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BAGIAN I 
PENDAHULUAN 

 
1. Maksud Arahan 

Buku Arahan Programasi Dan Monev Paroki Berdasarkan  Rikas 2016 – 

2035 dimaksudkan untuk membantu paroki dalam menyusun program 

yang selaras dengan RIKAS 2016-2035 dan Arah Dasar. 

Agar RIKAS dan Ardas sungguh menjadi arah bersama dan 

menumbuhkan gerak bersama, perlulah ada arahan yang bersifat lebih 

detail, lebih praktis serta lebih operasional. Arahan Programasi 

berdasarkan Rikas dan Ardas dimaksudkan untuk memberikan panduan 

operasional pelaksanaan Rikas dan Ardas agar terjadi gerak bersama 

seluruh umat secara khusus bagi paroki-paroki.  

 

2. Stuktur RIKAS 
 

Ibaratnya sebuah perjalanan, agar arah perjalanan jelas, perlulah 

terlebih dahulu orang memiliki tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, 

perjalanan menjadi tanpa arah. Akan tetapi, memiliki tujuan saja 

belumlah cukup. Agar perjalanan itu menjadi mudah, cepat, dan 

selamat, perlu pula orang memilih terminal-terminal pemberhentian 

dan peta jalan yang paling sesuai menuju tujuan itu. Kemudian, 

berdasarkan terminal-terminal dan peta jalan yang dipilih itu, 

direncanakan bagaimana perjalanan itu akan diatur dan ditempuh, ter-

masuk fasilitas yang diperlukan, dan lain sebagainya. 

Begitu pula, ketika kita hendak menyusun program kerja. Penyusunan 

program kerja haruslah berdasar visi bersama yang jelas. Visi itulah 

yang menjadi tujuan akhir yang hendak kita capai.  

Pernyataan visi yang ditetapkan KAS untuk jangka waktu 20 tahun ke 

depan terumuskan dalam RENCANA INDUK KEUSKUPAN AGUNG 

SEMARANG (RIKAS) 2016-2035, yang secara garis besar terstuktur: 

Arah Rencana Induk, Program Rencana Induk, dan Implementasi 

Rencana Induk. 

Uraian lebih lanjut mengenai stuktur tersebut, sebagai berikut: 



 

    ARAH RENCANA INDUK 
 

Arah dari Rencana Induk ini termuat dalam Visi, Misi, Strategi dan 

Inspirasi Kitab Suci sebagai berikut: 
 

Visi 
 

TERWUJUDNYA PERADABAN KASIH DALAM MASYARAKAT 

INDONESIA YANG SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN BERIMAN. 
 

 

Penjelasan singkat tentang visi 
 

 Di dalam rumusan visi tersebut terdapat beberapa komponen kata 
dan frasa kunci. Berikut ini dikemukakan pengertian dasar komponen-
komponen visi tersebut. 
 

1. Terwujudnya: kata ini dipilih dengan maksud untuk menyatakan 
bahwa Gereja KAS merupakan bagian dari semua elemen baik swasta 
maupun pemerintah yang ingin mewujudkan peradaban kasih di 
Indonesia khususnya di wilayah pastoral KAS dan sekitarnya selama 20 
tahun ke depan. Dengan kata lain Gereja KAS hendak berperan secara 
aktif untuk ikut mewujudkan peradaban kasih bersama pihak-pihak 
swasta dan pemerintah. 

2. Peradaban kasih: suatu suasana Gereja dan masyarakat yang 
mengalami kehadiran Allah dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. 
Kehadiran Allah ditandai oleh terjadinya keselamatan hidup di dunia 
dan di kehidupan kekal. 

3. Sejahtera: tercukupi kebutuhan, aman, sentosa, tidak ada 
kekhawatiran. Dalam kebutuhan tersebut terutama mencakup soal 
pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan 
kerja. 

4. Bermartabat: memiliki martabat; martabat adalah perilaku hidup 
berdasar nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, 
menghargai HAM, mengupayakan perdamaian,  serta melestarikan 
keutuhan ciptaan. Perilaku hidup bermartabat yang diperjuangkan 
tidak hanya sebatas kesalehan individual melainkan harus sampai 
terbangunnya kesalehan sosial, yang ditandai oleh kebijakan publik 
yang menjaga pluralitas, mengembangkan gotong-royong, dan tidak 
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diskriminatif dalam pengambilan keputusan menyangkut pemenuhan 
hak-hak dasar/HAM. 

5. Beriman: umat memililiki relasi kasih mendalam dengan Allah; 
relasinya dengan Allah itu secara mendasar mempengaruhi pula 
relasinya dengan saudara seiman, sesama manusia, dan sesama 
ciptaan. Pengembangan hidup beriman itu meliputi aspek: 
pengetahuan, penghayatan, pengungkapan, dan perwujudan iman. 
 

Dalam visi tersebut sejahtera, bermartabat, dan beriman merupakan tiga 
”pintu” yang akan dilewati untuk mewujudkan peradaban kasih. Lebih 
lanjut Mgr. Johannes Pujasumarta (alm.) mengaitkan dan menguraikan 
ketiga ”pintu” itu dengan tritugas Gereja: sebagai gembala, nabi, dan 
imam yang diringkas dalam tabel berikut:  

GEMBALA - HAMBA NABI - FIRMAN IMAM - KORBAN 

SEJAHTERA BERMARTABAT BERIMAN 

Pangan Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab 

Allah – Tritunggal 
Yesus Kristus: Roti dan 
Air Kehidupan 

Sandang Pribadi Manusia - 
Sosial 

Keutamaan-keutamaan 
Kristiani 

Papan Hati Nurani Gereja yang Satu, Kudus, 
Katolik, dan Apostolik 

Kesehatan Bermoral/Berakhlak 
Mulia 

Cerdas, Mendalam, 
Tangguh, dan Misioner 

Pendidikan Umum: 
KB, TK, SD, SMP, 
SMA/SMK, PT 

Pendidikan Hati 
Nurani 

Formatio Iman yang 
Berjenjang dan 
Berkelanjutan 

Kesempatan Kerja Advokasi: demi 
Keadilan, Perdamaian, 
dan Keutuhan Ciptaan 

Evangelisasi–Re-
evangelisasi 

BONUM - BAIK VERUM - BENAR SANCTUM - KUDUS 

PULCHRUM – INDAH DAMAI SEJAHTERA 

DENGAN SPIRITUALITAS MARTYRIA ”WANI NGGETIH” 

RUMAH BERSAMA DENGAN SERIBU PINTU – ”LAWANG SEWU” TANDA 
KEHADIRAN KERAJAAN ALLAH 



 

 

Misi 
 

1. Meningkatkan mutu kehidupan bersama umat terutama kaum kecil, 

lemah, miskin, tersingkir, difabel, kaum tani, nelayan, buruh, dan 

sektor ekonomi kecil. 

2. Meningkatkan partisipasi umat, baik laki-laki maupun perempuan, 

dalam memperjuangkan kebijakan publik yang bermartabat dan 

adil, melestarikan lingkungan sebagai rumah bersama dan nilai-nilai 

budaya setempat. 

3. Menyelenggarakan formasio iman yang integral, berjenjang, dan 

berkelanjutan yang bercirikan cerdas, tangguh, misioner, dan 

dialogal. 

4. Menyelenggarakan pendidikan yang komprehensif, integral, 

berwawasan kebangsaan, dan berlandaskan Pancasila bagi 

masyarakat. 

5. Mengembangkan kerja sama di berbagai tingkat dan berbagai 

bidang kehidupan yang menyangkut kesejahteraan, martabat 

manusia, dan keberimanan. 
 

Strategi 

1. Pengembangan karisma dan potensi umat baik fisik, emosional, 

intelektual, dan spiritual dengan mengedepankan kesetaraan 

gender. 

2. Peningkatan kerja sama antara kaum tertahbis, para awam dan 

para religius pada tingkat teritorial maupun kategorial. 

3. Perhatian pada pastoral keluarga, dengan memperhatikan jenjang 

umur,dan kelompok-kelompok khusus. 

4. Pemberdayaan unit-unit lembaga pelayanan gerejawi dengan 

semangat kemandirian, solidaritas, subsidiaritas, dan desentralisasi 

serta sinergi. 

5. Pemanfaatan kekayaan lintas ilmu, teknologi, dan sarana-prasarana 

secara optimal dalam pengelolaan dan pelayanan  gereja. 

