
BAB III 

PEMBINAAN CALON IMAM 

 

3.1 Pembinaan Calon Imam 

 Istilah “pembinaan” dari kata dasar “bina” yang berarti membangun atau mendirikan 

dan mengusahakan supaya lebih baik dan lebih maju atau lebih sempurna.
1
 Kata “bina” 

ditambah imbuhan “pem-an” menjadi “pembinaan” yang berarti perihal membina atau 

membangun, membaharui.
2
 Dalam konteks penelitian ini, maka pembinaan berarti proses 

pendampingan terus-menerus dan berkesinambungan terhadap calon imam, agar mereka 

dapat mewujudkan aspek-aspek pembinaan yang diberikan sebagai arah dan sasaran hidup 

sehari-hari. Karena itu, pembinaan lebih merujuk kepada penataan diri dan perkembangan 

serta pertumbuhan kepribadian calon imam yang lebih matang dan dewasa. 

 Pembinaan adalah sebuah proses pembentukan manusia baik sikap, wawasan maupun 

perilaku sosial. Tujuan utama pendidikan menurut dokumen Gereja khususnya dalam 

Dokumen Konsili Vatikan II, dalam Deklarasi Tentang Pendidikan Kristiani adalah mencapai 

pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan 

kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya, berperan 

menunaikan tugas kewajibannya.
3
 Pembinaan juga bertujuan untuk mendalami misteri 

keselamatan serta membuat ia sadar akan karunia iman yang telah diterima, supaya dapat 

belajar bersujut kepada Allah Bapa dalam Roh dan kebenaran.
4
 Dalam perspektif tujuan 

inilah, para calon imam dituntut suatu studi dalam pendidikannya agar ia bisa terampil dalam 

kehidupan menjadi pewarta, pengajar dan pemimpin. 
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 Pembinaan calon imam merupakan masa di mana seseorang yang telah memutuskan 

untuk memilih hidup sebagai seorang calon imam mendapat pembinaan sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh Gereja dan masyarakat di dalam suatu Komunitas Seminari. Pembinaan 

calon imam terjadi dalam Komunitas Seminari. Tujuan pembinaan di seminari-seminari itu 

untuk mendukung pada saat yang tepat dan secara bertahap pembinaan manusiawi, budaya 

dan rohani, yang akan menghantar orang muda untuk memulai perjalanan di seminari tinggi 

dengan dasar yang memadai dan handal.
5
 

 Konsili Vatikan II menyadari sepenuhnya bahwa pembinaan calon imam sangat 

penting. Hal ini disadari karena Gereja juga bergantung dari pelayanan para imam yang 

dijiwai oleh Roh Kristus.
6
  

“Hendaknya para seminaris berada pada penguasaan pemimpin yang penuh kebapaan, dengan 

kerja sama antara orang tua dan para pembina sehingga anak dapat dibentuk perkembangan 

psikologisnya khususnya mengenai motivasinya secara sehat dengan usia dan tahapan yang 

didapatnya. Sementara itu hendaklah diperhatikan juga perlunya pengalaman-pengalaman 

manusiawi secukupnya serta hubungan biasa dengan keluarga mereka sendiri”.
7
 

 “Studi yang harus ditempuh oleh para seminaris harus diatur sedemikian rupa, 

sehingga mereka tanpa diragukan dapat melanjutkan di tempat lain, sekiranya memilih status 

yang lain”.
8
 Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Gereja tidak menutup kemungkinan bahwa 

pendidikan calon imam tidak hanya bertujuan untuk mendidik orang menjadi imam tetapi 

juga membentuk orang untuk menjadi manusia beradab yang berguna bagi Gereja dan 

bangsa. Namun pada dasarnya pendidikan calon imam bertujuan untuk menghasilkan imam 

yang bermutu. Maka dari itu, motivasi panggilan calon imam harus dibina terus menerus agar 

memiliki tujuan yang pasti. 
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 Tujuan pendidikan secara menyeluruh bagi seorang calon imam adalah peningkatan 

mutu manusia. Untuk seorang calon imam, mutu yang diharapkan bukanlah mutu yang 

mengambang melainkan mutu yang integral yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

manusia. Oleh karena itu, pembinaan di seminari ditandai oleh pembinaan dalam bidang 

manusiawi, rohani, intelektual dan pastoral, agar para calon imam semakin dewasa dalam 

menyerahkan diri pada Allah.
9
 

3.2  Seminari Sebagai Komunitas Pembinaan Calon Imam 

 Komunitas merupakan sarana penyebab orang bertumbuh dalam panggilan 

teristimewa adalah karena kemampuannya untuk membatinkan dan menginternalisasikan 

nilai-nilai luhur panggilan. Artinya suatu kemampuan untuk dengan rela dan bebas 

membentuk diri atas dasar spiritualitas dan bukan atas dasar tuntutan sosial, karena pujian 

atau karena menginginkan kedudukan.
10

 

 Pada hakekatnya komunitas merupakan laboratorium cinta yang diekspresikan dalam 

tingkah laku sehari-hari. Komunitas merupakan ajang subur dari mana orang secara kontinu 

mendapat inspirasi-inspirasi. Tujuan dari suatu komunitas adalah persembahan hidup, diri 

dan seluruh karyanya sebagai korban yang harum mewangi bagi Tuhan.
11

 

