
 
 
 

ABSTRAK 
 

Kastiana, 2007. Dasar Dan Tujuan Partisipasi Umat Paroki Parenggean Dalam 
Perayaan Ekaristi (Suatu Tinjauan Teologis), Jurusan Kateketik Pastoral, Sekolah 
Tinggi Pastoral “Tahasak Danum Pambelum” Keuskupan Palangka Raya. 
Pembimbing I : P. Fransiskus Janu Hamu, Pr. SS, Pembimbing II : Drs. Pendi 
Sinulingga, M Pd. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
partisipasi umat paroki Ecce Homo Parenggean dalam perayaan ekaristi. 
Populasi penelitiannya adalah umat di stasi SP – 7, dengan sampel 
penelitiannya adalah hanya sebagian umat yang mewakili semua umat SP – 7, 
dari semua tingkat umur (anak-anak, remaja, orang dewasa). 
 Instrumen yang digunakan adalah Observasi dan wawancara. 
Denagan observasi penulis terjun langsung dan mengamati secara dekat 
keterlibatan umat SP – 7 dalam perayaan ekaristi. Melalui wawancara, 
penulis mengumpulkan data tentang partisipasi umat dalam perayaan 
ekaristi. 
 Hasil dari penelitian ini adalah umat belum terlibat aktif dalam 
mengikuti perayaan ekaristi. Alasan umat belum terlibat aktif dalam 
perayaan ekaristi karena kuran adanya pembinaan iman umat, tenaga 
pembina masih sangat kurang, kesadaran akan penghayatan iman kurang.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRAK 

 

Markus Tani, Yuprianto. 2007. Tinjauan Teologis Pastoral tentang Peran Katekis 
dalam Pelayanan Orang Sakit Di Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya. 
Skripsi. Jurusan Kateketik Pastoral Sekolah Tinggi Pastoral “Tahasak Danum 
Pambelum” Keuskupan Palangka Raya. Pembimbing (1) P. Fransiskus Janu 
Hamu, Pr. S.S. (2) Dra. M.M. Minil Kusmiyati, M.Pd. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran katekis dalam 
memberikan pelayanan bagi orang sakit berdasarkan tinjauan teologis 
pastoral sehingga dapat menjadi titik tolak bagi Gereja dalam berkatekese.  
Peran katekis dalam pelayanan orang  sakit adalah salah satu pelayanan 
pastoral untuk membantu orang yang sakit baik secara jasmani maupun 
rohani, tapi yang lebih khusus lagi pelayanan katekis lebih ditujukan kepada 
orang yang sakit secara jasmani sebab dari segi fisik orang tersebut tidak bisa 
berbuat apa-apa. Namun hal itupun tidak terlepas dari segi rohani sebab 
membawa si sakit pada penyembuhan rohani sebab Yesus lah sebagai Tabib 
yang ajaib yang mampu menyembuhkan orang lewat tangan-tangan 
penolong penyembuhan orang sakit tersebut. Sedangkan Sakramen 
Pengurapan Orang Sakit adalah salah satu dari tujuh sakramen Gereja yang 
diterimakan orang sakit keras dan dalam bahaya maut dengan harapan akan 
disembuhkan. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelayanan 
yang dilaksanakan oleh katekis dalam memberikan pelayanan bagi orang 
sakit kurang diperhatikan sebab hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja yang 
dilaksanakan oleh katekis. Dari segi pelayanan kepada sesamanya, kurang 
diperhatikan sama sekali, khususnya bagi orang sakit. Maka hal yang dapat 
dilaksanakan sebagai titik temu antara proses pelayanan katekis terhadap 
orang sakit dengan Sakramen Pengurapan Orang Sakit merupakan suatu 
bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Gereja Katolik dalam kaitannya 
dengan Tritugas Yesus. Karena Gereja Katolik juga membuka peluang untuk 
menghargai dan mengakui proses pelayanan bagi umat Allah dalam hidup 
para Kristiani untuk mencapai kerajaan Allah. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRAK 