6. Pemanfaatan dan penguatan sumber daya akademik, finansial, 

organisasi dan budaya. 

7. Peningkatan kerja sama dengan semua pihak pada semua bidang di 

semua tingkat baik dalam maupun luar negeri. 
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8. Penguatan jiwa ke-Indonesiaan yang mengembangkan pluralitas 

berdasar pada asas kemanusiaan dan keadilan merujuk nilai-nilai 

otentik Pancasila 
 

Inspirasi Kitab Suci 

1. "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, 

untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan 

Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada 

orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, 

untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk 

memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." (Luk 4,18-19) - 

Ini adalah perutusan Tuhan, yang akhirnya juga menjadi perutusan 

kita dan menjadi dasar seluruh kegiatan. Semua kegiatan kita, 

perlu dikembalikan ke program Tuhan ini, ambil bagian dalam 

“Proyek Tuhan”. 

2. "Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi 

pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta 

pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada 

padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan 

dengan hati nurani yang murni" (1Ptr 3,15-16) - Dalam pertemuan 

dengan banyak pihak kita perlu mempertanggungjawabkan 

pengharapan yang kita miliki dalam semangat dialog dan 

persaudaraan. 

3. "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: 

Bersukacitalah!" (Flp 4,4) - Unsur sukacita merupakan bagian 

mendasar dalam aktivitas kita, karena kita dipanggil untuk  

mewartakan Kabar Sukacita, sehingga Yesus semakin dikenal, 

diikuti dan dicintai. 

 

 

PROGRAM RENCANA INDUK 

1. Prediksi 

    Prediksi adalah perkiraan-perkiraan akan perubahan-perubahan 

lingkungan yang akan terjadi dan menjadi tantangan bagi KAS 

untuk menjawabnya ketika kita mencapai outcomes. Lingkungan 

itu meliputi sosial, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan hidup, 



 

dll. Isi lengkap keadaan-keadaan yang diperkirakan akan terjadi 

dalam periode RIKAS dapat dilihat di buku RIKAS.   

2. Outcomes 

    Selanjutnya, berdasarkan Visi, Misi, Strategi serta prediksi terhadap 

keadaan sosial, politik, teknologi, lingkungan, dan lain-lain yang 

akan terjadi dan menjadi tantangan bagi KAS untuk menjawabnya 

maka telah dirumuskan pula Outcomes dan Milestones. 

    Outcomes adalah hasil kerja bersama antara KAS dan pihak lain 

yang diharapkan terjadi ditingkat warga Paroki, Komisi atau salah 

satu institusi dalam lingkup KAS. Hasil kerja dapat berupa 

perubahan cara pandang, perubahan kondisi, perubahan 

posisi/pola relasi, atau perubahan perilaku.  
 

 

3. Milestones 

      Milestones adalah penanda hasil perubahan kondisi pada periode 

program pelayanan Gereja dalam setiap periode yang disepakati. 

RIKAS kita memiliki 4 Road Map (5 tahunan).  Jika indikator 

merupakan target yang harus memenuhi kriteria tertentu, 

khususnya keharusan bisa diukur secara statistik, milestones 

merupakan penanda posisi program pelayanan Gereja yang lebih 

mudah disepakati karena unsur “common sense” tanpa syarat 

ukuran statistikal. Maka dari tiap-tiap Outcomes dibuatkan 

Milestones yang merupakan penanda tercapainya tiap-tiap 

Outcomes. 
 

4. Asumsi  

     Asumsi dalah rumusan “faktor internal maupun eksternal positif” 

yang diperhitungkan akan membantu pencapaian tujuan hasil kerja 

atau program pelayanan Gereja. Yang disebut eksternal adalah 

semua elemen atau aktor di luar ruang lingkup manajemen 

program pelayanan Gereja.  

     Asumsi eksternal yang dapat mendukung pencapaian Outcomes 

dapat dilihat di buku RIKAS.  
 

5. Risiko 

    Resiko adalah rumusan “faktor internal maupun eksternal 

negatif”yang diprediksi akan terjadi dan dapat menghambat 
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perjalanan program pelayanan Gereja KAS. Resiko harus  dicegah 

terjadi atau diminimalkan dampaknya.  

    Gereja KAS wajib bekerja sama dengan berbagai aktor atau   

institusi lain guna mengantisipasi terjadinya hambatan terhadap 

program pelayanan Gereja KAS. Tindakan pencegahan harus masuk 

dalam Rencana Kegiatan Tahunan. 

Catatan: dari prediksi sampai dengan  risiko dalam RIKAS bersifat 

umum untuk seluruh KAS. Untuk tingkat paroki 

dimungkinkan ditemukan sesuai dengan kondisi nyata di 

Paroki. 
 

6. Taglines dan Roadmap 

Taglines sering disebut slogan, adalah pernyataan ringkas pemberi 

motivasi yang menggerakkan semangat sekaligus penanda kekhasan 

suatu tahapan program institusi.  

Dalam periode 20 tahun RIKAS, telah dirumuskan 4 taglines 5 

tahunan yang bersifat roadmap (petajalan).  

Taglines tersebut adalah sebagai berikut:  

 

Tahap 5 tahun I  (Roadmap I): 2016-2020 :  

         Gereja yang inklusif, inovatif dan transformatif 
 

Tahap 5 tahun II (Roadmap II): 2021-2025 :  

         Gereja yang berciri mistik dan politik 
 

Tahap 5 tahun III (Roadmap III): 2026-2030 :  

         Gereja yang bahagia, inspiratif, dan menyejahterakan  

         (happy, inspiring, and promoting prosperity). 
 

Tahap 5 tahun IV (Roadmap IV): 2031-2035 :  

          Gereja bentara peradaban kasih 

 
 
 

Gambar Rancangan Roadmap dari Taglines 2016-2035 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTASI RENCANA INDUK 

RIKAS memberikan arah kepada kita semua pribadi-pribadi (umat 

awam, religius dan imam), keluarga/komunitas maupun paguyuban-

paguyuban (paroki, lembaga-lembaga, dan kelompok kategorial)  

mengenai Gereja yang kita cita-citakan bersama 20 tahun ke depan 

(2016-2035) dalam empat tahapan masing-masing 5 tahunan. Umat 

secara personal, keluarga/komunitas maupun paguyuban-paguyuban 

wajib menanggapi dan mengambil bagian dalam arah pastoral tersebut 

sesuai dengan kekhasan masing-masing. Peran-peran tersebut dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

1. Dewan Karya Pastoral, berperan dalam: 

a) Menyusun tahapan 5 tahunan untuk dirumuskan dalam Arah 

Dasar Keuskupan Agung Semarang (Ardas KAS) dan mengawal 

Pelaksanaannya. 

b) Membentuk Tim Rikas yang bertugas menyelenggarakan 

sosialisasi, konsultasi, promosi dan Edukasi tentang RIKAS. 

c) Menawarkan metode-metode Implementasi RIKAS 

d) Mendorong terjadinya Koordinasi dan Jejaring 

2. Golongan Umat, yang terdiri dari kaum hirarki, kaum awam dan 

kaum hidup bhakti berperan tidak hanya sebagai sasaran visi RIKAS, 

melainkan juga diharapkan ikut berperan dalam mewujudkannya di 
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tengah umat dan masyarakat lewat karyanya. 

3. Lembaga-lembaga Gerejawi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritualitas diharapkan terlibat 

penuh sebagai subyek pelaksana RIKAS. Raqncangan-rancangan 

pelayanan lembaga-lembaga ini diharapkan diselaraskan dan dijiwai 

oleh semngat RIKAS. 

4. Paroki yang menjadi basis hidup dan pelayanan umat memiliki 

Dewan Paroki yang memiliki fungsi kepemimpinan dan pelayanan 

yang terstuktur, terpogram dan terkelola secara baik. Melalui 

kegiatan ibadat dan devosi, pewartaan, evangelisasi dan media 

masa serta paguyuban dan persaudaraan, paroki menjadi pelaksana 

RIKAS yang efektif. 

5. Para Profesional dalam aneka macam bidang kehidupan terlibat 

aktif menjadi pelaku-pelaku perubahan demi terwujudnya 

peradapan kasih dengan mengembangkan semangat berbagi dan 

melayani, mengedepankan usaha yang membawa kesejahteraan 

serta menjunjung tinggi kemartabatan. 

