan fokus dan prioritas 
kegiatan sehingga terjadi sinergi lintas subyek reksa pastoral di 
Keuskupan Bogor. Panduan ini juga diharapkan dapat 
mengoptimalkan sumberdaya pastoral yang dimiliki Keuskupan 
Bogor untuk menghasilkan capaian yang semaksimal mungkin.!  
Arahan kebijakan dan atau program diharapkan terus 
dikembangkan seturut dengan kemajuan reksa pastoral dari 
seluruh subyek pastoral, sehingga visi Keuskupan Bogor dapat 
diwujudkan dan utamanya kehadiran gereja katolik di Keuskupan 
Bogor semakin nyata membawa kabar sukacita dan keselamatan 
bagi semua. Komunikasi, kerjasama dan semangat saling 
melengkapi dan membantu satu dengan yang lain adalah hal yang 
sebaiknya dibangun diantara semua subyek pastoral di 
Keuskupan Bogor. 
Kedewasaan dalam melihat persoalan dan perbedaan diantara 
subyek pastoral mutlak diperlukan agar reksa pastoral 
Keuskupan Bogor dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. 
Semua inisiatif reksa pastoral yang ditulis dalam panduan ini, 
perlu diupayakan dengan kerja-keras, pengorbanan dan 
ketulusan hati, semata-mata bagi Kemuliaan Nama Tuhan dan 
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kebaikan seluruh umat manusia di Keuskupan Bogor. Oleh karena 
itu, sadar akan keterbatasan kekuatan yang kita miliki, hendaknya 
setiap subyek reksa pastoral Keuskupan Bogor senantiasa 
mengundang keterlibatan Tuhan Yesus dalam setiap inisiatif yang 
dilakukannya seraya mempersembahkan yang terbaik bagi 
kemuliaanNya. 
 
Selamat berkarya, Tuhan Yesus Memberkati. 
 

 
 

 
 


