
BAB IV 

MOTIVASI PANGGILAN CALON IMAM DAN RELEVANSI BAGI 

PEMBINAANNYA 

 

1.1 Relevansi Motivasi Panggilan Calon imam 

 Keberadaan seorang calon imam di Seminari dilatarbelakangi oleh suatu motivasi 

yang murni dan benar, mendalam dan dewasa kuat dan bertahan. Motivasi-motivasi ini 

memiliki peranan yang besar dalam diri seorang calon imam yang sedang menjalani proses 

pembinaan di Seminari. Untuk itu maka perlu dilihat kekuatan ketiga motivasi dalam diri 

calon imam. Ketiga motivasi yang dimaksudkan ini tentunya memiliki peran inti dalam diri 

calon imam. Peran inti dari motivasi-motivasi ini tidak lain ialah sebagai semangat atau 

penggerak yang mendorong calon imam untuk sampai pada tujuannya yang khusus yakni 

imamat suci. 

1.1.1 Motivasi Murni dan Benar Menurut Gereja 

 Ada tiga hal utama yang perlu ditekankan dalam motivasi murni dan benar menurut 

Gereja yakni: 

 Pertama, kerendahan hati dan ketaatan. Murninya motivasi panggilan seorang calon 

imam pertama-tama dilihat dari ketaatan dari pribadi calon imam itu sendiri. Apakah ia 

bersedia menaati setiap aturan yang berlaku selama menjalani masa pembinaan di Seminari 

atau tidak! Apakah ia rendah hati menerima setiap bimbingan dari pembina atau tidak! Jika 

calon imam tidak taat dan tidak rendah hati dalam menjalani proses pembinaan, maka tentu 

pembinaan yang dijalaninya itu hanya sia-sia saja. Untuk itu, maka motivasi calon imam itu 

perlu dipertanyakan karena sifatnya yang demikian sangat bertolak belakang dengan syarat 

ketentuan bagi seorang imam yang dibutuhkan oleh Gereja. Benarnya motivasi panggilan 



calon imam menurut Gereja dapat dilihat dalam dekrit tentang pembinaan imam yang 

mengatakan bahwa:  

“Hendaknya para seminaris jelas-jelas menyadari bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk di 

kemudian hari berkuasa dan dihormati, melainkan untuk membaktikan diri sepenuhnya dalam 

pengabdian kepada Allah dan dalam pelayanan pastoral”.
1
  

 

 Hal ini mau mengegaskan bahwa motivasi yang murni dan benar bagi calon imam itu 

ialah melayani Allah dalam ketaatan yang total, seperti yang dikatakan Yesus sendiri dalam 

Injil-Nya; “Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul 

salibnya dan mengikuti aku” (Mat 16:24b; bdk. Mrk 8:34b, Luk 9:23b). 

 Untuk melihat tentang kerendahan hati dan ketaatan dalam murni dan benarnya 

motivasi panggilan calon imam, maka perlu juga dilihat tuntutan-tuntutan rohani yang khas 

dalam kehidupan imam dalam Konsili Vatikan II yang menegaskan bahwa:  

“Melalui kerendahan hati serta ketaatan yang sukarela dan penuh tanggung jawab itu, para 

imam menjadi secitra dengan Kristus, penuh citarasa seperti terdapat pada Kristus Yesus, yang 

“mengosongkan diri dengan mengenakan penampilan seorang hamba ... menjadi taat sampai 

mati” (Flp 2:7-9); Dia yang dengan ketaatan-Nya itu telah mengalahkan dan menebus 

ketidaktaatan Adam, menurut sabda Paulus, “Karena ketidaktaatan satu orang, banyak orang 

telah menjadi pendosa; begitu pula, karena ketaatan satu orang, banyak orang menjadi benar” 

(Rm 5:19)”.
2  

 

 Berdasarkan ini, maka dalam diri calon imam yang mau menjadi imam, perlu ada 

kemauan sebagai motivasi dasar yang mendorongnya untuk bersedia diubah oleh Kristus 

sendiri melalui para imam yang bertugas sebagai pembina di Seminari. Taat yang 

dimaksudkan di atas ialah taat kepada Yesus Kristus sebagai Imam Agung dan gembala. 

Ketaatan bagi calon imam juga melingkupi segala bidang pembinaan, maka dari itu, seorang 

calon imam yang mau menjadi imam pertama-tama harus memiliki spiritualitas taat terhadap 

kehendak Allah dan juga taat pada aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas Seminari dan 

belajar mengabdikan diri kepada Gereja Kristus. 

 Agar calon imam taat, maka pertama-tama calon imam perlu memiliki sikap 

kerendahan hati seperti yang dikatakan dalam Dekrit Tentang Pembinaan Imam;  
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“Hendaknya para seminaris diresapi oleh misteri Gereja seperti diuraikan terutama oleh Konsili 

suci ini sedemikian rupa sehingga mereka merasa terikat oleh cinta kasih penuh kerendahan 

hati terhadap wakil Kristus yang mereka anggap Bapa, sekali ditahbiskan imam berpaut kepada 

Uskup mereka sebagai rekan-rekan kerja yang setia, bekerja sama dengan teman-teman 

seimamat, dan dengan demikian memberikan kesaksian akan kesatuan, yang menarik semua 

orang kepada Kristus.
3
  

 

 Kerendahan hati terhadap uskup dan sesama imam merupakan wujud nyata ketaatan 

imam terhadap Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian, untuk menjadi imam, calon imam 

juga perlu memotivasi dirinya sendiri agar membangun sikap rendah hati yang dimulai 

dengan antara calon imam dengan sesama calon imam, calon imam dengan imam sebagai 

pembina, dan juga dengan seluruh umat yang turut mendukung calon imam itu sendiri, entah 

umat yang berada di dalam komunitas maupun di luar komunitas Seminari. Dengan adanya 

sikap rendah hati sebagi wujud ketaat calon imam terhadap Yesus Kristus yang 

memanggilnya, maka dengan sendirinya akan terjalin suatu kerja sama yang baik yang 

mampu menarik orang kepada Kristus. 

 Sebagai penegasan, maka dalam pembinaan, calon imam perlu diingatkan akan hal 

penting yang harus ia lakukan demi menjaga keseimbangan motivasi panggilannya yang 

benar dan murni seperti yang dikatakan dalam Optatam Totius:  

“Hendaknya para seminaris diberi tahu tentang beban tugas-tugas yang akan mereka terima, 

tanpa kesulitan hidup imamat yang didiamkan saja. Akan tetapi, hendaklah mereka jangan 

mengkhawatirkan adanya bahaya melulu dalam jerih payah mereka di kemudian hari, 

melainkan lebih baik mereka dibina untuk sedapat mungkin meneguhkan hidup rohani mereka 

justru melalui kegiatan pastoral mereka.”
4
  

 

 Dalam artian bahwa akar dari seluruh kehidupan calon imam yang mau menjadi imam 

ialah kerohanian. Maka motivasi panggilan calon imam yang murni dan benar hanya akan 

terpelihara dengan baik apabila calon imam benar-benar termotivasi untuk memelihara 

kehidupan rohani yang teratur dalam kehidupannya sehari-hari. 