 Dasar kasih atau mencintai adalah pola laku yang bersifat universal. Mencintai setiap 

manusia adalah kodrat manusia. Oleh karena itu, cinta ini harus dikoreksi dari hari ke hari 

untuk memperoleh intisarinya yakni totalitas pribadi yang utuh. Itu sebabnya hidup religius 

dan imamat bisa dijalankan dengan baik, hanya kalau hidup dijamin oleh komunitas yang 

senantiasa mendukung dan mencintai. Hidup komunitas yang dijiwai oleh semangat 
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peneguhan akan menciptakan keberhasilan yang gemilang dan dalam kerendahan hati yang 

tulus.
12

 

3.3  Mengenal Calon Imam 

 Calon imam yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini ialah calon imam 

yang sedang menjalani panggilannya di Seminari Tinggi. Untuk membedakan Seminari 

Tinggi dengan pendidikan lain, maka penulis menyertakan konsep Seminari Menengah 

sebagai sebuah gambaran tentang proses awal dalam memasuki jenjang yang lebih tinggi, 

yakni Seminari Tinggi. 

3.3.1  Seminari Menengah 

 Kata “Seminari” berasal dari kata Latin yakni “Seminarium” yang berarti pesemaian, 

pembibitan.
13

  W. J. S Poerwadarminta mengkonsepkan “Seminari” sebagai lembaga 

pendidikan atau perguruan yang mendidik calon paderi Katolik Roma (Pastor).
14

 Sedangkan 

“menengah” diartikan sebagai pergi ke tengah, sedang.
15

 

 Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Seminari 

Menengah adalah sebuah tempat pesemaian atau pembibitan di lembaga pendidikan dan 

pembinaan yang dikhususkan bagi calon-calon imam pada tingkat menengah. Semua yang 

terjadi pada tingkat menengah ini semata-mata menuntut pada persiapan, pembekalan, atau 

penanaman dasar bagi calon imam yang sedang melangkah menuju jenjang yang lebih tinggi. 

Di Seminari Menengah, para calon imam dibina dan diproses agar semakin termotivasi untuk 

bisa menaggapi panggilannya menjadi imam, sebagai tulang punggung masa depan Gereja. 
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 Tugas khusus Seminari Menengah ialah menolong para remaja (Calon imam) yang 

memiliki benih-benih panggilan pada tingkat awal, memperkenalkan kepada mereka 

panggilan tersebut secara sederhana dan jelas lewat pribadi-pribadi yang menarik dalam pola 

laku yang baik dalam menjawabi panggilan Tuhan.
16

 Dengan kata lain, di Seminari 

Menengah, calon imam dibantu untuk mengenal motivasi dan arah serta tujuan dari 

panggilannya dengan bantuan para pembina dan para pengajar. 

3.3.2  Seminari Tinggi 

 Seminari Tinggi sungguh perlu bagi pembinaan calon imam. Seluruh pendidikan para 

seminaris di situ harus bertujuan: supaya seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus, Guru, 

Imam dan Gembala, merasa dibina untuk menjadi gembala jiwa-jiwa yang sejati. Hal ini 

menunjukkan bahwa calon imam yang ada pada Seminari Tinggi harus benar-benar 

dipersiapkan untuk menjadi pelayan sabda, supaya mereka makin mengalami Sabda Allah 

yang telah diwahyukan dengan merenungkan, serta mengungkapkan dengan kata-kata 

maupun perilaku mereka. 

 Calon imam di Seminari Tinggi hendaknya dipersiapkan bagi pelayanan ibadat dan 

pengudusan. Mereka juga dipersiapkan untuk pelayanan kegembalaan. Mutu yang diharapkan 

bukanlah mutu yang mengambang, melainkan mutu yang integral, yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan. Oleh karena itu, semua aspek pembinaan rohani, intelektual, dan disiplin 

hendaknya diarahkan pada tujuan pastoral.
17
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3.4  Hakekat Pembinaan Calon Imam 

3.4.1 Kompetensi Teoritis 

 Tujuan teoritis dari pembinaan calon imam adalah untuk mengenali kemampuan 

dirinya dengan segala macam materi yang telah diterimanya, entah itu dari pendidikan filsafat 

maupun teologi yang dapat digunakan untuk tujuan imamat. Dengan materi-materi yang 

didapatkan dalam proses pendidikan, calon imam dibimbing untuk mengerti dan memahami 

hakikat panggilan yang sedang digelutinya, serta menyadari fungsi dari panggilannya itu. 

 Sebagai warga Gereja, calon imam bercita-cita mengabdikan diri sepenuhnya bagi 

Gereja. Untuk itu, diperlukan sikap terbuka terhadap tuntutan zaman dan latihan menghadapi 

bermacam-macam kesulitan dan tantangan. Mereka diharapkan makin menguasai bidangnya, 

baik dalam teori maupun dalam praktik, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
18

 

Terbuka terhadap pembinaan dapat membantu membentuk calon imam untuk menjadi pribadi 

yang tahu mengarahkan diri pada pilihan dan tujuan hidupnya. 

3.4.2  Kompetensi Praktis 

 Tujuan praktis dari pembinaan calon imam ialah untuk memperoleh kebijaksanaan.
19

 

Kebijaksanaan dapat membantu calon imam dalam mempraktekkan materi pembinaan yang 

diperoleh di bangku pendidikan demi kepentingan umat. Semua pengetahuan yang diperoleh 

di bangku pendidikan dapat digunakan untuk menata diri sendiri serta meningkatkan 

kemampuan kepemimpinannya. 

