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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4. 1 SEJARAH GEREJA  SAN INIGO DIRJODIPURAN  

Gereja San Inigo Dirjodipuran Surakarta yang terletak di jalan A.M 

Sangaji No.27 Surakarta. Dengan alamat itu saja, orang luar akan kesulitan 

mencarinya. Gereja ini terletak di kampung Gajahan. Masyarakat umum 

menyebut gereja San Inigo sebagai Gereja Katolik Gajahan atau Gereja 

Gemblegan yang berdri megah di pojok barat daya Baluwarti Istana 

Kasunanan Sala 

Asal Mula Gereja San Inigo Dirjodipuran 

Paroki Santo Inigo Dirjodipuran Surakarta adalah pemekaran dari 

Paroki St Antonius Purbayan. Rm. Prawirasuprapto, SJ (1963-1966) adalah 

Romo Paroki Purbayan yang merintis diadakannya perayaan Ekaristi di 

wilayah bagian selatan. Setiap hari Jumat pertama pada tahun 1963 

diadakan misa dan Umat Paroki wilayah selatan yang mengikuti misa 

sekitar 60 – 80 orang.  

Tetapi umat yang mengikuti Ekaristi semakin lama semakin  

menyusut sebab situasi tempat yang kurang nyaman dan karena kurang ada 

tanggapan positif dari umat,  Ekaristi di wilayah selatan tersebut pernah 

dihentikan sementara.  

Pada tahun 1966 perkembangan umat Paroki Antonius Purbayan 

begitu pesat. Gereja tidak mampu menampung jumlah umat sehingga setiap 

ekaristi umat berjubel sampai di luar Gereja  
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Umat di wilayah selatan berhimpun dan berembung untuk memiliki 

tempat ibadah sendiri dan akhirnya atas kebaikan salah satu umat, ibadat 

akan diadakan di sebuah rumah milik RM. Dirjodipura, yang pada waktu itu 

hanya ditempati putra sulungnya dan para abdinya sebagai tempat Ekaristi 

umat stasi. salah seorang kerabat kraton Surakarta yang tinggal di daerah 

Patang Puluhan. Pada tanggal 4 September 1966 diadakan Ekaristi Perdana 

di Pendopo rumah  RM. Dirjodipura oleh Rm. Harsowojoyo, SJ (1966-

1967) 

 

 

Gambar 4.1 RM. Dirjodipura 

Jemaat Perdana 

Mula-mula jumlah umat sekitar 200 orang dan pada akhir tahun 1966 

berjumlah sekitar 300 orang. Dari dalam Ekaristi di Dirjodipuran itulah 

mengalir rahmat persaudaraan di antara umat. Mereka sehati dan sejiwa. 

Dikarenakan belum mempunyai kursi dalam setiap perayaan Ekaristi kudus 
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tersebut tikar – tikar di gelar, dan bangku-bangku digotong dari SD Kanisius 

Serengan yang pada waktu itu dipimpin oleh Ibu C. Warsiti.  

Untuk membangun jemaat dibentuklah satu dewan stasi sementara 

yang diketuai oleh Bapak  R.S. Mardisiswoyodan penulisnya adalah Bapak 

P. C. Sutikno. Dewan Stasi inilah yang mengkoordinasikan umat untuk 

mengusahakan tambahan dingklik dan mengusahakan dana dari kringkring 

yang telah ada. Bersama  Romo dan Dewan Stasi berusaha mencari tanah 

untuk Gereja. Pada bulan Januari 1967 (alm) Rm. Harsowijoyo, SJ 

meninggalkan umat karena mendapat tugas baru di Jakarta, penggantinya 

yakni (alm) Rm.Verouge, SJ yang ternyata hanya sementara mendampingi 

umat sehingga membangun gereja bagi umat masa itu masih sebagai ” The 

Impossible Dream”. 