 Kedua, Selibat diterima dan dihargai sebagai karunia. Apabila calon imam benar-

benar memiliki motivasi yang murni dan benar untuk menjadi imam Tuhan, tentu ia akan 

berusaha untuk melawan keinginan seksual sebagai tanda keseriusannya dalam menjawabi 
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panggilan Tuhan dan ketulusannya mempersembahkan diri bagi Allah. Oleh karena itu, maka 

spiritualitas selibat seharusnya sudah disadari oleh calon imam itu sendiri pada saat ia 

memutuskan untuk memilih masuk Seminari untuk dibina dan dididik agar kelak menjadi 

imam yang benar-benar menghayati kehidupan selibat. 

“Para seminaris yang menurut ketetapan-ketetapan ritus mereka yang suci dan sudah membaku 

menganut tradisi terhormat selibat imam, hendaknya dengan tekun dibimbing untuk 

menghayati status itu. Di situlah mereka merelakan persekutuan suami-istri demi Kerajaan 

Surga (bdk. Mat 19:12), menyerahkan diri kepada Tuhan dengan kasih tak terbagi, dan 

menerima bantuan yang sungguh mencukupi untuk terus menerus mengamalkan cinta kasih 

sempurna, yang memungkinkan mereka menjadi segalanya bagi semua orang dalam pelayanan 

imam.
5
  

 

 Apabila selibat ini sudah disadari oleh calon imam sejak awal, maka tentu ia akan 

bersedia untuk dibimbing oleh para pembina dalam menghayati kehidupan selibat itu dalam 

jalan panggilannya. Penghayatan selibat itu dapat direalisasikan oleh calon imam dalam 

pelayanannya kepada komunitas maupun kepada umat dengan mengamalkan cinta kasih 

tanpa pilih kasih. 

 Gereja menganjurkan bahwa untuk menjaga motivasi panggilan calon imam yang 

murni dan mendalam, maka pertama-tama calon imam perlu menyadari bahwa ia perlu 

menerima dan menghargai selibat itu sebagai karunia Allah yang sangat berharga 

sebagaimana dikatakan dalam Optatam Totius;  

“Hendaknya para seminaris menyadari secara mendalam betapa penuh syukur status itu harus 

diterima, bukan melulu karena diwajibkan oleh Hukum Gereja, melainkan sebagai karunia 

Allah yang amat berharga, yang perlu dimohon dengan rendah hati, dan berkat rahmat Roh 

Kudus yang membangkitkan serta menyertainya, mereka tanggapi segera dengan kerelaan dan 

kebesaran hati.
6
  

 

 Kesadaran calon imam akan selibat juga harus dibarengi dengan rasa syukur yang 

mendalam, karena tidak semua orang dapat dan mampu memilih untuk hidupan selibat. 

Selain itu, calon imam pun perlu rendah hati untuk memohon bimbingan dari Roh Kudus 

agar menyertainya dalam menghayati selibat dalam hidupnya. Kesadaran seperti ini 

merupakan sebuah motivasi yang murni, yang bisa menolong seorang calon imam untuk tetap 
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setia menerima dan menghargai selibat sebagai suatu karunia yang langkah. Selanjutnya 

Optatam Totius menandaskan bahwa;  

“Hendaknya para seminaris memahami semestinya tugas-kewajiban serta martabat perkawinan 

Kristen yang menghadirkan cinta kasih antara Kristus dan Gereja (lih. Ef 5:32 dst). Hendaklah 

mereka menyadari keluhuran keperawanan yang dikuduskan kepada Kristus, sehingga atas 

pilihan sendiri yang dipertimbangkan secara matang dan dengan hati yang penuh-penuh 

bersedia, mereka membaktikan diri kepada Tuhan dengan penyerahan jiwa-raga seutuhnya”.
7  

 

 Dalam artian bahwa selibat semata-mata bertujuan demi membaktikan diri secara total 

kepada Allah di dunia ini. Untuk itu maka calon imam perlu mengarahkan dirinya agar 

memiliki motivasi yang benar seturut ajaran Gereja yang demikian ini, sehingga bahaya-

bahaya duniawi yang mengancam kehidupan selibat calon imam tidak menjadi ancaman yang 

bisa melunturkan murni dan benarnya motivasi panggilan dalam diri calon imam itu sendiri. 

 Agar calon imam berhasil dalam menghidupi selibat imam dalam pembinaannya, 

maka hal yang perlu diperhatikan oleh calon imam sendiri ialah kedewasaan seksualnya. 

Calon imam juga perlu menyadari bahwa agar bisa mempertahankan selibat imam dalam 

dirinya, maka ia perlu memiliki kedewasaan seksual. Untuk itu, calon imam perlu 

mengetahui bahwa seksualitas adalah bagian dari hidupnya sebagai manusia. Seksualitas 

menyangkut bagaimana calon imam menerima dirinya sebagai laki-laki, bagaimana ia 

berpikir tentang api hidup dalam dirinya yang menggerakkannya untuk berelasi dengan orang 

lain, alam semesta dan Tuhan, bagaimana ia membangun keakraban dengan orang lain. 

Singkatnya, seksualitas adalah menyangkut diri calon imam sebagai manusia secara penuh. 

Sehingga apabila sebagai calon imam ia mau menghilangkan seksualitasnya, maka ini sama 

halnya dengan menghilangkan dirinya sendiri. Jika demikian, ia tidak mungkin menanggapi 

panggilan Tuhan secara penuh sebagai manusia.
8
 Untuk merespon hal ini, maka calon imam 

tidak perlu merasa takut dengan adanya dorongan seksual dalam diri, melainkan 

mempersembahkannya kepada Tuhan dan mensyukurinya sebagai anugerah yang Tuhan 
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berikan dengan tujuan agar ia mampu mengolah dirinya menjadi pribadi yang dewasa dalam 

seksualitas. 

 Di sini calon imam diharapkan untuk menghargai dorongan seksual dan melihatnya 

sebagai ungkapan seluruh pribadi, bukan hanya fisik. Idealnya dorongan seks dapat 

membantu calon imam menjadi lebih hidup dan mendalam, peka pada aspek yang lebih 

dalam, baik dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Jika calon imam takut pada 

dorongan seksual, barangkali karena ia hanya melihatnya sebagai yang fisik saja, sebagai 

pemuasan atau hal yang harus ditekan. Tetapi, kurang melihat sebagai keseluruhan pribadi 

sehingga dapat menjawab secara keseluruhan pula.
9
 Singkatnya calon imam perlu memiliki 

pandangan terhadap orang lain secara menyeluruh tanpa menaruh kriteria-kriteria tertentu 

dalam diri orang lain khususnya terhadap lawan jenis seperti kaum hawa. 

 Agar dapat menjaga kestabilan seksual dalam diri seperti yang dikatakan di atas, 

calon imam perlu mengolah enam model ketika orang menghadapi dorongan seksual seperti 

yang dikatakan Wiliam Kraft dalam Paul Suparno yakni; represi, supresi, sublimasi, 

gratifikasi, integrasi dan menerima sebagai persembahan kepada Tuhan.
10

 

 Represi: secara sederhana, dengan represi orang mengesampingkan pengalaman 

seksual dari kesadarannya dengan menekan perasaan seksual yang ada, seakan-akan tidak 

terjadi dalam dirinya. Represi ini negatif, dapat menimbulkan stres, mudah marah, merasa 

sakit dan sedih sendiri dalam komunitas. 

 Supresi: seperti represi, tetapi dengan kesadaran dan pilihan. Supresi ini kadang 

disebut mortifikasi, mematikan sesuatu dalam diri demi suatu nilai yang lain. Ia tetap seksual, 

tetapi tidak menyalurkannya. 

