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RINGKASAN

Kehidupan religius dan keimanan tidak bersifat statis. Ia harus terus menerus diasah
dan dikembangkan. Ketika pengembangan aspek ini diabaikan, seseorang akan
mengalami kegersangan rohani, kehilangan arah dan tujuan hidup. Lebih dari itu,
orang yang kehidupan rohaninya dangkal bisa menjadi orang yang jahat bagi
masyarakat. Bagi orang Katolik, salah satu cara untuk memupuk keimanan dan
kekuatan rohani adalah melalui katekese atau sharing iman. Ini adalah model
pendidikan iman dimana melalui kegiatan ini umat dikumpulkan, membaca dan
merengungkan Kitab Suci, membagi pengalaman iman, memilih kegiatan follow up
sebagai ekspresi iman dan mewujudkan iman dalam tindakan konkrit yang terencana
dengan baik dan sistematis. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dijelaskan
di dalam laporan ini memilih kegiatan katekese untuk meningkatkan kehidupan iman
umat di Desa Pondo. Kegiatan ini melibatkan umat di dua Komunitas Basis Gerejawi
sekitar stasi Pondo. Kegiatan dilaksanakan selama satu minggu (7 hari) dari tanggal 712 Agustus 2017. Kegiatan diawali dengan perkenalan mengenai katekese lalu diikuti
dengan proses berkatekese itu sendiri sampai pada melaksanakan tindakan konkret
sebagai bentuk follow up katekese. Kegiatan ini melihatkan 58 umat dewasa. Hasilnya
umat kembali merasakan kesegaran rohani yang mendalam dan semakin beriman.
Luaran PkM ini adalah Artikel PkM
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis situasi

Pondo adalah desa yang terletak di kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data perhitungan luas wilayah
Desa Pondo adalah 7,41 Ha yang terdiri dari daratan seluas 7,41 Ha Desa Pondo
terbagi atas 3 Dusun, 4 RW, 10 RT, dengan batasan wilayah Desa Pondo adalah
sebagai berikut :
Batas

Desa/kelurahan

Kecamatan

Sebelah utara

Desa Pong Welak

Welak

Sebelah selatan

Desa Wae Kanta

Lembor

Sebelah timur

Desa Wae Bangka

Lembor

Sebelah barat

Galang

Welak

Berikut ini peta desa.

Jumlah penduduk Desa Pondo keadaan sampai dengan tahun 2017 sebanyak
400 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 1919 jiwa dengan rincian: Lakilaki dengan jumlah 959 jiwa dan perempuan dengan jumlah 960 jiwa.
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Mata pencaharian masyarakat Desa Pondo sebagian besar adalah bertani. Hal
ini dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Berdasarkan peran keseharian
masyarakat tersebut dapat diklasifikasi ke dalam enam kategori peran, yaitu:
Penduduk Mata Pencaharian Penduduk
Petani
a
b PNS
Tenaga Kontrak
c
D Pengusaha
Tukang
e
Sopir
f
Sumber :Dokumen Pembangunan Jangka Menengah

Orang
800
Orang
8
Orang
12
Orang
4
Orang
20
Orang
3
Orang
Desa Pondo Periode 2017-

2021.
Dilihat dari struktur organisasi desa, diagram berikut menggambarkan
pemerintahan desa Pondo.
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PONDO
BPD

KADES

Pius Jepalu

Arnoldus Dembo
SEKDES
Gabriel jegabut
KAUR

PEMERINTAHAN
UMUM

EKONOMI

Marianus ondok

DUSUN
Rempo

Rengka
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Poka

1.2 Permasalahan Mitra

Penduduk desa Pondo semaunya beragama Katolik. Sebagai wilayah gerejani,
desa ini merupakan bagian dari Paroki Rangga, Lembor, Keuskupan Ruteng. Karena
berada jauh dari pusat paroki, maka pelayanan sakramen ekaristi dan pelayanan
rohani lainnya sangat terbatas. Pastor paroki sebagai pemimpin agama mengunjungi
umat hanya sesekali saja. Hal ini dikarenakan selain desa Pondo, masih banyak stasi
yang dimiliki oleh paroki.
Pelayanan oleh pastor paroki biasaya pada hari-hari raya khusus atau
menunggu giliran. Demikian pula kegiatan rohani lainnya yang nonskramental juga
terbatas. Apalagi di desa ini tidak ada biara atau komunitas religius yang berdiam di
sana. Sebagai akibatnya umat jarang mendapatkan kesegaran rohani, pengetahuan dan
pendalaman agama dan pendampingan pribadi. Hal ini bisa menyebabkan umat
mengalami kegersangan rohani.
Mengingat keadaan ini maka masalah utama mitra dalam level ini adalah
kurangnya pengetahuan agama, kurangnya kegiatan rohani dan pendampingan iman,
minimnya pendampingan iman pribadi. Maka untuk mengatasi masalah ini, katekese
atau pendalaman iman menjadi solusi yang baik.
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BAB II
TARGET DAN SOLUSI LUARAN
Kegiatan yang ditawarkan untuk mengatasi masalah umat di Desa Pondo
adalah melalui Katekese Umat. Katekese umat adalah suatu model pendidikan iman
yang melibatkan umat secara aktif dalam mendalami kehidupan dalam terang ajaran
iman dan Kitab Suci serta tradisi Gereja dalam rangka memperdalam pengetahuan
iman, meningkatkan penghayatan iman dan meneguhkan umat untuk mempraktikkan
ajaran iman di dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun sasaran kegiatan ini adalah umat atau masyarakat dewasa yang
beragama Katolik.
Target yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah sbb:
-