 

LEMETI, 2007. Panggilan Hidup sebagai Katekis. Skripsi Program Pengajaran 
Agama Di Sekolah, Jurusan Kateketik Pastoral, Sekolah Tinggi Pastoral “Tahasak 
Danum Pambelum”, Keuskupan Palangka Raya. Pembimbing : (1) Drs. Wilhemus 
Y. Ndoa, (2) Drs. Josef Dudi, M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan 
umat tentang panggilan hidup sebagai katekis serta mengetahui hal apa yang 
menyebabkan minimnya panggilan hidup sebagai katekis. 

Adapun metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah 
menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah pandangan para pakar 
atau ahli dalam bidang agama berkaitan dengan panggilan hidup sebagai 
katekis. Hasil analisa tersebut kemudian dikemukakan dalam bentuk 
deskriptif yang berupa penjelasan dan gambaran untuk memberikan 
pemahaman kepada umat beriman. 

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan 
menunjukkan bahwa secara teoritis panggilan hidup sebagai katekis 
diketahui hanya sebatas identitas atau kedudukan saja. Pernyataan itu 
diketahui dari pemahaman umat bahwa untuk terlibat dalam tugas 
pewartaan harus mendapat pembinaan dan pendidikan, karena menjadi 
seorang pewarta sabda membutuhkan kemampuan dan keahlian yang 
handal, sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan dan keahlian ataupun 
pendidikan khusus. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh 
kesimpulan  bahwa umat beriman terikat kewajiban untuk ikut ambil bagian 
dalam mewartakan sabda Allah. Karena rahmat pembaptisan yang diterima. 
Dengan demikian tugas pewartaan bukan hanya tugas seseorang yang karena 
dipanggil hidup sebagai katekis saja melainkan semua umat beriman pun 
bisa menyampaikan sabda Allah. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRAK 
 

Ria, 2007. Tinjauan tentang Keaktifan Umat dalam Penerimaan Sakramen 
Pengakuan Dosa di Lingkungan Santa Maria Paroki Katedral Santa Maria 
Palangka Raya. Skripsi. Pendidikan Pengajaran Agama di Sekolah, Jurusan 
Kateketik Pastoral, Sekolah Tinggi Pastoral “Tahasak Danum Pambelum” 
Keuskupan Palangka Raya. Pembimbing: (1) P.Fransiskus Janu Hamu, Pr. S.S. (2) 
Dra. M. M. Minil Kusmiyati, M.Pd. 
 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Santa Maria. Bertujuan untuk 
mengetahui keaktifan umat dalam Penerimaan Sakramen Pengakuan Dosa, 
sikap umat terhadap Sakramen Pengakuan dosa, serta manfaat Sakramen 
Pengakuan Dosa dalam kehidupan umat beriman Kristiani. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, 
wawancara atau interview, dokumentasi dan studi pustaka. Data yang 
terkumpul dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan hasil wawancara dari 35 
orang yang terdiri dari bapak, ibu dan muda-mudi, terdapat 24 orang (68,57 
%) yang tidak aktif dalam penerimaan Sakramen Pengakuan Dosa, walaupun 
mereka paham apa itu dosa? Serta perlunya Sakramen Pengakuan Dosa akan 
tetapi yang menjadi kendala bagi mereka yaitu hilangnya pengakuan diri 
sebagai orang berdosa serta tidak adanya penyembuhan setelah mengaku 
dosa. Dengan alasan ini, maka banyak umat merasa tidak berguna mengaku 
dosa. Karena Sakramen Pengakuan Dosa tidak membuat mereka bertobat 
sungguh-sungguh dan tidak mengubah tingkah laku mereka. Mereka  tetap 
saja jatuh dalam dosa yang sama. 