 Calon imam dibina agar kelak menjadi pemimpin umat yang bijaksana serta menjadi 

teladan bagi umat. Untuk itu maka motivasinya untuk menjadi imam semakin diperteguh 
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dengan memberinya kesempatan untuk mempraktekkan semua yang diperolehnya dari 

bangku pendidikan di tengah-tengah umat. 

 Berkaitan dengan praktek hidup, calon imam perlu menyadari bahwa kelak ia akan 

menjadi imam yang harus melayani umat dengan penuh tangggung jawab demi memuji dan 

memuliakan nama Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Lumen Gentium;  

“para rohaniwan, yang dipanggil oleh Tuhan dan dikhususkan bagi-Nya, menyiapkan diri 

untuk tugas-tugas pelayanan di bawah pengawasan para gembala. Mereka wajib menyesuakin 

budi dan hati mereka dengan pilihan seluhur itu, bertekun dalam doa, berkobar cinta kasihnya, 

mencita-citakan apa saja yang benar, adil dan pantas dipuji, dan menjalankan semuanya demi 

kemuliaan dan keluhuran Allah”.
20

 

 Calon imam juga perlu menjawab panggilannya dengan komitmen dalam menyambut 

serta menjawabnya. Hal itu dapat diwujudkan dengan melakukan apa yang dikatakan oleh 

Lumen Gentium:  

“Dalam aneka bentuk kehidupan serta tugas satu kesucian yang sama diamalkan oleh semua, 

yang digerakkan oleh Roh Allah, dan yang mematuhi suara Bapa serta bersujud kepada Allah 

Bapa dalam roh dan kebenaran, mengikuti Kristus yang miskin, rendah hati dan memanggul 

salib-Nya. Adapun masing-masing menurut kurnia dan tugasnya sendiri wajib melangkah 

tanpa ragu-ragu menempuh jalan iman yang hidup, yang membangkitkan harapan dan 

mewujudkan diri melalui cinta kasih. Jadi semua orang beriman kristiani dalam kondisi-

kondisi hidup mereka, dalam tugas-tugas serta keadaan mereka, melalui itu semua dari hari 

ke hari akan semakin dikuduskan, bila mereka dalam iman menerima segala sesuatu dari 

tangan Bapa di surga, dan bekerja sama dengan kehendak Ilahi, dengan menampakkan dalam 

tugas sehari-hari kepada semua orang cinta kasih Allah terhadap dunia”.
21  

 Dengan pembinaan yang diperoleh, calon imam mewajibkan dirinya untuk 

mewujudkan cinta kasih dalam kebersamaan dengan sesama entah di dalam komunitas 

maupun di luar komunitas. 

3.5  Tujuan Pembinaan Calon Imam 

 Semua aspek pembinaan yang berlangsung dalam proses pembinaan calon imam  

perlu diarahkan pada aspek pastoral sebagai tujuan dalam pembinaan calon imam seperti 

yang dikatakan dalam Dekrti Tentang Pembinaan Imam: 
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“Seluruh pendidikan dan pembinaan seminaris di Seminari harus bertujuan supaya seturut 

teladan Tuhan kita Yesus Kristus, Guru, Imam, dan Gembala, mereka dibina untuk menjadi 

Gembala jiwa-jiwa yang sejati. Maka, hendaknya mereka disiapkan untuk pelayanan sabda 

supaya mereka makin menyelami makna sabda Allah yang telah diwahyukan, dengan 

merenungkannya kian diresapi olehnya, serta mengungkapkannya dengan kata-kata maupun 

perilaku mereka. Hendaknya mereka disiapkan bagi pelayanan ibadat dan pengudusan supaya 

seraya berdoa supaya melalui perayaan Liturgi Suci, mereka melaksanakan karya keselamatan 

melalui kurban Ekaristi dan sakramen-sakramen. Hendaknya mereka disiapkan pula untuk 

pelayanan kegembalaan supaya mereka tahu menghadirkan Kristus bagi sesama, Dia yang 

datang “datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa-Nya 

sebagai tebusan bagi banyak orang” (Mrk 10;45 bdk. Yoh 13:12-17), dan dengan mengabdikan 

diri kepada siapa saja, memperoleh banyak orang (bdk. 1K 9:19)”.
22

  

 Semua proses dalam formasi pembinaan calon imam dapat membantu calon imam 

untuk bertumbuh dalam kemampuannya untuk internalisasi yakni mengasimilasikan dan 

membatinkan cita-citanya sedemikian rupa, sehingga ditransformasikan oleh cita-cita tersebut 

dan dengan demikian menjadi “alter Christus”.
23

 Para calon imam harus mampu membangun 

persahabatan sejati bahkan tinggal di dalam Yesus. Oleh karena itu, segala bentuk pembinaan 

perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan para calon dalam segala disposisinya untuk 

menjawabi rahmat Allah.
24

 Untuk dapat meningkatkan kemampuan para calon imam dalam 

proses pembinaan maka hal pertama yang mesti diperhatikan ialah motivasi dasarnya mau 

menjadi imam. 

