
REKOMENDASI PASTORAL 
MENUJU GEREJA SINODAL

BUTIR PERTOBATAN SINODAL 
DAN LANGKAH-LANGKAH PASTORAL 

DI GEREJA KEUSKUPAN BOGOR

Hasil Sinode Para Uskup di Keuskupan Bogor
Oktober 2021 - Juni 2022

SYNOD OF BISHOPS

Untitled-1   1 07/10/2021   14:41:11

SYNOD OF BISHOPS

Untitled-1   1 07/10/2021   14:41:11



REKOMENDASI PASTORAL 
MENUJU GEREJA SINODAL
Butir Pertobatan Sinodal 
dan Langkah-Langkah Pastoral 
Di Gereja Keuskupan Bogor

Gambar Cover : The Official Logo of The Synod 2021 - 2023
    Foto Gereja Katedral Bogor

Desain Sampul :  Tim GMY

Cetakan Pertama Juli 2022

Dicetak oleh Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor
Isi di luar tanggungjawab percetakan

SYNOD OF BISHOPS

Untitled-1   1 07/10/2021   14:41:11

Daftar Isi

MERAYAKAN PERJALANAN BERSAMA ........................................................... v
PENGANTAR TEKNIS PENGGUNAAN BUKU ................................................. xi

A.  BAGIAN PERTAMA:
 [SINTESIS] 
 KEUTAMAAN DAN DOSA SINODAL GEREJA KEUSKUPAN BOGOR
 Hasil Rekoleksi Umat - Sinode Para Uskup - Keuskupan Bogor .. 1
 
 PENGANTAR ...................................................................................................... 1
 HASIL KONSULTASI UMAT .......................................................................... 4
 A. Terkait dengan Jalan Bersama dalam Gereja Partikular atau 
            Jalan Bersama dengan Keluarga Umat Beriman.......................... 4
 B. Terkait dengan Jalan Bersama dengan Keluarga Ma nusia dan 
                   Lingkungan ............................................................................................... 14
  B.1. Hal Berjalan Bersama dengan yang miskin dan 
          terpinggirkan .................................................................................... 14
  B.2.  Hal Berjalan Bersama dalam tanggungjawab sosial 
           kemasyarakatan ............................................................................. 18
  B.3.  Hal Berjalan Bersama dengan Alam dan Lingkungan ...... 25
 PENUTUP ............................................................................................................ 30

B.  BAGIAN KEDUA:
 REKOMENDASI PASTORAL MENUJU GEREJA YANG SINODAL 
 Hasil Rekoleksi Umat - Sinode Para Uskup - Keuskupan Bogor . 33
 
 PENGANTAR ...................................................................................................... 33
 BUTIR-BUTIR PERTOBATAN SINODAL DAN LANGKAH-LANGKAH 
 PASTORAL .......................................................................................................... 39
 PENUTUP ............................................................................................................ 58



REKOMENDASI PASTORAL MENUJU GEREJA SINODAL v

Sekapur Sirih

MERAYAKAN 
PERJALANAN BERSAMA

Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan 
nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka 
semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui 

muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu 
dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam Roh yang sama 

ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu 
bergembira karena penghiburan-Nya. Demi Kristus, Tuhan kami. 

Amin.

Syukur kepada Allah yang sungguh mengasihi umat-Nya dan tak 
kunjung henti berkarya bagi umat-Nya melalui Roh Kudus yang 
senantiasa mendampingi, membimbing dan menyertai kita, 

keluarga umat Allah, yang sedang berziarah di dunia ini untuk kembali 
bersekutu dengan-Nya. Bersyukur pula bahwa melalui Gereja-Nya 
Allah tidak pernah berhenti untuk mewujudkan dan meneruskan 
karya keselamatan bagi seluruh ciptaan-Nya. Melalui Roh-Nya yang 
Kudus, Ia senantiasa menanamkan cinta ke dalam hati umat-Nya dan 
menggerakkan hati yang penuh cinta tersebut untuk memperbahaui 
hidup seluruh ciptaan guna terpenuhinya karya keselamatan yang 
dikehendakiNya bagi semua ciptaan-Nya.

“Semoga, kesatuan kita dalam perayaan Ekaristi, doa-doa dan upaya 
kesalehan lain, serta karya pastoral Gereja di Keuskupan kita 

sungguh mewujudkan sukacita kita sebagai Gereja, 
sungguh mewujudkan cinta kita kepada Allah dan kepada Gereja kita. 
Kita “berjalan bersama” membangun communio, dan bersedia ambil 

bagian dalam hidup dan karya Gereja, 
untuk mewujudkan misi Injili yang dipercayakan kepada kita.”
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Dalam syukur yang tertuju kepada Allah tersebut, kita pun patut 
ber sukacita atas inisiatif Bapa Suci Paus Fransiskus, yang kita yakini ada 
dalam terang dan bimbingan Roh Kudus, untuk menganimasi Gereja, 
sebagai umat Allah (the People of God), untuk menghidupkan dan 
menghidupi kembali hakekatnya, yakni Gereja yang berjalan bersama, 
melalui Sinode Para Uskup 2021-2023. Sinodalitas Gereja (Gereja yang 
berjalan bersama) telah diterima oleh Para Rasul dalam pengalaman 
hidup mereka bersama dengan Yesus sendiri, sebagai inkarnasi Allah 
untuk keselamatan ciptaan-Nya. Dengan “berjalan bersama“ segenap 
umat Allah itulah Para Rasul dan Jemaat Perdana semakin bertumbuh 
dalam iman, harapan, dan kasih dalam mewujudkan misi keselamatan 
yang dipercayakan Yesus kepada mereka (dan akhirnya kepada 
Gereja), dan membuat komunitas Gereja Perdana itu tumbuh dan 
berkembang sampai saat ini. Dengan demikian kita bersukacita dalam 
Roh karena Bapa Paus telah mengingatkan dan mengajak kita untuk 
kembali kepada “khitah“ kita, yang hakiki bagi kita sebagai Gereja 
yakni “berjalan bersama“ (para gembala, hidup bakti, dan segenap 
umat awam) sebagai keluarga Umat Allah.

Sukacita spiritual itu sungguh mewarnai dinamika Sinode Para 
Uskup di Keuskupan Bogor, yang dilaksanakan dalam format rekoleksi 
dengan “perjumpaan fisik“ (offline). Perjalanan Sinode ini telah 
dilaksanakan selama kurang lebih 8 bulan yang meliputi Sinode di 27 
Paroki, 5 Stasi, Gereja Mahasiswa, Sinode Kaum Klerus dan Hidup Bakti 
(5 dekanat), Sinode Toleransi (bersama dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat dan tokoh pemerintah di Kota Bogor“, Sinode oleh Komisi 
PSE (5 dekanat), Sinode untuk para calon imam (Seminari Menengah 
dan Seminari Tinggi), dan beberapa komunitas yang melaksanakan 
secara mandiri dengan menggunakan bahan yang telah disiapkan 
oleh Tim Sinode Keuskupan Bogor. Puncak perjalanan Sinode tersebut 
adalah Rekoleksi Pra Sinode Para Uskup pada tanggal 16-18 Juni 2022, 
yang dihadiri oleh Bapa Uskup Bogor, Dewan Presbiterat, Tim Sinode 
Keuskupan (yang terdiri dari para Pastor, Suster, dan umat awam), 
utusan paroki-paroki dan stasi, serta utusan komunitas hidup bakti 
yang ada di Keuskupan Bogor. Sukacita tersebut menggambarkan 
pula betapa kita sungguh mencintai Allah, mencintai Gereja kita, dan 
sungguh mau ambil bagian untuk semakin menghadirkan Gereja 
yang sesuai dengan kehendak Allah.

Tulisan-tulisan dalam buku ini, yang berisi instrument laboris untuk 
Rekoleksi Pra Sinode Para Uskup di Keuskupan Bogor dan beberapa 
“penyempurnaan“ melalui sharing peserta rekoleksi, menjadi buah 
dari sukacita tersebut. Bagaimana membaca atau memaknai tulisan 
di dalam buku ini? Kita sungguh menyadari bahwa keutamaan 
sinodal, dosa sinodal, dan upaya-upaya pertobatan sinodal yang 
dituangkan dalam buku ini merupakan kesadaran bersama umat 
Allah di Keuskupan Bogor berkat tuntunan Roh Kudus sendiri untuk 
memperbaharui hidup kita sebagai persekutuan (Gereja sebagai 
keluarga umat Allah). Maka, buku ini perlu dibaca dan dimaknai dalam 
bimbingan dan terang Roh Kudus pula. Mengapa demikian? Karena 
kita pun sungguh meyakini bahwa Gereja, Umat Allah, merupakan 
realitas spiritual selain hadir sebagai realitas sosial. Sebagai realitas 
persekutuan spiritual dan sosial, Gereja ada dan hadir untuk 
mewujudkan karya keselamatan Allah (misi Injili) bagi dunia dan 
seluruh ciptaan. Oleh karena itu, kesadaran-kesadaran yang dituliskan 
dalam buku ini tidak bisa kita baca dan maknai menurut dan demi 
“good feeling“ masing-masing pribadi, melainkan dalam kacamata 
“mendengarkan Roh Kudus dan kesediaan menjadi teman perjalanan 
dalam persekutuan kita“. Kita juga menyadari bahwa tulisan “tidak 
sepenuhnya“ mewakili maksud dan tujuan secara integral, maka terang 
Roh Kudus sepatutnya senantiasa kita mohon agar Ia membukakan 
pemahaman dan kesadaran yang mau disampaikan melalui tulisan-
tulisan dalam buku ini.

Akhirnya, kita bersyukur bahwa dinamika Sinode Para Uskup ini 
telah memberikan kesadaran bagi kita sebagai Gereja untuk senantiasa 
berjalan bersama dalam bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian 
kita pun menyadari bahwa, sebagai persekutuan Gereja, cara kita 
mengada, cara kita hidup, dan cara kita bekerja sejak dahulu, sekarang 
dan yang akan datang adalah bentuk “perayaan sinodalitas Gereja“. 
Semoga, kesatuan kita dalam perayaan Ekaristi, doa-doa dan upaya 
kesalehan lain, serta karya pastoral Gereja di Keuskupan kita sungguh 
mewujudkan sukacita kita sebagai Gereja, sungguh mewujudkan 
cinta kita kepada Allah dan kepada Gereja kita. Kita “berjalan bersama“ 
membangun communio, dan bersedia ambil bagian dalam hidup dan 
karya Gereja, untuk mewujudkan misi Injili yang dipercayakan kepada 
kita. Dalam terang Sabda Allah dan bimbingan Roh Kudus, serta 
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bersama dengan St. Yohanes Pembaptis marilah kita menyiapkan 
“jalan-jalan“ yang perlu untuk menghadirkan karya Allah di Keuskupan 
kita. Selamat membaca, berefleksi, dan “merayakan berjalan bersama“ 
dengan Gereja Universal di Keuskupan Bogor kita yang tercinta ini. 
Tuhan memberkati.

Bogor, 23 Juni 2022 
pada Hari Raya Kelahiran St. Yohanes Pembabtis,

RD. Yohanes Suparta
Ketua Umum Sinode Para Uskup Keuskupan Bogor 

Rekomendasi Pastoral menuju Gereja Sinodal: 
berisi butir-butir pertobatan sinodal dan langkah-langkah 

pastoral menuju terwujudnya Gereja yang Sinodal di Keuskupan 
Bogor;  yaitu hal-hal dasar yang penting dan mendesak untuk 

dihidupi dalam semangat dan cara berpastoral 
Gereja Keuskupan Bogor ke depan.
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PENGANTAR TEKNIS PENGGUNAAN BUKU

Apa yang ada di dalam buku ini?

Buku ini secara garis besar berisi dua hasil penting dari pergumul-
an Sinode Para Uskup di Keuskupan Bogor yang dilaksanakan 
dari sejak Oktober 2021 hingga Juni 2022.  Buku ini berisi :

A. Gambaran besar Keutamaan dan Dosa-Dosa Sinodal Gereja di 
Keuskupan Bogor.  

- Keutamaan Sinodal dapat juga secara praktis dipahami 
sebagai segala hal baik [keadaan, inisiatif, hal-hal lain yang 
telah sejalan dengan semangat “Jalan Bersama“] yang 
dijumpai di tengah-tengah dinamika umat beriman di 
Keuskupan Bogor.  

- Sedangkan Dosa Sinodal dipahami sebagai keprihatinan, 
persoalan dan atau kegelisahan yang senyatanya terjadi 
di tengah umat beriman yang secara langsung atau tidak 
langsung melukai kehendak dan semangat “Jalan Bersama“.  
Hal-hal tersebut disampaikan kepada umat agar umat 
memahami, merenungkan lalu secara bersama-sama 
bergandeng tangan melakukan hal-hal yang diperlukan 
untuk memelihara yang sudah baik dan memperbaiki yang 
masih memprihatinkan.

B. Rekomendasi Pastoral menuju Gereja Sinodal: berisi butir-butir 
pertobatan sinodal dan langkah-langkah pastoral menuju ter-
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wujudnya Gereja yang Sinodal di Keuskupan Bogor, yaitu hal-
hal dasar yang penting dan mendesak untuk dihidupi dalam 
semangat dan cara berpastoral Gereja Keuskupan Bogor ke 
depan. Rekomendasi pastoral ini adalah rumusan komitmen 
yang didasarkan pada realitas kutamaan dan dosa sinodal dan 
terutama dimaksudkan untuk mengobati “luka-luka“ karena dosa 
sinodal kita.  Pada setiap butir pertobatan dijelaskan beberapa 
langkah pastoral untuk mewujudkannya. Langkah-langkah pas-
toral yang dimaksud disusun berdasarkan hasil rekoleksi umat 
selama Sinode Para Uskup dilakukan di Keuskupan Bogor.

Apa hubungan buku ini dengan Buku Kebijakan 
Transformatif Hasil Sinode 2019?

Di dalam rumusan Kebijakan Pastoral Transformatif 2020-2030, 
disampaikan bahwa tahapan dasar yang menjadi prasyarat berjalan 
baiknya Kebijakan Pastoral Transformatif adalah pertobatan individu 
dan pertobatan kelembagaan. Pertobatan sinodal yang dirumuskan 
dalam rekomendasi pastoral di dalam buku ini menjadi arahan 
tambahan bagi setiap umat beriman sebagai pribadi dan bagi 
kelompok-kelompok pastoral di lingkungan gereja, baik kategorial 
maupun teritorial, untuk mewujudkan pertobatan individu dan 
kelembagaannya, yaitu bahwa sebagai anggota persekutuan umat 
beriman, pertobatan sinodal harus menjadi sesuatu yang menyatu 
[built in] dan dihidupi dalam kesadaran setiap kesadaran umat beriman 
dan diperjuangkan bersama. Pertobatan individu dan pertobatan 
kelembagaan tidak boleh dilakukan secara terpisah dari kesadaran 
sinodalitas. Secara sederhana, butir-butir pertobatan dan langkah 
pastoral dalam buku ini melengkapi atau bahkan memberikan arahan 
dasar bagi terwujudnya kesadaran dan sikap batin yang baik dan 
benar bagi terlaksananya Kebijakan Pastoral Transformatif.

Bagaimana memahami isi buku ini?
1. Paus Fransiskus menyampaikan bahwa cara hidup dan cara kerja 

pastoral pada milenium ketiga adalah menghidupi semangat 
“Jalan Bersama.“ Banyak hal yang melatarbelakangi mengapa 
Paus Fransiskus menyerukan hal ini.  Sebagai umat beriman, kita 
semua terikat dengan arahan Bapa Suci ini.

2. Umat beriman, di semua tingkatannya, diharapkan turut serta 
terlibat dalam upaya menghidupkan semangat “Jalan Bersama“ di 
lingkup masing-masing. 

3. Agar dapat terlibat secara rohani, umat beriman diharapkan 
merenungkan dan menyadari kegelisahan dan keprihatinan 
serta keutamaan yang mereka miliki dalam hal semangat “Jalan 
Bersama“ di gereja partikular. Dalam kaitan dengan situasi 
sinodalitas di Gereja Keuskupan Bogor, umat dapat membaca 
bagian “Keutamaan dan Dosa Sinodal“ di dalam buku ini untuk 
mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu 
secara bersama dibenahi.

4. Atas keadaan atau situasi sinodalitas di Keuskupan Bogor, seluruh 
umat beriman diharapkan turut serta dalam semua upaya 
untuk mensyukuri setiap keutamaan yang telah ada, tetapi ter-
utama diharapkan terlibat dalam upaya sadar untuk “bertobat“ 
menyesali setiap keprihatinan yang ada seraya bersama-sama 
melakukan semua upaya untuk menebus dosa-dosa sinodal 
kita.  Umat diharapkan bersama-sama menyembuhkan luka-luka 
kebersamaan kita.  Apa yang harus dilakukan dalam rangka hal 
ini, umat dapat membacanya di bagian “Rekomendasi Pastoral 
menuju Gereja Sinodal“.  Di sana disebutkan butir pertobatan dan 
langkah-langkah pastoral yang dapat dilakukan.

5. Demikian seterusnya, umat diharapkan berulangkali meng-
gumuli atau membaca keutamaan dan dosa sinodal kita, juga 
menggumuli dan membaca ulang rekomendasi pastoral agar 
menemukan inspirasi pastoral yang terus menerus baru yang 
dapat dilakukan untuk semakin mewujudkan pertobatan pastoral 
bagi gereja yang sinodal di Keuskupan Bogor.

Apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya?
Umat beriman boleh secara bebas, dalam bimbingan Roh Kudus 

dan seturut dengan kemampuan serta kewenangan masing-masing 
menerjemahkan setiap butir pertobatan dan langkah pastoral yang 
ditulis dalam buku ini.  Secara pribadi setiap umat dapat melakukan 
perenungan tentang apa yang bisa dilakukan di lingkup pribadi - 
kebiasaan apa yang harus dihentikan, atau harus diperbaharui demi 
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pertobatan sinodal. Selanjutnya, masing-masing dapat melakukan 
inisiatif pastoral di lingkup karya masing-masing. Bagi yang ber-
kewenangan untuk menyusun kebijakan atau kegiatan pastoral, 
kiranya butir pertobatan dan langkah pastoral dapat menjadi inspirasi 
bagi perumusan kebijakan atau program yang dimaksud.

Beberapa catatan redaksional.
1. Di dalam teks Keutamaan dan Dosa Sinodal banyak menggunakan 

kata “konsultasi“, oleh karena kata “konsultasi“ digunakan oleh 
panitia sinode para uskup di Vatikan untuk menyebut kegiatan 
perjumpaan dengan umat.  Dokumen ini selain dibagikan kepada 
umat juga merupakan dokumen yang diserahkan ke Konferensi 
Waligereja Indonesia, sehingga istilah yang digunakan adalah 
istilah yang lazim dipakai dalam rangkaian proses sinode ini. Di 
Keuskupan Bogor, kegiatan “konsultasi“ ini dilakukan dengan 
kegiatan “rekoleksi.“ Jadi “konsultasi“ bisa juga dibaca “rekoleksi“ 
untuk konteks Keuskupan Bogor.

2. Ada beberapa kemungkinan kesalahan pengetikan di redaksi 
dalam buku ini. Semoga tidak menghalangi umat untuk me-
mahami substansi pesan yang ingin disampaikan.

Asistensi/pendampingan
Dalam hal diperlukan asistensi atau pendampingan dalam proses 

memahami dan menindaklanjuti isi buku ini, dipersilakan untuk 
menghubungi:  

- RD.  Yohanes Suparta [081394250180], Ketua Umum Sinode

- Anton Sulis [08121079470], Ketua Steering Committee

“Para pastor diharapkan 
menjadi orang yang pertama memberikan perhatian dan 

menunjukkan contoh keterlibatan 
dalam upaya melestarikan alam. 

Kepedulian yang dimaksud dapat dinyatakan 
melalui hal-hal sederhana keseharian, 

misalnya kebiasaan membuang sampah, menjaga kebersihan, 
menanam pohon, tetapi juga dapat diwujudkan dalam inisiatif 

reksa pastoral yang ditujukan untuk keperluan ini di lingkup 
pastoralnya.”
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A
[SINTESIS]

KEUTAMAAN DAN DOSA SINODAL 
GEREJA KEUSKUPAN BOGOR

Hasil Rekoleksi Umat - Sinode Para Uskup - 
Keuskupan Bogor

PENGANTAR

I. Sintesis ini disusun dalam terang dan bimbingan Roh Kudus 
dan diilhami oleh hasil kegiatan konsultasi umat di seluruh 
paroki dan komunitas di Keuskupan Bogor.  Sintesis ini disusun 
dalam terang dan bimbingan Roh Kudus dan diilihami oleh hasil 
dari kegiatan konsultasi umat di seluruh paroki dan komunitas 
di Keuskupan Bogor melalui serangkaian kegiatan rekoleksi dari 
sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan April 2022. Kegiatan 
konsultasi diikuti oleh seluruh komponen umat beriman, baik 
awam, hidup bhakti dan kaum klerus dalam perjumpaan fisik 
[offline].  Kegiatan konsultasi selalu dilakukan melalui serangkaian 
kegiatan berdoa, mendengarkan Roh Kudus, berdiskresi dan 
membagikan pengalaman iman bersama Roh Kudus kepada 
yang lain.  

II. Diawali dengan ibadat dan diakhiri dengan Ekaristi. Se-
tiap kegiatan konsultasi selalu diawali dengan ibadat dan 
diakhiri dengan perayaan Ekaristi di mana seluruh umat ber-
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iman mempersembahkan hasil perjumpaan di dalamnya, 
me   nyatukannya dengan perutusan Agung Tuhan Yesus dan 
mem bawa kembali pulang dalam semangat hidup yang mem-
baharukan.  

III. Mendengarkan Roh, merenungkan dan merumuskan kon-
sepsi “Jalan Bersama“ di internal Gereja Partikular dan 
Jalan Bersama dengan Keluarga Manusia serta lingkungan.  
Dalam keseluruhan kegiatan konsultasi umat, Keuskupan Bogor 
memberikan perhatian dalam upaya untuk mendengarkan Roh, 
merenungkan dan mensharingkan konsepsi “Jalan Bersama“ yang 
merupakan semangat dasar bagi perwujudan Gereja Sinodal yang 
diharapkan oleh Paus Fransiskus di era milenial ketiga.  Kemudian, 
sebagaimana diarahkan oleh Dokumen Persiapan, konsepsi “Jalan 
Bersama“ yang dimaksud didalami lebih lanjut dalam 2 konteks 
besar, yaitu “Jalan Bersama“ di lingkup internal gereja partikular 
atau dalam konteks Keluarga Umat Beriman dan Jalan Bersama 
dalam konteks eksternal atau dalam konteks Keluarga Manusia 
yaitu Jalan Bersama dengan komunitas dari Gereja lain dan dari 
umat agama lain serta masyarakat, serta Jalan Bersama dengan 
Lingkungan atau Ibu Bumi.  Dalam konteks internal, Keuskupan 
Bogor menggalinya dengan lebih mendalam melalui tema 
refleksi “Transformasi Pastoral Gereja“ sedangkan dalam konteks 
eksternal, Keuskupan Bogor menggalinya dengan sangat detail 
dan menyeluruh melalui tema refleksi mengenai “kemanusiaan“, 
“kemasyarakatan“ dan “lingkungan hidup“.

IV. Perenungan dan sharing umat dilakukan berdasarkan pada 
arahan pertanyaan dasar dan pertanyaan-pertanyaan tematik 
yang dijelaskan di dalam Dokumen Persiapan.  Pada setiap 
tema refleksi, umat didampingi dalam proses mendengarkan 
Roh Kudus dan dipandu dalam melakukan perenungan 
melalui serangkaian pertanyaan yang didasarkan pada arahan 
pertanyaan dasar dan pertanyaan-pertanyaan tematik yang 
dijelaskan di dalam Dokumen Persiapan.  Berdasarkan arahan 
tersebut, secara umum keseluruhan rumusan  pertanyaan dalam 
sesi konsultasi menyinggung mengenai beberapa hal, yaitu :  [1] 
Sukacita dan kegelisahan terkait dengan situasi “Jalan Bersama“ 
saat ini; [2] Bagaimana Roh Kudus dilibatkan?; [3] Apakah 

semangat jalan bersama telah dihidupi di tengah umat? Siapa 
yang tertinggal?;  [4] Apakah kita mendengarkan yang kecil dan 
terpinggirkan? Apakah kita hadir bersama mereka?;  [5] Adakah 
hal yang kita serukan demi kebaikan bersama?; [6] Apakah kita 
menyadari bahwa kita terikat dengan misi perutusan Kristus?; 
[7] Apakah kita terlibat dalam setiap upaya mewujudkan misi 
tersebut?;  [8] Apakah kita terbuka dengan peluang kerjasama 
dengan pihak lain [agama lain dan masyarakat] dalam mencapai 
kebaikan bersama?; [9] Apakah gereja sebagai lembaga sudah 
hadir dan berjalan bersama? Adakah yang perlu diperbaiki?; dan 
[10] Apakah gereja sungguh telah berempati dengan persoalan 
jaman dan mengambil keputusan dalam terang Roh Kudus? 
Apakah gereja sungguh berpihak pada yang lemah?

V. Awam, hidup bhakti dan para klerus diundang dalam 
kegiatan konsultasi. Para klerus dan perwakilan hidup bhakti 
secara khusus diundang dalam rangkaian konsultasi melalui 
beberapa pertemuan rekoleksi khusus para klerus dan hidup 
bhakti.  Hampir seluruh klerus di Keuskupan Bogor terlibat di 
dalam acara konsultasi/rekoleksi yang diselenggarakan dalam 
rangka Sinode Para Uskup ini. Umat awam, yang diundang untuk 
dilibatkan dalam rangkaian konsultasi di tingkat paroki adalah 
mereka yang karena alasan tertentu, tidak cukup berkesempatan 
untuk didengar atau berbicara selama ini. Sebagian dari mereka 
adalah bukan pengurus, jarang datang dan berkomunikasi 
dengan pastor atau mereka yang secara geografis jauh dari pusat 
pelayanan pastoral. Oleh karenanya, momentum konsultasi/
rekoleksi ini menjadi sangat menarik karena memberi kesempatan 
kepada para pastor paroki utamanya, dan sesama umat untuk 
berjumpa dengan umat yang selama ini tidak pernah atau jarang 
dijumpai atau jarang didengar.

VI. Sharing dengan komunitas agama lain dan pemerintahan.  
Secara khusus, dalam rangkaian Sinode Para Uskup, Keuskupan 
Bogor mengundang para pemimpin umat agama lain dan 
perwakilan pemerintahan [dalam hal ini Kota Bogor] untuk saling 
mengevaluasi dan menemukan bersama beberapa inisiatif untuk 
mewujudkan semangat Jalan Bersama lintas agama dan dengan 
unsur pemerintahan.
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VII. Seluruh hasil sharing dicatat, didoakan, direnungkan, dan 
dirumuskan dalam terang Roh Kudus.  Seluruh hasil konsultasi 
yang disharingkan oleh setiap peserta dicatat apa adanya oleh 
petugas yang sudah disiapkan.  Catatan-catatan hasil sharing ini 
kemudian dibaca ulang secara seksama oleh tim yang ditunjuk 
dalam bimbingan Roh Kudus untuk mendapatkan segala yang 
dipandang baik untuk disampaikan dalam sintesis ini, juga dalam 
rekomendasi pastoral bagi  kepentingan membangun Gereja 
yang Sinodal di Keuskupan Bogor.  Hasil sintesis ini juga telah 
sebelumnya disampaikan kepada perwakilan umat beriman untuk 
diketahui dan digumuli bersama dalam rangkaian pertemuan Pra 
Sinode selama 3 hari, sebelum kemudian dikirimkan ke Konferensi 
Wali Gereja Indonesia.

HASIL KONSULTASI UMAT
Hasil konsultasi umat  beriman di Keuskupan Bogor disampaikan 

dalam dua bahasan besar, yaitu bahasan terkait dengan Jalan Bersama 
di internal gereja partikular atau Jalan Bersama dalam Keluarga Umat 
Beriman; dan bahasan terkait dengan konteks Jalan Bersama dengan 
umat lain atau pihak lain di luar gereja partikular dalam hal ini yang 
dimaksud adalah  Jalan Bersama dengan Keluarga Manusia.  Secara 
khusus Keuskupan Bogor menambahkan Jalan Bersama dengan Alam 
dan Lingkungan dalam bahasan tambahan selama konsultasi umat. 
Hasil konsultasi pada masing-masing bahasan disajikan dalam butir-
butir narasi yang merupakan garis besar hasil sharing sekaligus pokok-
pokok inspirasi yang disampaikan umat beriman selama konsultasi 
dilakukan, yang oleh bimbingan Roh Kudus diarahkan untuk dituliskan 
di sintesis ini, sebagai berikut :

A. Terkait dengan Jalan Bersama dalam Gereja Partikular 
atau Jalan Bersama dengan Keluarga Umat Beriman
Secara umum terdapat beberapa hal yang dijumpai selama pro-

ses rekoleksi/konsultasi yang dianggap meneguhkan atau menjadi 
keutamaan-keutamaan sinodalitas dalam konteks Jalan Bersama di 
internal Gereja Partikular,  sebagai berikut :

I. Kegembiraan karena dilibatkan.  Umat beriman menyata-
kan kegembiraannya karena diundang dalam rangkaian 
kegiatan konsultasi.  Mereka yang selama ini tidak pernah 
terundang untuk didengarkan merasa sangat diperhatikan 
di satu sisi dan di sisi lain merasa sangat disemangati oleh 
gereja. Banyak diantara mereka yang bahkan berkomitmen 
untuk memperbaiki keterlibatan mereka dalam pelayanan 
setelah kegiatan konsultasi di lakukan1.  Juga banyak umat 
yang dengan rela hati meninggalkan pekerjaannya atau 
kehilangan penghasilan sehari demi memenuhi undangan 
rekoleksi atau konsultasi umat ini2.  Begitu banyak ekspresi 
umat yang menyiratkan kegembiraan yang meluap-luap 
karena diundang dan dilibatkan dalam rangkaian konsultasi 
umat di Sinode Para Uskup ini. Mereka merasa disapa dan 
disambut oleh gerejanya, dan rupanya hal tersebut adalah 
kerinduan yang telah lama mereka nanti-nantikan.

II. Cinta Umat yang Besar pada Gerejanya. Hampir seluruh 
peserta konsultasi atau rekoleksi di Keuskupan Bogor 
menyatakan kecintaannya yang besar pada Gereja Katolik.  
Mereka umumnya sangat mensyukuri keberadaannya hari 
ini sebagai bagian dari Gereja Katolik di Keuskupan Bogor.  
Kecintaan yang besar itu lantas diwujudkan dalam berbagai 
harapan, antusiasme dan kerinduan akan gereja yang se  ma-
kin hari semakin baik. Kecintaan mereka juga terungkapkan 
dalam bentuk kegelisahan, keprihatinan dan bahkan kritik 
terhadap berbagai hal terkait dengan  kehidupan pastoral di 
gereja mulai dari hal perbaikan sarana prasarana, program 
pastoral, hingga cara hidup para klerus. Semua kegelisahan, 
keprihatinan dan kritik umat ini didasarkan oleh karena 
besarnya pengharapan mereka akan berbagai perbaikan di 
gereja mereka.

1 Banyak umat beriman yang sebelum konsultasi menyatakan keengganannya untuk terlibat dalam 
pelayanan di gereja, tetapi setelah mereka mendapatkan undangan kegiatan rekoleksi/konsultasi, 
mereka tersemangati, lalu menjadi mantap dan memutuskan untuk turut serta dalam pelayanan di 
gereja.

2 Salah satu contohnya adalah seorang umat yang berprofesi sebagai pedagang mie ayam [dengan 
gerobak], yang rela hati menutup dagangannya sepanjang hari demi mengikuti kegiatan rekoleksi  
di tengah jalan motor yang dinaikinya mogok tetapi umat ini tetap melanjutkan perjalanan ke lokasi 
konsultasi.
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III. Kesulitan yang memurnikan iman. Berbagai kesulitan 
dihadapi umat beriman untuk mempertahankan iman 
Katoliknya, di antara kesulitan yang dimaksud adalah ke-
sulitan sosiologis3, kesulitan geografis4, maupun kesulitan 
finansial atau ekonomi5. Mereka menyampaikan bahwa 
kesulitan-kesulitan itu sungguh sangat menggelisahkan 
mereka bahkan mengganggu. Tetapi sesuatu yang sangat 
meneguhkan adalah ketika mereka yang mengalami ke-
sulitan juga bersaksi bahwa kesulitan itu membuat mereka 
mengalami permurnian iman.  Pengetahuan dan kekuatan 
iman mereka bertumbuh justru dalam kesulitan yang 
mereka jumpai. Mereka tertempa menjadi seorang Katolik 
yang sungguh dengan bantuan kesulitan hidup yang mereka 
alami.

 Selanjutnya, berikut adalah beberapa hal yang dijumpai 
dalam bimbingan Roh Kudus dan diilhami oleh hasil dari 
perjumpaan dan pergumulan selama konsultasi umat atas 
pertanyaan-pertanyaan dasar dan tematik dari Dokumen 
Persiapan, yang terkait dengan konteks mewujudkan Jalan 
Bersama di internal Gereja Partikular, sebagai berikut:

IV.  Tentang melibatkan Roh Kudus dalam karya pastoral 
Gereja Partikular
1. Roh Kudus yang “tertinggal“ dalam karya pelayanan.  

Dalam dialog tentang karya pastoral, selama sharing umat, 
Roh Kudus masih terasa dipahami sebagai sosok yang 
jauh dan tidak melebur dalam dinamika keseharian karya 
pastoral.  Sesekali Roh Kudus disebut sebagai pemanis kata-
kata.  Sangat terasa bahwa para pelaku pastoral tidak cukup 
akrab dengan kebiasaan diskresi membaca tanda-tanda 

3 Banyak umat yang hanya tinggal sendiri [1 keluarga] di antara satu atau bahkan beberapa kampung 
yang mayoritas muslim keras.  Beberapa dari mereka bahkan harus mengalami perundungan seperti 
pengusiran, stigmatisasi sebagai kafir, penolakan dan intimidasi oleh masyrakat di sekitar mereka.

4 Beberapa lokasi di mana umat tinggal sangat jauh jaraknya dari gereja, seperti di Cikaso, Cikembar, 
Cikande, Parung Panjang dan Pelabuhan Ratu, sehingga mereka harus sungguh menyiapkan biaya 
dan waktu untuk turut serta dalam kegiatan pastoral gereja termasuk kegiatan konsultasi ini.

5 Cukup banyak umat beriman di Keuskupan Bogor yang mengalami kesulitan ekonomi/finansial 
sehingga kesulitan untuk bertahan hidup.  Beberapa bahkan mengalami kesulitan untuk sekedar 
mencukupi biaya transport menuju ke gereja setiap hari minggu.

