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LOMBA DEKORASI NATAL PEDULI LINGKUNGAN 
ANTAR PAROKI/STASI KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 2014 

 
 

Latar Belakang 
1. Kepedulian pada lingkungan hidup telah ditetapkan dalam Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta 

menjadi salah satu perhatian penting dalam keterlibatan kita di tengah masyarakat. Hal ini perlu 
terus ditumbuhkan pada umat Katolik supaya kepedulian itu mewujud dalam tindakan dan perilaku 
sehari-hari (habitus). Dalam konteks ini, mengingat situasi Jakarta dan sekitarnya, memanfaatkan 
barang-barang bekas adalah salah satu wujud mengurangi sampah, karena sampah telah menjadi 
masalah eko-sosial di Jakarta dan sekitarnya. 

2. Natal adalah peristiwa penebusan Tuhan untuk manusia. Manusia yang terpuruk dalam dosa dan 
nyaris tidak punya harapan, diangkatNya lagi sebagai pribadi bermartabat dan diberi kesempatan 
lagi untuk bertumbuh dan berbuah. Spirit ini pulalah yang akan dilakukan dalam wujud sederhana 
dengan mengangkat sampah yang sering tidak lagi berguna, menjadi barang yang berguna. 

3. Perayaan Natal adalah ‘pesta umat’ bisa menjadi kesempatan untuk mengampanyekan kepedulian 
lingkungan hidup dan spirit “Taruh Sampah, Jadikan Berkah!” dalam dekorasi gereja sekitar 
perayaan itu. 

4. Penyadaran itu memerlukan pelaku yang bisa menginspirasi pihak lain dalam kerjasamanya dengan 
berbagai pihak. 

 

Bentuk Kegiatan 
Mengingat hal itu, seperti juga tahun-tahun lalu, Keuskupan Agung Jakarta mendorong paroki-paroki 
‘memanfaatkan’ momen perayaan Natal 2014 juga untuk penyadaran kepedulian lingkungan hidup 
umatnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membuat dekorasi perayaan Natal di altar dan 
dalam gerejadengan memakai barang-barang bekas.  Pohon natal di luar gereja tidak diwajibkan, tetapi 
jika ada akan menjadi nilai plus. Supaya bisa lebih memberi semangat, kegiatan ini dilombakan. 
 

Peserta Lomba 
Mengingat bahwa penyadaran itu perlu pelaku, untuk tahun 2014 ini peserta lombanya adalah 
kelompok ibu-ibu, bisa ibu-ibu warga Lingkungan atau gabungan Lingkungan se-Wilayah, anggota WKRI, 
atau kelompok ibu-ibu yang lain. Teknisnya, kelompok ibu-ibu ini dipercaya oleh Panitia Perayaan Natal 
paroki untuk mengerjakan dekorasi ini. 
Mengingat bahwa penyadaran itu perlu penjelasan dan sosialisasi, keterlibatan aktif pastor paroki 
bersama Seksi Komsos/Panitia Perayaan Natal untuk menjelaskan pada umat menjadi hal yang tidak bisa 
dihindarkan. Selain itu, mengingat bahwa ibu-ibu tidak mungkin bisa bekerja sendiri, keterlibatan 
elemen umat yang lain seperti Pengurus Lingkungan dan/atau Koordinator Wilayah perlu dilakukan. 
 

Ketentuan Lomba 
1. Dekorasi sekitar altar dan lingkungan gereja dengan bahan daur ulang. 
2. Dikerjakan secara aktif oleh kelompok ibu-ibu. 
3. Melibatkan/bekerjasama dengan elemen umat yang lain. 
4. Didukung secara aktif oleh pastor, seksi komsos, seksi lingkungan hidup dan panitia Natal paroki. 
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Kriteria Lomba 
1. Kreativitas pemakaian barang bekas dan sosialisasinya. 
2. Keterlibatan aktif ibu-ibu. 
3. Kerjasama peserta lomba dengan elemen umat yang lain. 
4. Peran aktif pastor. 
5. Isi penyadaran/pewartaannya. 
6. Keindahan. 
 

Teknis Lomba 
1. Panitia menerima dokumentasi seluruh proses dari awal pembuatan dekorasi natal:  

a. desain dekorasinya. 
b. pengumuman sosialisasi ke umat. 
c. dokumentasi pengerjaan dan keterlibatan ibu-ibu serta umat yang lain (satu foto untuk masing-

masing tahap, sehingga tidak perlu lebih dari 5 foto dan tidak perlu foto dengan resolusi besar). 
d. dokumentasi penjelasan pastor paroki. 
e. foto/video hasil akhir dekorasi, yang diunggah ke Youtube dengan tag “Dekorasi Natal Daur 

Ulang 2014 Paroki ….” 
2. Persyaratan nomor 1a-d dikirim melalui email ke pemukat@gmail.com, beserta tautan/link 

Youtubefoto/video hasil akhir dekorasi (nomor 1e). 
3. Persyaratan lomba dikirim paling lambat 31 Desember 2014. 
4. Pemenang akan diumumkan di akhir bulan Januari 2015 (tanggal akan ditentukan kemudian) 
5. Pemenang akan mendapatkan hadiah piagam dan uang: 

a. Pemenang 1 hadiah uang sebesar Rp 7.000.000,- 
b. Pemenang 2 hadiah uang sebesar Rp 5.000.000,- 
c. Pemenang 3 hadiah uang sebesar Rp 3.000.000,- 

 

Sekretariat Panitia 
 
Panitia Lomba Dekorasi Natal KAJ 2014 
d.a. kantor Pemikat, Gedung Karya Pastoral KAJ 
Jl. Katedral 7 Jakarta 
Telp. 0213519193 ext. 205 
HP 0818754842 
Email pemukat@gmail.com 
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