3.6   Metode Pembinaan Calon Imam 

 Agar para calon imam semakin kuat dalam motivasi panggilannya maka dibutuhkan  

juga metode pembinaan yang baik dan benar. Metode-metode pembinaan itu antara lain: 

a. Pendampingan pribadi secara teratur untuk meningkatkan motivasi panggilan serta 

kegiatan-kegiatan pastoral seperti katekese, aksi panggilan, asistensi, dan sebagainya. 
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b. Pendampingan kelompok seperti pembinaan tingkat dan juga pembinaan kelompok 

minat dan bakat. Semuanya ini tentu harus berorientasi pada nilai-nilai luhur 

panggilan.
25

 

3.6.1 Pembina sebagai Formator Calon imam 

 Pembinaan para calon imam didasarkan pada peraturan-peraturan yang bijaksana, dan 

terutama dari para pembina yang cakap. Hendaknya para pembimbing dan dosen seminari 

dipilih dari antara pribadi-pribadi yang sungguh baik.
26

 Oleh karena itu seorang pemimpin 

perlu menghindari beberapa reaksi dan sikap berikut:
27

 

1. Kedudukannya dirasakan Sebagai Ancaman 

 Panggilan untuk mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin seringkali 

dapat dirasa membahayakan karena berbagai alasan: 

Pertama, Kepemimpinan itu menuntut suatu kemampuan dan kompetensi tertentu 

seperti kemampuan mengorganisasi, mengatur, menjiwai, menggerakkan dan 

melayani. Jika dalam diri, ia punya konflik batin yang muncul dalam bentuk rasa 

minder, dengan mudah ia merasa kecil, ragu-ragu, tak layak, tidak tegas, tidak 

konsekuen, tidak berani mengambil keputusan, takut namanya dibawa-bawa padahal 

ia harus bertanggungjawab. 

Kedua, Takut pada posisinya yang sentral: memberi ijin, pertimbangan, ambil 

keputusan. Takut menimbulkan kemarahan, iri hati dan menilai anggota yang lain. 

Takut harus memberi teladan sempurna, gerak-geriknya diamati oleh semua. Maka 
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dari itu, ia akan merasa tertekan, tidak leluasa dan kurang bebas, hidup menjadi 

tegang, mudah tersinggung dan marah. 

Ketiga, Bila tidak menjadi pemimpin ia dapat akrab dan diterima oleh siapa saja, 

tetapi begitu diberi jabatan, wataknya menjadi lain sama sekali: kadang-kadang 

berbohong, menipu atau memanipulasi untuk menutupi kesalahannya sendiri. 

Sikapnya jadi keras dan kaku. Oleh karena itu, pada dasarnya ia perlu menerima 

keterbatasan diri dan bersedia dipilih. Ini berarti, ia berani menerima kemungkinan 

untuk tidak diterima orang lain, mau dikritik, berani menghadapi benturan, namun 

tetap tekun mengembangkan tugas yang dipercayakan kepadanya. 

2. Pelayanan dijadikan Alat Kuasa 

Pertama, Dalam dunia politik dan ekonomi, pemimpin ini dicari dan diperebutkan 

orang, karena dijadikan sebagai alat kuasa dan kontrol sosial. Oleh karena itu, setelah 

ia terpilih ia dapat memberi komando dan mengontrol segala sesuatu, padahal 

semakin tinggi kedudukan seseorang, pelayanan menjadi semakin berat. 

Kedua, Melihat pendapat, saran dan usul anggota malah sebagai serangan, sehingga 

orang-orang yang kritis cenderung bungkam, pendapatnya sendiri yang paling benar. 

Ketiga, Tindakan dan perilakunya tidak selaras dengan kata-kata dan ajarannya: 

menekankan pentingnya kebersamaan dalam komunitas tetapi ia sendiri tidak 

sungguh-sungguh dalam menegakkan kebersamaan itu. 

3. Pelayanan dijadikan Pemenuhan Kebutuhan Afeksi 

Pertama, bersikap permisif, cenderung selalu menyetujui apa saja karena takut 

kehilangan afeksi dan ikatan emosional dengan anggota. 



Kedua, atau sebaliknya menjadi sombong dan merasa menjadi “raja” yang berhak 

untuk dilayani, dihormati, dicintai dan sebagainya.
28

 

3.6.2  Calon Imam Sebagai Formandi 

 Seorang calon imam dituntut untuk menghindari sikap dan reaksi berikut:
29

 

1. Melihat Pembina Sebagai Ancaman Maka Perlu Memberontak 

Pertama, Rasa kemarahan itu dapat diungkapkan lewat kemarahan terbuka: menolak, 

melawan, dan mengadakan demonstrasi. 

Kedua, Viktimisme: merasa menjadi korban lalu pesimis, apatis, pasif, kurang 

bergairah, kurang kreatif dan iri terhadap yang lain. Kurang belajar menerima 

keterbatasan pembina, tidak dapat membedakan antara pembina ideal dan orang 

kongkret yang harus mengemban tugas tersebut. 

Ketiga, Pasif tapi Agresif: melawan dengan bersikap cuek, menunda-nunda tugas 

yang diberikan, lupa tidak disiplin, keras kepala, mengesampingkan tugas pokok,  

selalu terlambat dan menghindari tanggung jawab. 

Keempat, Menciptakan Komunitas Semu: membuat kelompok-kelompok kecil 

sebagai kambing hitam untuk memproyeksi atau memaparkan kemarahan, 

kekecewaan dan kelemahan pribadi orang lain. 

2. Menganggap Pembina sebagai Raja 

Pertama, Penampilan calon imam dari luar tampak patuh dan penurut tetapi diam-

diam menggantungkan nasib pada pemimpin, karena kurang percaya diri dan merasa 

tidak berarti. Oleh karena itu ia melihat pembina sebagai raja yang segalanya benar. 
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Kedua, Dapat muncul dalam bentuk kultus individu. Pembina disanjung secara 

berlebihan seakan-akan orang yang tanpa cacat, lebih-lebih jika pembina merasa 

membutuhkan pujian dan sanjungan. 