 Sublimasi: tindakan mengarahkan dorongan seksual kepada suatu tindakan atau 

kegiatan yang lain. 
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 Gratifikasi, Pelampiasan: orang melampiaskan dorongan seksualnya dengan cara 

melakukan pemuasan secara fisik seperti masturbasi, sanggama, homoseksual dan 

sebagainya. 

 Integrasi: melihat dorongan seks sebagai manifestasi seluruh pribadi manusia. 

 Menerima Sebagai Persembahan Kepada Tuhan: mengatasi dorongan seksual dengan 

mempersembahkannya kepada Tuhan sekaligus bertahan dalam situasi dorongan itu.
 11

 

 Apabila calon imam mampu mengolah keenam cara ini dengan memilah antara yang 

baik dan tidak baik, yang benar dan salah, maka tentu motivasi panggilan yang dimiliki oleh 

calon imam itu akan semakin mendapatkan penegasan dan terarah pada Kristus sebagai 

kebenaran sejati dengan menerima dan menghargai seksualitas sebagai anugerah yang 

istimewah. 

 Untuk menegaskan ini semua, maka penting juga dilihat dalam Presbiterorum Ordinis 

yang berbicara tentang Pelayanan Dan Kehidupan Para Imam;  

“Dengan menghayati keperawanan atau selibat demi Kerajaan Surga, para imam secara baru 

dan luhur dikuduskan bagi Kristus. Mereka lebih mudah berpaut pada-Nya dengan hati tak 

terbagi, lebih bebas dalam Kristus dan melalui Dia membaktikan diri dalam pengabdian kepada 

Allah dan sesama, lebih lancar melayani kerajaan-Nya serta karya kelahiran kembali 

adikodrati, dan dengan demikian, menjadi lebih cakap untuk menerima secara lebih luas 

kebapaan dalam Kristus dan menjadi lambang hidup dunia yang akan datang”.
12

  

 

 Dengan motivasi yang murni dan benar ini, maka cita-cita calon imam untuk menjadi 

pelayan Kerajaan Allah tidak terlalu mendapat pengaruh negatif, yang bisa menghambat 

kebebasan calon imam untuk terus memelihara selibat imam dalam dirinya. 

 Ketiga, Sikap terhadap dunia dan harta duniawi-kemiskinan sukarela. Kemiskinan 

sukarela yang dimaksudkan di sini ialah orang atau lebih khususnya calon imam harus siap 

menerima konsekwensi dari panggilan yang sudah dipilihnya itu. Apabila ia mau menjadi 

imam, maka ia harus bisa merelakan dirinya untuk hidup miskin, dengan berani mengambil 

cara hidup yang sederhana tanpa menggantungkan diri dengan harta duniawi. Calon imam 
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harus belajar melihat harta duniawi sebagai alat bantu yang bisa digunakan untuk melayani 

Tuhan, bukan sebaliknya menjadi tujuan yang dikejar dalam pelayanan sebagai imam nanti. 

Harta dunia hanya berguna sebagai pendukung motivasi panggilan dalam diri calon imam, 

bukan sebagai tujuan dari motivasi panggilannya. 

 Berkaitan dengan sikap terhadap dunia dan harta dunia, Konsili Vatikan II telah 

menegaskan demikian:  

“Hendaknya jabatan Gerejawi jangan dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri; jangan 

pula penghasilan yang diperoleh dari padanya digunakan untuk memperluas milik kaum 

kerabat sendiri. Oleh karena itu, janganlah para imam menaruh hati pada harta-kekayaan. 

Hendaknya mereka selalu menghindari segala keserakahan, dan sungguh-sungguh menghindari 

segala kesan mau berdagang”.
13

  

 

 Untuk itu, selama menjalani masa pembinaan di Seminari, calon imam harus terus 

berusaha untuk mengendalikan keinginannya untuk hidup mewah dengan cara belajar hidup 

sederhana dan apa adanya. Motivasi calon imam dapat dikatakan murni apabila dalam 

praktek hidupnya di Seminari, spiritualitas kemiskinan sukarela ini benar-benar disadari dan 

dihayati dengan sepenuh hati. Calon imam hanya akan dapat memahami Yesus Kristus Sang 

Imam Agung, apabila cara pandangnya terhadap dunia dan harta duniawi tidak berlawanan 

dengan ajaran Yesus kristus dan Gereja seperti yang dikatakan dalam Presbiterorum Ordinis; 

“Sebab untuk para imam Tuhan sendirilah “bagian dan milik pusaka” (Bil. 18:20). Maka, 

mereka harus menggunakan hal-hal duniawi hanya demi tujuan-tujuan yang sungguh halal 

menurut ajaran Kristus Tuhan dan peraturan Gereja”.
14

 

1.1.2 Motivasi Mendalam dan Dewasa 

 Motivasi mendalam dan dewasa yang dimaksudkan di sini ialah merupakan 

kelanjutan dari motivasi murni yang awalnya sudah ada di dalam diri calon imam itu sendiri. 

Motivasi yang murni dari dalam diri calon imam itu semakin hari dirasakan semakin 

mendalam dan dewasa terwujud dalam cara hidup praktis calon imam di komunitas Seminari. 
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Motivasi panggilan seorang calon imam dapat dikatakan mendalam dan dewasa apabila ia 

memiliki kesetiaan dan ketaatan dalam mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan di 

komunitas seperti yang dikatakan dalam Optatam Totius;  

“Tata tertib kehidupan di Seminari hendaklah dipandang bukan hanya sebagai pelindung yang 

tangguh bagi hidup bersama dan cinta kasih, melainkan juga sebagai bagian yang perlu dalam 

seluruh pendidikan untuk mencapai penguasaan diri, mendukung pendewasaan pribadi yang 

mantap, dan membentuk disposisi-disposisi jiwa lainnya yang sangat membantu keserasian dan 

kesuburan kegiatan Gereja.
15

  

 

 Untuk itu, maka didalam diri calon imam perlu ada kesadaran bahwa 

keterpanggilannya itu berdasarkan pada panggilan Tuhan dan oleh kemauannya sendiri untuk 

menjawabinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari pihak lain seperti keluarga, 

tetangga, teman maupun orang lain. Dalam hal ini, calon imam perlu memiliki penguasaan 

diri yang benar demi terwujudnya motivasi yang mendalam dan dewasa. 

 Jika calon imam menyadari bahwa panggilan yang sedang ia jalani itu adalah pilihan 

dan kemauannya sendiri, tentu ia harus bisa menerima konsekwensi bahwa untuk mengikuti 

semua aturan, ia tidak perlu disuruh atau diperintahkan oleh pembina ataupun pengurus, 

apabila aturan-aturan itu sudah ia ketahui sejak awal. Aturan yang dimaksudkan di sini ialah 

aturan yang berlaku untuk mengatur kehidupan calon imam di Komunitas Seminari maupun 

di Kampus, tempat di mana calon imam mencari ilmu dalam studi filsafat dan teologi. 