Melihat kenyataan seperti itu maka perlu diberikan suatu pembinaan 
khusus pada umat Allah yakni melalui kegiatan karya pastoral diantaranya  
dalam bidang pastoral yaitu kunjungan keluarga, pendalaman iman, 
rekoleksi. Dalam bidang katekese memberikan pengajaran mengenai 
Sakramen Pengakuan Dosa serta menyusun bahan katekese dengan tema 
Sakramen Pengakuan Dosa untuk memudahkan para pekerja pastoral 
menyampaikan kepada umat Allah sehingga mereka tertarik dan mau 
bertobat. Dalam bidang liturgi yaitu menekankan bahwa penerimaan 
Sakramen Pengakuan Dosa itu harus dilaksanakan di Gereja bukan di rumah 
umat. Maksudnya supaya umat aktif dalam pelaksanaan penerimaan 
Sakramen Pengakuan Dosa di Gereja, karena tidak merasa terganggu dengan 
situasi dan kondisi di tempat tersebut. Sebab di Gereja sudah tersedia ruang 
tempat pengakuan dosa. 



 
 
 
 

ABSTRAK 
 

Ernesta Semi, 2007. Peran Katekese Keluarga dalam Meningkatkan Kebahagiaan 
Keluarga. Skripsi, Program Pengajaran Agama Di Sekolah, Jurusan Kateketik 
Pastoral, Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum Keuskupan 
Palangka Raya, Pembimbing : (1)              Drs. Josef Dudi M.Si, Pembimbing  (2) Sr. 
Kornelia Tumanggor, KSSY, S.Pd. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan 
katekese keluarga dalam meningkatkan kebahagiaan keluarga, sehingga 
menjadi titik tolak bagi Gereja untuk berkatekese khususnya bagi yang sudah 
berkeluarga. 

Pendekatan yang dipergunakan dalam proses penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada banyak umat yang belum 
mengerti peranan katekese keluarga dalam meningkatkan kebahagiaan 
keluarga, sebab mereka cenderung menganggap katekese keluarga adalah 
sesuatu yang kurang begitu penting. Lagipula menurut mereka katekese bagi 
keluarga kurang begitu penting, padahal katekese itu sangat perlu diterima 
oleh seluruh umat yang sudah dibaptis dan termasuk bagi setiap keluarga. 
Hal itu dimaksudkan agar iman umat tidak mengalami kekeringan / dangkal, 
melainkan akan bertumbuh, berkembang dan berbuah menuju kedewasaan 
hidup yang utuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

Warnita, NIM Ik 2002031, 2007. Partisipasi Umat Stasi Batu Ampar dalam 
Kehidupan Menggereja dan Implikasinya Bagi Perkembangan Imannya. Skripsi 
Program Pengajaran Di Sekolah. Jurusan Kateketik Pastoral, Sekolah Tinggi 
Pastoral “Tahasak Danum Pambelum” Keuskupan Palangka Raya. Pembimbing : 
(1) Sr. M. Fransiska Lima, SND (2) Drs. Pendi Sinulingga, M.Pd. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi umat di Stasi 
batu Ampar dalam kehidupan menggereja dan implikasinya bagi 
perkembangan imannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan 
umat dalam kehidupan menggereja. 

Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan, observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisa 
dengan menggunakan deskriptif-kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan umat Katolik berpartisipasi aktif dalam 
kehidupan menggereja bila ada seorang pembina iman seperti pastor, katekis 
yang memberikan motivasi dan menggerakkan umat untuk mengembangkan 
imannya menuju kedewasaan iman Kristiani. Keaktifan umat dalam kegiatan 
menggereja sebagian besar hanya pada waktu  Natal dan Paskah. Faktor-
faktor yang mempengaruhi keaktifan umat dalam kegiatan menggereja, 
kurangnya pembina iman (pastor, katekis) di stasi mereka, rendahnya 
pengetahuan umat akan ajaran agama Katolik dan penghayatannya sebagai 
umat beriman Kristiani, ekonomi rumah tangga yang serba kekurangan dan 
Gereja sebagai gedung tempat persekutuan umat Kristiani belum berdiri di 
stasi mereka. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu mengajak, menuntun 
dan memberikan motivasi kepada umat untuk ikut berperan aktif  dalam 
kehidupan menggereja sebagai perwujudan dan penghayatan sebagai umat 
beriman Kristiani. 
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Rusnawati. Nim. IK. 2002022. 2007. Tinjauan Perkawinan Adat : Turus Tajak 
Kebudayaan Suku Dayak Ma'anyan dan Sakramen Perkawinan Gereja 
Katolik. Skripsi. Program Pengajaran Di Sekolah, Jurusan Pastoral 
Kateketik, Sekolah Tinggi Pastoral “Tahasak Danum Pambelum” 
Keuskupan Palangka Raya. Pembimbing : (1)           P. Frans Janu Hamu, Pr. 
S.S. (2) Dr. M.M. Minil Kusmiyati, M.Pd. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 
tentang perkawinan menurut pandangan Suku Dayak Ma'anyan dan 
Sakramen Perkawinan dalam Gereja Katolik, sehingga dapat dijadikan 
sebagai titik tolak bagi Gereja dalam mewartakan nilai-nilai perkawinan 
secara utuh dan menyeluruh bagi umat. 
 Metode yang dipergunakan dalam proses penelitian ini adalah metode  
deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul di analisa 
dengan menggunakan deskriptif-kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya persamaan dan 
perbedaan tentang perkawinan dan sakramen yang mencakup nilai-nilai 
luhur perkawinan yang sakral. 
 Melalui upacara perkawinan yang mencakup nilai-nilai sakral sebuah 
perkawinan yang melambangkan persekutuan antara Kristus dengan Gereja-
Nya. 
 Baik Suku Dayak Ma'anyan maupun Gereja Katolik sama-sama 
mengharapkan adanya perkawinan dan keluarga yang bahagia dan sejahtera 
melalui pelaksanaan dan cara yang berbeda, tetap diperlukan adanya 
keterbukaan dan kerjasama antar dua pihak agar saling mendukung 
meskipun harus disesuaikan dengan situasi maupun tradisi yang ada di 
masyarakat. 
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MARGARETHA B.I.I., Nim. IK 2003008. 2007. TINJAUAN TENTANG 
PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK NGAJU DAN SAKRAMEN PERKAWINAN 
DALAM GEREJA KATOLIK. Skripsi Jurusan Ilmu Kateketik Pastoral Sekolah 
Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangka Raya. 
Pembimbing I P. Fransiskus Janu Hamu, Pr. S.S. Pembimbing II Dra. M.M. Minil 
Kusmiyati, M.Pd. 
 

Perkawinan menurut pandangan Suku Dayak Ngaju adalah sesuatu 
yang luhur dan suci. Karena itu sangatlah tercela jika perkawinan sampai 
dicemarkan oleh dan tingkah laku yang bersangkutan yang dilakukan secara 
tidak bertanggung jawab atau melanggar norma-norma adat. Kalau terjadi 
pencemaran terhadap hakekat perkawinan berarti mengotorkan keluhuran 
dan kesuciannya. Maka sanksi atau hukuman tertentu akan dituntut oleh adat 
kalau terjadi pencemaran terhadap hakekat perkawinan. 

Konsili Vatikan II Gereja Katolik dalam Gadium et Spes menyatakan 
bahwa “Persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra yang diadakan 
oleh Sang pencipta dan dilakukan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh 
perjanjian pernikahan atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik 
kembali”. 

Menurut paradigma orang Dayak Ngaju, perkawinan merupakan 
suatu peristiwa yang sangat penting, luhur dan suci. Perkawinan 
mengandung maksud yang dalam dan berlangsung seumur hidup. Bagi 
suami-istri dan hanya maut sajalah yang dapat memutuskan ikatan tersebut. 
Dan jelas dinyatakan dalam ungkapan “Hakam belom sampai mangendung 
tulang” yang berarti hidup bersama suami-istri sampai mati. Dengan kata 
lain berarti bahwa perkawinan itu harus dijunjung tinggi dan ikatan 
perkawinan harus tetap dipertahankan sampai akhir hayat. 