Roh Kudus dan menjadikannya dasar penentuan keputusan 
sikap atau kebijakan pastoral. Tidak juga dijumpai cukup 
momentum atau upaya yang diintensikan untuk melatih 
ketajaman membaca bimbingan Roh ini.   Keputusan pastoral 
pada akhirnya lebih banyak dihasilkan sebagai keputusan 
manajerial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 
gereja sebagai lembaga dan program pastoral pada akhirnya 
juga dirumuskan semata sebagai pemenuhan formalitas 
kelembagaan yang seringkali dirumuskan berdasarkan ke-
biasaan atau rutinitas sebelumnya, dan bukan sebagai 
hasil diskresi Roh yang ditujukan untuk  meneguhkan dan 
menumbuhkan iman kawanan umat beriman.

2. Sempitnya ruang refleksi pribadi.  Umat awam sebagian 
besar mengakui bahwa waktu yang mereka miliki habis untuk 
hal duniawi mencari kebutuhan hidup. Tuntutan pekerjaan 
dan berbagai persoalan yang dialami membuat mereka tidak 
cukup waktu untuk berefleksi merenungkan dan mendalami 
kebermaknaan hidup mereka atau mendalami hakekat 
kekatolikan mereka. Akibatnya mereka tidak menemukan 
cukup kekuatan spiritual yang menggerakkan mereka 
dalam berbagai karya pelayanan di gereja.  Beberapa kaum 
hidup bhakti dan klerus juga menghabiskan banyak waktu 
untuk rutinitas tugas mereka. Meski berdoa, tetapi miskin 
pendalaman dan pemaknaan karena melakukannya sebatas 
sebagai rutinitas. Meski berdoa, tetapi tidak mengalami 
pendewasaan iman karena kurangnya ruang untuk berefleksi.  
Beberapa bahkan mengakui sering terjebak dengan godaan 
berpikir sudah baik dan sudah tahu. Akibatnya seringkali 
mereka tidak peka dengan sapaan Roh Kudus, dan kebutuhan 
pelayanan, serta pada saat bersamaan mereka mudah jatuh 
dalam kebosanan dan rapuh sehingga mudah kecewa dan 
bersungut-sungut dalam pelayanan.

3. Menghidupi doa dan memurnikan motivasi pelayanan.  
Disadari dalam perjumpaan selama konsultasi umat bahwa 
dalam pengalaman sebagai pelayan gereja, umat beriman 
baik awam, hidup bhakti maupun klerus seringkai jatuh 
dalam kemalasan karena godaan mencari kesenangan 
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pribadi, serta mudah puas oleh karena pujian dan ketenaran 
tertentu.  Doa diakui menjadi sarana yang penting untuk 
menimba kekuatan dari godaan-godaan kemalasan dan 
puas diri ini.  Doa juga sekaligus menjadi sarana untuk terus 
menerus menjernihkan motivasi seseorang dalam pelayanan  
agar bukan kesenangan pribadi serta kepuasan diri yang 
menjadi puncak karya pelayanan, tetapi kesetiaan, ketulusan 
dan kerendahan hati bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikan 
bagi sesama yang terus diperjuangkan.

V.   Tentang jalan bersama dalam karya pastoral di Gereja 
Partikular
1. Peneguhan untuk terlibat dan bahwa setiap orang di-

layakkan. Keterlibatan dalam pelayanan gereja bagi 
se  bagian umat awam adalah sebuah komitmen yang 
dipandang tidak mudah oleh karena memerlukan peng-
orbanan waktu, pikiran dan dana.  Belum lagi dengan risiko 
tidak dihargai atau tidak dihormati atau berbeda pendapat 
dengan yang lain. Pemikiran ini membuat sebagian besar 
umat enggan untuk terlibat aktif dalam pelayanan. Selain 
juga hal keterbatasan pengetahuan mengenai karya 
pelayanan pastoral seringkali membuat umat merasa belum 
cukup siap untuk mengambil tugas atau tanggungjawab 
berat pelayanan. Umat, oleh karenanya perlu untuk di-
teguhkan bahwa di dalam persekutuan umat beriman, 
semua orang dilayakkan untuk mengambil bagian, dan 
bahwa dalam semua karya pelayanan, Tuhan sendiri yang 
akan memperlengkapi setiap kebutuhannya. Peneguhan ini 
perlu dilakukan oleh para pemimpin gereja dan oleh sesama 
umat yang lebih dahulu memahami hal ini.

2. Menyapa yang diam dan jauh. Kegiatan rekoleksi atau 
konsultasi di Keuskupan Bogor, membukakan realitas bahwa 
mereka yang peduli dengan gereja bukanlah mereka yang 
sering datang ke pastor atau gereja saja atau mereka yang 
sering berbicara di forum-forum umat saja. Konsultasi  dengan 
umat menunjukkan realitas bahwa banyak sekali umat yang 
tidak nampak aktif datang di kegiatan gereja atau tidak 

nampak banyak berbicara di depan umat lain, tetapi mereka 
berjuang menjadi saksi Tuhan bagi orang lain di sekitar 
mereka, bahkan dengan berbagai pengorbanan waktu, 
pikiran dan uang mereka sendiri.  Maka, reksa pastoral tidak 
boleh hanya berorientasi pada mereka yang sering datang 
atau banyak bicara kepada pastor atau pengurus gereja.  
Tetapi justru harus dipastikan menyapa dan menyentuh 
seluruh umat, terutama yang jauh dan diam.

3. Pengurus pastoral yang elitis. Salah satu keprihatinan 
yang terungkap dalam sharing dengan umat adalah tentang 
kecenderungan para pengurus gereja yang menjadi sangat 
birokratis, elitis dan kaku. Mereka yang ditugasi menjadi 
perpanjangan tangan karya pastoral Uskup dan Pastor 
Paroki, tanpa disadari seringkali berperilaku sedemikian 
rupa tidak menunjukkan kerendahan hati dan kesabaran 
sebagaimana seharusnya pelayanan umat.  Mereka nampak 
sibuk dengan perancangan dan pengurusan program 
pastoral, tetapi sambil pada saat bersamaan mengabaikan 
keteladanan kerendahan hati dan kepedulian kepada umat 
yang seharusnya dilayani6.

4. Mendampingi mereka yang ditinggalkan. Selama kon-
sultasi dengan umat, terungkap beberapa kelompok umat 
yang dirasa tertinggal dalam karya pelayanan gereja. Di 
antara mereka yang dimaksud berturut-turut adalah: mereka 
yang miskin, lansia, difabel, keluarga bermasalah, mereka 
yang pernah menyakiti gereja, dan kelompok orang mapan 
yang merasa tidak memerlukan lagi Tuhan7.  Kelompok-
kelompok ini disebutkan oleh umat dan mereka menyerukan 
agar gereja melakukan perhatian dan pendampingan 
pastoral kepada mereka.

6 Beberapa umat yang tidak aktif menyampaikan sulitnya mereka untuk menjumpai pastor paroki, 
atau pengurus paroki bahkan sekedar untuk sharing dan atau sulitnya mereka mendapatkan 
informasi mengenai program pastoral di gereja.  Menjumpai para pengurus gereja tidak bedanya 
seperti menjumpai pejabat pemerintahan dengan protokol yang berbelit.

7 Kelompok-kelompok tertinggal  ini disampaikan pada sharing umat di beberapa paroki.  Berturut-
turut yang disebutkan di sini [dari depan ke belakang] adalah kelompok yang paling sering 
disebutkan di paroki hingga yang hanya disebutkan di beberapa paroki saja.
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VI.  Tentang “mendengarkan“ dalam karya pastoral Gereja 
Partikular

1. Mendengarkan yang jauh.  Terungkap bahwa cukup banyak 
umat yang merasa dirinya jauh dari pastor, dari pengurus 
gereja dan dari pusat pelayanan pastoral, namun rindu 
untuk dikunjungi dan didengar. Mereka sangat berharap 
para pemimpin gereja hadir dan mendengarkan mereka, 
agar mereka merasa dikuatkan karena dianggap sebagai 
bagian dari kawanan umat beriman.  Pembiaran diakui akan 
membuat mereka menjadi rapuh dan hilang, sebagaimana 
telah terjadi di beberapa paroki di Keuskupan Bogor.

2. Mendengarkan yang lemah. Mereka yang lemah, dalam 
pengertian miskin, menderita dan bermasalah, sangat ber-
potensi tertinggal bahkan hilang jika tidak dengan sengaja 
disapa dan didengarkan. Mereka cenderung mengisolasi 
diri dan mengambil jarak dengan yang lain. Gereja justru 
pertama-tama diharapkan oleh umat untuk hadir bagi 
mereka yang berada dalam situasi ini. Pengalaman yang 
diperoleh dari hasil konsultasi umat  menunjukkan betapa 
banyaknya umat yang akhirnya memilih untuk bergabung 
dengan umat dari kelompok agama lain oleh karena mereka 
merasa dipedulikan dan dikuatkan oleh kelompok-kelompok 
tersebut.  Gereja katolik oleh sebagian umat dianggap belum 
cukup hadir untuk mendengarkan dan menguatkan mereka 
yang lemah ini.

3. Mendengarkan yang “pernah menyakiti“. Beberapa 
umat mengaku bahwa mereka pernah menyakiti gereja 
dengan meninggalkan gereja karena berbagai alasan, 
diantaranya karena perkawinan dan pindah ke agama lain.  
Tetapi kemudian mereka tersadar pada suatu waktu dan 
berkeinginan untuk kembali ke Gereja Katolik.  Mereka pada 
umumnya mengalami bagaimana mereka tidak disambut 
bahkan dijauhi oleh gereja karena luka yang pernah mereka 
buat. Mereka seolah-olah dihakimi sebagai pengkhianat 
dan tidak lagi diharapkan kehadirannya kembali.  Padahal 
di dalam lubuk hati terdalam mereka, mereka rindu untuk 

diterima dan dirangkul bahkan dikuatkan.  Mereka bertahan 
bahkan ketika mereka mengalami bahwa gereja tidak cukup 
kehangatan untuk menerima dan mengampuni mereka.  
Mereka rindu untuk didengar dan disambut.

VII. Tentang keterlibatan umat dalam karya pastoral 
Gereja Partikular
1. Katakese bagi umat katolik tentang pelayanan pas-

toral. Pengetahuan adalah pintu bagi keterlibatan pas-
toral. Begitu banyak umat beriman yang menyatakan 
keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki tentang 
kekatolikan, termasuk juga tentang tugas pelayanan  
gerejawi. Hal inilah yang menghambat keinginan mereka 
untuk terlibat. Keterbatasan pengetahuan mereka ten-
tang katolisitas dan tentang karya pastoral, membuat 
mereka kesulitan untuk menemukan sesuatu yang dapat 
menggerakkan mereka untuk lebih banyak terlibat dalam 
karya pelayanan, disamping membuat mereka tidak memiiki 
cukup kepercayaan diri. Mereka merasa bahwa upaya dan 
kesempatan yang diintensikan untuk memperdalam iman 
Katolik dan pengetahuan tentang berbagai ajaran Gereja 
Katolik sangatlah terbatas saat ini. Pembinaan pastoral pada 
kelompok umur dewasa dirasakan sangat kurang dan oleh 
karenanya perlu menjadi perhatian gereja ke depan demi 
semakin luasnya keterlibatan umat kedewasaan iman umat.

2. Gembala yang diharapkan menyapa umat. Kunjungan 
pastor atau pengurus gereja kepada umat adalah kerinduan 
yang dirasakan hampir seluruh umat di Keuskupan Bogor.  
Kunjungan yang bahkan ditujukan sekedar untuk me nyapa 
dan mendengarkan dimaknai oleh umat sebagai sesuatu 
yang sangat meneguhkan dan sangat berarti bagi umat dan 
hal ini yang dalam waktu-waktu terakhir kurang mendapatkan 
perhatian.  Kunjungan pada umat terlebih yang miskin, sakit 
dan yang sedang mengalami permasalahan merupakan 
suatu berkat yang bagi umat sangat tidak ternilai maknanya.  
Kunjungan para gembala adalah sebuah sapaan yang 
menguatkan dan yang sekaligus menyemangati umat untuk 
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sebaliknya mengambil peran dalam karya penggembalaan 
karena merasa disapa dan diakui. 

3. Keragaman karunia dan kesempatan untuk terlibat. Se-
tiap orang memiliki karunia dan talenta yang berbeda-beda.  
Setiap orang diperlengkapi Tuhan dengan kelebihannya 
masing-masing. Dalam karya pastoral gereja, keragaman 
karunia dan talenta umat adalah sebuah kekayaan yang 
harus dihargai dan diberi ruang untuk berperan. Maka, gereja 
diharapkan tidak hanya memberikan perhatian pada mereka 
yang bertalenta tertentu saja, dan mengabaikan yang lain.  
Tetapi perlu untuk membuka ruang keterlibatan bagi semua 
umat, terutama bagi mereka yang saat ini belum aktif terlibat, 
pada bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan pastoral 
gereja.

VIII. Tentang ruang dialog di internal gereja menuju  
 sinodalitas
 Pentingnya merangkul perbedaan dalam dinamika 

pastoral. Perbedaan cara berpikir, cara kerja dan ke-
mampuan-kemampuan lain dalam dinamika pastoral gereja, 
seringkali menimbulkan perbantahan bahkan perpecahan. 
Kedewasaan untuk merangkul perbedaan dalam proses 
pastoral sangatlah penting untuk diperhatikan.  Pastor 
sebagai pemimpin reksa pastoral paroki, diharapkan untuk 
terus menerus mengingatkan dan memurnikan motivasi 
dirinya sendiri dan para pelaku pastoral. Bahwa semua karya 
pastoral harus diingatkan agar semata-mata ditujukan bagi 
kemuliaan Tuhan dan oleh karenanya masing-masing tidak 
boleh ada yang mengedepankan kepentingan dan keinginan 
pribadi. Masing-masing pelaku pastoral perlu berusaha 
untuk dengan tulus hati dan rendah hati memahami per-
bedaan dalam proses pastoral sebagai sesuatu yang saling 
memperlengkapi dan saling mendewasakan.

IX. Tentang keteladanan hirarki dan keputusan pastoral
 Keteladanan pastoral. Para pemimpin gereja, terutama 

para pastor diharapkan oleh umat untuk menunjukkan 

keteladanan dalam cara hidup, cara berelasi dengan umat 
dan dalam berkeputusan pastoral. Para pastor diharapkan 
untuk menunjukkan cara hidup yang sederhana, rendah 
hati, tulus dan dapat menunjukkan keutamaan-keutamaan 
hidup kudus. Para pastor juga diharapkan menunjukkan 
kedewasaan dalam berelasi dengan umat tulus, tidak mudah 
tersinggung, memaafkan, dan terbuka menerima siapa saja.  
Keputusan pastoral yang dibuat para pastor pun diharapkan 
menunjukkan keberpihakan pada kepentingan umat, 
terutama yang miskin, lemah dan menderita. Keputusan 
pastoral diharapkan berpihak pada upaya meneguhkan 
iman umat sebagai persekutuan sebagai prioritas pastoral, 
dibandingkan keputusan yang berpihak pada kepentingan 
formal gereja sebagai lembaga.

“Para pemimpin gereja, terutama para pastor 
diharapkan oleh umat untuk menunjukkan keteladanan 
dalam cara hidup, cara berelasi dengan umat dan dalam 

berkeputusan pastoral.”
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B. Terkait dengan Jalan Bersama dengan Keluarga Ma-
nusia dan Lingkungan

B.1. Hal Berjalan Bersama dengan yang miskin dan 
ter pinggirkan

 Jalan bersama dengan saudara yang miskin dan terpinggirkan 
menjadi salah satu fokus pergumulan dalam rangkaian 
konsultasi umat di Keuskupan Bogor,  sebagai bagian dari 
pembahasan terkait dengan konsep Jalan Bersama dengan 
mereka yang berada di luar gereja Katolik, yaitu saudara 
dalam Keluarga Manusia.  Berikut ini adalah butir-butir yang 
diarahkan oleh bimbingan Roh Kudus dan disampaikan 
dalam sintesis ini:

I. Bimbingan Roh Kudus dan formalisme sosial.  Kepedulian 
terhadap orang miskin atau lemah dan menderita, rupanya 
banyak dilakukan oleh umat beriman masih sebatas sebagai 
kelengkapan formalisme sosial. Bahwa keinginan untuk ber-
bagi kepada yang miskin dan berkekurangan lebih banyak di-
gerakkan oleh karena motivasi sosiologis.  Bahwa membantu 
yang berkekurangan adalah kewajaran sosial. Sementara 
gereja mengajarkan lebih dari itu, yaitu agar kepedulian dan 
pertolongan kepada orang miskin harus dilakukan karena 
pertama-tama Tuhan Yesus yang mengajarkan demikian.  
Kepedulian kepada orang miskin oleh karena motivasi sosial 
seringkali menghantarkan umat pada kekecewaan manakala 
mereka tidak beroleh penerimaan atau pengakuan yang 
baik dari yang dibantu. Bahkan seringkali bantuan kepada 
saudara yang miskin diberikan sambil disertai kecurigaan 
karena ketakutan bahwa yang dibantu hanya pura-pura 
menjadi miskin.  Sedangkan, motivasi membantu saudara 
yang miskin yang berpusat dari teladan dan ajaran Tuhan, 
akan membebaskan umat dari kekecewaan karena bantuan 
yang tidak terbalas atau ketakutan membantu mereka yang 
pura-pura miskin karena intensi besarnya hanyalah untuk 
mengikuti dan menyenangkan Tuhan.