 Mendalam dan dewasanya motivasi panggilan seorang calon imam bisa juga dilihat 

dalam caranya menggunakan waktu dengan tepat dalam studi mengasah intelektualnya, 

dalam kegiatan-kegiatan rohani seperti misa, devosi, ibadat, maupun kegiatan-kegiatan rohani 

lainnya yang bisa membantunya memperdalam kerohaniannya. Mendalam dan dewasanya 

motivasi dalam diri calon imam pun dapat dilihat melalui caranya memelihara kebersihan, 

memiliki semangat kerja keras, menjaga kesehatan, memelihara lingkungan hidup, dan 

menjaga kestabilan badan dengan berolahraga pada waktunya. Apabila seorang calon imam 

berhasil mengikuti semua aturan dengan baik dan benar, maka dapat dikatakan bahwa 
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motivasi panggilan dalam diri calon imam itu mendalam dan dewasa karena efek dari 

motivasinya itu mengakar ke seluruh peraturan yang berlaku di komunitas. 

1.1.3 Motivasi Kuat dan Bertahan 

 Motivasi kuat dan bertahan yang dimaksudkan di sini ialah daya tarik atau pengaruh 

dari motivasi itu sendiri terhadap pribadi calon imam yang memampukannya untuk bersikap 

bijak terhadap setiap keputusan yang dipilihnya. Motivasi panggilan calon imam hanya akan 

menjadi kuat dan bertahan apabila calon imam benar-benar memiliki motivasi panggilan 

yang murni dan benar, mendalam dan dewasa. Motivasi-motivasi ini bisa menjadi dasar yang 

kuat untuk dapat mempengaruhi pribadi calon imam itu sendiri. Artinya bahwa dengan 

memiliki motivasi yang kuat dan bertahan, maka tentu calon imam tidak akan mudah merasa 

terpengaruh dengan setiap persoalan yang mengancam panggilannya, karena motivasi yang 

murni dan benar, mendalam dan dewasa sudah mengakar di dalam dirinya. 

 Motivasi panggilan seorang calon imam dapat dikatakan kuat dan bijak apabila ia 

mampu dan mau menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya dengan penuh tanggung 

jawab, serta memiliki komitmen bahwa setiap masalah bukanlah sebagai suatu tembok tak 

berujung yang menjadi penghalang bagi panggilannya, melainkan hanya sebagai bagian dari 

proses pembinaan, yang membantunya untuk dapat bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. 

 Calon imam tentu akan berhadapan dengan berbagai pengaruh baik positif maupun 

negatif. Pengaruh positif berkaitan dengan motivasi yang mampu membawa calon imam 

untuk sampai pada tujuannya, yakni menjadi imam Tuhan. Contohnya seperti motivasi murni 

dan benar, mendalam dan dewasa, kuat dan bertahan di mana calon imam benar-benar 

menghayati motivasi-motivasi ini tanpa memiliki pikiran yang terbagi antara imamat dan 

awam, melainkan memiliki satu pikiran yakni menjadi imam Tuhan. Pengaruh negatif 

berkaitan dengan setiap godaan yang dihadapinya. Contohnya orang mau menjadi imam 

namun motivasinya tidak mencukupi dan bercacat. Artinya bahwa calon imam hanya 



menjalani panggilannya demi memperoleh keuntungan pribadi seperti mencuri ilmu, serta 

pikirannya dipenuhi dengan keragu-raguan dalam menjalani panggilan itu. Apabila calon 

imam cenderung untuk mengikuti motivasi yang memberi pengaruh negatif terhadap 

panggilannya, tentu motivasi panggilannya semakin hari akan semakin lemah karena ia tidak 

mampu untuk mengendalikan diri. Apabila calon imam cenderung untuk mengikuti motivasi 

yang memberi pengaruh positif terhadap perkembangan panggilannya, tentu kekuatan 

motivasi panggilan calon imam itu semakin mempengaruhi calon imam untuk bisa kuat dan 

bertahan hingga sampai pada puncak. 

4.2 Relevansi Motivasi Panggilan Dalam Aspek Pembinaan Calon Imam 

 Selama menjalani masa pendidikan dan pembinaan di Seminari, calon imam tentu 

memiliki motivasi tertentu dalam dirinya. Motivasi tertentu yang dimaksudkan di sini ialah 

antara motivasi yang mendorongnya untuk mau menjadi imam, maupun motivasi lain yang 

menariknya untuk menjadikan panggilannya hanya sebagai momen dan kesempatan untuk 

mencuri ilmu. Di sinilah terjadi pertentangan antara motivasi yang satu dengan motivasi yang 

lain. 

 Ada fenomena di mana calon imam yang motivasinya hanya mau mencuri ilmu 

akhirnya menjadi imam, dan ada pula calon imam yang motivasinya mau menjadi imam 

akhirnya keluar dan meninggalkan panggilannya karena motivasi panggilan yang ia miliki 

tidak kuat dan tidak mengakar di dalam dirinya yang akhirnya melemahkan semangatnya 

untuk berjuang hingga sampai pada tujuan imamat. Namun dengan adanya fenomena yang 

demikian, bukan berarti bahwa motivasi tidak memiliki peranan dalam panggilan calon 

imam. Justru semua fenomena yang terjadi dalam dunia panggilan calon imam itu tentu 

mendapat pengaruh yang besar dari motivasi. 

 Walaupun demikian, Gereja mengharapkan agar semua motivasi panggilan yang 

dimiliki oleh calon imam itu dirasakan benar-benar membahagiakan, seperti yang dikatakan 



dalam Optatam Totius: “Hendaknya dalam hati para seminaris makin menemukan 

kegembiraan panggilan mereka sendiri”.
16

 Artinya bahwa calon imam harus merasa gembira 

dan bahagia dengan panggilan yang sedang ia geluti. Jika calon imam benar-benar merasa 

gembira dengan panggilannya, tentu motivasi panggilan yang ada dalam diri calon imam itu 

akan terarah dengan sendirinya pada imamat suci sebagai tujuan dari perjalanan 

panggilannya. 

 Relevansi motivasi panggilan calon imam itu meliputi empat aspek dalam pembinaan 

seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam bab III. Keempat aspek pembinaan yang 

dimaksudkan ini ialah aspek kepribadian, aspek kerohanian, aspek intelektual dan aspek 

pastoral. 

4.2.1 Aspek Kepribadian (Manusiawi) 

 Pertumbuhan dan perkembangan dalam diri calon imam tidak sekali jadi tetapi 

berproses dalam suatu peziarahan. Begitu pula seluruh dayanya tidak satu kali jadi dan 

serentak mencapai klimaksnya untuk kemudian turun pelan-pelan dan akhirnya mati. Ada 

daya-daya yang justru terkadang baru mencapai klimaksnya di masa usia senja, terlebih kalau 

mengharapkan bahwa semakin berumur hendaknya semakin bijaksana, semakin banyak 

makan garam hendaknya semakin dewasa. Daya-daya psiko-fisik, psiko-sosial, dan spiritual 

rational yang ada dalam pribadi itu senantiasa diasah dalam sosialitas, dan juga dalam zaman 

yang juga bergerak secara dinamis. Ibarat orang mengasah parang, maka ada lapis-lapis luar 

yang terkuras oleh pergesekan dan pergulatan agar semakin tajam.
17

 Artinya bahwa 

pergerakan dari pertumbuhan dalam diri calon imam memiliki satu tujuan yakni menuju 

kematangan atau kedewasaan pribadi. 
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 Target dari pembinaan pada aspek kepribadian ini ialah kedewasaan pribadi calon 

imam, seperti yang sudah dikatakan dalam dekrit tentang Pembinaan Imam:  