6. Umat Beriman baik secara personal maupun berkelompok diajak 

berperan aktif untuk mewujudkan RIKAS dengan mengusahakan diri 

semakin cerdas dalam kebijakan publik serta terlibat aktif 

mewujudkan kesejahteraan umum. 

 
 

3. Tagline RIKAS dan Ardas KAS 
Untuk setiap tahapan taglines 5 tahunan tersebut, KAS merumuskan Ardas 
yang dimaksudkan sebagai arah pastoral untuk acuan atau pedoman Komisi-
komisi dalam Dewan Karya Pastoral, Dewan Paroki, Lembaga-lembaga 
gerejani,  dalam menyusun program kerja dan kebijakan pastoralnya. 
Tagline I (2016-2020) RIKAS: Gereja yang inklusif, inovatif dan 

transformatif. Lebih lanjut dijabarkan dalam rumusan Ardas KAS 2016-
2020, sebagai berikut: 
 



 

ARAH DASAR UMAT ALLAH KAS 
2016-2020 

 

Umat Allah Keuskupan Agung Semarang, sebagai persekutuan paguyuban-
paguyuban murid-murid Yesus Kristus dalam bimbingan Roh Kudus bertekad dan 
bergotong royong memperjuangkan hidup bersama yang sejahtera, bermartabat, 
beriman, demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran Kerajaan Allah. 

Bersama masyarakat Indonesia yang sedang menghidupi kembali  nilai-nilai 
Pancasila di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Allah Keuskupan 
Agung Semarang mewujudkan diri sebagai Gereja yang, merengkuh dan 
bekerjasama dengan semua orang (inklusif), terus menerus membarui diri (inovatif) 
dan berdaya ubah (transformatif).  

Cita-cita tersebut diwujudkan dengan: pengembangan iman umat  yang 
cerdas, tangguh, misioner dan dialogis secara berjenjang dan berkelanjutan; 
pengembangan keluarga, lingkungan dan kelompok-kelompok umat agar lebih 
berperan dalam masyarakat;  peningkatan pelayanan karitatif dan pemberdayaan 
kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel agar semakin sejahtera dan 
bermartabat; serta peningkatan peran dan keterlibatan kaum awam dalam gerakan 
sosial, budaya, ekonomi,  politik dan pelestarian lingkungan dengan semangat 
pembelajaran, kejujuran, dan  kerjasama. Upaya tersebut didukung dengan 
transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola paroki dan lembaga-lembaga karya 
serta peningkatan spiritualitas dan profesionalitas para pelayan pastoral.  

Umat Allah Keuskupan Agung Semarang dengan tulus, setia, dan rendah 
hati bertekad bulat melaksanakan upaya tersebut, serta mempercayakan diri pada 
penyelenggaraan ilahi seturut teladan Maria, hamba Allah dan bunda Gereja. 
Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya (bdk. Flp 
1:6)  

KAS juga menerbitkan buku Nota Pastoral Arah Dasar Umat Allah KAS 2016-
2020: ”Membangun Gereja yang Inklusif, Inovatif dan Transformatif demi 
Terwujudnya Peradaban Kasih di Indonesia”. Nota pastoral tersebut 
dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran bersama, bahan acuan 
penyusunan program strategis dan pengambilan kebijakan-kebijakan 
pastoral yang didasarkan pada cita-cita dan arah pastoral yang disampaikan 
dalam Ardas 2016-2020 KAS.  
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BAGIAN II 
PEMANFAATAN OUTCOMES DAN MILESTONES UNTUK 

PROGRAMASI 
 

1. Beberapa Prinsip   

Dalam Buku RIKAS tercantum banyak outcome maupun milestone yang 
telah dikelompokkan ke dalam berbagai bidang pelayanan pastoral. Namun 



 

demikian ketika kita akan memanfaatkannya untuk penyusunan program di 
paroki maka kita perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut: 
- Semua bukan untuk semua, maksudnya semua butir outcome dan 

milestone yang sudah dirumuskan bukan untuk dilaksanakan semua 
paroki karena tidak mungkin suatu paroki mampu menangani semua 
outcome dan milestone. Selain itu, kondisi paroki yang satu dengan yang 
lain senyatanya berbeda-beda (heterogen) sehingga pentingnya masing-
masing outcome dan milestone tidak akan sama antara paroki yang satu 
dengan yang lain. Dengan kata lain, sebuah paroki harus memilih 
sejumlah outcome dan milestone yang paling relevan dan signifikan bagi 
paroki yang bersangkutan untuk dicapai melalui penyusunan berbagai 
program. 

- Semua belum segalanya, maksudnya semua butir outcome dan 
milestone yang sudah dirumuskan, meskipun sudah begitu banyak 
jumlahnya, namun belum mencakup segala kebutuhan paroki-paroki. 
Hal itu mengingatkan pentingnya kita tetap perlu memeriksa 
kebutuhan-kebutuhan khas paroki yang belum tercakup dalam 
outcomes maupun milestones yang ada. 

- Orientasi ke masyarakat, apabila dicermati dengan sungguh-sungguh 
maka isi outcomes dan milestones menunjukkan keinginan yang sangat 
kuat dari Gereja untuk berperan aktif di masyarakat dalam upaya 
mewujudkan peradaban kasih. Tentu saja Gereja juga tetap terus 
mengembangkan kehidupan internal Gereja. Di samping itu, juga 
terlihat jelas bahwa pencapaian outcomes hanya dapat dilakukan 
bersama tokoh-tokoh maupun warga masyarakat, bahkan pemerintah 
di lingkungan masing-masing paroki. 

- Berbasis data, pemilihan outcome maupun milestone oleh paroki 
beserta penjabarannya ke dalam program-program sangat perlu 
memperhatikan data yang ada di paroki maupun di masyarakat 
lingkungan paroki. Data tersebut terutama terkait dengan potensi 
maupun keprihatinan yang ada di paroki maupun masyarakat. Hal itu 
dimaksudkan agar program-program yang dilaksanakan paroki betul-
betul efektif baik untuk mamanfaatkan potensi secara optimal maupun 
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menyelesaikan keprihatinan Gereja dan masyarakat di lingkungan 
paroki yang bersangkutan.  

 
2. Roadmap dari Outcomes dan Milestone 

Peta jalan dari Outcomes dan Milestone (yang dijabarkan dari Taglines) 
berisi hasil kerja 5 tahunan yang telah dipilah-pilah menjadi 33 pokok 
perhatian dari 6 kategori  layanan pastoral (umat beriman, golongan, 
pembinaan, bidang pelayanan, tata kelola pastoral, dan sarana-prasarana). 
Dari semua itu ada 57 hingga 60 butir outcomes yang dapat diolah oleh 
paroki menjadi bahan penyusunan kegiatan utama beserta milestones 
masing-masing. 

 
3. Asumsi dan Risiko 

Asumsi adalah faktor internal maupun eksternal positif yang diprediksi akan 
terjadi dan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis/output. 
Risiko adalah faktor internal maupun eksternal negatif yang diprediksi akan 
terjadi dan dapat menghambat pencapaian sasaran strategis/output. 
Dengan demikian ketika merumuskan kegiatan-kegiatan utama yang 
dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis atau output harus 
mengindentifikasi dan betul-betul mempertimbangkan kedua hal tersebut. 
Dapat terjadi sasaran strategis atu output harus diganti apabila ditemukan 
risiko yang terlalu berat/besar yang sungguh menghambat terlaksananya 
kegiatan utama tersebut. 
 
 

4. Pemilihan Outcomes dan Milestones yang akan Digarap 
Paroki  
Dalam Rikas 2016-2035, dapat ditemukan 6 Kategori layanan pastoral 
dengan 33 pokok perhatian. Telah dirumuskan road map (petajalan) 5 
tahunan selama 20 tahun yang perlu diwujudkan dalam dinamika hidup 
umat beriman di Keuskupan Agung Semarang. Sebagaimana telah dijelaskan 
di muka: arti Outcomes dan Milestones dapat disimpulkan bahwa antara 
keduanya tidak dapat dipisahkan.  