Dalam laporannya kepada Keuskupan Agung Semarang pada tahun 

1967, Bp.Y. Sri Wirasmo menuliskan bahwa pada mulanya masih banyak 

umat yang enggan mengikuti Perayaan Ekaristi di Dirjodipuran sebab 

keadaan “pendopo” sudah tua dan sederhana. Bila hujan gentingnya bocor, 

tempat duduknya hanya tikar dan dingklik panjang, organ yang di pakai 

adalah orgel genjot yang sudah tua dan mudah rusak; hal itu menyebabkan 

ibadat tidak menarik dan tidak khidmat. Pada tanggal 22 April 1967 Rm. L. 

Sugiri van de Heuvel SJ ditugasi penuh untuk mendampingi umat 

mengembangkan stasi Dirjodipuran. Imam yang ramah tamah, lincah yang 

terhafal nama-nama umatnya dan dicintai umat ini berhasil mengatasi 

kesulitan yang dihadapi. Banyak orang tersapa dan semakin banyak yang 

ingin di baptis dan mau berkumpul dalam ibadat bersama . 
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Maka mulai tanggal 11 Februari 1968 diadakan Ekaristi 2 kali. 

Upacara Pekan Suci 1968 sudah diadakan secara lengkap. Namun, masih 

ada hal yang memprihatinkan, ialah belum dimilikinya tanah untuk 

mendirikan gereja sendiri. Pada tanggal 9 Juni 1968 Bapa Kardinal Y. 

Darmoyuwono berkenan mendengar hati umat ketika berkunjung ke 

Dirjodipuran dalam Sakramen Krisma pada 300 orang. Menurut Bp. Ign. 

Sukardi dari lingkungan Gajahan salah satu syarat pembelian yang di ajukan 

Ibu R.A. Dirjodipuro mohon agar nama gereja yang didirikan tetap 

mencantumkan nama Dirjodipuran. 

 

 

Gambar 4.2 Gereja Dirjodipuran 

Selanjutnya Rm. L. Sugiri menulis dalam suratnya bertanggal 19 Juni 

1968 kepada panitia. Umat yang sebagian berkultur Jawa – Solo ini 

memang ingin memelihara bahasa dan budayanya dengan menggunakan 

serta membaptisnya dalam liturgy peribadatan. Bahasa Jawa di pakai dalam 

Perayaan Ekaristi pada Sabtu sore dan bahasa Indonesia pada hari Minggu. 
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Pada saat tertentu diiringi gamelan. Panitia Persiapan Dewan Paroki 

dibentuk tanggal 27 Agustus 1967. Dan pada akhirnya lahirlah paroki San 

Inigo Dirjodipuran pada tanggal 12 Oktober 1969 dengan susunan pengurus 

sebagai berikut :  

- Ketua Rm. L. Sugiri SJ 

- Wakil ketua Rm. Santobudoyo SJ,  

- Wakil koord Bp. St. Joewono.  

Luas wilayah pelayanan terdiri dari 11 wilayah meliputi daerah Solo selatan 

dan sebagian daerah Kabupaten Sukoharjo. 

Mewujudkan The Impossible Dream 

Pada tanggal 27 Juli 1968 Pengurus Yayasan Gereja dan Papa Miskin 

San Inigo Surakarta membeli tanah Dirjodipuran seluas 2155m dengan 

bangunannya  seharga Rp. 2.400.000,00, akte jual beli No.34./Db/1968 oleh 

pejabat Pembuat Akte Tanah R. Sugondo Untuk meningkatkan kinerja  pada 

th. 1972 dibentuklah Panitia Pembangunan Gereja yang ke dua. 