II. Tentang jalan bersama mereka yang miskin, 
lemah dan menderita.
1. Kesibukan yang menghalangi kepedulian.  Jaman 

yang semakin materialistis, membawa sebagian besar 
orang hidup dalam perhatian yang berlebih akan kese-
nangan pribadi, dan penumpukan materi, disamping 
orang juga semakin mengukur segala sesuatu dengan 
hitungan untung dan rugi bagi diri sendiri.  Arus besar 
cara berpikir ini juga terjadi di kalangan umat beriman.  
Kepedulian kepada sesama, terutama yang miskin dan 
lemah juga berhadapan dengan kendala ini oleh karena 
membantu yang miskin, lemah dan menderita  memiliki 
arah yang sama sekali berlawanan dengan arus besar 
cara berpikir saat ini. Membantu saudara yang miskin 
dan lemah bukan sesuatu yang menguntungkan, bah-
kan membutuhkan pengorbanan segala sesuatu yang 
barangkali tidak memberi kesenangan pada diri sendiri. 
Melalui kesadaran yang tumbuh karena peng  hayatan 
untuk meneladan Tuhan Yesus, umat di harapkan mam-
pu berjarak dengan tarikan jaman dan menemukan 
sukacita karena berbagi dengan saudara yang miskin 
dan lemah.

2. Hadir dan menyapa saudara yang sakit, miskin dan 
menderita.  Salah satu bentuk cinta dan kepedulian yang 
nyata adalah kehadiran. Kehadiran di tengah yang sakit, 
miskin dan menderita adalah suatu bentuk kepedulian 
yang nyata dan meneguhkan.  Maka dari itu, sebagian 
besar umat beriman menyerukan agar seluruh umat 
saling membangun kepekaan dan kepedulian terutama 
pada mereka yang sakit, miskin dan menderita untuk 
hadir saling mengunjungi dan menguatkan mereka.  
Kehadiran untuk mendengarkan dan mendoakan 
saudara yang sakit, miskin dan menderita, sekalipun 
tidak serta merta menyelesaikan persoalan mereka, 
tetapi diyakini sangat berguna untuk menguatkan 
harapan mereka akan pertolongan yang datang dari 
Tuhan sendiri.
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 III. Tentang mendengarkan yang miskin, lemah dan  
 menderita.

1. Mendengarkan tanpa menghakimi. Pada saat ber-
hadapan dengan saudara-saudara yang miskin dan 
menderita, seringkali kita [umat] tergoda untuk meng-
hakimi berbagai kesalahan yang mungkin saja mereka 
lakukan di masa lalu yang menjadikan mereka terjebak 
dalam kondisi hari ini, sambil menasehatkan berbagai 
hal seolah-olah kita paling tahu segala sesuatu. Sulit 
untuk hanya hadir dan mendengarkan.  Mendengarkan 
dengan hati yang tulus dengan mengesampingkan 
prasangka dan cara berpikir kita sendiri. Mendengar kan 
apa adanya tanpa menilai dan menghakimi. Prasangka 
buruk dan penghakiman berlebihan juga seringkali 
menjadikan umat beriman menunda kebaikan yang 
barang kali sesungguhnya sangat diperlukan bagi 
mereka yang miskin dan menderita untuk segera di-
wujudkan.

IV. Tentang keterlibatan umat dalam karya kema-
nusiaan.
1. Katakese ajaran gereja tentang kemanusiaan.  

Gereja Katolik memiliki beragam ajaran sosial gereja 
terkait dengan kemanusiaan. Umat beriman perlu 
mendapatkan pengajaran terkait hal ini agar memiliki 
dasar pijak yang mengakar pada ajaran katolik untuk 
memutuskan keterlibatannya dalam mempedulikan 
orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang miskin 
dan menderita. Saat ini sebagian besar umat merasa 
belum cukup mendapatkan hal ini.

2. Memulai dari yang terdekat. Kepedulian kepada 
mereka yang miskin dan menderita harus dimulai 
pertama-tama untuk saudara-saudara terdekat yaitu ke-
luarga dan atau tetangga terdekat.  Kepedulian gereja 
pada mereka yang miskin dan menderita, juga di-
harapkan oleh umat agar dimulai dari perhatian yang 

cukup bagi umat beriman yang miskin dan menderita 
terlebih dahulu.  Perangkat pastoral sebaiknya menyusun 
cara untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan 
umat Katolik yang miskin dan menderita yang dimaksud.  
Umat beriman juga diharapkan saling membantu untuk 
meringankan beban saudara-saudara seiman yang 
mengalami kesulitan hidup dan penderitaan.

3. Persekutuan yang saling menguatkan. Persekutuan 
umat beriman, di berbagai paroki, adalah sesuatu yang 
sangat penting untuk dipertahankan dan dihidupi.  
Persekutuan umat beriman tidak hanya membantu 
berbagi beban kesulitan hidup dan penderitaan 
bersama, tetapi juga sangat diperlukan untuk menjaga 
agar pengharapan akan pertolongan Tuhan tetap terus 
menyala, meski keadaan nampak tidak mudah untuk 
dihadapi oleh karena peneguhan dari sesama umat.

V.  Tentang keteladanan dan keberpihakan pastoral 
pada yang miskin, lemah dan menderita.
1. Keteladanan pastoral tentang kepedulian pada yang 

menderita. Hal memberikan perhatian kepada yang 
miskin dan menderita sejatinya telah menjadi identitias 
gereja katolik. Tetapi sepanjang dinamika konsultasi, 
umat menyampaikan bahwa perihal kepedulian ini 
diharapkan pertama-tama ditunjukkan oleh para gem-
bala dan para penggerak karya pastoral. Para pastor 
sangat diharapkan untuk menunjukkan kepedulian 
dan solidaritasnya kepada mereka yang miskin dan 
menderita melalui pilihan sikap hidup dan aksi nyata di 
lingkup pribadi mereka. Identitas gereja yang berpihak 
pada yang miskin kiranya dapat terpancar melalui sikap 
dan cara hidup pelaku pastoral, terutama para pastor.

2. Gereja yang hadir bagi orang miskin.  Umat beriman 
di Keuskupan Bogor berharap agar kepedulian kepada 
orang miskin dan menderita juga tercermin dalam 
kebijakan-kebijakan pastoral serta kebijakan keuangan 
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gereja. Kebijakan alokasi anggaran gereja saat ini, 
dinilai oleh sebagian umat terlalu berorientasi pada 
pembangunan sarana gereja bahkan beberapa disebut 
terkesan sangat megah dan berbanding terbalik dengan 
jumlah alokasi anggaran dan atau sumberdaya lain yang 
digunakan untuk membantu umat yang miskin dan 
membutuhkan.

3. Gereja membantu pendidikan umat. Salah satu 
keluhan dari umat Katolik yang miskin yang terungkap 
sepanjang konsultasi adalah tentang akses mereka ke 
sekolah Katolik. Mereka berkeinginan untuk menye-
kolahkan anak mereka di sekolah Katolik dengan 
harapan anak anak mereka tumbuh dalam pengetahuan 
dan karakter Katolik yang baik.  Tetapi keinginan tersebut 
terkendala dengan kemampuan finansial mereka.  Oleh 
karenanya, mereka berharap gereja dapat memberikan 
fasilitasi agar umat Katolik yang kurang mampu dapat 
memperoleh pendidikan di sekolah Katolik yang 
terjangkau.  Bagi umat, hal ini adalah salah satu bentuk 
kepedulian nyata gereja pada umatnya yang miskin.

B.2. Hal Berjalan Bersama dalam tanggungjawab 
sosial kemasyarakatan

 Hubungan dengan masyarakat luas juga menjadi fokus 
pergumulan lain yang dibahas dan disharingkan dalam 
rangkaian konsultasi umat di Keuskupan Bogor.  Kewajiban 
terbaptis untuk terlibat dan hadir bersama masyarakat 
demi mewujudkan kebaikan bagi semua [bonum commune] 
mendasari pergumulan dalam fokus tema ini.  Berikut ini 
adalah butir-butir perenungan yang dibimbing oleh  Roh 
Kudus dan disampaikan dalam sintesis ini:

I. Roh Kudus yang tertinggal dalam keterlibatan 
masyarakat.  Keterlibatan dalam masyarakat, sebagai bentuk 
Jalan Bersama dengan Keluarga Manusia, rupanya masih 
dimaknai oleh umat beriman sebatas sebagai upaya untuk 
memelihara atau menyelamatkan  kepentingan pribadi atau 

kelompok dalam dialektikanya dengan kepentingan pribadi 
dan kelompok yang lain.  Keterlibatan di dalam masyarakat 
akan mendatangkan pengakuan, dan pengakuan akan 
mendatangkan penerimaan, dan penerimaan akan me-
mungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang se harus-
nya kita dapatkan dari masyarakat. Sementara gereja 
mengajarkan agar keterlibatan masyarakat harus bermula 
dari dorongan Roh Kudus yang memampukan seseorang 
untuk keluar dari pencarian kebaikan untuk dirinya sendiri 
menuju perjuangan untuk mewujudkan kebaikan bagi 
orang lain atau bagi banyak orang.  Motivasi keterlibatan di 
dalam msyarakat, pertama-tama justru harus bukan untuk 
kepentingan kita sendiri tetapi untuk sebanyak-banyaknya 
orang lain.  Dengan demikian, umat Katolik tidak membuat 
keputusan keterlibatan di dalam masyarakat semata-mata 
karena kepentingan transaksional.

II. Tentang jalan bersama dalam tanggungjawab 
sosial kemasyarakatan
1. Penolakan oleh masyarakat.  Selama proses konsultasi, 

cukup banyak umat yang menyampaikan bahwa 
mereka mengalami penolakan dari masyarakat di mana 
mereka tinggal yang notabene sebagian besar muslim.  
Mereka bahkan menerima perundungan dengan 
stigma sebagai orang kafir. Mereka dilarang bahkan 
diintimidasi ketika melakukan kegiatan peribadatan di 
rumah mereka sendiri8.  Pada umumnya umat berusaha 
untuk mencari upaya atau jalan keluar sendiri tanpa 
pendampingan dari gereja. Mereka lantas menginisiasi 
komunikasi dengan warga sekitar dan  pengurus warga 
agar kemudian terbangun pemahaman yang benar 
tentang agama Katolik.

2. Kesetiaan untuk bertahan dalam iman Katolik.  
Umat yang tinggal di daerah dengan penolakan yang 

8 Umat di beberapa paroki di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi mengaku pernah 
mengalamai rumah mereka dilempari oleh masyarakat sekitar karena mereka mengadakan acara 
doa di rumah mereka.



REKOMENDASI PASTORAL MENUJU GEREJA SINODAL 2120 Keutamaan dan Dosa Sinodal Gereja Keuskupan Bogor

tinggi dari masyarakat sekitar mereka tinggal me-
milih untuk bertahan walau harus menderita karena 
tekanan sosiologis dan psikis.  Mereka bukan hanya 
bertahan, tetapi berusaha untuk menunjukkan segala 
kemungkinan kebaikan kepada masyarakat sekitar 
mereka agar kemudian masyarakat mengetahui bahwa 
sejatinya mereka tidak seperti yang disangkakan 
sebelumnya, bahkan jauh lebih baik.  Mereka memilih 
bertahan dalam keimanan Katolik mereka meskipun 
mereka mengalami tekanan hidup yang berat.  Banyak 
dari umat beriman memilih untuk mengelola tekanan 
dan hujatan dari masyarakat sekitar sebagai salib yang 
harus mereka pikul sebagai umat Allah hingga akhirnya 
mereka membuktikan kepada masyarakat betapa 
mereka adalah pribadi yang terpuji melalui kesabaran 
dan kebaikan sikap mereka.  Mereka sungguh menjadi 
saksi sekaligus martir bagi iman Katolik mereka.  Atas 
kesetiaan mereka, Yesus dikenal oleh orang sekitar 
mereka.

3. Bersama dalam keseharian. Mewujudkan kebaikan 
bagi banyak orang, tidak harus selalu dilakukan 
melalui program atau karya-karya besar di masyarakat.  
Umat beriman meyakini bahwa kebaikan bagi semua 
dalam konteks hidup bermasyrakat dapat diwujudkan 
melalui upaya membangun kebersamaan dalam hidup 
keseharian dan dalam perkara-perkara sederhana.  Isu isu 
keseharian seperti kebersihan lingkungan, keamanan, 
penanganan warga yang sakit, berbagi makanan kepada 
tetangga dan hal lain sejenisnya, sangat bisa menjadi 
pintu masuk dalam membangun kebersamaan dengan 
warga lain dalam mewujudkan kebaikan bagi semua.

III. Tentang mendengarkan sesama dalam masya-
rakat
• Mendengarkan dan memperjuangkan keadilan.  

Dinamika sosial kemasyarakatan selalu diwarnai 
dengan kontestasi kekuasaan dan kepentingan.  Umat 

mendapati bahwa seringkali kepentingan masyarakat 
umum atau masyarakat kebanyakan justru terabaikan 
oleh karena kepentingan dan kekuasaan kelompok 
tertentu atau orang per orang.  Sesuatu yang benar bisa 
menjadi disalahkan oleh karena permainan kekuasaan 
atau kepentingan dari kelompok tertentu ini. Dalam 
konteks demikian, umat beriman berharap untuk dapat 
saling mengingatkan sehingga tetap jernih mendengar 
keadilan yang sesungguhnya, yaitu keadilan yang ber-
pihak pada masyarakat kebanyakan terutama mereka 
yang miskin, lemah dan menderita, serta dengan cara-
cara tertentu diharapkan untuk menyuarakan dan mem-
perjuangkannya demi kepentingan semua.

IV. Tentang bermasyarakat sebagai misi perutusan
1. Katakese kerasulan kemasyarakatan bagi umat 

katolik. Ajaran-ajaran sosial gereja Katolik tentang 
keterlibatan sosial kemasyarakatan oleh umat dirasakan 
perlu untuk disampaikan secara baik dan sungguh-
sungguh, sehingga umat memahami cara berpikir dan 
cara bersikap dalam keterlibatan sosial kemasyarakatan 
dalam perspektif ajaran Katolik yang benar.  Pemahaman 
yang baik tentang ajaran yang dimaksud akan memberi 
landasan sekaligus kepercayaan diri kepada umat untuk 
terlibat dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan 
cara-cara yang benar seturut ajaran Gereja Katolik.  
Pemahaman yang benar tentang keterlibatan sosial 
kemasyarakatan sekaligus akan menjadi ciri pembeda 
umat beriman dari umat yang lain.

2. Menjumpai Allah melalui orang lain.  Interaksi dengan 
orang lain dalam konteks sosial kemasyarakatan, 
bagi umat Katolik adalah sarana untuk menjumpai 
Allah melalui pribadi-pribadi yang ditemui. Seringkali 
berbagai kebaikan timbul melalui perjumpaan dengan 
orang lain.  Pemikiran ini kiranya perlu dikembangkan 
di kalangan umat beriman, agar tidak hanya membuat 
keputusan bergaul atau bermasyarakat sebagai sebuah 
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kewajaran sosial, tetapi lebih dari itu mereka diharapkan 
bersemangat untuk bergaul atau berinteraksi dengan 
masyarakat lainnya karena ingin menjumpai Allah 
sendiri melalui sesama warga masyarakat.  Pemikiran 
ini juga diharapkan akan memampukan umat untuk 
selalu berprasangka baik pada setiap perbedaan atau 
perlakuan yang mungkin ditemui dalam dinamika 
bermasyarakat bahwa pada setiap perbedaan atau 
kekurangan orang lain selalu ada rencana kebaikan 
yang  ingin Allah sampaikan.

V. Tentang keterlibatan umat dalam masyarakat.
1. Keterlibatan sebagai kesaksian.  Keterlibatan dalam 

masyarakat juga dimaknai oleh umat beriman sebagai 
kesempatan untuk bersaksi melalui tindakan dan 
perbuatan. Banyak dari umat beriman yang bertahan 
untuk terus berbuat kebaikan di tengah masyrakat, 
yang bahkan menolaknya, hanya agar setiap orang 
melihat perbuatan baik yang mereka lakukan, dan 
kemudian mengenali siapa Tuhan mereka. Ini adalah 
sebuah pewartaan yang sangat baik di jaman ini, yaitu 
pewartaan melalui perbuatan.

2. Keterlibatan dalam keterbatasan. Sebagian besar 
umat menghadapi berbagai keterbatasan sumberdaya 
dalam kaitannya dengan keterlibatan dalam masyarakat, 
baik pengetahuan, waktu maupun dana. Namun de-
mikian, mereka berpikir untuk tetap berusaha agar 
dapat berperan dalam masyarakat di mana mereka 
tinggal, sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki.  

3. Kaderisasi pada kaum muda. Ada kekhawatiran 
mendalam dengan kaum muda jaman ini yang lebih 
banyak bergaul dengan dunia maya, selain juga lebih 
banyak menghabiskan waktu dengan gadget dan media 
sosial, bukan dengan manusia. Mereka ditakutkan tidak 
lagi memahami pentingnya kehadiran dan perjumpaan 
dalam masyarakat.  Kaum muda Katolik oleh karenanya 
perlu untuk didampingi agar mereka memahami konteks 

yang benar dalam berelasi dengan orang lain dalam 
masyarakat, sekaligus agar mereka paham tata krama 
dalam berhubungan dengan orang lain. Mereka juga 
perlu dikenalkan dengan permasalahan-permasalahan 
yang terjadi di lingkungan masyarakatnya sambil 
diberikan pemahaman yang benar dan proporsional 
tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap 
persoalan yang ada dalam perspektif gereja Katolik.  
Mendampingi dan mempersiapkan kaum muda sejak 
sekarang dalam konteks sosial kemasyarakatan akan 
membantu memastikan peran mereka saat ini sekaligus 
mempersiapkan pemimpin masyarakat di masa men-
datang.