 

Sebelum Outcomes dan Milestones dirumuskan menjadi sebuah program di 
Paroki perlu dilakukan pencermatan terhadap kondisi nyata yang ada di 
Paroki. Dari 6 kategori layanan pastoral yang dirumuskan dalam RIKAS 2016-
2035, perlu dicermati pokok-pokok perhatian yang mesti diprioritaskan oleh 
paroki.  
Beberapa langkah yang baik untuk disimak dalam rangka mempersiapkan 
program kerja paroki yang selaras dengan RIKAS 2016-2035 dan secara 
khusus ARDAS KAS 2016-2020 adalah:  

1) Membaca dan mencermati Outcomes dan Milestones  pada Road map 
5 tahun pertama.  

2) Membaca, mencermati dan mendalami ARDAS KAS 2016-2020 beserta 
nota pastoral ARDAS KAS 2016-2020. Kemudian menandai atau 
memberikan catatan yang perlu diperhatikan dari Ardas beserta nota 
pastoralnya. 

3) Dari hasil pembacaan dan pencermatan tersebut, kemudian menandai 
Outcomes dan Milestones yang dapat digarap menjadi program-
program paroki yang dipilih dari 6 kategori layanan pastoral – 33 pokok 
perhatian yang terdiri atas 111 poin Outcomes dan 111 poin 
Milestones. Ada 58 sampai 61 Outcomes yang dapat dipilih menjadi 
garapan paroki.  

4) Kriteria yang dapat dipakai untuk memilih poin-poin yang akan digarap 
paroki adalah yang terkait dengan: 
a. Optimalisasi potensi paroki 
b. Keprihatinan paroki 
c. Kemampuan melaksanakan 
d. Pengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam umat dan 

masyarakat. 
 

5. Penjabaran  Outcomes menjadi Output/Sasaran Strategik 
 5 tahunan menjadi tahunan  
Setelah Outcomes dan Milestones yang akan digarap Paroki diputuskan, 
maka masih perlu dilakukan penjabaran Outcomes dan Milestones  5 
tahunan tersebut menjadi outputs/Sasaran Strategis dan Indikator tahunan.  
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Untuk mempermudah proses penyusunan sasaran strategik dan indikator 
perhatikan Tabel Penyusunan Sasaran Strategis dan Indikator berikut:.  
 

Tabel Penyusunan Sasaran Strategis dan Indikator 

Outcomes 
(1) 

Milestones 
(2) 

Tahun (3) Outputs/Sasaran Strategis 
(4) 

Indikator  
(5) 

 
 
 

 2016   

2017   

2018   

2019   

2020   

 
 
 

 2016   

2017   

2018   

2019   

2020   

 
1. Outcomes dan Milestones yang telah dipilih dari RIKAS dimasukkan 

dalam kolom yang telah tersedia.  
2. Bertitik tolak dari Outcomes (5 tahunan dari RIKAS) tersebut 

dikembangkan menjadi Outputs/Sasaran Strategis yang menjadi 
garapan setiap tahun. Oleh karena itu dari suatu Outcome dapat 
dikembangkan beberapa output/sasaran strategis.  

3. Dapat terjadi suatu outcome tidak perlu dijabarkan menjadi 
output/sasaran strategis selama 5 tahun jika sudah dapat tercapai 
kurang dari 5 tahun. 

4. Selanjutnya untuk setiap Output/Sasaran Strategis dirumuskan Indikator 
untuk mengukur tingkat ketercapaian Output/Sasaran Strategis 
tersebut. Indikator dapat dibuat dengan mengacu pada Milestones 
(Catatan: Milestones adalah penanda tingkat ketercapaian minimal 
Outcomes, sedangkan Indikator adalah penanda ketercapaian minimal 
Outputs/Sasaran Strategis). 



 

5. Semua hasil kerja di atas ditempatkan dalam kolom-kolom yang tersedia 
dalam Tabel Penyusunan Sasaran Strategis dan Indikator 

 
Setelah semuanya terumuskan dengan baik, akan memasuki tahapan 
berikutnya.  

 

6. Identifikasi Asumsi/Pendukung dan Risiko/Penghambat  
Pemilihan Sasaran strategis dan Rencana kegiatan perlu 
mempertimbangkan Asumsi/Pendukung dan Risiko/Penghambat yang 
diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Hal-hal yang memiliki 
kemungkinan untuk menjadi  faktor “pendukung” dan “penghambat” patut 
dipertimbangkan untuk ditulis/dimasukkan, jika memenuhi kriteria berikut: 

 Asumsi dan Risiko tersebut benar dapat terjadi. 

 Hal itu penting.  

 Tingkat kemungkinan terjadinya (probabilitasnya) faktor penghambat 
adalah menengah. Jika hal-hal tersebut memiliki probabilitas yang tinggi 
(pasti terjadi) maka sasaran strategis/output harus diganti (killing 
assumptions). 

Penting dicatat bahwa pendukung dan penghambat sering terkait dengan  
pihak eksternal berkenaan di satu sisi dengan pembangunan jaringan 
kerjasama dengan lembaga, paroki, kelompok-kelompok lain yang peduli 
dan di sisi lain terkait dengan kendala dari pihak luar. Pembangunan 
jaringan kerjasama dengan pihak eksternal di samping dimaksudkan untuk 
mendapat dukungan tetapi juga untuk mengurangi terjadinya 
risiko/hambatan. 
 

7. Perumusan Kegiatan Utama  
Kegiatan-kegiatan utama merupakan kegiatan yang diyakini efektif untuk 
mencapai sasaran strategis, memanfaatkan pendukung dan meminimalkan 
pengaruh penghambat.  
Satu sasaran strategis dapat terjadi perlu dicapai dengan lebih dari satu 
kegiatan utama. Kegiatan utama dapat berupa kegiatan besar beserta 
rinciannya atau berupa kegiatan-kegiatan spesifik. 
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Format perancangan program kegiatan seperti nampak di bawah ini. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kegiatan 
Anggaran Waktu 

Pelaksanaan 
Penanggung 

Jawab 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
 
 
 

     

 
Rancangan program kegiatan dapat diselaraskan atau disinergikan dengan 
program yang dibuat oleh Kelurahan/Kecamatan setempat. Bahkan tidak 
menutup kemungkinan program kegiatan paroki dipadukan/disinkronkan 
dengan program pemerintah kota atau pemerintah kabupaten yang relevan.  
Penanggungjawab kegiatan hendaknya disebut nama diri dan jabatannya 
dalam Dewan Paroki. 
 

8. Penentuan  Waktu Pelaksanaan 
Dalam menetapkan waktu kegiatan hendaknya diperhatikan: 

- Adanya agenda kegiatan paroki, program ditempatkan/didistribusikan  
agar tidak terkonsentrasi pada waktu-waktu tertentu dan tidak 
bertabrakan dengan kepentingan sebagian besar umat di luar . 
Penentuan waktu dipilih secara bijak dengan pertimbangan-
pertimbangan yang luas.Demi membantu penetapan waktu Dewan 
Paroki menyusun agenda kegiatan paroki. 

- agar jumlah umat yang dapat terlibat optimal baik sebagai subyek 
pelaksanaan maupun sebagai partisipan/peserta kegiatan.  

- Agar subyek pelaksana maupun partisipan/peserta kegiatan dapat 
meliputi berbagai variasi umat (usia, jenis kelamin, pendidikan, 
penduduk desa/kota, dsb).  

 
Mengingat paroki wajib menjalankan agenda kegiatan pastoral yang disusun 
oleh Keuskupan Agung Semarang, maka pemilihan waktu pelaksanaan 
kegiatan visioner seyogyanya memperhatikan (kalender) kegiatan rutin 



 

tersebut. Waktu pelaksanaan dipilih dengan memperhatikan kriteria 
berikut: 

 Tidak berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan rutin, kecuali 
kalau kegiatan rutin itu mendukung kegiatan visioner. 

 Banyak umat dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 

 Lokasi pelaksanaan kegiatan dapat berada didalam wilayah 
territorial paroki maupun di luar paroki 

 

9.  Penganggaran  
Anggaran biaya kegiatan disusun dengan memperhatikan elemen-elemen 
biaya yang diperlukan serta sumber perolehan dana (dari paroki, swadaya, 
bantuan KAS, dan lain-lain). Ada baiknya paroki mencoba untuk mengajukan 
proposal anggaran kegiatan ke instansi pemerintah untuk memperoleh 
dukungan dana, terutama bila kegiatan yang dipilih selaras dengan program 
pemerintah. Atau, paroki dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan 
yang memiliki program Kepedulian Sosial (CSR).  
Paroki perlu menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan 
responsibel, transparan dan akuntabel. Laporan ini penting karena paroki 
mungkin memiliki program kegiatan yang berkesinambungan. LPJ menjadi 
sangat penting jika paroki memperoleh dana bukan hanya dari pihak 
internal tapi juga dari pihak eksternal paroki (instansi pemerintah atau 
perusahaan). LPJ paroki yang baik mampu menumbuhkan jalinan kerjasama 
dengan pihak instansi pemerintah sehingga kredibilitas Gereja dapat dijaga. 
 