Pembangunan Gereja di laksanakan tiga tahap sesuai dengan keadaan 

keuangan. Tahap pertama pada tahun 1974. Tahap kedua, pembangunan 

gedung baru dengan kerangka beside sebelah utara bangunan Joglo. Tahap 

ketiga adalah pembangunan kapel, tempat sepeda, ruang kegiatan mudika, 

pemugaran pendopojoglo. Akhirnya gereja San Inigo dengan total biaya ± 

Rp. 22.500.000,00 juga selesai dibangun tahun 1976.  Puncak kebahagiaan 

itu adalah saat diadakan peresmian dan pemberkatan Gereja San Inigo 

Dirjodipuran oleh Bapak Kardinal Darmoyuwono pada hari Minggu, 12 

Desember 1976. 
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Pembangunan Gereja tahun 2000 

Arsitek Gereja San Inigo adalah putra paroki sendiri. Bangunan gereja 

induk mempunyai luas lantai 904 m. Daya tampungnya 950 orang. 

Sedangkan gereja joglo dulu hanya 750 orang. Salib di puncak Gereja 

setinggi 28,5 meter, dan terbuat dari bahan stainless steel sumbangan dari 

ATMI Sala. Genting gereja bukan dari genting tanah liat melainkan dari 

genting metal, itu lebih baik karena lebih ringan dan tidak mudah bocor. 

Setelah atap dan genting selesai dikerjakan mulai pengerjaan dalam. Gaya 

interior altar ingin diperlihatkan adanya nuansa Jawa karena Gereja San 

Inigo dekat dengan lingkungan keraton. 

 

4. 2 Visi dan Misi Gereja San Inigo dalam Mewujudkan Iman 

Visi : 

Umat Allah Paroki San Inigo Surakarta, sebagai bagian dari Keuskupan 

Agung Semarang, berjuang untuk semakin memuliakan Allah ( Ad 

Maiorem Dei Gloriam ) dalam kehidupan pribadi, keluarga, Gereja dan 

masyarakat. 

Misi : 

1. Menjadikan setiap orang katolik di Paroki San Inigo menghidupi 

Imamnya secara militan dan bangga memberikan kesaksian imannya 

dalam kehidupan Gereja dan masyarakat 

2. Menjadikan keluarga-keluarga katolik di Paroki San Inigo sebagai 

basis hidup beriman dan sekolah iman dengan menanamkan dan 

menghayati nilai-nilai kristiani dalam kehidupan keluarga sehingga 
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keluarga-keluarga kristiani mampu memberikan kesaksian imannya 

dalam kehidupan Gereja dan masyatakat. 

3. Menjadikan kehidupan Gereja, di lingkungan, wilayah dan paroki San 

Inigo sebagai sarana dan perwujudan imannya akan Yesus Kristus. 

4. Menjadikan Gereja Katolik San Inigo mampu mewartakan dan 

memberikan kesaksian iman dalam hidup di tengah masyarakat 

dengan cara membangun, dialog yang harmonis serta bekerja sama 

dengan penganut agama dan kepercayaan lain. 

Penjelasan visi dan misi : 

Setiap orang yang masuk dalam komunitas Gereja Katolik, tanpa 

terkecuali, mempunyai suatu tugas dan perutusan untuk melaksanakan 

perintah Yesus yang bersabda: ” Karena itu pergilah, jadikanlah semua 

bangsa murudKu dan babtislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan 

Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 

Kuperintakan kepadaMu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 

sampai kepada akhir jaman” (Mat 28:19-20). Melalui sabda Kristus itu 

menjadi sangat jelas bahwa setiap orang, mempunyai tugas perutusan dari 

Kristus untuk menjadi saksiNya (Bdk.Kis 1:8) 
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4. 3 Struktur Organisasi Gereja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Gereja 
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4. 4 Urutan tahapan Sakramen yang ada di Gereja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Urutan tahapan Sakramen yang ada di Gereja 

 

Sakramen adalah tanda dan sarana persatuan manusia dengan Allah 

dan karya keselamatn-Nya bisa diteruskan sehingga kita bisa bersatu dengan 

Tuhan, seluruhnya ada 7 (tujuh) Sakramen dalam gereja katolik, dan setiap 

orang hanya menerima 6 macam sakramen yakni : 

4.4.1 Sakramen Permandian atau Babtis 

Sakramen babtis adalah sakramen yang pertama kali kita terima. 