4. Dewasa dalam perbedaan. Perbedaan adalah sebuah 
keniscayaan dalam hidup bermasyarakat. Maka 
perbedaan tidak boleh dipandang sebagai persoalan 
yang menghambat pertumbuhan dan kedewasaan 
hidup bermasyarakat, tetapi sebaliknya. Perbedaan 
harus dipandang sebagai anugerah yang diciptakan 
Tuhan yang justru diperlukan  untuk membantu umat 
menumbuhkan kedewasaan dalam bermasyarakat.  
Umat Katolik, sama halnya dengan umat lainnya, cukup 
sering terjebak untuk mempersoalkan perbedaan di 
masyarakat dalam kacamata yang sempit yaitu ke-
pentingan kelompok kita saja. Akibatnya, sambil 
mengkritik mereka yang berperilaku sempit atau 
sektarian dalam bermasyarakat, kita juga pada saat 
bersamaan melakukan hal yang sama. Di internal 
umat beriman, gereja mengingatkan untuk mengelola 
perbedaan dalam kesatuan misi yang dipimpin oleh 
Yesus sendiri. Di dalam masyarakat, gereja juga meng-
ajarkan untuk memelihara dan mengelola perbedaan 
untuk satu misi bersama yaitu kebaikan bagi semua 
[bonum commune].

5. Memulai dari keluarga.  Keluarga adalah inti dari 
masyarakat.  Masyarakat yang baik hampir pasti terjadi 
karena himpunan keluarga-keluarga yang baik. Oleh 
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karena itu, selama konsultasi, umat menyampaikan 
bahwa kebaikan di dalam masyarakat harus dimulai 
dengan menanamkan kebaikan di dalam keluarga.  
Introduksi nilai-nilai yang benar pada anak-anak 
dalam keluarga melalui keteladanan orangtua, akan 
membuahkan orang-orang dengan perilaku yang 
baik yang pada akhirnya akan berdampak ke luar dan 
memberi energi positif bagi terbangunnya masyarakat 
yang baik pula.

6. Dukungan yang menguatkan. Umat beriman perlu 
memberi dukungan kepada orang per orang atau 
kelompok-kelompok tertentu yang memperjuangkan 
kepentingan masyarakat luas. Umat beriman terutama 
diharapkan memberikan dukungan pada umat yang 
merelakan diri untuk memperjuangkan kepentingan 
bagi banyak orang. Umat tidak boleh diam saja atau 
membiarkan mereka yang berjuang untuk kebaikan 
masyarakat luas sendirian. Bentuk dukungan bisa di-
berikan dalam rupa-rupa cara, termasuk berdoa. Ke-
sadaran untuk berpihak pada mereka yang ber juang 
untuk kepentingan masyarakat luas adalah sesuatu yang 
penting yang perlu ditumbuhkan meskipun cara aksi-
nya boleh berbeda-beda sesuai dengan kemampuan 
masing-masing. Umat juga diharapkan untuk mem-
bangun jejaring dengan mereka yang berhendak baik 
mewujudkan kebaikan bagi masyarakat atau orang 
banyak, baik pribadi maupun lembaga. Berjejaring 
dengan kelompok-kelompok yang berkehendak baik 
adalah sebuah upaya yang efektif untuk mewujudkan 
kebaikan bagi semua.

VI. Tentang keteladanan dan kebijakan pastoral 
kemasyarakatan
1. Keteladanan pastoral kemasyarakatan. Gereja 

sebagai lembaga adalah entitas sosial yang tidak bisa 
terlepas dari dinamika sosial kemasyarakatan.  Cara 
para gembala membawakan diri dan membangun 

relasi dengan pihak-pihak lain di dalam masyarakat 
akan sangat menentukan cara umat untuk melakukan 
hal yang sama. Oleh karena itu, sangatlah penting  
bagi para gembala gereja untuk menunjukkan cara-
cara bermasyarakat yang baik seturut ajaran gereja 
yang terbuka dengan semua pihak yang berkehendak 
baik bagi kebaikan untuk semua.  Kebiasaan berdialog 
dan bekerjasama dengan pihak lain untuk berbagai 
agenda yang menyangkut kepentingan orang banyak 
adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dan dilakukan 
oleh para pastor utamanya dalam rangka memberi 
teladan bagi umat yang dipimpinnya. Pemimpin 
gereja juga perlu menunjukkan keberpihakannya pada 
kepentingan orang banyak, bukan pada penguasa atau 
pemilik modal.  Gereja, melalui para pemimpinnya harus 
menunjukkan kesetiaannya pada perjuangan nilai, 
bukan pada kepentingan tertentu.

2. Gereja yang rendah hati dan terbuka.  Gereja sebagai 
lembaga diharapkan umat untuk tampil bersahaja dan 
rendah hati sehingga menjadikannya nyaman bagi 
semua pihak yang hendak datang dan mengajaknya 
untuk bergandeng tangan. Gereja hendaknya tidak 
nampak seperti sebuah komunitas yang elit yang tidak 
terjangkau oleh mereka yang membutuhkan. Gereja 
hendaknya terbuka dan menunjukkan perilaku yang 
berpihak pada kepentingan kebaikan bagi semua 
pihak. Gereja hendaknya juga tidak membiarkan diri 
dikendalikan oleh kepentingan dan kekuasaan tertentu.  
Semangat ini diharapkan dihidupi oleh para pemimpin 
umat dan seluruh jajaran pengurus kelembagaan 
gerejawi.

B.3.  Hal Berjalan Bersama dengan Alam dan      
  Lingkungan

 Salah satu hal lain yang digumuli oleh umat di Keuskupan 
Bogor adalah Jalan Bersama dengan Alam dan Lingkungan.  
Keuskupan Bogor tidak hanya memperhatikan Jalan Ber-
sama dengan kelompok di luar gereja dalam kesatuan 



REKOMENDASI PASTORAL MENUJU GEREJA SINODAL 2726 Keutamaan dan Dosa Sinodal Gereja Keuskupan Bogor

Keluarga Manusia dalam pengertian orang atau lembaga, 
tetapi juga memperhatikan Jalan Bersama dengan Alam dan 
Lingkungan, sang Ibu Bumi. Berikut adalah beberapa hal 
yang oleh bimbingan Roh Kudus diarahkan dalam perjalanan 
konsultasi dengan umat, sebagai berikut: 

I. Kepedulian lingkungan : reaksi spontan karena perasaan 
terancam atau dorongan Roh Kudus?. Sebagian besar 
umat menyatakan bahwa mereka belum cukup peduli pada 
alam dan lingkungan, meski harus diakui ada beberapa 
diantaranya yang bahkan menjadi aktifis lingkungan.  Umat 
umumnya mengakui bahwa mereka belum memperhatikan 
kelestarian lingkungan meski dalam hal yang paling 
sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya 
atau sekedar menanam dan merawat pohon. Umumnya, 
umat beriman setuju bahwa alam dan lingkungan harus 
dipelihara tetapi oleh karena pertama-tama jika alam dan 
lingkungan rusak, mereka akan merasakan terancam akan 
berbagai bencana dan penderitaan.  Ada ketakutan jika suhu 
udara terus naik karena pemanasan global, ketakutan akan 
lingkungan yang kotor dan bau jika membuang sampah 
sembarangan, atau ketakutan kekurangan air jika hutan 
dan sumber air tidak dijaga dan lain-lainnya.  Sangat sedikit 
umat yang motivasi awalnya mencintai alam oleh karena 
Tuhan Allah menghendakinya demikian: mencintai dan 
me melihara alam sebagai salah satu ketaatan kepada Allah 
yang menghendaki agar manusia memelihara alam ciptaan 
sehingga segala sesuatu baik adanya.

II. Tentang Jalan Bersama dengan Alam dan Ling-
kungan
1. Keengganan memperhatikan lingkungan. Umat 

pada umumnya masih menunjukkan keengganan 
untuk memperhatikan lingkungan, meski tentu saja 
tidak mungkin mengabaikan beberapa orang umat di 
be berapa paroki yang sangat peduli dengan program 
pelestarian lingkungan. Perhatian pada lingkungan, 
umumnya masih dirasa baru sebatas wacana di ka-

langan umat beriman. Kampanye lingkungan bahkan 
penguatan kesadaran melalui forum gerejawi, termasuk 
APP dan AAP, tidak lantas membangun kesadaran akan 
kepedulian lingkungan di tingkat pribadi-pribadi umat.  
Pembahasan atau diskusi tentang pentingnya peduli 
pada lingkungan sesaat memang mengingatkan, tetapi 
tidak lama kemudian dilupakan. Umat memerlukan 
pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan agar 
terus tumbuh kesadaran yang mengakar pada tingkat 
individu untuk sungguh-sungguh memperhatikan 
lingkungan hidup.

2. Memulai dari yang terkecil dan terdekat. Cukup 
banyak kegiatan lingkungan yang dijumpai di lingkung-
an gereja yang bersifat seremonial, seperti penanaman 
pohon bersama, tebar ikan di danau, pembukaan 
bank sampah, dan lain-lainnya. Tetapi belum cukup di-
jumpai tumbuhnya kesadaran dan kebiasaan umat 
yang berkelanjutan dalam hal memelihara lingkungan.  
Kampanye dan program lingkungan di tingkat paroki 
belum cukup mampu mendorong perbaikan perilaku 
terhadap lingkungan di tingkat individu umat beriman.  
Oleh karenanya, umat perlu dianimasi agar memulai 
aktivitas peduli lingkungan dari hal terkecil yang mam-
pu mereka lakukan dan dari lingkup terdekat mereka 
tetapi dilakukan secara berkelanjutan. Perlu himbauan 
berulang dan evaluasi yang berkelanjutan terkait hal ini, 
agar kecintaan pada lingkungan menjadi gerakan yang 
berakar dari kesadaran individu per individu, dan bukan 
hanya sekedar wacana.

III. Mendengarkan dan membaca tanda-tanda alam. Alam 
berubah menyesuaikan beban dan perlakuan manusia 
terhadapnya. Alam bereaksi terhadap perlakuan manusia, 
dan reaksi yang ditimbulkan seringkali menyebabkan ke-
rugian bagi manusia, yang kemudian sering disebut sebagai 
bencana alam. Cuaca yang semakin sulit diduga polanya 
juga merupakan reaksi alam atas cara hidup manusia yang 
semakin polutif dari hari ke hari. Perilaku alam oleh karena-
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nya adalah sebuah sinyal atau tanda pada manusia tentang 
sesuatu yang sedang terjadi padanya.  Bencana juga pada arti 
tertentu adalah tanda tentang adanya ketidakseimbangan 
yang sudah mulai terjadi karena perilaku manusia. Tinggal 
masalahnya apakah manusia cukup peka membaca tanda-
tanda ini atau tidak? Apakah manusia kemudian berusaha 
memperbaiki perilakunya terhadap alam oleh karena tanda-
tanda ini atau tidak? Maka dari itu, umat beriman merasa 
agar bersama gereja atau secara mandiri, perlu untuk melatih 
kepekaan terhadap alam dan lingkungan, agar semakin 
paham untuk berperilaku baik terhadapnya.

IV. Pentingnya katakese pastoral ekologi bagi umat. Umat 
membutuhkan pengetahuan yang benar tentang bagaimana 
gereja Katolik memandang pentingnya kepedulian terhadap 
lingkungan. Gereja oleh karenanya perlu mengajarkan 
pengetahuan kepada umat tentang pandangan dan ajaran 
gereja terkait dengan lingkungan. Katakese tentang kerasulan 
ekologi sangat diperlukan untuk membangun kerangka 
berpikir yang benar terhadap lingkungan berdasarkan 
ajaran Katolik. Katakese pastoral ekologi juga diperlukan 
untuk memberikan konteks kepada umat bahwa kepedulian 
terhadap alam dan lingkungan harus dilakukan pertama-
tama karena Tuhan Allah menghendakinya demikian, bukan 
semata karena reaksi spontan karena perasaan terancam.

V. Tentang keterlibatan umat dalam melestarikan ling-
kungan

1. Menumbuhkan kesetiaan yang tulus untuk me-
lestarikan alam dan lingkungan? Salah satu tan-
tangan terbesar dalam upaya melestarikan alam 
adalah konsistensi atau kesetiaan. Kritik mendalam 
dari kalangan di luar Katolik terkait dengan ensiklik 
Laudato Si’ adalah bahwa seruan Paus ini diragukan 
akan menyentuh dan menggerakkan umat di tingkat 
terbawah di paroki untuk melakukan sesuatu yang 
signifikan - dalam pengertian nyata dan berkelanjutan.  
Karena hanya kecintaan yang tulus terhadap lingkungan 

yang akan menggerakkan umat untuk peduli kepada 
lingkungan dan setia melakukannya dalam waktu 
yang lama. Maka upaya yang dipandang penting oleh 
umat untuk mendorong keberlanjutan gerakan peduli 
lingkungan di lingkup umat beriman adalah bagaimana 
menumbuhkan kesadaran dan kecintaan yang tulus 
pada lingkungan. Tumbuhnya ketulusan cinta umat 
kepada lingkungan sebagaimana kecintaan umat pada 
Tuhan, diharapkan akan perlahan menumbuhkan juga 
kesadaran dan aksi nyata yang meskipun kecil tetapi 
akan berkelanjutan dan berdampak pada lingkungan.

2. Perlunya pelatihan ketrampilan lingkungan bagi 
umat. Umat berpendapat bahwa untuk dapat terlibat 
dalam upaya memelihara kelestarian lingkungan me-
merlukan ketrampilan-ketrampilan tertentu. Oleh ka-
re nanya, umat berharap agar gereja memfasilitasi 
pelatihan-pelatihan ketrampilan lingkungan, terutama 
ketrampilan-ketrampilan yang dapat diterapkan 
di lingkup pribadi atau keluarga-keluarga mereka.  
Penguatan ketrampilan lingkungan juga akan me-
mampukan umat untuk menjadikannya sebagai sarana 
berbagi dan bekerjasama dengan umat lain baik di 
sekitar gereja maupun di luar gereja untuk melestarikan 
lingkungan.

VI. Tentang keteladanan dan kebijakan pastoral ekologi

1. Keteladanan pastoral ekologi. Pada segala sesuatu, 
termasuk dalam hal kepedulian pada lingkungan, 
umat selalu mengharapkan agar para gembala terlebih 
dahulu menunjukkan keteladanan, mulai dari perkara-
perkara yang kecil keseharian membuang sampah, 
me  nanam pohon, dan lain-lainnya.  Keteladanan para 
gembala dalam hal kepedulian lingkungan diyakini 
akan juga mampu membantu menggerakkan umat 
untuk melakukan hal yang sama.  
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2. Kebijakan dan sarana pastoral ekologi  Hal pastoral 
ekologi diharapkan umat untuk juga diterjemahkan 
secara nyata dalam kebijakan pastoral paroki - termasuk 
juga diharapkan agar dipastikan adanya entitas pastoral 
dan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk 
mengawal berjalan baiknya program pastoral ekologi.  
Penting bagi gereja untuk memastikan ketersediaan 
sarana pendukung atau fasilitasi lain yang diperlukan 
umat untuk semakin terlibat dalam menerapkan cara 
hidup yang ramah lingkungan baik di lingkungan gereja 
maupun di lingkungan tempat tinggal mereka.

PENUTUP

I. Bahwa butir-butir pemikiran yang disampaikan dalam sintesis ini 
adalah hasil dari proses mendengar dan membaca hasil sharing 
umat di sepanjang kegiatan konsultasi [rekoleksi] di berbagai 
paroki dan komunitas di Keuskupan Bogor, yang kemudian 
dibawa dalam doa dan perenungan dalam bimbingan Roh Kudus.  
Butir-butir pemikiran dalam sintesis ini bukanlah rangkuman dari 
keseluruhan hasil sharing atau konsultasi umat yang disusun 
menurut pendekatan ilmiah, melainkan butir-butir pemikiran 
yang terbesit dalam benak perumus selama proses berdoa dan 
mendengar bimbingan Roh Kudus.

II. Bahwa selain dipersembahkan kepada Gereja Universal melalui 
Konferensi Wali Gereja Indonesia, sintesis ini menjadi bahan 
refleksi internal gereja partikular di Keuskupan Bogor dalam 
rangka menyusun perbaikan pastoral gereja menuju Gereja yang 
Sinodal sebagaimana diharapkan oleh Paus Fransiskus.

III. Bahwa sebagai tindaklanjut dari hasil konsultasi umat ini, 
Keuskupan Bogor menyusun rekomendasi pastoral yang 
disosialisasikan kepada umat dari seluruh paroki dan komunitas-
komunitas agar selanjutnya menjadi pemahaman dan semangat 
yang menghidupi komitmen Jalan Bersama untuk mewujudkan 
Gereja yang Sinodal di Keuskupan Bogor.

IV. Berharap agar kiranya sebagian atau seluruh dari hasil konsultasi 
umat di Keuskupan Bogor dapat memberi masukan pada Tim 
Kerja KWI untuk merumuskan masukan dan atau gagasan 
selanjutnya bagi gereja di tingkat regional dan universal.  Tuhan 
Yesus Memberkati.