Ketiga, Bersandar pada Kewibawaan Pembina. Segala tugas dan perintah orang lain 

disandarkan pada perintah atasan dan merasa tidak bertanggungjawab sendiri, tetapi 

semata-mata karena perintah atasan. 

Keempat, Orang seperti ini dapat tertib dan disiplin karena takut dan biasanya 

mengembangkan kemampuan untuk “dekat” dengan pembina demi suatu 

kenyamanan. 

3. Melihat Pembina sebagai Penguasa yang merusak Otonomi. 

Pertama, Sikap ini tampak dalam memandang pembina sebagai penguasa, tukang 

kontrol atau polisi. 

Kedua, Kehadirannya dianggap merusak otonomi dan kebebasan. 

Ketiga, Reaksi lain dapat muncul seperti bepergian ke luar tanpa ijin dan tidak 

berterusterang kepada pembina. 

4. Melihat Pembina sebagai Sumber Afeksi 

Pertama, Secara lahiriah seseorang dapat mengakui Allah dan mentaati kehendak-

Nya yang diwakili oleh para pembina. Tetapi kenyataan juga membuktikan bahwa 

banyak yang taat karena ingin mendapatkan kasih, perhatian dan afeksi dari pembina 

bagi dirinya sendiri. 



Kedua, Mengikuti petunjuk pembina agar hubungan dengan pembina tidak retak. 

Mencari perhatian yang lebih dari pembina.
30

 

3.7 Aspek-Aspek Pembinaan Calon Imam 

3.7.1 Aspek Kepribadian (Manusiawi) 

 Pembinaan dalam aspek kepribadian perlu mendapat perhatian khusus sebagai dasar 

pembinaan calon imam. Dikatakan sebagai dasar pembinaan karena segala aspek pendidikan 

calon imam bertumpu pada kepribadian. Semua jenis pembinaan tidak mungkin berjalan baik 

tanpa pembinaan kepribadian sebagai dasar pembinaan. Semua pihak yang merasa 

mempunyai hubungan dengan penilaian terhadap manusia lain perlu memiliki sedikit ilmu 

pengetahuan tentang personalitas atau kepribadian manusia. Hal ini berpengaruh pada 

seseorang atau kelompok dalam berinteraksi di suatu komunitas religius dengan kepribadian 

yang berbeda-beda pada individu. Kepribadian yang berbeda-beda ini juga menyebabkan 

individu tertentu kurang terbuka .
31

 Pastores Dabo Vobis menegaskan bahwa:  

“Imam, yang dipanggil untuk menjadi “citra hidup” Yesus Kristus, Kepala dan Gembala 

Gereja, harus berusaha merenungkan sedapat mungkin kesempurnaan manusiawi, yang 

memancar dalam Putera Allah yang menjelma, dan yang secara hidup sekali tercermin dalam 

sikap-sikap-Nya terhadap sesama, seperti dikisahkan oleh Injil”.
32

  

 Dalam artian bahwa calon imam yang mau menjadi imam, selama menjalani masa 

pembinaannya harus belajar untuk menemukan kesempurnaan manusiawi dalam dirinya 

dengan belajar dari pribadi Yesus Kristus. “Surat kepada umat Ibrani dengan jelas 

menyatakan “Sifat manusiwi” pelayan Allah: ia berasal dari rukun hidup manusiawi dan 

melayaninya, mengikuti Yesus Kristus, “yang sama dengan kita telah dicobai, hanya tidak 

berbuat dosa” (Ibr 4:15)”.
33
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 Para calon imam diharapkan agar mampu mengenal diri dan akrab dengan dirinya. 

Berkat pengenalan diri itu, para calon dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, 

berinisiatif, kreatif, eksploratif, jujur, tekun dan kelak dapat menjadi imam yang berkualitas.
34

 

Seorang calon imam tidak hanya mengenal dirinya saja tetapi juga situasi sosial di luar 

dirinya seperti mematuhi tata tertib hidup bersama, mampu mendengarkan orang lain, 

bersikap terbuka, dapat bekerja sama dan tidak bersikap egoistis. Kedewasaan pribadi 

seorang calon imam harus dibangun di atas dasar cinta kasih kristiani yang melibatkan 

seluruh aspek diri baik secara fisik, psikis, maupun rohani.
35

 Untuk bisa memiliki 

kedewasaan dalam aspek kepribadian, maka calon imam perlu mengenal, menerima, 

mengembangkan dan memberikan diri kepada Tuhan dan sesama dalam iman. 

“Kedewasaan para calon secara manusiawi dalam Kristus nampak di dalam hidup pribadi yang 

sehat secara fisik, menerima diri, bertanggung jawab, emosi seimbang, tahu sopan santun, 

mampu membuat keputusan menurut nilai dan keutamaan hidup, mandiri, mengenal diri, 

disiplin dan bebas dari luka batin, mampu mengolah kesepian menjadi keheningan, mampu 

membangun relasi yang sehat dengan laki-laki maupun perempuan, serta dekat dengan 

keluarga namun tidak lekat. Dalam hidup berkomunitas, para calon imam senantiasa 

membangun sikap jujur, tulus, dan terbuka pada pembimbing dan anggota komunitas lainnya, 

mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, serta mampu menjadi sahabat bagi 

orang lain. Mereka juga mampu membangun komunitas yang setia dengan cita-citanya. 