“Melalui sistem pendidikan yang disusun dengan bijaksana dalam diri para seminaris, perlu 

ditumbuhkan juga kedewasaan kepribadian yang semestinya, yang terutama ternyata dalam 

sifat kejiwaan yang stabil, dalam kemampuan mengambil keputusan yang dipertimbangkan, 

dan dalam cara menilai peristiwa-peristiwa serta orang-orang dengan saksama. Hendaklah para 

seminaris membiasakan diri untuk mengatur sifat perangai mereka. Hendaknya mereka dibina 

untuk mencapai keteguhan jiwa, dan pada umumnya belajar menghargai keutamaan-keutamaan 

yang dijunjung tinggi oleh orang-orang, serta menimbulkan penghargaan terhadap pelayan 

Kristus, misalnya kejujuran, usaha tiada hentinya demi keadilan, kesetiaan terhadap janji-janji, 

sopan santun dalam perilaku, kesederhanaan dalam berbicara yang disertai cinta kasih”.
18

 

 Bertolak dari dekrit di atas, maka perlu dilihat tentang bagaimana caranya agar 

seorang calon imam dapat dikatakan sebagai pribadi yang memiliki motivasi panggilan yang 

murni dan benar, mendalam dan dewasa, kuat dan bertahan. Tentunya calon imam adalah 

seorang yang sehat secara psikologis dan memiliki kestabilan jiwa. Dalam artian bahwa calon 

imam kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap keputusannya. Calon imam harus 

memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi sosial masyarakat dengan benar tanpa 

mengaburkan esensi dari realitas yang terjadi. Untuk itu maka ia perlu memiliki motivasi 

yang kuat dan dewasa dalam menggunakan waktu-waktu luang untuk belajar agar motivasi 

panggilan yang dirasakannya itu tetap membuatnya kuat dan bertahan dalam menghadapi 

persoalan-persoalan yang ada. 

 Calon imam juga perlu melihat motivasinya yang murni dan benar dalam diri. Jika 

demikian, tentu ia akan berusaha untuk hidup dalam kebenaran dengan belajar hidup jujur 

dari hal-hal sederhana, seperti dalam pergaulan dengan sesama frater, maupun dengan 

pembina dan juga dengan suster, serta karyawan/karyawati yang juga turut membantu calon 

imam dalam perjuangan menuju panggilan imamat. Dengan melihat bahwa kedewasaan 

adalah target utama dalam pembinaan, maka calon imam juga perlu melihat tujuan dari 

kedewasaan yang ditargetkan itu yakni menjadi imam Tuhan. menjadi imam berarti belajar 

untuk menyerupai Kristus sebagai Imam Agung, Nabi dan Gembala. Maka yang perlu 
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dimiliki oleh calon imam sendiri ialah ketaatan dan kesetiaan terhadap Tuhan yang 

memanggil. 

 Calon imam juga perlu menyadari dirinya sebagai pribadi yang beretika dan memiliki 

sopan santun dalam berperilaku maupun dalam bertutur kata dengan orang lain sebagai 

penegasan atas kedewasaanya. Dekrit Optatam Totius menegaskan agar calon imam belajar 

menghidupi semangat cinta kasih dalam berbicara dan berperilaku, sebagai wujud nyata dari 

kedewasan pribadinya. Kuatnya motivasi panggilan yang positif dalam diri calon imam pun 

akan terlihat dengan jelas dalam tutur kata maupun perbuatannya. 

 Kedewasaan calon imam dalam mengolah kepribadiannya juga terlihat dalam 

pengolahan dorongan seksualitasnya. Berkaitan dengan hal ini, maka calon imam perlu 

kembali menilik motivasi panggilannya yang murni dan benar serta caranya dalam 

menghayati selibat imam. Artinya bahwa, dengan melihat kembali motivasi yang murni dan 

benar, maka dengan tahu dan mau, calon imam berani mengambil konsekwensi dari pilihan 

terhadap panggilannya sebagai seorang calon imam yakni, mau jadi imam berarti juga harus 

mau untuk hidup selibat. 

 Jika calon imam sudah memilih untuk menjadi imam, maka konsekwensinya ia harus 

berani siap untuk hidup selibat. Untuk itu, calon imam perlu memiliki pemahaman yang 

mendalam terhadap martabat perkawinan Kristen, agar calon imam tidak mudah jatuh dan 

melakukan pelecehan seksual, melainkan semakin mencintai selibat, seperti yang dikatakan 

dalam dekrit Optatam Totius:  

“Hendaknya para seminaris memahami semestinya tugas kewajiban serta martabat perkawinan 

Kristen yang menghadirkan cinta kasih antara Kristus dan Gereja. Hendaknya mereka 

menyadari keluhuran keperawanan yang dikuduskan kepada Kristus, sehingga atas pilihan 

sendiri yang dipertimbangkan secara matang dan dengan hati yang penuh-penuh bersedia, 

mereka membaktikan diri kepada Tuhan dengan penyerahan jiwa-raga seutuhnya”.
19

  

 

 Dengan demikian, maka beberapa unsur dalam selibat perlu mendapatkan tekanan, 

baik dalam pendidikan maupun dalam pengembangan hidup kaum selibater yaitu: satu, 
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kesadaran akan pilihan bebas, dua, relasi pribadi dengan Tuhan yang memanggil, tiga, 

dukungan komunitas tempat pembinaan, empat, kerasulan atau perutusan yang dipercayakan 

kepada calon imam.
20

 Penekanan ini dimaksudkan agar calon imam dapat berkomitmen 

dalam memberikan dirinya kepada Tuhan dan sesama secara total dan penuh tanpa 

mengharapkan balasan.  

 Komitmen calon imam ini perlu dipegang dan diperbaharui terus-menerus dengan 

berpatok pada motivasi yang murni dan benar, mendalam dan dewasa, kuat dan bertahan, 

agar dengan demikian kekuatan motivasi panggilan yang murni dan mendalam pada diri 

calon imam itu tidak menjadi melemah karena minimnya perhatian terhadap kehidupan 

selibat, melainkan semakin kuat dan bertahan serta tidak mudah untuk luntur seiring 

berjalannya waktu. 

 Terkadang motivasi itu menjadi sangat kuat, namun kadang pula motivasi itu 

melemah dengan berbagai macam pergolakan di dalam diri. Secara psikologis, motivasi itu 

menjadi kuat dengan kenyataan-kenyataan menarik yang dialami dalam kehidupan, seperti 

melihat teladan hidup yang baik dari para pembina serta pendidikan-pendidikan yang berarti 

dalam berbagai macam aspek yang diterimanya. Semua ritme perjalanan panggilan seorang 

calon imam akan semakin kuat apabila ada usaha untuk menghayati nilai-nilai luhur yang 

diperoleh dalam pendidikan. Namun motivasi untuk menjadi seorang imam itu akan melemah 

dengan sendirinya apabila semua nilai yang diperoleh dalam pendidikan itu dirasakan sebagai 

sesuatu yang mengekang kebebasan. 