Umat memiliki pengetahuan iman Katolik

-

Umat memiliki pengetahuan yang baik mengenai Kitab Suci baik Perjanjian
Lama maupun Perjanjian Baru

-

Umat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ajaran sakramental dan
tradisi Gereja Katolik

-

Umat memiliki sikap iman yang baik

-

Umat memiliki motivasi iman untuk percaya dan melakukan tindakan yang
sesuai dengan ajaran Gereja Katolik

-

Umat bisa menginterpretasi pengalaman hidup di bawah terang Kitab Suci

-

Umat mampu berbagi pengalaman iman kepada sesama

-

Umat mampu menjadi saksi kebenaran iman dan menjadi misionaris iman bagi
keluarga dan masyarakat

-

Umat secara bersama-sama memilih kegiatan konkret sebagai follow up dari
katekese

Adapun luaran yang dicapai dari kegiatan ini adalah:
-

Terbentuknya komunitas umat yang semakin beriman, solid dan mandiri
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-

Tersedianya tulisan ilmiah (artikel) dari PKM ini yang dipublikasikan dalam
jurnal ilmiah nasional yang ber-ISSN

-

Tersedianya modul yang baik untuk pembinaan iman umat dalam bentuk
katekese
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BAB III
METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan di Desa Pondo selama 6 hari berturut-turut pada tanggal
7-12 Agustus 2017. Kegiatan dilaksanakan setiap sore pukul 14.30-17.30. Berikut ini
tahap dan waktu pelaksanaannya secara detail.
Hari ke-

Tanggal

Kegiatan Utama

1

7 Agutus 2017

Pertemuan awal: Pengenalan arti Katekese Umat

2

8 Agutus 2017

Belajar mengenai Kitab Suci Perjanjian Baru

3

9 Agutus 2017

Belajar mengenai Kitab Suci Perjanjian Baru

4

10 Agutus 2017 Sharing KS berbasis sebuah perikop

5

11 Agutus 2017 Sharing KS berbasis sebuah perikop

6

12 Agutus 2017 Doa dan ibadat bersama / Penutup

Metode Pelaksanaan
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di desa Pondo ini
menggunakan metode Katekese Umat. Katekese umat adalah sekaligus merupakan
metoda dan isi kegiatan. Sebagai metode, kegiatan ini dilakukan dengan beberapa
jalan yakni:
-

Proses pemilihan materi dan perumusan metode secara bersama melalui
musyawarah

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan
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Mitra kegiatan ini adalah masyarakat atau umat Katolik di Desa Pondo
khususnya umat dewasa yakni ibu dan bapak keluarga. Partisipasi mitra adalah sbb:
-

Menyediakan ruang atau tempat pertemuan

-

Mengorganisir masyarakat yang terlibat

-

Menyediakan snak dan minuman ringan selama kegiatan

-

Menyediakan fasilitas pertemuan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, katekese umat di Desa Pondo dinilai
berhasil karena alasan sebagai berikut:
-

Antusiasme umat/masyarakat yang hadir

-

Kegiatan berjalan dengan lancar

-

Ada perubahan pemahaman umat mengenai Kitab Suci

-

Ada tanggapan positif umat untuk melakukan follow up tindakan konkret dari
hasil kegiatan tersebut.
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BAB IV
ANGGARAN BIAYA
Kegiatan ini menggunakan anggaran biaya dengan total Rp. 2.750.000
dalam bentuk in cash dan ditambah dengan dalam bentuk in kind. Sumber anggaran
berasal dari anggaran PKM LPPM STKIP Santu Paulus Ruteng, sumbangan/dana
pribadi dosen dan mahasiswa dan sumbangan umat setempat.
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