Dengan pengalaman ini, mereka semakin terpanggil untuk mengembangkan komunitas basis 

gerejawi”.
36

 

 Calon imam memerlukan pembinaan manusiawi yang memadai sebagai dasar seluruh 

pembinaan. Dengan pembinaan manusiawi, dimaksudkan agar calon imam dapat 

mengembangkan sifat-sifat manusiawi yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang 

seimbang, kuat dan bebas, serta mampu menanggung beban tanggung jawab pastoralnya.
37

 

3.7.2 Aspek Kerohanian 
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Melalui proses pembinaan rohani, seorang calon imam dihantar untuk membangun 

suatu hubungan dan persatuan dengan Allah. Hal ini senada dengan isi pokok pembinaan 

rohani yang diungkapkan dalam Dokumen Konsili Vatikan II:  

“Hendaknya pembinaan rohani diselenggarakan sedemikian rupa sehingga para seminaris 

belajar hidup dalam persekutuan yang mesra dan terus-menerus dengan Bapa melalui Putera-

Nya Yesus Kristus dalam Roh Kudus, dengan Kristus sang Imam. Hendaknya juga hidup 

dalam persekutuan akrab yang melipui seluruh hidup, mereka membiarkan diri sebagai 

sahabat berpaut pada-Nya”.
38 “Proses pembinaan dipandang sebagai hubungan dan 

persekutuan dengan Allah, bersumber dan berkembang dari kebutuhan religius yang 

mendasar dan tidak terelakkan itu. Dan dalam terang wahyu serta pengalaman Kristen, 

pembinaan rohani mempunyai keasliannya yang pantang diragukan, dan bersumber pada 

“kebaharuan injil”. Memang pembinaan rohani itu “merupakan karya Roh Kudus, dan 

menyita karya pribadi seutuhnya. Pembinaan itu mengantarnya memasuki persekutuan yang 

mendalam dengan Yesus Kristus, Sang Gembala Baik, dan menuntun ke arah penyerahan 

hidup seutuhnya kepada Roh, dalam sikap seorang anak terhadap Bapa dan keterikatan penuh 

kepercayaan terhadap Gereja. Pembinaan rohani berakar dalam pengalaman Salib, yang 

dalam persekutuan mendalam mengantar kepada kepenuhan Misteri Paska”.
39 

 Sebagai dasar untuk melaksanakan pelayanannya sebagai imam, ia hendaknya 

dibimbing menjadi manusia yang seluruhnya diresapi oleh misteri Kristus, yang memasuki 

seluruh sejarah manusia, tiada hentinya dalam Gereja, dan berkarya terutama melalui 

pelayanan imamat.
40

 

 Dalam hidup rohani, para calon imam dapat semakin mengalami dicintai dan 

mencintai Allah dan mendasarkan hidup dalam nilai keutamaan iman, harap dan kasih. Para 

calon imam menghayati nasihat injili: taat, miskin dan selibat demi Kerajaan Allah. Mereka 

secara pribadi makin mencintai Ekaristi dengan merayakannya setiap hari, melakukan 

Visitasi dan adorasi Sakramen Maha Kudus, teratur dalam menerima sakramen tobat, 

bertekun dalam latihan rohani (lectio divina, pembedaan roh, doa batin, askese), rekoleksi 

dan retret, teratur dalam bimbingan rohani, menghidupi devosi, dan menjadikan imamat 

sebagai pilihan bebas.
41
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 Kematangan rohani dapat dilihat melalui usaha mendekatkan diri dengan Tuhan, 

namun ini harus diungkapkan dalam hidup pribadi sendiri melalui doa, meditasi dan refleksi. 

Ia juga harus mampu menemukan Kristus dan Tuhan dalam diri orang lain dan dalam 

pelbagai kebudayaan dan era sejarah. Pembinaan rohani dapat dilihat dalam kegiatan-

kegiatan rohani seperti Ekaristi, ibadat harian, salve, rekoleksi, syering Kitab Suci, meditasi, 

ret-ret, dan doa bersama. 

 Hidup rohani para calon imam hendaknya berpola pada spiritualitas Pribadi Yesus 

Kristus sang Imam Agung, karena para calon imam akan mengikuti dan menghayati satu 

imamat dan pelayanan Kristus.
42

 Sebagai murid sejati mereka menyerupai Yesus Kristus 

Sang Guru. Hal ini bukan saja disebabkan oleh adanya rahmat tahbisan, melainkan dengan 

segenap hati, terbuka, jujur dan secara bebas, dalam usahanya dari hari ke hari belajar untuk 

hidup menurut nasehat-nasehat injil. 

 Pembinaan rohani ini mengantar para calon imam untuk memasuki persekutuan yang 

mendalam dengan Yesus Kristus, sang Gembala Yang Baik, dan menuntun mereka ke arah 

penyerahan hidup seutuhnya kepada Roh, dalam sikap seorang anak terhadap Bapa dan 

keterikatan penuh kepercayaan  kepada Gereja. Mereka berusaha menjadi anak dari seorang 

Bapa yaitu Yesus dan selalu berharap kepadaNya. Untuk itu para calon imam hendaknya 

mempunyai relasi yang kuat dengan Bapa, yang dilakukan melalui doa. Dalam doa ini, ia 

akan memperoleh kekuatan dan memperoleh semua yang dibutuhkan, seakan ia 

mengharapkan sesuatu layaknya anak kecil yang selalu mengharapkan semuanya dari 

ayahnya.
43
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 Calon imam dalam hidup spiritualnya, harus membuka hati dan budi bagi terang Roh 

Kudus, pembina utama yang menyatukan calon imam dengan Kristus. Karena karya Roh 

itulah para calon imam akan menyerupai Kristus dan menjadi insan cinta kasih yang 

dipanggil untuk mendidik sesama manusia menurut teladan Kristus dan menurut perintah 

baru cinta kasih persaudaraan.
44

 Cinta kasih kepada sesama adalah tujuan tugas pelayanan 

seorang imam. 