“Pada segala sesuatu, termasuk dalam hal kepedulian pada 
lingkungan, umat selalu mengharapkan agar para gembala 

terlebih dahulu menunjukkan keteladanan, mulai dari perkara-
perkara yang kecil keseharian: membuang sampah, menanam 

pohon, dan lain-lainnya.”
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B
REKOMENDASI PASTORAL MENUJU 

GEREJA YANG SINODAL

Hasil Rekoleksi Umat - Sinode Para Uskup - 
Keuskupan Bogor

PENGANTAR
1. Dari perjumpaan dengan umat, menemukan keutamaan dan 

dosa sinodal, hingga membangun komitmen bagi pertobatan 
sinodal. Paus Fransiskus menyerukan agar semua umat di 
semua tingkatan membangun dan menguatkan kebersamaan 
[sinodalitas] di antara mereka. Oleh karena itu, Paus Fransiskus, 
melalui tim kerja Vatikan mendorong agar setiap keuskupan 
memfasilitasi perjumpaan di antara umat di paroki dan semua 
tingkatan yang lain. Perjumpaan selama rekoleksi sinode para 
uskup di Keuskupan Bogor adalah sebuah bentuk animasi 
sinodalitas di tingkat umat paroki, dan juga awal perjalanan 
menuju sinodalitas gereja di tingkat Keuskupan. Perjumpaan 
dengan umat, terutama mereka yang selama ini jauh dan diam, 
ditujukan untuk menyembuhkan semangat sinodalitas gerejawi 
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yang barangkali sudah mulai mengabur, sambil menggali ke-
utamaan-keutamaan sinodalitas yang telah terbentuk di tengah 
umat, serta menemukan berbagai kelemahan atau kekurangan 
yang menjadi dosa-dosa sinodal kita [berbagai kelemahan, 
ketidakpekaan, penyalahgunaan, perilaku yang kurang baik, 
keteladanan yang kurang, dll], yang selama ini menghalangi 
kebersamaan kita dalam “jalan bersama“ di Keuskupan Bogor.  
Dari setiap keutamaan dan dosa sinodal yang dijumpai, dan 
diilhami oleh arahan dokumen dari tim kerja Sinode Para Uskup 
dari Vatikan, kemudian dirumuskan rekomendasi pastoral bagi 
pertobatan sinodal di Keuskupan Bogor.

2. Apa itu rekomendasi pastoral?  Rekomendasi pastoral adalah 
gagasan atau inspirasi pastoral yang dianggap relevan bagi pe-
nyem buhan semangat sinodal, yang dijumpai dalam terang Roh 
Kudus, serta dihasilkan dari pergumulan umat dalam keseluruhan 
proses rekoleksi di seluruh Keuskupan Bogor. Rekomendasi 
pastoral adalah komitmen pertobatan sinodal yang diwujudkan 
melalui langkah-langkah kecil yang mengarahkan orientasi 
pas toral kita bersama menuju Gereja sinodal di Keuskupan 
Bogor. Beberapa dari begitu banyak cara yang ditemukan 
dalam pergumulan bersama umat, yang oleh terang Roh Kudus 
dipandang perlu untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan 
Gereja Sinodal di Keuskupan Bogor demi proses memperbaiki diri 
dari dosa sinodal.

3. Bagi siapa rekomendasi pastoral ini? Rekomendasi pastoral 
ini diharapkan untuk dipahami dan digumuli oleh semua unsur 
umat beriman di Keuskupan Bogor, baik para klerus, hidup bhakti 
maupun awam, oleh karena dalam perjuangan menuju Gereja 
yang Sinodal mensyaratkan kesadaran dan keterlibatan seluruh 
umat beriman di Keuskupan Bogor.

4. Bagaimana rekomendasi ini dipahami? Rekomendasi ini adalah 
satu kesatuan butir pertobatan sinodal dan langkah pastoral 
yang secara bersama perlu diperjuangkan untuk dihidupi demi 
pertobatan sinodal di Keuskupan Bogor.  Butir pertobatan sinodal 
dan langkah-langkah pastoral dalam rekomendasi ini tidak 
boleh diwujudkan dan dihidupi secara terpisah atau per bagi-
an, tetapi harus sebagai sebuah kesatuan. Butir-butir inspi ra si 

pastoral dalam rekomendasi ini sangat terbuka untuk selanjutnya 
ditindaklanjuti atau diwujudkan oleh semua pihak dalam 
berbagai bentuk dan format praksis yang sesuai kemampuan 
masing-masing. Rekomendasi pastoral ini dapat diwujudkan 
dalam bentuk perumusan kebijakan pastoral, program pastoral, 
atau bahkan menjadi inspirasi untuk refleksi dan doa pribadi.  
Semua upaya praktis, meskipun beragam, yang diperjuangkan 
demi terlaksananya butir pertobatan sinodal dan langkah-
langkah pastoral dalam rekomendasi ini, diberi tempat dan sama-
sama dihormati.

5. Butir pertobatan sinodal. Rumusan rekomendasi pastoral 
dituangkan dalam butir-butir besar pertobatan sinodal.  Butir-
butir pertobatan sinodal adalah satu-kesatuan komitmen yang 
diharapkan untuk diperhatikan dan dihidupi dalam semangat, 
arah dan cara kerja pastoral di semua entitas pastoral di setiap 
tingkatan teritori di Keuskupan Bogor demi mewujudkan diri 
sebagai gereja sinodal.  Terdapat 6 butir pertobatan sinodal yang 
diilhami oleh dokumen tim kerja sinode dari Vatikan dan digumuli 
dalam doa dan terang Roh Kudus yang kepentingan besarnya 
adalah mewujudkan kualitas hidup gerejawi yang semakin 
matang dan sinodal serta untuk menyelesaikan misi evangelisasi, 
yaitu:

1. Mendengarkan dan melibatkan Roh Kudus untuk bersama 
memberikan kesaksian tentang Kasih Allah.

2. Menghidupi sebuah proses gerejawi yang partisipatif dan 
inklusif, yang  menawarkan kepada setiap orang—khususnya 
mereka yang karena berbagai alasan tertentu merasa 
terpinggirkan dan tidak berkesempatan untuk terlibat dan 
didengarkan;

3. Mengakui dan menghargai kekayaan dan keragaman 
karunia dan kharisma umat  serta menemukan cara-cara 
pelibatannya dalam mewartakan Injil dan membangun 
kebaikan bagi Gereja dan keluarga manusia

4. Memastikan penggunaan kekuasaan dan kewenangan 
gerejawi yang dijalankan dengan baik melalui perbaikan 
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atas kelemahan dan praktik yang tidak berakar pada Injil dan 
semangat sinodalitas;

5. Mewujudkan komunitas Katolik sebagai subyek yang 
dapat diandalkan dalam karya kerasulan kemanusiaan dan 
kemasyarakatan [dalam dialog sosial, penyembuhan, re-
konsiliasi, inklusi dan partisipasi, rekonstruksi demokrasi, 
promosi persaudaraan dan persahabatan sosial]; 

6. Ekaristi sebagai pusat dan sumber kesegaran dan kekuatan 
dalam membangun sinodalitas gerejawi.

6. Langkah-langkah pastoral. Langkah-langkah pastoral adalah 
rumusan inspirasi pastoral yang relevan dengan masing-masing 
butir pertobatan sinodal, yang ditemukan dalam terang Roh 
Kudus dan diilhami oleh hasil sharing umat selama rekoleksi umat 
di Keuskupan Bogor.

7. Beberapa keterbatasan. Rekomendasi ini adalah sebuah 
rumusan yang disusun dalam pengharapan besar agar melalui-
nya, umat beriman di Keuskupan Bogor dapat secara bersama 
menyembuhkan semangat sinodalitas kita dari dosa-dosa sinodal.  
Rekomendasi ini diharapkan semakin memperbaiki orientasi 
pastoral di Keuskupan Bogor dengan semakin menghidupkan 
semangat jalan bersama di berbagai tingkatan pastoral.  
Rekomendasi ini tidak dimaksudkan untuk secara langsung 
menjawab satu per satu kebutuhan teknis atas persoalan atau 
keinginan yang disampaikan oleh umat di sepanjang perjalanan 
rekoleksi umat. “Mendengarkan dan melibatkan Roh Kudus 

untuk bersama memberikan kesaksian tentang Kasih Allah.”
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BUTIR-BUTIR PERTOBATAN SINODAL DAN 
LANGKAH-LANGKAH PASTORAL

Butir 1.   Mendengarkan dan melibatkan Roh Kudus dalam semua 
upaya untuk memberikan kesaksian tentang Kasih Allah

Langkah-langkah pastoral:

1. Menumbuhkan kesadaran umat tentang pentingnya 
pelibatan Roh Kudus dalam hidup keseharian. Upaya 
untuk menumbuhkan kesadaran yang mendalam terkait 
dengan pelibatan Roh Kudus perlu diperhatikan agar 
sedemikian rupa, Roh Kudus tidak tinggal berjarak dengan 
keseharian hidup umat beriman. Perlu membangun ke-
sadaran dan kebiasaan melibatkan Roh yang transenden 
yang datang dari Tuhan itu dalam keseharian hidup, dan 
terutama dalam berpastoral.

2. Menumbuhkan kebiasaan refleksi. Umat, secara mandiri 
maupun berkelompok perlu terus diingatkan agar diantara 
kesibukan yang ada, mereka perlu memberi waktu dalam 
ke sehariannya untuk berefleksi merenungkan makna 
per jalanan hidup yang telah dijalani dan mengevaluasi 
kerbermanfaatan hidupnya bagi Tuhan dan sesama.  Refleksi 
juga dimaksudkan untuk menguji arah hidup apakah sudah 
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sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum, dan lain-lainnya.  
Berbagai kesempatan perjumpaan di dalam kegiatan gereja 
sebaiknya diupayakan agar dapat digunakan untuk menjadi 
kesempatan refleksi bersama. Keluarga-keluarga juga perlu 
diingatkan dan didampingi agar dapat menciptakan  waktu 
yang dikhususkan untuk berefleksi bersama.  Para klerus 
dan hidup bhakti, melalui berbagai cara yang dimungkinkan 
diharapkan untuk sungguh-sungguh menghidupi refleksi 
pribadi agar lebih memantapkan pemaknaan diri dan 
menguatkan komitmen panggilan.

3. Membudayakan latihan rohani untuk melatih ketajaman 
spiritual umat. Karena berbagai situasi dan keadaan yang 
terjadi beberapa tahun terakhir, kegiatan yang bertujuan 
untuk memfasilitasi latihan rohani di kalangan umat beriman 
dirasakan sangatlah kurang. Retret, rekoleksi, latihan rohani 
dan lain kegiatan serupa menjadi kegiatan-kegiatan yang 
sangat dirindukan sekaligus sangat diperlukan oleh umat 
untuk meningkatkan kematangan spiritual dalam konteks 
pelayanan gerejawi. Selain itu, kesadaran mandiri dari 
setiap pribadi untuk terus mengasah kualitas rohani atau 
spiritualnya, sungguh sangat diharapkan.

4. Pertobatan yang terus menerus untuk memurnikan 
motivasi dalam karya pelayanan.  Panggilan untuk terlibat 
dalam karya pelayanan harus selalu diingat, pertama-
tama bukanlah karena seseorang pandai, atau trampil atau 
berpengalaman. Tetapi pertama-tama karena belas kasih 
Tuhan yang mengijinkan mereka untuk terlibat dalam 
berbagai pekerjaan untuk mewartakan kabar gembira dan 
keselamatan yang dari Tuhan. Kepercayaan tertentu yang 
dimandatkan kepada seseorang dalam reksa pastoral oleh 
karenanya harus dipandang sebagai sebuah amanat dan 
tanggungjawab illahiah yang perlu dilakukan dengan sikap 
bathin dan cara-cara kerja yang sejalan dengan sikap bathin 
dan cara-cara dari Ia Sang Pemberi Perutusan itu sendiri.  
Rendah hati, tulus, sabar, setia dan selalu berfokus pada 
kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama kiranya menjadi 
nilai-nilai yang pantas diujikan kepada masing-masing 

pribadi yang terlibat dalam pelayanan setiap saat, agar tidak 
salah orientasi atau bahkan tersesat. Pertobatan pribadi dan 
upaya memurnikan motivasi perlu selalu diingatkan dan 
bahkan difasilitasi agar sunguh-sungguh dapat diwujudkan 
secara terus menerus oleh pribadi-pribadi yang terlibat 
dengan karya pelayanan gerejawi khususnya, dan umat 
beriman secara luas pada umumnya.

Butir 2.  Menghidupi sebuah proses gerejawi yang partisipatif 
dan inklusif, yang menawarkan kepada setiap orang—khu-
susnya mereka yang karena berbagai alasan tertentu merasa 
ter pinggirkan dan tidak berkesempatan untuk terlibat dan 
di dengarkan.

Langkah-langkah pastoral :

1. Gembala yang hadir dan menyapa melalui kunjungan - 
terutama kepada mereka yang miskin, lemah, menderita, 
jauh dan diam. Kehadiran atau kunjungan gembala di 
tengah umat, pada konteks hari ini nyatanya masih sangat 
relevan dan dirindukan bahkan dianggap sangat memberi 
daya peneguh bagi umat.  Kehadiran gembala adalah salah 
satu penyemangat bagi mereka yang merasa letih dan 
tidak berdaya untuk mengikuti kawanan dalam perjalanan 
bersama.  Kehadiran gembala sangat diharapkan oleh umat 
yang miskin, lemah dan menderita atau bermasalah, juga 
mereka yang “jauh“ dan “diam“. Mereka adalah kelompok 
yang paling berpeluang untuk tertinggal dalam perjalanan 
bersama di internal gereja partikular oleh karena mereka 
berada pada sebuah situasi yang menyebabkan mereka 
tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk jalan bersama 
seperti halnya rata-rata umat yang lain.

2. Membangun cara kerja pastoral yang menjangkau 
pelayanan bagi seluruh umat, terutama yang jauh dan 
diam. Tanpa disadari seringkali cara kerja tim pastoral di 
Keuskupan Bogor, terjebak dalam cara-cara yang hanya 
terarah pada mereka yang sering datang ke pusat pelayanan 
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pastoral, sering hadir atau mereka yang dikenal saja.  Bahkan 
ada kesan memang hanya untuk orang yang itu-itu saja 
berbagai reksa pastoral dilakukan.  Keluhan yang dijumpai 
selama ini bahwa “seolah“ umat tidak antusias dalam 
keterlibatan pastoral karena yang dijumpai adalah orang-
orang yang sama, saat ini justru menjadi tantangan pastoral 
bersama yaitu bagaimana mengatur cara kerja pastoral agar 
dapat secara aktif mencari dan menemukan mereka yang 
tidak aktif itu, yang jauh dan yang selama ini diam itu, agar 
bisa ikut terlibat.

3. Menumbuhkan karakter pelayan pastoral yang terbuka 
dan rendah hati. Pada setiap upaya untuk mengembangkan 
reksa pastoral yang menjangkau mereka yang jauh dan 
diam, diperlukan pribadi-pribadi yang sabar, terbuka dan 
rendah hati. Diperlukan sebuah kesadaran di tingkat individu 
maupun kolektif tentang mengupayakan hal ini. Setiap 
pribadi pelayan pastoral sangat perlu untuk mengelola karya 
pelayanannya sambil memanfaatkannya untuk melatih 
ke sabaran, keterbukaan dan kerendahan hatinya. Secara 
kolektif juga diperlukan upaya untuk saling mengingatkan 
dan menguatkan agar para pelayan pastoral untuk terus 
tumbuh menjadi pribadi yang sabar, terbuka dan rendah hati 
dalam memberikan pelayanan kepada umat lainnya.

4. Animasi pastoral bukan sentralisasi pastoral. Dalam 
rangka menjangkau sebanyak-banyak umat untuk terlibat 
dalam proses gerejawi, maka format kegiatan pastoral 
sebaiknya tidak tersentralisasi di pusat pelayanan pastoral 
saja, tetapi merata di lingkup-lingkup basis teritori pastoral.  
Mereka yang ada di pelayan pastoral keuskupan bertugas 
menganimasi reksa pastoral di paroki, kemudian pelayanan 
pastoral paroki bertugas menganimasi reksa pastoral di 
wilayah atau lingkungan. Animasi berjenjang yang efektif 
akan memampukan reksa pastoral untuk merangkul semakin 
banyak umat untuk terlibat.

5. Menumbuhkan kesalingpekaan dan kesalingpedulian 
diantara sesama umat, utamanya yang miskin, ber-

masalah, sakit, diam dan jauh. Diantara umat ber iman per-
lu dibangun kepekaan antar sesama umat agar sedemikian 
rupa mereka saling memperhatikan.  Antara sesama umat 
sangat baik untuk saling mecari manakala ada salah satu 
diantara mereka tidak nampak dalam persekutuan, saling 
mengabarkan keadaan satu dengan yang lain, dan saling 
menyapa antara satu dengan yang lain. Para pengurus 
paroki bersama pengurus wilayah dan lingkungan perlu 
dengan segala cara yang dimungkinkan untuk melakukan 
pemantauan dan identifikasi umat-umat yang miskin, sakit, 
bermasalah, diam dan jauh sehingga kemudian dapat 
memastikan bahwa mereka tersapa oleh gereja.  Kepekaan 
diantara sesama umat akan membantu mereka untuk saling 
mendukung satu dengan yang lain sehingga tidak ada yang 
tersesat atau hilang.