 Menyadari diri sebagai seorang calon imam sama halnya dengan menyadari 

pelaksanaan motivasi. Motivasi yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan 

hidup sebagai seorang calon imam dengan konsekwensi mau menerima kenyataan untuk 

dibina seturut proses pembinaan yang disediakan di dalam komunitas. Karena itu, maka akan 
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muncul pertanyaan besar apa bila seorang calon imam mengkritisi semua aturan yang berlaku 

di Komunitas. Dikatakan menjadi pertanyaan besar, karena sudah jelas dan dengan tahu dan 

mau memilih untuk hidup di dalam komunitas yang memiliki aturan. Kemauannya sudah ada 

di dalam hati dan pikiran namun masih saja memprotes apabila ditegur oleh pembina karena 

membuat kesalahan. Yang mau dimaksudkan di sini ialah bahwa jika seorang calon imam 

hendak menjadi pribadi yang matang dan berpendidikan, maka ia harus terbuka dengan 

pendidikan yang datang dari luar dirinya, sebab pendidikan yang datang dari luar diri itulah 

yang masuk dan memperkaya pribadi. Pribadi tidak akan maju apabila mengandalkan diri 

sendiri. Pelaksanaan motivasi itulah yang disebut sebagai usaha, seperti usaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

 Calon imam juga perlu menyadari dalam dirinya bahwa memilih untuk menjadi 

seorang calon imam berarti memilih untuk hidup dalam suatu komunitas yang jauh dari 

keluarga, atau dengan kata lain, memilih untuk hidup dalam satu keluarga baru yakni 

keluarga komunitas para beriman. Selain itu, memilih hidup dalam barisan kaum rohaniwan 

juga berarti memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari keramaian. Dengan 

menyadari akan hal ini, maka calon imam perlu bersikap dewasa dalam mengolah 

kepribadiannya agar dengan demikian, motivasinya yang murni dan benar, mendalam dan 

dewasa, kuat dan bertahan untuk menjadi imam itu terus memantik dirinya agar tetap 

semangat menjalin hubungan baik dengan sesama komunitas. Berhadapan dengan situasi 

zaman ini, dengan berbagai perkembangan di berbagai macam bidang, calon imam juga 

dituntut untuk  hidup bahagia dengan pilihannya sendiri, yakni bahagia hidup sebagai seorang 

calon imam. Keuntungan bukan menjadi motivasi utama, melainkan kebahagiaan. Untuk itu, 

setiap calon imam seharusnya merasa bahagia dengan pilihannya sendiri, sebab ia sudah 

berani untuk memilih satu dari sekian banyak jalur pendidikan dan pembinaan yang ada. 



 Motivasi panggilan calon imam itu bervariasi, dengan satu tujuan yakni menjadi 

imam. Namun tidak semua calon imam memiliki motivasi yang kuat dan bertahan untuk 

menjadi imam, sebab ada banyak hal yang mempengaruhi kepribadian seseorang yang 

walaupun sudah memilih hidup sebagai calon imam, pada akhirnya meninggalkan panggilan 

dan memilih hidup sebagai seorang awam. Untuk itu, motivasi panggilan yang murni dan 

benar, mendalam dan dewasa, kuat dan bertahan dalam diri calon imam untuk menjadi seperti 

Kristus harus menjadi perhatian terus-menerus sejak awal, dari calon imam itu sendiri dan 

dari pembina yang ditugaskan Gereja untuk membina para calon imam. Apabila motivasi 

yang demikian ini terus disoroti dan menjadi target dari calon imam sendiri beserta para 

pembina dalam proses pembinaan, maka tentu  diri calon imam akan semakin mendapat 

arahan dari Kristus agar menjadi seperti Dia, yang berani menderita karena kasih dan 

bersedia mati demi kebenaran. 

 

 

 

4.2.1.1 Rincian Dari Aspek Kepribadian (Manusiawi) 

4.2.1.1.1 Hidup Sehat dan Teratur (Fisik) 

 Seorang calon imam adalah seorang yang sehat secara fisik maupun psikis, seperti 

pepatah latin yang berbunyi “Mens sana in corpore sano ad platandum semina verbi Dei” 

yang berarti “di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat untuk mewartakan sabda 

Allah”. Untuk menjaga dan memelihara kesehatan fisik maupun mental selama masa 

pembinaan berlangsung, calon imam dituntut untuk memelihara kebersihan dan mencintai 

kebersihan mulai dari dalam diri hingga di luar diri. Kesehatan fisik dipelihara dengan 



mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan di seminari seperti kerja, makan, tidur, 

bangun, olah raga, mandi, berbusana rapi dan sopan. Kesehatan fisik maupun mental menjadi 

penunjang motivasi panggilan yang dimiliki oleh seorang calon imam. Untuk itu, hidup calon 

imam hendaknya diresapi oleh ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan. 

4.2.1.1.2 Mengenal, Menerima, Mengembangkan dan memberikan Diri  

 Seorang calon imam adalah pribadi yang mampu mengenal, menerima, 

mengembangkan dan memberikan dirinya kepada Tuhan dengan melayani sesama. Seorang 

calon imam perlu mengenal dan menerima potensi diri untuk dikembangkan maupun 

tantangan dan hambatan dalam kepribadiannya yang perlu diatasi. Dengan demikian calon 

imam mampu meningkatkan kualitas diri dan mampu berbenah.
21

 Dalam artian bahwa ia 

dapat mengembangkan minat dan bakat yang ia miliki dan mampu memperbaiki dirinya 

menjadi pribadi yang lebih baik.  

 Untuk hal ini, tentunya calon imam tidak berjalan sendiri melainkan membutuhkan 

bimbingan dari orang lain. Maka dari itu, calon imam harus memiliki sikap terbuka terhadap 

orang lain agar dapat membantunya dalam proses mengenal dan menerima dirinya sendiri 

beserta dengan kelebihan dan kekurangannya, agar dengan demikian, pengenalan dan 

pengembangan diri itu tidak menjadi cacat dan mengarah pada hal-hal negatif, melainkan 

mengarah pada hal-hal positif, khususnya cita-cita imamat yang ingin digapainya yakni 

dengan mengembangkan dan memberikan diri secara baik dan benar dalam pelayanan. 

Pengenalan dan pengembangan diri yang dilakukan oleh seorang calon imam seharusnya 

menjadi suatu motivasi yang mendalam dan dewasa, yang dapat mendorongnya untuk terus 
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menghayati panggilannya sebagai suatu anugerah istimewa yang diberikan oleh Tuhan 

kepadanya. 

 Pembentukan manusiawi merupakan satu basis pendidikan imami. Kematangan diri 

dalam relasi dengan dunia dan manusia lain harus sungguh ditekankan dalam 

pertumbuhannya menuju kematangan diri. Selain itu juga ditekankan kematangan dalam 

bidang afeksi. Kematangan diri yang dimaksudkan di sini ialah matang mengolah perasaan 

emosi, simpati, dan empati terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Seorang imam atau 

calon imam juga memerlukan kebebasan mengungkapkan diri, taat pada kebenaran, dan 

harus memiliki kesadaran moral. Namun kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang brutal 

melainkan kebebasan yang menunjukkan bahwa ia tidak terikat terhadap kecenderungan-

kecenderungan manusiawi yang bisa membuatnya melakukan penyelewengan terhadap moral 

yang benar. Seperti yang dikatakan dalam Anjuran Apostolik Pastores Dabo Vobis;  

“Para calon imam harus mengembangkan serangkaian sifat-sifat manusia, bukan saja supaya 

mereka dapat bertumbuh dan merealisasikan diri sebagaimana mestinya, melainkan juga demi 

pelayanan mereka di kemudian hari. Sifat-sifat itu mereka butuhkan untuk dapat menjadi 

pribadi yang seimbang, kuat dan bebas, mampu menanggung beban tanggungjawab pastoral. 