 

10.Pengecekan Kecukupan Program untuk Pencapaian Visi  
Setelah pengisian semua Lembar Kerja Programasi di paroki selesai (sejak 
rumusan Sasaran Strategik hingga Penanggung Jawab) maka masih perlu 
dilakukan pengecekan/pengujian sekurang-kurangnya terkait 4 hal: 
kesesuaian, kecukupan, kebutuhan khas paroki, dan koherensi. 

 Kesesuaian: apakah sasaran-sasaran strategik yang telah 
dirumuskan sesuai dengan (merupakan turunan dari) output 
tahunan yang merupakan jabaran dari outcomes 5 tahunan yang 
ada di RIKAS; dan apakah indikator yang dirumuskan sesuai dengan 



18  

(merupakan turunan dari) indikator tahunan yang merupakan 
jabaran dari milestones 5 tahunan yang ada di RIKAS. 

 Kecukupan:  
 apakah semua program yang ada sudah mencakup 3 

‘’pintu” (kesejahteraan, kebermartabatan, dan 
keberimanan) secara memadai sesuai dengan situasi dan 
kondisi yang ada di paroki.  

 apakah jumlah program-program yang dilaksanakan 
bersama masyarakat dan berpengaruh kuat terhadap 
perubahan dalam masyarakat menuju ke terwujudnya 
peradaban kasih sudah mencukupi. 

 Kebutuhan khas paroki: apakah kebutuhan khas paroki (umat dan 
masyarakat) yang dirasa perlu namun tidak tercantum dalam 
outcomes RIKAS  sudah diprogramkan dalam Lembar Kerja 
Programasi paroki. 

 Koherensi:  
 apakah pengisian kolom-kolom Lembar Kerja Programasi 

sudah dikerjakan dengan logika yang benar (berurutan dari 
kiri ke kanan ). Dengan kata lain, apakah sudah terjadi 
kesesuaian isi antar kolom.   

 apakah pilihan kata kunci untuk masing-masing kolom 
sudah tepat.  

Hal itu menjadi penting manakala nantinya dalam implementasi 
program akan mengikutsertakan orang-orang yang tidak terlibat dalam 
perumusan program sehingga kejelasan dan kepastian rumusan menjadi 
amat berguna bagi mereka. 
 

11. Pengembangan Program Khas Paroki  
Suatu Paroki selain memiliki program yang disusun berdasarkan RIKAS 
seperti dijelaskan di atas, mungkin masih perlu merumuskan program-
program khas paroki. 
Program khas paroki dirumuskan misalnya berdasarkan pada : 

 Sejarah berdirinya paroki (mengapa paroki yang bersangkutan 
berdiri untuk dipastikan revitalisasinya di masa yang akan datang), 



 

 Spiritualitas paroki (dari pelindung paroki yang bersangkutan), 

 Potensi-potensi yang dimiliki umat dan masyarakat setempat (untuk 
dioptimalkan pemanfaatannya/aktualisasi dirinya), 

 Keprihatinan-keprihatinan yang dialami umat dan masyarakat 
maupun dalam penyelenggaraan paroki (untuk dibantu diselesaikan 
dengan berbagi berkat- karitatif maupun pemberdayaan – animatif 
dan edukatif, baik rohani maupun jasmani). 

Program khas paroki tersebut dapat dirancang dengan memanfaatkan data 
paroki dan lingkungan. Paroki secara teritorial menempati lokasi yang unik 
dalam kaitannya dengan masyarakat, budaya, pola hidup, mata 
pencaharian, kepadatan penduduk, topografi, dan lain sebagainya. Dengan 
kata lain, masing-masing paroki mempunyai lokalitas khas dengan konteks  
situasi, kondisi dan lokasi paroki itu yang dapat memunculkan kebutuhan 
spesifik untuk dibuatkan program. 
Menimbang lokalitas paroki  yang unik tersebut, maka sangat dimungkinkan 
paroki menyusun sasaran strategis/outputs yang khas paroki, sampai 
diturunkan menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Paroki. Proses 
penyusunan program khas paroki menggunakan langkah yang sama dengan 
program yang didasarkan pada RIKAS.  

 
 
 
 

BAGIAN III 
PENYIAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM  

 
Ketika program-program paroki selesai disusun dan disahkan berarti paroki 
telah memiliki rencana kerja. Langkah berikutnya adalah implementasi/ 
pelaksanaannya. Antara rencana dan implementasi merupakan dua hal yang 
berbeda. Dimilikinya rencana yang baik tidak dengan sendirinya menjamin 
implementasinya juga akan sukses dan akhirnya akan diperoleh hasil yang baik 
pula. Apalagi, RIKAS 2016 – 2035 menekankan pentingnya perubahan orientasi/ 
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paradigma pastoral ke arah pelaksanaan karya di dalam masyarakat dan 
bersama masyarakat. 
 

1. Paradigma Programasi berdasar RIKAS 2016 – 2035 
Beberapa paradigma pastoral Gereja antara lain:  

a. Gereja menjadi agen perubahan umat dan masyarakat melalui 
belajar, bekerja, berbela-rasa, dan beriman bersama 

b. Dampak perubahan yang diharapkan terjadi meliputi pola pikir, 
perilaku, kondisi, dan posisi yang lebih baik 

c. Keterlibatan Gereja dalam kehidupan masyarakat perlu 
ditingkatkan secara signifikan dengan tetap meningkatkan 
kualitas kehidupan iman umat 

d. Pentingnya mengajak masyarakat untuk mewujudkan 
peradaban kasih 

 

2. Bidang-bidang yang Perlu Ditinjau dan Disesuaikan 
Perubahan paradigma tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap 
pilihan-pilihan program yang berbeda dari sebelumnya, terutama 
menyangkut porsi yang lebih besar pada program-program nonliturgi-
peribadatan sekaligus melibatkan masyarakat. Oleh karena itu kemungkinan 
besar perlu dilakukan berbagai penyesuaian organisasional maupun 
nonorganisasional agar program-program yang telah dirumuskan dapat 
terimplementasi dengan baik. Beberapa peninjauan dan penyesuaian yang 
mungkin perlu dilakukan antara lain terkait beberapa hal berikut ini: 
a. Struktur Organisasi: apakah struktur organisasi yang ada sudah 

mencukupi untuk menjamin implementasi program-program berjalan 
lancar, perlukah dilakukan penambahan timja-timja baru, dan 
sebagainya. 

b. Personalia/SDM: pelaksanaan program-program yang melibatkan 
masyarakat memerlukan personalia yang selama ini sudah biasa terjun 
di masyarakat; kalau mereka bukan anggota dewan paroki maka dalam 
pelaksanaan program perlu melibatkan mereka. Pembekalan/sharing 
kepada anggota dewan paroki tentang strategi bermasyarakat yang 
efektif penting dijadikan agenda, dan sebagainya. 



 

c. Sistem Penganggaran: sistem penganggaran berbasis aktivitas menjadi 
wajib dilakukan agar  cita-cita RIKAS dapat terwujud. Paroki perlu: 
memberikan porsi yang lebih besar pada program-program nonliturgi-
peribadatan, memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang 
disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan sebagainya. 

d. Sistem Administrasi: pelaksanaan program-program yang melibatkan 
masyarakat menuntut adanya sistem administrasi yang berlaku umum, 
pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan 
administrasi, dan sebagainya. 

e. Budaya Paroki: pelaksanaan program-program yang melibatkan 
masyarakat memerlukan adanya budaya inklusif, transparan, dan 
akuntabel. Kesalahan dalam perilaku anggota Gereja akan dapat 
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Gereja, dan sebagainya. 

f. Gaya Kepemimpinan: pelaksanaan program-program yang melibatkan 
masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada umat yang potensial 
untuk terlibat secara aktif dan memberikan kepada mereka 
kemungkinan untuk membuat keputusan-keputusan strategik. Untuk itu 
semua tingkat di dewan paroki perlu menerapkan gaya kepemimpinan 
yang visioner partisipatif. Seluruh pimpinan di semua tingkat di dalam 
dewan paroki perlu malakukan komunikasi yang efektif dengan semua 
pemegang kepentingan/stakeholders, dan sebagainya. 