6. Pendampingan atau pelayanan pastoral khusus bagi 
yang miskin, lansia, difabel, keluarga bermasalah, dan 
mereka yang pernah meninggalkan gereja. Terhadap 
kelompok-kelompok yang dianggap sering tertinggal dalam 
perjalanan bersama di Keuskupan Bogor ini, gereja sebagai 
lembaga perlu secara khusus menyusun reksa pastoral 
bagi mereka supaya mereka memperoleh pelayanan atau 
pendampingan pastoral yang diperlukan. Kelompok-
kelompok ini pada beberapa kejadian sering  mengisolasi 
diri dan menjaga jarak sehingga kadangkala sulit untuk 
dijumpai.  Maka itu perlu proses untuk menemukan mereka, 
kemudian menghidupkan pelayanan pastoral bagi mereka.

Butir 3.  Mengakui dan menghargai kekayaan dan keragaman 
karunia dan kharisma umat serta menemukan cara-cara 
pelibatannya dalam mewartakan Injil dan membangun 
kebaikan bagi Gereja dan keluarga manusia.

Langkah-langkah pastoral :

1. Menjumpai Tuhan melalui orang lain. Perjumpaan dengan 
orang lain yang semata-mata dialasi oleh pamrih manfaat 
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bagi diri sendiri, seringkali menjadikan orang kemudian 
malas melakukannya karena merasa tidak ada manfaat atau 
keuntungan yang mereka peroleh dari perjumpaan tersebut.  
Sementara, keterlibatan umat dengan berbagai karunia dan 
kharisma yang telah Tuhan berikan mensyaratkan kemauan 
sadar untuk hadir dan menjumpai orang lain, bukan 
karena pamrih pribadi, melainkan karena keinginan untuk 
menjumpai Tuhan melalui orang lain. Bahwa melalui orang 
lain, Tuhan seringkali menyampaikan pesan atau memberikan 
pembelajaran hidup kepada umatnya.  Perjumpaan dengan 
orang lain juga seringkali mengantarkan seseorang pada 
pertobatan. Gereja Sinodal mempersyaratkan kesediaan 
umat beriman untuk dengan rendah hati hadir menjumpai 
orang lain, bukan untuk pamrih pribadi, tetapi untuk 
menjumpai Tuhan melalui berbagai pesan yang dititipkanNya 
pada orang lain.

2. Mengenali dan menghargai berbagai perbedaan se-
bagai kekayaaan bersama. Tuhan sengaja menciptakan 
perbedaan dan keberagaman, justru agar dengan demikian 
umat manusia bisa saling bersama dan bersatu karena saling 
melengkapi. Kegagalan memahami konsepsi ini seringkali 
menjebak seseorang jatuh pada berbagai prasangka dan 
bahkan perilaku yang sangat diskrimatif atau tidak adil pada 
yang lain. Dalam rangka mewujudkan “Jalan Bersama“ di 
Gereja Katolik Keuskupan Bogor, setiap umat perlu dengan 
sadar belajar mengakui dan menghormati setiap bentuk 
perbedaan yang ada, baik di gereja maupun di dalam 
masyarakat sebagai karunia yang harus disyukuri dan 
dikelola bagi kebaikan bagi semua.  Perlu perjuangan untuk 
mengekang diri agar tidak menjadi dominan bagi yang 
lain, sambil terus menumbuhkan ketrampilan batin untuk 
tidak  meremehkan orang lain atau menganggap yang lain 
subordinatif.  Perlu kerendahan hati untuk memberi ruang 
bagi yang lain untuk mengambil peran bersama-sama.

3. Menumbuhkan persekutuan umat yang berkualitas. 
Persekutuan sejak semula dipandang oleh gereja sebagai 
salah satu tugas sekaligus sarana bagi umat demi membangun 

kebersamaan yang saling meneguhkan di antara mereka.  
Persekutuan juga menjadi tempat bagi umat untuk saling 
belajar mematangkan kerendahan hati dan memupuk kasih 
yang tulus kepada orang lain. Persekutuan yang diintensikan 
untuk semakin memahami dan mengalirkan cinta Tuhan 
kepada sesama sangatlah baik untuk terus diperjuangkan 
diantara umat di Keuskupan Bogor, terutama di lingkup 
yang paling basis yaitu wilayah dan lingkungan, demi Gereja 
Sinodal yang berkualitas di Keuskupan Bogor.

4. Mengembangkan cara kreatif bagi keterlibatan dari 
aneka kekayaan keragaman karunia dan kharisma umat.  
Upaya untuk menciptakan ruang keterlibatan bagi sebanyak-
banyak umat dengan beragam karunia dapat dilakukan 
dengan pengayaan komunitas katagorial maupun dengan 
pemberdayaan kelompok basis umat di berbagai tingkatan 
teritori. Diperlukan pemikiran kreatif, baik secara pribadi 
maupun kelompok, untuk membangun wadah-wadah bagi 
berbagai karunia umat di semua tingkatan teritori gerejawi, 
terutama di tingkatan paling kecil, yaitu di wilayah atau 
lingkungan. Animasi reksa pastoral di tingkat wilayah dan 
lingkungan, akan berpeluang untuk lebih banyak mewadahi 
kekayaan karunia dan kharisma umat.

5. Kesadaran berbagi karunia dan kharisma bagi kebaikan 
gereja dan keluarga manusia. Pelibatan umat dalam 
berbagai karya gerejawi mengandaikan terpenuhinya  dua 
syarat utama, yaitu tersedianya ruang keterlibatan dan 
adanya kesediaan umat untuk terlibat dan membagikan 
karunia dan kharisma yang telah diterimanya dari Tuhan.  
Tidak terwujudnya keterlibatan umat dalam berbagai karya 
kebaikan, seringkali disebabkan oleh karena keengganan 
mereka untuk membagikan karunia dan kharsima yang 
dimiliki seseorang kepada orang yang lain.  Keinginan untuk 
berbagi karunia bagi kebaikan orang lain, oleh karenanya 
perlu ditumbuhkan di setiap umat beriman.  Kemauan yang 
kuat untuk membagikan karunia untuk kebaikan gereja atau 
untuk kebaikan keluarga manusia, akan memberi energi 
kepada seseorang untuk terus menerus mencari berbagai 
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kesempatan untuk terlibat.  TIdak hanya menunggu dengan 
pasif seseorang di luar sana datang menjemput atau 
menghampiri.

6. Berbagi peran pastoral dengan orang lain atau kelompok 
lain. Karena berbagai alasan seringkali terjadi pemusatan 
peran pastoral kepada beberapa orang atau kelompok 
tertentu saja di dinamika pastoral di Keuskupan Bogor.  
Kecenderungan ini dengan sadar atau tidak menumpulkan 
inisiatif pastoral dan sekaligus membatasi peluang keter-
libatan pastoral bagi yang lain. Dalam semangat Gereja 
Sinodal perlu terus diperjuangkan sebuah iklim pastoral yang 
dinamis dengan berbagai corak ragam warna dan pemikiran 
pastoral yang menumbuhkan kebaruan dan kesegaran.

7. Memberikan kesempatan kepada perbedaan dan 
kekurangan orang lain untuk berperan.  Salah satu godaan 
yang seringkali mengganggu proses jalan bersama dengan 
yang lain baik di internal gereja maupun di masyarakat 
adalah “keinginan mengendalikan“ segala sesuatu sesuai 
dengan selera dan cara seseorang atau kelompok tertentu.  
Dalam konteks ini, perbedaan dan atau kekurangan yang 
terjadi pada diri seseorang tiba-tiba menjadi sesuatu yang 
mengkhawatirkan hanya karena tidak sama dengan selera 
atau cara atau ukuran dari seseorang atau sekelompok 
orang yang dianggap lebih dominan.  Menerima perbedaan 
dan kekurangan orang lain sambil terus dengan bijaksana 
memberikan kesempatan bagi perbedaan dan kekurangan 
yang ada untuk berproses tanpa tergesa-gesa menghakimi, 
adalah sikap batin yang perlu dilatih dan ditumbuhkan 
dalam semangat gereja sinodal.  

8. Mengampuni. Dalam proses mengambil peran pastoral, 
seringkali ada saat-saat di mana seseorang begitu rentan 
dengan pendapat atau penilaian orang lain, bahkan yang 
tidak sengaja sekali pun.  Kemurnian motivasi, serta ketulusan 
dan ketidakpercayaan diri yang tidak penuh, seringkali 
menyebabkan seseorang mudah patah arang, terluka dan 
menarik diri dari keinginan untuk berperan bagi gerejanya.  

Kekecewaan yang berlebihan atau bahkan luka batin yang 
terjadi karena proses seperti ini harus segera disembuhkan 
dengan mengingatkan diri sendiri pada tujuan utama karya 
pelayanan yang adalah untuk Tuhan dan dengan belajar 
memberikan pengampunan kepada mereka yang telah 
dengan sengaja atau tidak melukai.

9. Membangun persaudaraan sejati keluarga manusia.  
Gereja sebagai kawanan umat Allah, diutus untuk menjadi 
saksi kasih Allah dan keselamatan bagi manusia.  Misi 
perutusannya akan tercapai ketika umat beriman tinggal 
dan memberi kontribusi bagi umat lain dalam keluarga besar 
manusia.  Artinya bahwa misi perutusan umat beriman hanya 
dapat diwujudkan dengan kondisi yang mutlak yaitu tinggal 
dan terlibat [menyejarah] di tengah keluarga manusia di 
mana mereka berada.  Oleh karenanya tuntutan membangun 
persaudaraan dengan umat di luar gereja juga mutlak harus 
dilakukan karena terikat dengan misi perutusan kita.

10. Merayakan perjumpaan. Setiap capaian kebaikan yang 
dihasilkan bersama penting untuk disyukuri dan dirayakan.  
Keberhasilan bersama dalam karya pastoral maupun dalam 
pekerjaan-pekerjaan “kebaikan bersama“ harus selalu 
disyukuri dan dirayakan. Perayaan akan keberhasilan ini 
juga sekaligus adalah syukur dan perayaan atas keberhasilan 
mengelola dan mengharmoniskan berbagai karunia dan 
kharisma yang berbeda-beda dalam kesatuan tujuan bagi 
kebaikan semua.

Butir 4.  Memastikan penggunaan kekuasaan dan kewenangan 
gerejawi yang baik melalui perbaikan atas kelemahan 
dan praktik yang tidak berakar pada Injil dan semangat 
sinodalitas.

 Langkah-langkah pastoral:

1. Penghayatan misi perutusan. Selalu didapati kemung-
kinan-kemungkinan godaan bagi seorang pelayan umat 
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untuk berpindah orientasi, dari yang berfokus untuk 
melayani Tuhan melalui gereja, menjadi berfokus pada 
kepentingan kesenangan dan pengakuan terhadap diri 
sendiri. Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan ge-
rejawi seringkali terjadi karena hal ini. Kemampuan diskresi 
yang baik serta usaha untuk terus menerus mempertajam 
penghayatan akan misi perutusan akan membantu se-
seorang untuk berjarak dengan godaan-godaan yang 
mampu mengalihkan orientasi dan komitmen pelayanan 
seseorang ini. Perlu upaya mandiri  orang per orang yang 
terus menerus  untuk mengasah penghayatan perutusan ini, 
selain tentu penting untuk menumbuhkan kebiasaan dalam 
persekutuan untuk saling mengingatkan.

2. Kesadaran akan keteladanan pastoral. Kesadaran diri pada 
seorang pemimpin dan pelayan pastoral bahwa pada dirinya 
dititipkan kewajiban moral untuk memberikan keteladanan 
pastoral kepada umat, diharapkan akan lebih menuntun yang 
bersangkutan tentang perlunya menjaga cara berpikir dan 
berperilaku yang baik demi kebaikan umat. Dalam suasana 
pastoral gereja yang masih paternalistik saat ini, apa yang 
dikatakan, dipakai, dan dilakukan oleh seseorang pemimpin, 
akan menjadi obyek perhatian dan referensi bagi umat yang 
dipimpinnya.  Bagaimana seorang pastor berpikir, berbicara 
dan bersikap akan menjadi inspirasi bagi umat.  Menjadi 
inspirasi yang baik jika perilaku atau sikap keteladanan 
yang ditampilkan adalah hal-hal yang baik, demikian juga 
sebaliknya akan menjadi awal mula pergunjingan atau 
kegalauan bahkan perpecahan jika yang ditampilkan adalah 
keteladanan yang buruk.

3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap praktek 
keteladanan pastoral [cara hidup dan kinerja pastoral]. 
Sesuatu yang baik seringkali terjadi karena pembiasaan 
yang baik meski kadang terkesan agak dipaksakan di proses 
awalnya. Monitoring dan evaluasi praktek keteladanan 
pastoral bagi para klerus dan pelayan pastoral, adalah 
sesuatu yang baik untuk dipertimbangkan dan dilakukan 
dengan cara-cara yang santun. Evaluasi dan monitoring 

praktek keteladanan pastoral, yang dilakukan baik secara 
mandiri maupun bersama secara kelembagaan, adalah 
sebuah stimulan bagi para pemimpin dan pelayan pastoral 
untuk memperhatikan hal keteladanan pastoral dengan 
lebih sungguh-sungguh dan dengan demikian diharapkan 
terjadi perbaikan secara bertahap.

4. Pendampingan dan pembinaan pastoral bagi klerus, 
hidup bhakti dan para aktifis umat. Meski bekerja dalam 
bidang pelayanan pastoral, tetapi para pelayan pastoral itu 
sendiri tidak lantas dengan sendirinya bertumbuh dalam 
kedewasaan berpastoral. Beberapa bahkan terjebak dalam 
pragmatisme teknis yaitu menjalankan karya pastoral 
sebatas rutinitas, sehingga meski seolah melayani, tetapi 
yang bersangkutan memaknainya sebatas hanya sebagai 
pemenuhan keperluan rutinitas pekerjaan yang tanpa makna 
lebih secara rohani atau spiritual.  Maka pendampingan dan 
pembinaan pastoral bagi para klerus, hidup bhakti dan aktifis 
awam perlu dilakukan untuk menjaga dan mengingatkan 
kesadaran mereka akan berbagai nilai-nilai spiritual yang 
mendasari dan menjadi misi karya pastoral mereka, meski 
mungkin karya pelayanan mereka adalah sesuatu yang 
terkesan sederhana dan berulang.

5. Kebijakan dan program pastoral yang berorientasi 
pada penguatan keimanan umat. Meningkatkan kualitas 
persekutuan umat dalam hal keimanan atau kerohanian 
atau spiritualitas adalah kebutuhan yang mendesak 
dan relevan dengan semangat gereja sinodal sekaligus 
menyentuh kerinduan seluruh umat beriman. Kebijakan 
dan program pastoral perlu memprioritaskan hal ini 
dalam urutan keputusan pastoral tertinggi secara relatif 
dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan pastoral yang 
lain.  Kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana adalah hal 
yang perlu untuk diperbaiki, tetapi baik untuk dilakukan 
setelah memastikan bahwa kebutuhan umat akan berbagai 
penguatan kualitas iman dan kerohaniannya terpenuhi.  
Tidak boleh terjadi sebaliknya, di mana fasilitas dan sarana 
prasarana terus menerus dikembangkan sedemikian rupa, 
tetapi mengabaikan kebutuhan pembangunan kualitas 
persekutuan dalam hal iman dan kerohanian umat.



REKOMENDASI PASTORAL MENUJU GEREJA SINODAL 5150 Butir-butir Pertobatan Sinodal Dan Langkah-Langkah Pastoral

Butir 5.   Mewujudkan komunitas Katolik sebagai subyek yang 
dapat diandalkan dalam karya kebaikan bagi keluarga 
manusia [dalam dialog sosial, penyembuhan, rekonsiliasi, 
inklusi dan partisipasi, rekonstruksi demokrasi, promosi 
persaudaraan dan persahabatan sosial dan pelestarian 
lingkungan].