Mereka memerlukan pembinaan untuk mencintai kebenaran, menjadi setia kawan, menghargai 

setiap orang, mempunyai perasaan keadilan, memenuhi kesanggupan, berbelaskasihan secara 

tulus, berkepribadian utuh, dan khususnya seimbang dalam penilaian serta perilaku mereka”.
22

  

 Pengembangan kepribadian ini hanya akan dapat dilakukan apabila calon imam sudah 

mengenal dirinya sendiri dengan baik dan benar. Dengan mengenal dan menerima diri, calon 

imam dituntun untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan dirinya dan bersedia 

memberikan diri apa adanya bukan ada apanya. Apa adanya yang dimaksudkan di sini seperti 

contoh; ketika calon imam mengenal dan menerima bahwa dirinya mampu menyelesaikan 

ujian tanpa menyontek, ia akan berusaha mengembangkan dirinya dengan belajar dan terus 

belajar agar dapat menguasai materi ujian yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan dan 

dapat menyelesaikan ujian tanpa menyontek. Sedangkan ada apanya yang dimaksudkan di 
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sini ialah ketika calon imam menganggap enteng bahwa ia dapat menyelesaikan ujian tanpa 

belajar, namun dalam pelaksanaannya, karena tidak belajar, maka yang ia lakukan saat ujian 

berlangsung ialah menyontek. Dalam hasil yang diperoleh, keduanya mendapat nilai yang 

bagus, namun dalam proses yang berbeda. Yang satu berhasil memberikan diri dengan 

kemampuan apa adanya dan yang satunya lagi berhasil dengan kemampuan yang ada apanya. 

4.2.1.1.3 Sosialitas Diri Dalam Kebersamaan (Kedewasaan Seksual) 

 Calon imam merupakan pribadi yang dipersiakan agar hidup untuk orang lain bukan 

hidup untuk diri sendiri. Untuk itu, dalam pembinaan, calon imam juga dituntut untuk 

membangun relasi sosial dengan sesama calon imam dan anggota komunitas yang terdiri dari 

para pembina, suster dan karyawan/ karyawati. Menyangkut relasi sosial ini, calon imam 

diharapkan agar memiliki motivasi yang murni dan benar dalam menjalin hubungan yang 

sehat dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Dengan membangun dan memelihara 

relasi sosial yang sehat dengan anggota komunitas, calon imam dengan sendirinya 

mensosialitaskan dirinya di dalam komunitas tempat tinggalnya. 

 Aspek relasi sosial seminaris juga menjadi dasar dalam pembinaan kepribadiannya 

karena kelak sebagai imam dia akan membangun komunikasi dan relasi dengan banyak 

pihak. Melalui pembinaan dalam aspek ini, seminaris dibantu untuk mampu membangun 

relasi secara sehat dan wajar, mampu bekerja sama dengan orang lain dan memiliki rasa 

solidaritas dengan sesama komunitas. Seminaris dibantu pula supaya mampu membangun 

kebersamaan hidup, mampu membangun dialog dengan berbagai kalangan, memiliki citarasa 

keadilan dan memiliki hidup afeksi yang matang sejalan dengan status sebagai calon imam, 

seperti  yang dikatakan dalam Pastores Dabo Vobis;  

“Khususnya pentinglah kemampuan untuk  menjalin hubungan dengan sesama. Itu syarat yang 

sungguh mendasar bagi orang yang dipanggil untuk bertanggungjawab atas jemaat, dan 

menjadi “insan persekutuan”. Panggilan itu meminta, agar imam jangan sombong atau senang 

bertengkar, melainkan mudah didekati, ramah, tulus dalam kata-kata maupun hatinya, arif-



bijaksana, berjiwa besar dan bersedia melayani, mampu membuka diri bagi hubungan-

hubungan yang jernih dan bersifat persaudaraan, mampu mendukung sifat-sifat itu juga pada 

sesama, serta cepat mengerti, mengampuni dan menghibur”.
23

  

 Semua ini dimaksudkan agar motivasi calon imam itu tertuju pada motivasi yang 

murni dan benar. Sosialitas diri dalam kebersamaan juga berkaitan dengan bagaimana 

seorang calon imam melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan 

dalam komunitas seperti kerja bakti, makan pada waktu makan, diskusi kelompok, olahraga, 

doa bersama dalam ibadat-ibadat harian, ekaristi, salve, ret-ret, rekoleksi, koor, dan juga 

pesta-pesta yang diselenggarakan di Komunitas Seminari. Maksud dari melibatkan diri dalam 

kebersamaan dengan anggota komunitas ini ialah menguatkan tali persaudaraan antara calon 

imam dengan calon imam, calon imam dengan imam sebagai pembina, dan juga calon imam 

dengan para suster, karyawan dan karyawati. Apabila seorang calon imam dapat membangun 

relasi yang baik dan benar dengan para anggota komunitas, maka calon imam perlahan 

membentuk dirinya menjadi pribadi yang mampu membangun hubungan yang akrab dengan 

orang-orang yang berada di sekelilingnya apabila ia sudah melebur dalam dunia karya. 

Dengan adanya hubungan akrab yang baik dan benar ini, maka tentu calon imam pun akan 

diarahkan pada motivasi yang benar untuk menjadi imam Tuhan. 

 Dengan membangun kebersamaan secara baik dan benar, calon imam pun terbantu 

untuk merefleksikan motivasinya sebagai seorang calon imam yang benar. Apa lagi jika ia 

betul-betul membangun kebersamaan dengan para anggota komunitas. Tentu arah refleksinya 

akan lebih jelas tertuju pada misi yang dikerjakan oleh Seminari yakni menyiapkan kader-

kader penerus Gereja yang handal dan kompeten. 

4.2.1.2 Kesimpulan 

 Dalam aspek pembinaan kepribadian, calon imam diharapkan untuk memiliki pola 

hidup yang sehat dan teratur secara fisik agar dengan demikian calon imam tidak mudah 
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dijangkiti penyakit-penyakit yang berbahaya seperti Hepatitis dan lain sebagainya. Motivasi 

untuk membangun pola hidup yang sehat dan teratur dapat menjamin motivasi calon imam 

dalam proses belajar untuk mengenal, menerima, mengembangkan dan memberikan diri 

kepada Tuhan dan sesama. Semua ini dapat dipenuhi oleh calon imam apabila calon imam 

memiliki motivasi yang kuat dan bertahan untuk belajar dari pribadi Yesus Kristus. 

 Berkaitan dengan aspek kepribadian ini, dokumen Pastores Dabo Vobis menegaskan 

bahwa setiap pribadi manusia berproses dan memiliki kematangan manusiawi, khususnya 

kematangan afektif. Hal inilah yang kemudian dapat membantu manusia dalam 

mengandalkan suara hati. Dengan kematangan afektif, manusia secara pribadi dapat 

merasakan dan menentukan suara hati secara benar.
24

 Hal ini menandaskan bahwa suara hati 

menjadi sarana di mana motivasi panggilan calon imam bertumbuh dan berkembang secara 

baik dan benar sesuai dengan perjalanan panggilan yang sedang digeluti. Untuk itu, selain 

dibantu oleh para pembina, calon imam juga diharapkan untuk bisa membina suara hatinya 

sendiri, sehingga bisikan suara hati yang benar mampu menuntun dan membimbing calon 

imam agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 

 Apabila calon imam menyadari hal ini, tentu segala jenis usaha yang dilakukan oleh 

para formator untuk membina calon imam dalam aspek kepribadian ini tidak akan sia-sia, 

karena clon imam sendiri telah memotivasi diri dengan mengikuti teladan Yesus Kristus. 