3.7.3 Aspek Intelektual 

 Calon imam juga harus dilengkapi dengan kompetensi intelektual yang memadai. 

Aspek ini sangat penting bagi pembinaan calon imam agar calon imam memiliki kepekaan 

terhadap situasi sosial dan ilmu pengetahuan yang berkembang dari masa ke masa. 

Pembinaan intelektual meliputi bidang pengetahuan akademik maupun ketrampilan, agar 

dengan demikian para seminaris tidak hanya memiliki keunggulan dalam pengetahuan teoritis 

melainkan juga terampil dalam mempraktekkan pengetahuan mereka secara kongkret.
45

 

“Pembinaan intelektual para calon imam mempunyai alasannya yang khas dalam hakekat 

pelayanan imam sendiri. Para Bapa Sinode menulis: “Kalau setiap orang kristen kita harapkan 

siap siaga membela imannya dan mempertanggugjawabkan harapan yang ada pada kita (bdk. 

1Ptr 3:5), apa lagi calon imam dan para imam harus sungguh-sungguh memelihara mutu 

pembinaan intelektual mereka dalam pendidikan maupun kegiatan pastoral mereka. Demi 

keselamatan saudara-saudari hendaklah mereka mengusahakan pengertian yang kian mendalam 

tentang misteri ilahi.”
46

 

 Kompetensi intelektual yang menjadi sorotan utama dalam pendidikan calon imam 

adalah filsafat dan teologi. Dengan bantuan ilmu filsafat dan teologi, calon imam dibekali 

dengan sejumlah pemahaman yang koheren tentang dunia, manusia dan terutama Allah. 

Filsafat dapat membantu para calon imam kepada suatu pemahaman akan kebenaran. Dengan 

bantuan filsafat, calon imam ditekankan untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran sebagai 

jalan menuju kebahagiaan sejati. Studi filsafat dan pembinaan intelektual yang lain bertumpu 
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pada teologi. Di dalam teologilah pemahaman calon imam yang koheren tentang dunia, 

manusia dan terutama Allah dihantar masuk dalam suatu pemahaman universal yang 

diwahyukan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus sebagai kepala Gereja. 

 Para calon imam sejak dalam masa pembinaan hendaknya mempunyai kesadaran 

yang tinggi dan pemahaman tentang pentingnya pembinaan intelektual bagi dirinya sebagai 

sesuatu yang sangat penting sekali dalam pengembangan pengetahuannya. Melalui 

pengetahuan yang benar, ia dengan mudah memahami suatu persoalan dengan bantuan cara 

berpikir kritis dalam memecahkan suatu persoalan. Dengan argumen dan nalarnya tersebut 

calon imam berusaha meraih kebijaksanaan yang membuka jalan menuju Allah dan berpaut 

padanNya.
47

 

3.7.4 Aspek Pastoral 

 Semua imam terpanggil untuk menjadi pelayan dan memasuki persekutuan communio 

dengan cinta kasih Kristus Sang Gembala yang Baik. Oleh karena itu, semua aspek 

pembinaan yang diberikan kepada para calon imam pada dasarnya berciri pastoral.
48

 Tahap 

pembinaan ini merupakan perpaduan dari berbagai aspek yaitu aspek manusia, rohani dan 

intelektual. Pembinaan pastoral berkembang melalui refleksi yang matang dan penerapan 

yang praktis. Hal ini merupakan suatu tujuan yang mau dicapai dalam mempelajari teologi 

pastoral.
49

 

“Studi dan kegiatan pastoral mengarahkan calon imam kepada suatu sumber batin yang harus 

dijaga dan dimanfaatkan baik-baik dalam karya pembinaan, yakni: persekutuan makin 

mendalam dengan cinta kasih pastoral Yesus. Seperti cinta kasih itu merupakan prinsip dan 

daya dorong bagi kegiatan-Nya menyelamatkan sesama, begitu pula berkat pencurahan Roh 
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Kudus melalui Sakramen Tahbisan, cinta kasih itu harus merupakan prinsip dan daya dorong 

bagi pelayanan imam”.
50

 

 Para seminaris perlu memahami situasi masyarakat dan mengembangkan kesadaran 

sosial. Untuk itu mereka membutuhkan informasi tentang ajaran sosial Gereja. Para seminaris 

perlu dibimbing untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak baik serta belajar 

memanfaatkan media untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dan pesan-pesan Injil 

secara benar.
51

 Ketiga aspek pembinaan di atas akan bermuara pada aspek pastoral. Dengan 

adanya pembinaan dalam aspek pastoral, para calon imam dimampukan untuk memperoleh 

kecakapan dan keterampilan dalam pelayanan liturgi dan sakramen, pemenuhan kebutuhan 

rohani umat, dan peningkatan peran umat sebagai saksi iman di tengah masyarakat. 