Penelitian ini bertujaun untuk mencoba menanggapi ritus dan 
pandangan Suku Dayak Ngaju dan Gereja mengenai nilai-nilai luhur dalam 
suatu perkawinan. Apakah ada persamaan atau perbedaan. Bagaimana 
proses-proses yang terjadi dalam perkawinan Suku Dayak Ngaju dan Gereja 
Katolik. 

Dalam proses penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode 
deskritif dengan teknik pengambilan data menggunakan observasi, 
wawancara (interview) dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Suku 
Dayak Ngaju dan Sakramen Perkawinan Gereja Katolik bisa dipertahankan, 
karena perkawinan Suku Dayak Ngaju dan Sakramen Perkawinan menurut 
Gereja Katolik mempunyai persamaan dan perbedaan. 
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Naben, Stanislaus. 2007. Pemahaman Umat Tentang Musik Liturgi Sebagai 
Sarana Pendukung Perayaan Iman Umat. Skripsi, Pastoral Kateketik, 
Program Strata Satu, Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum 
Keuskupan  Palangka Raya. Pembimbing (1). Pastor Godefridus Meko, 
SVD, M Th, (2). Drs. Pendi Sinulingga, M Pd. 
 

Kata Kunci : musik, liturgi. 

 Musik merupakan salah satu sarana komunikasi antar manusia. Musik 
membantu manusia dalam mengungkapkan makna atau maksud yang tidak sempat 
diungkapkan baik dengan bahasa verbal maupun non verbal. Ungkapan diri 
manusia melalui musik dapat memberi suasana keakraban. Kadang kala untuk 
menciptakan suasana keakraban melalui musik, terbentur dengan faktor-faktor 
penghambat, misalkan manusia sekarang tidak berkonsentrasi lagi untuk 
menangkap makna di balik musik, apapun bentuk dan ciri musik yang 
dinikmatinya.  
 Liturgi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni ‘Leitourgia’. Kata 
leitourgia terbentuk dari kata ‘leitos’ dan ‘laos’ yang berarti ‘bangsa’ dan ‘ergon’ 
yang berarti karya. Maka kata leitourgia dapat dipahami sebagai karya atau 
tindakan yang dilaksanakan demi kepentingan bangsa atau orang banyak.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana umat 
memahami pentingnya musik dalam perayaan ekaristi. Dan memahami bahwa 
musik liturgi adalah sarana yang mendukung perayaan iman umat.  

Populasi yang diambil sebagai sasaran penelitian adalah kelompok paduan 
suara Santo Gregorius dan Gita Warta Damai, maka sampel penelitiannya adalah 
subyek (sepuluh anggota paduan suara) yang mengetahui kekurangpahaman umat 
tentang tujuan dan makna musik liturgi. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah : ‘Observasi’. Melalui observasi 
penulis memperoleh data dari para informan tentang kekurangpahaman umat akan 
musik liturgi. ‘Studi Pustaka’, dengan studi pustaka penulis mengumpulkan 
informasi tentang peranan dan perkembangan musik liturgi. ‘Wawancara’, melalui 
wawancara penulis memperoleh data mengenai pemahaman umat tentang peranan 
musik liturgi dalam perayaan ekaristi. ‘Angket’. Penulis mengumpulkan data dari 
para informan mengenai pemahaman umat Palangka Raya tentang musik dan 
nyanyian liturgi.  

Hasil dari penelitian ini adalah umat Palangka Raya pada umumnya belum 
memahami dengan baik makna dan tujuan dari musik liturgi dalam perayaan 
ekaristi. Salah satu dampaknya adalah umat cendrung bernyanyi dengan tempo 
lambat. Untuk itu perlu ada tindaklanjut untuk mengatasi kekurangpahaman umat 
Palangka Raya akan musik liturgi sebagai sarana pendukung perayaan iman umat.  

 