 

 
 

BAGIAN IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

 

1. Pengertian Monev 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan dua kegiatan terpadu dalam 
rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan 
kegiatan, Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama 
lain.  
a) Monitoring 
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Monitoring adalah kegiatan menggali untuk mendapatkan informasi 
secara regular atas program kegiatan yang sedang dilaksanakan, dengan 
maksud untuk mengetahui apakah program kegiatan yang sedang 
berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah 
disepakati. 
Untuk menggali dan mendapatkan informasi tersebut haruslah 
berdasarkan indikator tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
Indikator-indikator tersebut mencakup esensi aktivitas dan target yang 
ditetapkan pada perencanaan program.  
Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam 
memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman 
dan perencanaan program), dan juga akan memberikan informasi 
apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan 
dalam melakukan evaluasi. 
Secara prinsip, monitoring guna memastikan  kesesuaian proses dan 
capaian, apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak. Bila ditemukan 
penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi agar kegiatan 
dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring 
menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.  

 
b) Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan pada akhir suatu 
kegiatan program untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari 
kegiatan program mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak.  
Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). 
Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya 
dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan 
jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Hasil 
Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama 
diwaktu dan tempat lainnya. 

 
c) Keterkaitan Monitoring dan Evaluasi 

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan 
kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data 



 

yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan 
suatu kegiatan program hendaknya kegiatan monitoring & evaluasi 
sekaligus juga dibuat, sehingga merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol 
ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan informasi tentang 
nilai yang digali dalam kegiatan monitoring, serta memberikan 
gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.  

 

2. Tujuan Monev:  
 

Secara umum tujuan pelaksanaan Monev adalah; 
a) Menilai hasil dan dampak program dengan melakukan pengumpulan 

data dan informasi yang diperlukan serta membandingkannya dengan 
indikator pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Memberikan 
pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. 
Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan; 

b) Evaluasi desain, implementasi dengan melakukan : 

 penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah 
tepat untuk mencapai tujuan kegiatan program. 

 pengkajian kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh 
ukuran kemajuan,  

 pengkajian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 
dengan rencana 

c) identifikasi hambatan yang dialami dengan berupaya mendapatkan 
informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan 
selama kegiatan, selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang timbul 
agar langsung segera dapat diatasi. 

d) identifikasi praktik baik yang terjadi, meliputi perubahan pola pikir, 
budaya kerja, budaya paroki, dsb. Pengidentifikasian tersebut akan  
memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan 
kegiatan; sehingga dapat dilakukan penyesuaian kegiatan terhadap  
lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.  

e) penyesuaian: penajaman, perbaikan aktivitas, effisiensi penggunaan 
sumber, penyesuaian indikator dan target berdasar hasil monev, dsb 
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setelah ada  masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan 
program dan umpan balik bagi sistem penilaian program. 

 

3. Proses Monev:  
1.1 desk evaluation (DE):  

DE adalah evaluasi yang dilakukan mendasarkan pada dokumen-
dokumen dengan cara memeriksa dokumen-dokumen/laporan yang 
ada, misalnya memeriksa kesesuaian realisasi dengan rencana, 
ketercapaian indikator, keefektifan penggunaan dana, refleksi untuk 
menemukan pelajaran/hikmah yang dapat dipetik (lessons-learnt) untuk 
dijadikan pengetahuan baru, dsb.  
DE dapat dilanjutkan dengan melaksanakan peninjauan lapangan (site 
visit). 
 

1.2 site visit (SV):   
SV adalah kegiatan untuk melakukan konfirmasi, meminta penjelasan, 
mengecek bukti fisik hasil realisasi program, dsb.  
SV dapat dilakukan dengan observasi lapangan maupun mewawancarai 
secara bergantian Rama Kepala Paroki, Dewan Harian Paroki, Ketua 
Bidang, Ketua Wilayah, Ketua Tim Kerja, Ketua Lingkungan, Task 
force/Panitia dan perwakilan umat. 
 

4. Aspek-aspek yang Dimonev 
 

Materi monev mencakup aspek teknis pelaksanaan, aspek administrasi,  dan 
realisasi anggaran, dan dampak program.  

 Monev aspek teknis pelaksanaan meliputi: realisasi kegiatan-
kegiatan yang direncanakan, pengukuran indikator, waktu 
pelaksanaan, personalia yang terlibat, dsb. 

 Monev aspek administrasi meliputi: kepatuhan terhadap kebijakan 
administrasi, kelengkapan dokumen, validasi bukti-bukti, keabsahan 
dokumen, dsb. 

 Monev aspek realisasi anggaran meliputi: sumber dana, 
pemanfaatan/penggunaan dana, pemaknaan selisih anggaran, dsb. 



 

 Monev aspek dampak program meliputi: partisipasi umat dan 
masyarakat, manfaat program, perubahan yang terjadi, dsb. 
 

5. Prinsip-prinsip Monev:  
a) Independen dan berbasis data, maksudnya bahwa kegiatan monev 

hendaknya berorientasi pada tujuan program, berorientasi pada 
peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan secara obyektif yang  artinya 
pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi. 

b) professional, transparan, akuntabel, maksudnya bahwa kegiatan monev 
hendaknya dilakukan secara menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan 
komponen program harus dimonev. Selain itu monev hendaknya 
dilakukan secara sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar 
mengukur untuk yang seharusnya diukur. 

c) Kontinyu atau berkesinambungan, artinya kegiatan monev dilakukan 
secara berkelanjutan/ terus-menerus, tidak berhenti ditengah jalan 
tanpa tindak lanjut.  

d) memberdayakan (empowering), maksudnya bahwa kegiatan monev 
hendaknya: 

 dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi 

 menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program organisasi 

 memberi manfaat baik terhadap organisasi Gereja, terhadap umat 
dan masyarakat. 

e) Apresiatif, maksudnya bahwa kegiatan monev : menghargai kehendak 
dan upaya baik yang telah dilakukan dengan hasil apapun. 

 
 

6. Waktu Monev:  
Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan pada  sebelum kegiatan (ex-ante), 
dalam  pelaksanaan (on-going), dan akhir (ex-post), yaitu:  
6.1 Monitoring Evaluasi Sebelum Kegiatan dilaksanakan (Ex-Ante Monev)  

Kegiatan Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan program 
untuk dilaksanakan.  Hasil Evaluasi ini berupa data dasar yang dapat 
digunakan sebagai bahan pembanding baik bagi hasil Monitoring 
Evaluasi on-going, maupun hasil Monitoring Evaluasi ex-post.  
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6.2 Monitoring Evaluasi Kegiatan dalam pelaksanaan (On-going Monev)  
Monitoring Evaluasi Kegiatan Sedang Berjalan dimaksudkan untuk 
mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan program hingga 
penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi ini dapat dilakukan 
3 (tiga) kali, yaitu setiap 3 bulan.  

6.3 Monitoring Evaluasi Akhir (Ex-post Evaluation)  
Kegiatan Monitoring Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun.  

 

7. Mekanisme Kerja Monev/Tatacara Saat Pelaksanaan 
Monev 
Sistem dan prosedur Monitoring, Evaluasi dan pelaporannya diperlukan 
untuk mengukur kinerja dan menelusuri kemajuan dalam mencapai tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan utama dalam membangun 
sistem Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan adalah:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEKANISME MONEV PAROKI 

TIM PASTORAL INTI KEVIKEPAN 
• SETIAP BULAN FEBRUARI, TIM INTI PASTORAL KEVIKEPAN MELAKSANAKAN MONEV PELAKSANAAN 

PROGRAM-KEGIATAN RUTIN DAN PROGRAM VISIONER DI PAROKI-PAROKI DI WILAYAHNYA.  
• SIFAT MONEV-NYA ADALAH MONEV AKHIR. 
• SECARA UMUM MONEV DILAKUKAN DENGAN DESK EVALUATION DAN UNTUK PAROKI-PAROKI YANG 

BERMASALAH BISA DILAKUKAN SITE  VISIT EVALUATION. 
• LAPORAN HASIL MONEV DIBUAT RANGKAP 4 UNTUK PAROKI YBS, UNTUK KEVIKEPAN, UNTUK  DKP 

(TIM RIKAS) DAN UNUK KAS 



 

 
 

WAKIL KETUA DEWAN PAROKI  

• SECARA SEMESTERAN WAKIL KETUA DEWAN PAROKI MELAKSANAKAN MONEV-IN BIDANG/WILAYAH 
TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN DI WILAYAH-WILAYAH DALAM 
PAROKINYA.   