Sakramen ini merupakan pintu gerbang memasuki gereja. Tanpa 

Sakramen Babtis 

Sakramen Krisma 

Sakramen Mahakudus 

atau Ekaristi 

Sakramen Tobat atau 

Rekonsiliasi 

Sakramen pengurapan 

orang sakit 

Sakramen Perkawinan Sakramen Imamat. 
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sakramen ini kita tidak mungkin bisa menerima sakramen lainnya dan 

sakramen ini hanya diterima sekali seumur hidup saja, syarat menerima 

sakramen permandian adalah  

Untuk Baptis Anak : 

- Umur Kurang dari 7 Tahun 

- Foto Copy Akta Kelahiran  

- Foto Copy Surat nikah orangtua yang Gereja ( Testimonium 

Matrimoni ) 

- Dibaptis putri emban putri, dibaptis putra emban putra 

- Emban Baptis harus orang lain tidak boleh saudara 

- Wajib mengikuti Rekoleksi orant tua dan Emban Baptis bayi 

Untuk Babtis Dewasa 

- Melampirkan Akta Kelahiran. 

- Melampirkan Surat Nikah ( bagi yang sudah menikah ) 

- Melampirkan Surat Babtis Asli Kristen ( untuk yang peneguhan ) 

4.4.2. Sakramen Penguatan atau Krisma 

Artinya ikatan para anggota Gereja diteguhkan dengan kekuatan Roh 

Kudus dan mereka dianggap telah dewasa dalam iman sehingga berkat 

kekuatan Roh Kudus, mereka sanggup menjadi saksi-saksi Kristus 

dimana saja dan Sakramen ini hanya diterimakan sekali seumur hidup 

saja, minimal berusia 14 tahun dan sudah dibabtis. 

4.4.3. Sakramen Mahakudus atau Ekaristi 

Sakramen Ekaristi adalah satu sakramen yang diadakan Kristus menurut 

Alkitab. Istilah “Ekaristi” berarti berterimakasih atau bergembira. Dalam 
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Sakramen Ekaristi, Roti & Anggur yang dikonsekrasikan oleh imam 

berubah menjadi Tubuh & Darah Kristus lalu kemudian pada saat 

komuni kita menyambutnya dengan Hormat sekali. 

4.4.4. Sakramen Tobat atau Rekonsiliasi 

Allah senantiasa mencintai manusia. Tetapi adakalanya manusia tidak 

menaggapi cinta Allah tersebut. Dengan sadar, tahu dan mau, manusia 

berpaling dari Allah. Itulah yang disebut dosa. Dosa menghalangi 

hunungan baik kita dengan sesama dan terlebih dengan Tuhan. Namun 

demikian Tuhan senantiasa mau menerima siapa saja yang bertobat. 

Dalam Sakramen Tobat atau Rekonsiliasi ini kita memperbaiki hubungan 

kita dengan Tuhan dan sesama. 

4.4.5. Sakramen pengurapan orang sakit 

Sakit merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Dalam keadaan 

demikian, orang sering merasa ditinggalkan Tuhan dan kesepian. Namun 

dengan Sakramen Pengurapan Orang Sakit, Gereja mendampingi orang 

yang sakit berat. Justru dalam keadaan sakit kita bisa bertemu dengan 

Yesus yang menderita. Penderitaan Kristus merupakan jalan menuju 

kebangkitan dan kemuliaan. Dengan sakramen ini, si sakit dikuatkan 

dalam menghadapi penderitaan. Selain itu, hidup atau mati kita 

diserahkan sepenuhnya pada penyelenggaraan Ilahi. 

4.4.6. Sakramen Perkawinan 

Perkawinan adalah ikatan cinta kasih yang resmi dan tetap antara pria 

dan wanita yang saling menyerahkan diri untuk membangun suatu 
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keluarga. Gereja sangat menjunjung tinggi perkawinan karena di dalam 

keluarga inilah Gereja dibangun. 