3.8 Lingkungan Pembinaan Calon Imam 

3.8.1 Lingkungan Formal 

 Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan Seminari, yang berguna untuk 

mencapai tingkat intelektualitas yang memadai dalam diri para calon imam. Maka dari itu, 

calon imam dilatih untuk berani berpikir kritis, logis dan mampu memberikan pendapatnya 

sendiri sekedar menganut pendapat umum. Dalam hal ini, maka mau dikatakan bahwa calon 

imam adalah seorang yang bisa berbicara dengan baik dan benar serta dengan suara yang 

lantang, tanpa adanya kegagapan saat berbicara. Hal ini perlu diperhatikan karena kelak ia 

akan bertugas untuk mewartakan Sabda Tuhan dengan membacakan Kitab Suci bagi umat, 

maupun dalam khotbah atau homili yang dibawakan. 

 Untuk bisa meraih semua harapan di atas, maka setiap lembaga pendidikan dan 

pembinaan Seminari perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam 
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mendukung kelancaran kegiatan belajar-mengajar tersebut.
52

 Dengan demikian, maka tentu 

calon imam pun akan termotivasi untuk melatih dirinya sendiri menjadi pribadi dewasa sesuai 

dengan kebutuhan Gereja. 

3.8.2 Lingkungan Informal 

3.8.2.1 Asrama 

 Para calon imam hendaknya menyadari bahwa asrama bukanlah penjara bagi orang-

orang tahanan dan bukan pula dirasakan sebagai tempat pengasingan dari masyarakat. 

Sebaliknya di dalam dan melalui asrama dilangsungkan pembinaan hidup secara intensif. 

Dalam hidup berasrama perlu dipupuk sikap hidup berkomunitas. Karena itu, dalam 

lingkungan pembinaan asrama ini, para calon imam perlu didampingi dan diarahkan untuk 

mampu melihat kelebihan dan keterbatasan diri serta dewasa dalam menanggapi kebutuhan-

kebutuhan sesama calon imam agar bersama-sama mendukung dan menumbuhkan 

panggilan.
53

 Dalam artian bahwa calon imam perlu menumbuhkan semangat solidaritas 

dalam kehidupan bersama di dalam Komunitas. 

 Peraturan atau tata tertib harus menjadi prioritas utama dalam hidup berasrama, 

sehingga mampu menciptakan komunitas yang serasi dan seimbang, serta memungkinkan 

berkembangnya kemandirian dan kreativitas. Karena itu, peraturan atau tata tertib bukanlah 

pembatasan kebebasan, melainkan aturan permainan yang mendukung terciptanya suasana 

yang mendukung usaha menuju kematangan pribadi dan pertumbuhan hidup rohani.
54

 

3.8.2.2 Keluarga 
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 Pada umumnya, motivasi panggilan seorang calon imam pertama-tama tumbuh dan 

diperoleh di dalam keluarga. Dalam keluargalah tercipta suasana untuk mendengar, mengenal 

dan menerima panggilan. Suasana penghayatan iman, teladan orang tua, pergaulan  dengan 

saudara-saudari, doa dan dukungan dari keluarga sesungguhnya adalah suatu sumbangan 

berharga bagi proses pendewasaan panggilan seorang calon imam. Keluarga inilah yang 

sering diterima sebagai Seminari pertama bagi anak-anak. 

 Dengan bertolak dari kenyataan keluarga di atas, maka perlu dipelihara hubungan 

yang serasi antara Seminari dan keluarga. Untuk itu, para rektor Seminari selalu 

mengusahakan terjadinya komunikasi dengan orang tua para calon imam, baik pertemuan 

pribadi-pribadi maupun dengan semua orang tua para calon imam secara bersama-sama. 

3.8.2.3 Paroki 

 Paroki-paroki asal calon imam pun dapat berperan sebagai pendukung yang memberi 

motivasinya tersendiri bagi panggilan para calon imam. penerimaan oleh umat paroki, doa 

umat paroki dan dukungan dalam bentuk lain, secara wajar dapat berpengaruh besar pada diri 

calon imam. 

 Kenyataan telah membuktikan bahwa paroki-paroki pun menjadi lahan yang subur 

dalam menghasilkan benih-benih panggilan, maka Seminari pun menjalin hubungan atau 

kerja sama denga paroki-paroki melalui aksi-aksi panggilan secara berkala. Dengan adanya 

kegiatan aksi panggilan ini, calon imam dapat termotivasi untuk mengenal dan akhirnya 

merasa terpanggil untuk masuk Seminari. 

3.8.2.4 Masyarakat 

 Lingkungan masyarakat merupakan medan karya pastoral para calon imam yang perlu 

mendapat perhatian khusus. Karena itu, mereka perlu diarahkan untuk belajar untuk 



memahami dan peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Calon imam perlu diajarkan 

bagaimana menjalin suatu relasi yang benar dan harmonis dengan masyarakat, sebagai 

langkah dan persiapan awal bagi karya pastoral di kemudian hari. 

 Di samping itu pula, para calon imam dibimbing agar mampu membaca tanda-tanda 

zaman yang terjadi di dalam masyarakat. Tantangan zaman yang merebak, menuntut peranan 

pendidikan dan pembinaan yang tepat sebagai bekal menghadapi pluralitas sosial-budaya 

serta perjuangan keadilan dan kebenaran.
55

 

 Lingkungan merupakan tempat atau lahan yang sangat membantu tumbuhnya 

motivasi panggilan dalam diri seseorang. Lingkungan yang baik dan menunjang akan sangat 

berpotensi bagi terciptanya atau munculnya pribadi-pribadi, yang secara perlahan-lahan mulai 

menggerakkan hati mereka untuk menempuh jalan panggilan Tuhan, sebaliknya lingkungan 

yang kurang menunjang akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhan pribadi seseorang 

secara matang. 
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