• SECARA TRIWULANAN WAKIL KETUA DEWAN PAROKI MELAKSANANKAN MONEV-IN PELAKSANAAN  
PROGRAM/KEGIATAN LINTAS BIDANG DAN PROGRAM KERJA VISIONER YANG DILAKSANAKAN OLEH 
PANITIA kHUSUS. 

•  LAPORAN SEMESTERAN  DILAKUKAN  SETIAP  BULAN JANUARI DAN  JULI. LAPORAN BULAN JANUARI 
BERISI LAPORAN AKHIR PERIODE LALU DAN LAPORAN AWAL PERIODE INI. LAPORAN BULAN JULI 
BERISI PROSES/PERKEMBANGANGAN PENCAPAIAN TARGET.  

• LAPORAN MONEV-IN BULAN APRIL, JULI DAN OKTOBER BERISI LAPORAN 
PROSES/PERKEMBANGANGAN PENCAPAIAN TARGET.  

 
 

KETUA BIDANG/KETUA WILAYAH  

• SECARA TRIWULANAN KETUA BIDANG MELAKSANAKAN MONEV-IN UNTUK TIM-TIM KERJA DALAM 
BIDANGNYA UNTUK MEMASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN. 

•  SECARA TRIWULANAN KETUA WILAYAH MELAKSANAKAN MONEV-IN UNTUK LINGKUNGAN-
LINGKUNGAN DI WILAYAHNYA UNTUK MEMASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN.  

• LAPORAN MONEV-IN DARI KETUA BIDANG/KETUA WILAYAH MASUK PADA BULAN JANUARI, APRIL, 
JULI DAN OKTOBER. 

• LAPORAN MONEV-IN :  BULAN JANUARI BERISI: LAPORAN AKHIR PERIODE TAHUN LALU DAN 
LAPORAN AWAL PERIODE TAHUN INI. 

• LAPORAN MONEV-IN BULAN APRIL, JULI DAN OKTOBER BERISI LAPORAN 
PROSES/PERKEMBANGANGAN PENCAPAIAN TARGET. 

8. Ketentuan dan Etika Pemonev  
Untuk menjaga kualitas proses dan hasil monev maka perlu diperhatikan 
persyaratan pemonev dan etika yang harus dipegang pemonev. 
a. Persyaratan Pemonev 

Pemonev seyogyanya memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain: 
1) Kompeten: memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas monev. 
2) Professional: bekerja dengan menggunakan kaidah-kaidah monev 

yang benar dan baik. 
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3) Independen: melaksanakan monev sesuai tujuan dan tidak memihak 
pihak tertentu. 

4) Obyektif: melakukan monev berbasis data yang valid. 
5) Cermat: teliti dalam menjalankan tugas monev. 
6) Jujur: sanggup dan berani mengemukakan fakta. 
7) Berpikir dan bersikap positif  

 
b. Etika Pemonev  

Ketika menjalankan tugas monev maka pemonev perlu memegang teguh 
etika pemonev, antara lain: 
1) Menempatkan diri sebagai rekan/partner dan bukan sebagai 

pengawas/supervisor. 
2) Memiliki semangat pemberdayaan/empowering terhadap yang 

dimonev. 
3) Menghindari sikap mencela, menuduh apalagi memvonis apabila 

ditemukan adanya  penyimpangan/kesalahan. 
4) Tidak boleh memberikan pernyataan-pernyataan secara terbuka yang 

didengar pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam hal hasil 
monev yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dimonev. 

5) Tidak berhak mengambil keputusan-keputusan yang bersifat instruktif 
tetapi lebih memberikan saran-saran kepada pihak yang dimonev 
maupun pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan. 

6) Memberikan kesempatan yang luas kepada pihak yang dimonev untuk 
memberikan penjelasan-penjelasan melalui mekanisme dialog yang 
sehat. 

7) Memahami panduan monev, mematuhi tata cara monev, dan 
     menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai pemonev. 
8) Sanggup merahasiakan hal-hal yang sifatnya konfidensial. 

 

9. Tugas Pemonev 
Proses dasar dalam monitoring dan evaluasi meliputi tiga tahap yaitu: 
menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, dan penentuan 
kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. 
a) Tahap Perencanaan:  



 

Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan 
dimonev: variabel dan indikator. Rincian tentang variabel yang dimonev 
harus jelas dulu, serta pasti dulu batasannya dan definisinya. “Variabel 
adalah karakteristik dari seseorang, suatu peristiwa atau obyek yang 
bisa dinyatakan dengan data numerik yang berbeda-beda.”  

b) Tahap Pelaksanaan:  
Monitoring-evaluasi untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian 
 dari pelaksaan program-kegiatan yang sedang dilakukan dengan 
menggunakan standar (variable) yang telah dipersiapkan di tahap 
perencanaan. Setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel 
serta indikatornya, maka laksanakan monev tersebut. Adapun indikator 
umum yang diukur dalam melihat capaian pekerjaan antara lain adalah : 

 Kesuaian dengan tujuan program kegiatan 

 Tingkat capaian pekerjaan sesuai target 

 Ketepatan belanja budget sesuai plafon anggaran; 

 Adanya tahapan evaluasi dan alat evaluasinya; 

 Kesesuaian metode kerja dengan alat evaluasi; 

 Kesesuaian evaluasi dengan tujuan program kegiatan 

 Ketetapan dan pengelolaan waktu; 

 Adanya tindak lanjut dari program tersebut; 
c) Tahap Pelaporan 

Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu 
memenuhi standar yang sudah ditentukan dan di sini terdapat tahapan 
evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar 
yang harus dicapai. Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti 
dan hasilnya menjadi laporan tentang program. 

10.Personalia Monev  
Pelaksanaan monev dapat melibatkan personalia baik dari dalam maupun 
luar paroki sejauh beberapa persyaratan pemonev yang telah dikemukakan 
sebelumnya terpenuhi. Keuskupan/Kevikepan telah memiliki tim yang 
secara resmi ditugasi oleh Keuskupan/Kevikepan untuk melaksanakan tugas 
monev penyusunan program, pelaksanaan/ implementasi, maupun hasil 
capaian program. Keputusan mengenai personalia (jumlah dan nama) yang 
akan ditugasi untuk melakukan monev di suatu paroki akan dibuat oleh 
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Dewan Paroki dengan mengingat kebutuhan nyata paroki yang 
bersangkutan. 
 

11.Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir. 
Isi laporan:  

1) Pelaksanaan monevin,  
2) Lingkup kegiatan,  
3) Hasil evaluasi (overall achievement) pelaksanaan aktivitas-termasuk 

kendala pelaksanaan,  
4) Keuangan dan administrasi,  
5) Pencapaian indikator dan target,  
6) Best practices,  
7) Permasalahan serius (bila ada) dan langkah penyelesaiannya,  
8) Rekomendasi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN V 
DUKUNGAN KAS DAN TIM PROGRAMASI  

 

1. Pentingnya Peran Keuskupan dan Kevikepan 
Keuskupan dan Kevikepan memiliki penting dalam menyukseskan paroki-
paroki agar dapat menyusun dan melaksanakan program visioner sesuai 
RIKAS 2016-2035 serta Ardas-nya. Banyak dukungan yang diperlukan oleh 



 

paroki untuk menyusun dan melaksanakan program visioner agar sungguh 
terarah kepada pencapaian RIKAS 2016-2035 serta Ardas-nya. Dukungan-
dukungan tersebut antara lain: 

1.1 Melalui Kuria dan Tim Inti Pastoral Kevikepan: 
a) dalam memotivasi para pastor paroki agar dalam gerak pas-

toralnya lebih terlibat dan semakin mendukung terlaksananya 
gerakan visioner paroki sesuai RIKAS 2016-2035 serta Ardas-nya. 

b) Dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di tingkat 
Kevikepan dan Keuskupan. 
 