4.4.7. Sakramen Imamat. 

Tuhan Yesus telah mendirikan Gereja, dan untuk membina persatuannya. 

Dia telah mengangkat dan mengutus para rasul. Akhirnya, para rasul 

mengangkat para penggantinya yaitu para uskup dan imam. Jadi 

sakramen imamat adalah pengangkatan dan peneguhan seseorang yang 

dianggap layak menerima jabatan uskup, imam dan diakon guna 

membina persatuan umat. Mereka yang ditahbiskan ini adalah para 

pelayan umat. Mereka berpartisipasi dalam Tritunggal Kristus yaitu 

mengajar, menguduskan dan memimpin umat. Sakramen ini hanya 

diterimakan sekali seumur hidup saja. 

4. 5 Layanan Gereja 

Dalam sistem informasi Gereja San Inigo Dirjodipuran nantinya umat dapat 

mengisi dan mencetak formulir pendaftaran yang diinginkan atau yang akan 

di ikuti nantinya : 

Formulir yang ada pada pelayanan Gereja adalah sebagai berikut : 

4.5.1 Formulir Pendaftaran Babtis 

a. untuk Babtis anak syaratnya sebagai berikut : 

1. Umur kurang dari 7 tahun  

2. Fc Akte kelahiran  

3. Fc. Surat nikah orangtua yang Gereja (Testimonium Matrimoni) 

4. dibaptis putri emban putri, dibaptis putra emban putra 

5. Emban Baptis harus orang lain tidak boleh saudara 
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6. Wajib mengikuti Rekoleksi orang tua dan Emban Baptis bayi 

7. Amplop Stipendium Langsung diberikan ke Romo yang 

membaptis, dengan memberi nama anak yang dibaptis 

8. Mengisi Formulir dan untuk penulisan nama tidak boleh 

disingkat 

b. Sedangkan Babtis Dewasa syaratnya adalah sebagai berikut : 

1. Melampirkan Akte kelahiran 

2. Melampirkan Surat Nikah ( bagi yang sudah menikah ) 

3.Melampirkan Surat Baptis Asli Kristen ( bagi yang peneguhan ) 

4.5.2 Formulir Pendaftaran Komuni dengan syarat 

• SD Kelas IV atau umur 10 th 

• Fc. Surat Baptis 

• Fc Surat perkawinan orang tua 

• Fc. Akte kelahiran 

4.5.3 Formulir Pendaftaran Krisma dengan syarat 

• Disertai Fc. Surat Babtis 

• Minimal Berumur 14 Tahun 

• Fc Akte kelahiran 

• Siap mengikuti pendampingan calon penerimaan Krisma tahun ini 

dengan tertib 

• Apabila saya tidak siap melengkapi dan mentaati arahan yang 

diberikan oleh para pendamping bagi saya sebagai calon penerima 

Krisma tahun ini, saya akan ikut penerimaan Krisma tahun berikutnya, 

demi ketertiban dan kekancaran proses bersama 
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4.5.4. Pendaftaran Pernikahan di Gereja  

Pendaftaran pernikahan ini mempunyai tujuan untuk memilih tanggal dan 

tempat di gereja yang masih satu wilayah agar tidak bersamaan dengan 

jadwal pernikahan yang diinginkan  

4.5.5. Formulir Laporan Kematian 

Formulir ini diisi apabila tidak sempat datang ke gereja untuk 

memberikan data kematian secara langsung  

4.5.6. Informasi  

Informasi ini berisikan tentang renungan harian, jadwal kegiatan yang 

ada di gereja, jadwal ibadat lingkungan, Agenda pelajaran Babtis / 

krisma, pelajaran dan jadwal pernikahan di gereja. 

4.5.7. Renungan Harian  

Renungan harian ini di informasikan tentang bacaan kitab suci setiap hari 

 

 