Langkah-langkah pastoral :

1. Mewujudkan keandalan dalam kerasulan kemanusiaan, 
melalui:

a). Keteladanan pastoral dalam kepedulian kemanusiaan.  
Keandalan umat Katolik sebagai komunitas dalam hal 
kepedulian kemanusiaan akan sangat dipengaruhi oleh 
bagaimana cara berpikir, bersikap dan berkeputusan yang 
dimiliki gembala, kepada mereka yang miskin, lemah dan 
menderita.  Keberpihakan yang nyata terhadap orang miskin, 
lemah dan menderita yang ditunjukkan oleh para imam, 
akan mendorong umat untuk melakukan hal yang sama di 
lingkup mereka masing-masing.

b). Semakin memahami ajaran gereja Katolik tentang 
kerasulan kemanusiaan. Keandalan umat katolik dalam 
karya kemanusiaan harus diwujudkan dalam motivasi dan 
cara-cara yang khas Katolik.  Pemahaman yang memadai 
terhadap berbagai ajaran gereja terkait dengan kepeduliaan 
kemanusiaan kiranya menjadi salah satu hal yang akan 
memberi warna khas pada bagaimana motivasi dan cara 
umat Katolik menyatakan kepeduliannya kepada saudara 
yang miskin, lemah dan menderita.  Bahwa umat Katolik 
sebaiknya mendasarkan keputusannya untuk hadir bagi 
yang miskin, lemah dan menderita pertama-tama karena 
Tuhan Yesus menghendakinya demikian, dan bukan karena 
formalisme sosial atau keinginan akan pengakuan dari 
kelompok lain.  Cara-cara yang dilakukan juga bukan cara-
cara yang riuh dengan publikasi dan atau berbagai hal 
seremonial.  Cara kerja kemanusiaan umat Katolik adalah 
cara kerja yang sunyi dan santun, karena dalam kesunyian 

itu nama Tuhan dimuliakan.  Karena dalam kesunyian dan 
kesantunan itu, Tuhan Yesus dikenal melalui kesaksian yang 
diwujudkan dengan kepeduian nyata bagi mereka yang 
miskin, lemah dan menderita.

c). Memulai dari yang terkecil dan terdekat. Kehandalan 
umat Katolik dalam karya kemanusiaan harus mengakar dan 
bertumbuh mulai dari hal yang kecil dan dari lingkungan 
terdekatnya. Umat Katolik tidak boleh terjebak untuk 
mengejar karya kemanusiaan yang megah dilihat dan 
mengagumkan untuk didengar orang lain, tetapi sesaat 
dan lalu hilang.  Kepedulian umat Katolik harus pertama-
tama dirasakan oleh saudara dan tetangga terdekatnya, lalu 
bertumbuh keluar pada mereka yang lebih banyak dan lebih 
jauh.  

d). Hadir dan menyapa mereka yang miskin, lemah dan 
menderita. Kehadiran adalah sesuatu yang saat ini sangat 
berarti, terutama karena saat ini banyak orang yang mulai 
mengabaikan kehadiran fisik dengan seolah-olah dapat 
mewakilkannya pada pertemuan secara virtual. Sapaan 
melalui kehadiran pun saat ini adalah sesuatu yang sangat 
mahal oleh karena semakin maraknya komunikasi yang 
diwakilkan pada penyampaian pesan tekstual melalui pesan 
pendek atau aplikasi lainnya.  Kehadiran dan sapaan virtual 
seolah memang memudahkan, tetapi sesungguhnya tidak 
mewakili seutuhnya makna perjumpaan dan sapaan yang 
disampaikan melalui kehadiran. Kehadiran dan sapaan 
perjumpaan adalah sebuah manifestasi kebulatan niat yang 
diarahkan untuk mendatangi, menyapa dan mendengarkan 
mereka yang ditemui. Saudara kita yang miskin, lemah dan 
menderita membutuhkan kehadiran yang total dan sapaan 
yang  terjadi karena perjumpaan.  Kehandalan umat Katolik 
dalam menyatakan kepedulian kepada sesama, terutama 
yang miskin, lemah dan menderita juga harus tercermin 
dalam kehadirannya untuk menjumpai dan menyapa mereka 
secara langsung.
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e). Gereja yang berpihak pada mereka yang miskin, lemah 
dan menderita. Keberpihakan gereja terhadap yang 
miskin telah lama di dengar oleh siapa pun karena hal ini 
telah menjadi identitas gereja. Tetapi apakah sungguh 
gereja menempatkan mereka yang lemah sebagai fokus 
pelayanannya adalah sebuah tanda tanya sekaligus tantangan 
di milenium ketiga ini. Gereja yang telah berdialektika 
dengan arus jaman yang semakin kapitalis, konsumeris dan 
hedonis sangat mungkin mengalami pergeseran fokus dan 
oleh karenanya perlu secara bersama-sama diteliti.  Fokus 
pada saudara-saudara yang miskin, lemah dan menderita 
sebagai salah satu langkah pastoral menuju sinodalitas 
gereja sebaiknya dinyatakan dalam arah kebijakan pastoral 
dan kebijakan pengalokasian sumberdaya gereja.  Komitmen 
keberpihakan gereja sebaiknya tidak berhenti sebatas 
retorika di atas mimbar khotbah, tetapi harus mewujud pada 
sesuatu yang sungguh menyentuh mereka yang miskin, 
lemah dan menderita.

2. Mewujudkan keandalan dalam kerasulan kemasyarakatan. 
melalui :

a). Keteladanan pastoral dalam keterlibatan sosial ke-
masyarakatan. Gereja sebagai lembaga dipandang sebagai 
salah satu entitas yang berperan dalam dinamika sosial ke-
masyarakatan di mana gereja berada. Lepas dari besaran 
perannya, keputusan gereja dalam kaitannya dengan 
tanggungjawab sosial kemasyarakatan akan berpengaruh 
pada kehidupan masyarakat luas.  Peran gereja sebagai 
entitas sosial umumnya diwakilkan pada pimpinan gerejanya.  
Oleh karena itu, wajah gereja umumnya juga sering dinilai 
dari bagaimana cara pemimpinnya berpikir, bersikap dan 
berkeputusan.  Cara berpikir, bertindak dan berkeputusan 
para pemimpin gereja dalam konteks sosial kemasyarakatan 
akan mengikat dalam dua perspektif, yaitu perspektif intra 
gerejawi dan perspektif ekstra gerejawi.  Mengikat ke internal 
gereja oleh karena cara berpikir, bersikap dan berkeputusan 
para pemimpin gereja akan menjadi model yang akan meng-
inspirasi umat untuk melakukan hal yang sejalan dengan 

itu.  Dalam perspektif ekstra gerejawi, cara berpikir, bersikap 
dan berkeputusan para pemimpin gereja akan menentukan 
penilaian dan reaksi masyarakat luas terhadap keberpihakan 
gereja selain akan mempengaruhi keputusan bersama bagi 
kehidupan masyarakat luas.  Karena itu, keteladanan pastoral 
para pemimpin gereja dalam hal sosial kemasyarakatan, 
dalam konteks sinodalitas gereja Katolik, adalah sesuatu 
yang sangat penting untuk diperhatikan karena kualitas 
keteladanan pastoral akan menentukan kualitas keterlibatan 
sosial kemasyarakan gereja.

b). Semakin memahami ajaran Katolik mengenai keter liba t-
an sosial kemasyarakatan. Dinamika sosial kemsyarakatan 
selalu lekat dengan berbagai kepentingan dan godaan 
nafsu akan kekuasaan. Gereja Katolik tidak mengajarkan 
agar umat Katolik terlibat dalam tanggungjawab sosial 
kemasyarakatan karena untuk kepentingan kelompok sendiri 
atau kelompok tertentu, apalagi untuk kekuasaan duniawi.  
Gereja mengajarkan agar setiap umat beriman terlibat dalam 
sejarah [tanggungjawab sosial kemasyarakatan] oleh karena 
amanat dari Tuhan sendiri agar setiap umat beriman terlibat 
untuk mewujudkan kebaikan bagi banyak orang [bonum 
commune].  

c). Mulai dari keluarga. Tanggungjawab keterlibatan sosial 
kemasyarakatan harus mulai ditumbuhkan di dalam keluarga, 
oleh karena keluarga-keluarga adalah unsur terpenting yang 
menentukan kualitas dan karakter masyarakat.  Kesadaran 
untuk peduli pada kepentingan dan kebaikan bagi orang lain 
perlu ditumbuhkan sejak dini melalui proses pembelajaran 
tentang tanggungjawab sosial dalam perkara-perkara 
sederhana keseharian, dan melalui keteladanan para orang 
tua di dalam keluarga. Kesadaran bahwa tanggungjawab 
sosial kemasyarakatan adalah amanat perutusan Tuhan 
demi terwujudnya kebaikan bagi banyak orang harus juga 
ditumbuhkan pada semua anggota di dalam keluarga umat 
beriman.
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d). Setia dalam berbagai penolakan.  Amanat untuk hadir 
dan berperan dalam perjalanan umat manusia [masyarakat] 
seringkali memperhadapkan umat dengan berbagai 
penolakan atau bahkan ancaman. Dalam keadaan demikian, 
umat diharapkan untuk terus berpegang pada amanat luhur 
untuk menghadirkan kesaksian akan kebaikan Tuhan dengan 
memperjuangkan kebaikan bagi semua orang sambil 
dengan kesabaran mengelola berbagai penolakan atau 
ancaman yang ada agar tidak menghentikan perjuangan, 
meski mungkin tetap memaksa untuk merubah cara untuk 
berjuang.  

e). Bersama dalam keseharian. Konsepsi keterlibatan dengan 
masyarakat tidak harus diwujudkan dengan sesuatu yang 
muluk-muluk. Keterlibatan dengan masyarakat dapat di-
wujudkan dalam perkara-perkara keseharian dengan warga 
terdekat. Kesaksian yang diwujudkan dengan kehadiran dan 
keterlibatan pada berbagai perkara keseharian tidak akan 
mengurangi maknanya sebagai kesaksian akan kebaikan 
Tuhan bagi semua orang yang dinyatakan melalui umat 
beriman.

f). Mendengarkan dan memperjuangkan keadilan. Dinami-
ka sosial kemasyarakatan selalu diwarnai dengan kontestasi 
kekuasaan dan kepentingan. Seringkali kepentingan ma-
syarakat umum atau masyarakat kebanyakan justru ter-
abaikan oleh karena kepentingan dan kekuasaan kelompok 
tertentu atau orang per orang. Sesuatu yang benar bisa 
menjadi disalahkan oleh karena permainan kekuasaan atau 
kepentingan dari kelompok tertentu ini. Dalam konteks 
demikian, umat beriman harus konsisten dan saling me-
ngingatkan agar tetap jernih mendengar keadilan yang 
sesungguhnya, yaitu keadilan yang berpihak pada ma-
syarakat kebanyakan terutama mereka yang miskin, lemah 
dan menderita, serta dengan cara-cara tertentu menyuarakan 
dan memperjuangkannya demi kepentingan semua.

g). Terlibat dalam keterbatasan. Keterlibatan dalam tang-
gungjawab sosial kemasyarakatan harus dilakukan secara 

proporsional sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan 
yang dimiliki umat. Bentuk terpenting dari keterlibatan 
sosial kemasyarakatan dalam perspektif gerejawi adalah 
tumbuhnya “kesadaran“ untuk hadir dan terlibat dalam 
berbagai upaya demi kebaikan banyak orang sebagai bagian 
dari tanggungjawab perutusan umat beriman. Pilihan 
bentuk keterlibatan sangat dimungkinkan beragam antara 
satu orang dengan orang yang lain.  Keandalan umat Katolik 
dalam keterlibatan sosial kemasyarakatan dapat diwujudkan 
dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan keterbatasan 
masing-masing, tetapi keterbatasan seseorang tidak boleh 
membenarkan keputusannya untuk tidak peduli atau abai 
dengan tugas keterlibatan dalam masyarakatnya.

h). Setia pada nilai. Salah satu cobaan yang cukup besar 
dalam keterlibatan sosial kemasyarakatan adalah ketika 
gereja menghadapi tawaran untuk bertransaksi dengan 
kelompok tertentu atau penguasa dengan iming-iming 
jaminan diperolehnya hak bahkan hak khusus, meski sambil 
merugikan kepentingan kelompok atau masyarakat lain.  
Gereja diperhadapkan pada pilihan untuk mengamankan 
kepentingan kelompoknya dan dekat dengan penguasa, 
atau tetap gereja teguh hati untuk memperjuangkan 
kepentingan banyak orang. Keandalan umat Katolik di per-
taruhkan dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, gereja 
dan dalam arti tertentu juga umat yang berada dalam kon-
disi serupa ini, harus berjuang untuk tetap konsisten pada 
nilai yang diamanatkan oleh Tuhan yaitu memperjuangkan 
kebaikan bagi semua orang, meski barangkali harus ke-
hilangan kesempatan untuk mendapatkan kekhususan bagi 
kepentingannya sendiri.

3. Mewujudkan keandalan dalam kerasulan ekologi, melalui:

a). Keteladanan pastoral ekologi. Para pastor diharapkan 
menjadi orang yang pertama memberikan perhatian dan 
menunjukkan contoh keterlibatan dalam upaya melestarikan 
alam. Kepedulian yang dimaksud dapat dinyatakan me-
lalui hal-hal sederhana keseharian, misalnya kebiasaan 
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membuang sampah, menjaga kebersihan, menanam pohon, 
tetapi juga dapat diwujudkan dalam inisiatif reksa pastoral 
yang ditujukan untuk keperluan ini di lingkup pastoralnya.  
Keteladanan para gembala dalam hal kepedulian lingkungan 
diyakini akan juga mampu membantu menggerakkan umat 
untuk melakukan hal yang sama.  

b) Mendalami ajaran gereja tentang melestarikan ling-
kungan. Perlu ditumbuhkan upaya, baik individu maupun 
kolektif untuk memperdalam pengetahuan mereka menge -
nai pentingnya mencintai alam dan lingkungan dalam 
perspektif Gereja Katolik. Pemahaman ini penting agar umat 
mendasarkan keputusannya untuk terlibat dalam upaya 
melestarikan alam dan lingkungan bukan karena reaksi 
atas perasaan terancam mereka dari bencana alam tetapi 
pertama-tama karena mereka memahami bahwa Tuhan, 
melalui gereja mengajak umat beriman untuk mencintai 
alam dan lingkungan seperti halnya mencintai Tuhan sendiri.

c) Memulai dari lingkup terkecil. Kesadaran umat untuk 
terlibat dalam upaya melestarikan alam dan lingkungan 
harus mengakar dari kesadaran yang bersifat individu yang 
dihidupi di lingkup keseharian individu pula.  Hal ini penting 
agar, kepedulian terhadap lingkungan tidak selalu dipahami 
sebagai kegiatan yang hanya bersifat besar dan seremonial 
tetapi terjadi sesaat saja. Upaya bersama dan termasuk 
animasi pastoral ekologi harus mendorong bertumbuhnya 
kesadaran dan keputusan aksi yang dimulai di tingkat 
individu atau keluarga. 

d) Mengerti dan mencintai alam. Relasi dengan alam dan 
lingkungan semakin hari harus semakin mendalam yaitu 
dengan semakin mendekat dan mendengar alam dengan 
perhatian yang sungguh-sungguh.  Pembicaraan atau diskusi 
atau acara-acara pastoral yang berintensi untuk semakin 
mensyukuri nikmat alam dan memahami perilakunya perlu 
dihidupkan di tengah-tengah umat agar menjadikannya 
sesuatu yang semakin diakrabi dalam keseharian umat.  
Upaya menghidupkan relasi dengan alam tidak boleh ber-

henti pada kegiatan yang sifatnya hanya “pura-pura peduli“ 
seolah-olah membahas tentang kepedulian terhadap alam, 
tetapi tidak merasa gelisah ketika tidak ada sesuatu pun yang 
dilakukan atau diubahkan. Upaya untuk menghidupkan 
kepedulian terhadap alam dan lingkungan perlu diperdalam 
agar sampai pada suasana batin “mengerti dan mencintai“. 

Butir 6. Ekaristi sebagai pusat dan sumber kesegaran dan 
kekuatan dalam membangun sinodalitas gerejawi.

Langkah-langkah pastoral :

• Memahami dan menghidupi ekaristi sebagai sumber dan 
puncak kekuatan sinodalitas.  Ekaristi dimana Yesus Kristus 
sendiri hadir menyatukan, menguatkan umat melalui korban 
tubuh dan darahNya serta mengutus umat untuk mewartakan 
kabar keselamatan bagi semua orang, adalah awal dan akhir 
dari semua usaha pastoral untuk mewujudkan sinodalitas 
gereja. Semua pertobatan sinodal dan langkah-langkah 
pastoral yang dirumuskan secara rinci dalam rekomendasi 
ini harus berawal dan berakhir pada Perjamuan Kudus - yaitu 
kesatuan umat beriman dengan Sang Sumber dan Tujuan 
Akhir dari perjuangan mewujudkan Gereja yang Sinodal itu 
sendiri.  Atas alasan apa pun, kecintaan dan kesetiaan umat 
pada Ekaristi, adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi 
terwujudnya semua butir pertobatan sinodal dan langkah-
langkah pastoral demi Gereja yang Sinodal di Keuskupan 
Bogor. 

“Upaya untuk mewujudkan pertobatan sinodal  dan 
semua langkah-langkah pastoral ini tidak mungkin dapat 

diwujudkan jika ditumpukan pada kepandaian atau kemampuan 
manusiawi semata.
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PENUTUP

1. Pada setiap rumusan butir pertobatan dan langkah pastoral 
dalam rekomendasi pastoral ini, sangat mungkin masih tersimpan 
berbagai kesalahan redaksi, runutan logik atau penulisan.  Juga 
sangat mungkin belum menjangkau berbagai pemikiran yang 
berkembang kemudian hari terkait dengan pertobatan sinodal.  
Dalam keadaan demikian, diharapkan umat untuk memahami 
bahwa semangat dasar dari diterbitkannya rekomendasi ini 
adalah dalam rangka membangun kesepemahaman tentang arah 
atau orientasi Keuskupan Bogor dalam usaha menyembuhkan 
diri dari dosa-dosa sinodalitasnya.  Maka, setiap kesalahan teknis 
yang dijumpai atau inisiatif langkah pastoral yang mungkin 
diperlukan dalam perjalanan waktu yang akan datang yang 
belum terakomodir, tetap bisa dimaklumi, diperbaiki dan 
atau ditempatkan sedemikian rupa sebagai bagian dari gerak 
besar pertobatan sinodal di Keuskupan Bogor, tanpa harus 
mempersoalkan dan mendebatkannya.

2. Upaya untuk mewujudkan pertobatan sinodal dan semua 
langkah-langkah pastoral ini tidak mungkin dapat diwujudkan 
jika ditumpukan pada kepandaian atau kemampuan manusiawi 
semata.  Usaha bersama untuk menapaki pertobatan sinodal 
melalui berbagai langkah pastoral hanya akan terjadi jika kita 
melibatkan kuasa dan bimbingan Roh Kudus serta melalui doa 
dan pertolongan IbundaNya yang Terkasih yang selalu setia 
mendampingi anak-anaknya, yaitu Bunda Maria.

 
Usaha bersama untuk menapaki pertobatan sinodal melalui 

berbagai langkah pastoral hanya akan terjadi jika kita 
melibatkan kuasa dan bimbingan Roh Kudus serta melalui doa 

dan pertolongan IbundaNya yang Terkasih  yang selalu setia 
mendampingi anak-anaknya, yaitu Bunda Maria.”
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