1.2 Melalui Tim Litbang DKP KAS dengan koordinasinya di tingkat 
KAS/Kevikepan, paroki-paroki dapat memperoleh dampingan dalam 
melaksanakan program-program pendataan untuk kepentingan 
penyusunan roadmap lima tahunan paroki maupun program kerja 
tahunan paroki. 
 

1.3 Melalui Tim Programasi KAS/Kevikepan, paroki-paroki dapat 
memperoleh dampingan dalam : 
a) Penyesuian rumusan pernyataan misi paroki atau mengubah visi-

misi paroki menjadi rumusan pernyataan misi paroki yang sesuai 
dengan RIKAS 2016-2035 serta Ardas-nya. 

b) Penyusunan Roadmap lima tahunan paroki yang sejalan dengan 
RIKAS 2016-2035 serta Ardas-nya. 

c) Penyusunan Program Kerja berikut RAPB dan RAInya sesuai 
dengan target capaian Roadmap tahun yang bersangkutan dalam 
tahapan Roadmap lima tahunan yang telah ditetapkan bagi 
paroki yang bersangkutan. 

d) Menjalankan monitoring dan evaluasi ditingkat paroki. 
 

1.4 Melalui Tim Solidaritas Kevikepan dan Tim Akuntansi Kevikepan 
Pendampingan kepada paroki agar penyusunan dan pemanfaatan 
anggaran yang tertera dalam RAPB dan RAI paroki dapat lebih efisien 
dan efektif, terutama program visioner yang mengarah kepada 
pencapaian cita-cita RIKAS 2016-2035 serta Ardas-nya. 
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1.5 Melalui DKP KAS dan Komisi-Komisi dalam DKP KAS: diharapkan agar 

program-program DKP KAS dengan komisi-komisinya sungguh dapat 
mendukung kebutuhan-kebutuhan paroki dalam melaksanakan RIKAS 
2016-2035 serta Ardas-nya, terutama terkait dengan pemberian 
motivasi kepada umat dan para aktivis paroki agar bergerak secara 
sinergis. Di samping itu, DKP hendaknya mengkoordinasi paroki-paroki 
maupun lembaga-lembaga Katolik agar terlaksana program-program 
visioner sesuai RIKAS 2016-2035 serta Ardas-nya. 
 

1.6 Melalui sistem pendanaan berbasis aktivitas, Keuskupan memberi 
bantuan dana untuk berbagai kegiatan khususnya yang berkaitan 
dengan pelaksanaan RIKAS 2016-2035 serta Ardas-nya. Macam 
bantuan dana yang dapat diunduh dari Keuskupan sesuai SK Uskup 
no: 0418/C/I/a-4/13, adalah: 

a) Dana untuk mengembangkan Katekis/Prodiakon (CBPKP) . 
b) Dana untuk mengembangkan Personalia Dewan Paroki 

termasuk di dalamnya para Pengurus Gereja dan Papa Miskin 
(CBPPDP). 

c) Dana untuk Pengembangan dan bantuan Operasional  bagi 
Kader Penggerak (CPBOKP) 

d) Dana untuk Pengembangan dan bantuan Operasional Relawan 
Pendidikan Katolik (CPBORPK). 

e) Dana Bantuan kegiatan Tarekat Diocesan  (CBTD) 
f) Dana untuk Bantuan penyelenggaraan Kaderisasi Gererasi 

Muda Katolik (CBKGMK) 
g) Dana untuk Bantuan Bea Siswa Awam Berprestasi Khusus 

(CBSAPK) 
 

1.7 Kebutuhan rutin dan investasi paroki yang mendukung kebutuhan 
berbasis aktivitas Keuskupan memberi bantuan dana yang dapat 
diunduh dari Keuskupan sesuai SK Uskup no: 0418/C/I/a-4/13, adalah: 

 

 



 

2. Peta Kebutuhan Program Kevikepan dan Keuskupan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN VI 
GOTONG ROYONG DAN SINERGI DALAM PERSAUDARAAN  

 
Keberhasilan programasi dan monev sangat ditentukan olehGotong Royong dan 
Sinergi dalam Persaudaraan: 
 
1. Komitmen dan konsistensi pada cita-cita RIKAS 
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Hal pertama yang menentukan tercapainya cita-cita RIKAS adalah komitmen 
bersama seluruh dewan paroki, baik pastur maupun awam, berserta seluruh 
umat dalam paroki untuk mewujudkan cita-cita RIKAS. Pihak-pihak ini perlu 
secara sungguh memahami cita-cita RIKAS, menyadari dan menempatkan 
diri sebagai bagian dari pemilik cita-cita itu, dan berkomitmen penuh untuk 
mewujudkannya. 
Komitmen itu perlu dilaksanakan secara konsisten. Bila terjadi perbedaan 
pendapat, musyawarah untuk mufakat diutamakan; keputusan bersama 
diutamakan di atas pendapat pribadi. Apabila perkembangan situasi-kondisi 
baru menuntut adanya perubahan, hendaknya perubahan itu 
diputuskan/disepakati bersama 
 

2. Kebersamaan dalam penyusunan dan pelaksanaan program 

RIKAS mengajak kita menentukan program berdasarkan outcomes dan 
sasaran strategik yang hendak dicapai bersama. Sasaran strategik tertentu, 
hanya mungkin dicapai kalau digarap oleh beberapa pihak secara bersama-
sama. Karena itu, perlu sungguh disadari sejak awal bahwa penyusunan 
program-program RIKAS maupun pelaksanaannya dalam banyak hal akan 
tidak sesuai dengan tujuan apabila diserahkan kepada masing-masing Tim 
Kerja atau Bidang untuk secara sendiri-sendiri merumuskan programnya. 
Program-program lintas Tim Kerja atau pun lintas Bidang perlu mendapat 
perhatian penting dalam programasi. 
Lebih lanjut, keterlaksanaan RIKAS bahkan menuntut kebersamaan dan 
kerjasama itu bukan hanya dengan pihak internal —dewan paroki dan 
umat— tetapi juga dengan pihak eksternal. Paroki perlu menjalankan 
langkah-langkah khusus untuk bersama pihak-pihak lain, entah lembaga 
gerejawi atau pun kemasyarakatan dan juga pemerintah, untuk bersama-
sama dan bergotong-royong mewujudkan RIKAS. Paroki juga perlu untuk 
semakin peka terhadap aneka program dan kegiatan yang  berlangsung di 
tengah masyarakat, yang sejalan dengan cita-cita RIKAS/ARDAS, agar dapat 
berpartisipasi aktif dan berkontribusi di dalamnya. 
 

3. Pemberdayaan karisma dan keahlian serta penempatan minat pastoral 



 

Tercapainya cita-cita RIKAS mengandaikan keterlibatan banyak pihak dan 
kontribusi dari beragam kemampuan. Semua karisma dan keahlian, bahkan 
juga minat pastoral tertentu, yang ada di paroki perlu dilibatkan dan diberi 
tempat. Perlu pula dikembangkan jejaring kerjasama dengan pihak di luar 
paroki atau pun di tengah masyarakat agar dapat semakin merangkul dan 
melibatkan beragam potensi dan keahlian. 
Akan tetapi, di sisi lain, penting disadari bahwa karisma, keahlian dan juga 
minat pastoral itu hendaknya tetap ditempatkan dalam kerangka RIKAS, 
yaitu untuk memperkaya pelaksanaan dan pencapaian RIKAS bukannya 
memberi arah baru apalagi yang berbeda dengan cita-cita RIKAS tersebut. 
 

4. Apresiasi 

Semangat kerjasama dan gotong royong itu perlu dikembangkan dan 
dipelihara dengan memberikan apresiasi terhadap setiap keterlibatan, baik 
pribadi maupun kontribusinya. Martabat setiap pribadi dan pihak yang 
terlibat atau bekerjasama harus terus-menerus dihargai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran-lampiran (semuanya dalam bentuk file dalam CD yang 
akan disediakan kemudian): 

1. Contoh perumusan output/sasaran strategis beserta indikatornya untuk 
banyak outcomes terpilih (paling banyak dibutuhkan paroki; membawa 
perubahan signifikan; berfungsi untuk memperjelas maksud Arahan) 

2. Contoh pengisian sasaran strategis hingga penanggung jawab 
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3. Contoh penyusunan cost components 
4. Contoh format pengajuan dana KAS 
5. Contoh format monev (pra-proses pelaksanaan-akhir program, laporan 

monev) 

 
 

  

 