Selain itu, calon imam juga dapat mengambil contoh dan teladan hidup dari para orang kudus 

yang berguna untuk menata perkembangan pribadi calon imam sendiri menjadi pribadi yang 

matang dan dewasa.  

 Pembinaan yang diperlukan oleh calon imam dalam rangka untuk mengembangkan 

dan menata aspek kepribadiannya telah disediakan oleh Gereja melalui perantaraan para 
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pembina. Maka dari itu, calon imam juga harus termotivasi dengan keberadaan para pembina 

untuk belajar dari mereka dalam hal menata kepribadian dalam diri agar dalam pelayanan 

pastoralnya di tengah-tengah umat, ia dapat menghadirkan Kristus melalui pembawaan 

dirinya yang matang. 

4.2.2 Aspek Kerohanian 

 Mengikuti Yesus sebagai murid dan hidup dalam keakraban dengan Sang Guru 

merupakan inti kehidupan rohani. Dalam hal ini, amatlah penting peranan Dia yang 

memanggil dan yang menganugerahkan rahmat-Nya bagi mereka yang menjawabi panggilan-

Nya. Karena itu, walaupun usaha keras menjawabi panggilan itu mutlak perlu, tetapi di atas 

segalanya adalah rahmat Tuhan. “Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah 

menyebut namaku sejak dari perut ibuku”(lih. Yes 49:1). Tuhan sendiri yang mengenal dan 

memanggil calon imam sejak dalam kandungan ibunya. Dengan demikian maka sebagai 

murid Kristus, calon imam juga perlu memiliki motivasi yang kuat dan bertahan agar bisa 

membina suatu keakraban yang khusus dengan Yesus sebagai Sang Guru, dengan 

memelihara kehidupan rohani yang teratur. 

 Menjalani proses pembinaan sebagai seorang calon imam merupakan sebuah 

penegasan terhadap motivasi. Dari situ seorang calon imam dapat menyadari dirinya sebagai 

pribadi yang terpanggil. Pilihan dan keputusan untuk bergabung pada hidup rohani 

merupakan pilihan serta keputusan atas corak dan cara bertumbuh di dalam Roh, yang berarti 

tumbuh dalam integritas kepribadian yang rasional. Melalui bergabung itu, seorang pribadi 

berjanji untuk tumbuh secara meluas dengan lebih terarah dan terpusat. Kesadaran diri ini 

didukung oleh kerohanian hidup. Secara bertahap, kesadaran akan kehadiran dan daya 

kekuatan Roh Kudus dan jawaban yang menyeluruh kepada panggilan Tuhan menjadi 

semakin konstan dan semakin jelas. Dengan begitu dikuatkanlah komitmen seorang calon 



imam kepada panggilan Tuhan, sampai dia memutuskan secara final dan definitif 

komitmennya kepada panggilan menjadi murid Yesus Kristus sebagai calon imam. 

Komitmen tersebut dicapai dan digapai melalui pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan 

terus menerus.
25

 

 Mengingat peranan imam sebagai pemimpin rohani, maka perkembangan hidup 

rohani yang benar sudah harus dibina secara sungguh-sungguh sejak mereka berada dalam 

pendidikan seminari.
26

 Seorang calon imam ialah seorang calon pemimpin rohani yang kelak 

akan ditugaskan untuk membina iman umat sesuai dengan ajaran Gereja, untuk itu 

pembinaan rohani menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam proses 

pembinaan calon imam agar mendapat porsi yang sesuai dengan kebutuhan Gereja. 

 Dengan adanya pembinaan rohani yang cukup memadai, seperti memelihara 

hubungan yang mesra dengan Kristus di dalam Ekaristi, pengakuan, ibadat harian, bimbingan 

rohani, membaca Kitab Suci dan membuat refleksi harian atau renungan, rekoleksi, devosi, 

askese atau mati raga, meditasi, menjaga keheningan serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya 

yang diadakan di Seminari. Di sini calon imam diharapkan agar semakin berusaha 

menyerupai Kristus dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian motivasi panggilan yang 

murni di dalam diri calon imam seperti kemauan untuk menjadi seperti Kristus semakin 

bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh Gereja. Apabila pembinaan 

dalam bidang kerohanian calon imam itu berkurang, maka bisa jadi kecenderungan duniawi 

akan semakin menarik calon imam perlahan-lahan untuk meninggalkan jalan panggilan yang 

sedang digelutinya. Berkaitan dengan aspek kerohanian ini, Optatam Totius menegaskan 

demikian;  

“Pembinaan Rohani erat berhubungan dengan pendidikan intelektual dan pastoral. Terutama 

dengan bantuan pembimbing rohani, hendaknya pembinaan rohani diselenggarakan sedemikian 
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rupa sehingga para seminaris belajar hidup dalam persekutuan mesra dan terus-menerus 

dengan Bapa, melalui Putera-Nya Yesus Kristus, dalam Roh Kudus. Karena dengan 

ditahbiskan mereka harus menjadi secitra dengan Kristus sang Imam, maka hendaknya juga 

dengan hidup dalam persekutuan akrab yang meliputi seluruh hidup mereka membiasakan diri 

untuk sebagai sahabat berpaut pada-Nya”.
27

  

 Artinya bahwa calon imam yang mau menjadi imam dianjurkan untuk memiliki 

pembimbing rohani atau bapa rohani agar dapat menuntunnya dalam menghayati kehidupan 

rohaninya sebagai calon imam. Dalam hal ini, calon imam yang memiliki motivasi yang kuat 

dan bertahan akan berusaha untuk bertahan dengan seorang pembimbing rohani yang dapat 

dipercayainya dan dapat mengarahkan dirinya kepada Kristus Sang Imam Agung. Tujuannya 

untuk meneguhkan serta memurnikan motivasi panggilan yang sudah ada. Sebab di dalam 

kehidupan rohani, calon imam akan semakin didekatkan dengan Kristus dan semakin 

menyatu dengan Allah yang telah memilih dan memanggil pribadi calon imam untuk 

membangun kerja sama mewujudkan Kerajaan Allah di dunia ini. 

4.2.2.1 Rincian Dari Aspek Kerohanian 

4.2.2.1.1 Ekaristi 

 Istilah “Ekaristi” berasal dari bahasa Yunani eucharistia yang berarti puji syukur. 

Kata eucharistia adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata bahasa Yunani eucharistein 

yang berarti memuji, mengucap syukur. Dalam teks Perjanjian Baru, kata kerja eucharistein 

ini (misalnya dalam Mat 26:27; Lul 22:19.20) digunakan bersama-sama dengan kata kerja 

eulogein (misalnya dalam Mat 26:26; 1Kor 10:16), yang juga berarti memuji-bersyukur, 

untuk menerjemahkan kata kerja bahasa Ibrani barekh (memuji, memberkati). Kata kerja 

barekh menjadi berakhah untuk kata bendanya. Dalam tradisi liturgi Yahudi, kata berakhah 

biasa digunakan dalam konteks doa berkat perjamuan yang berisi pujian, syukur dan 

permohonan. Doa berkat tersebut berlangsung dalam perjamuan makan Yahudi, yakni doa 

berkat atas roti (sebelum perjamuan makan) dan piala (sesudah perjamuan makan). Dengan 
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demikian, kata Ekaristi kita memiliki asal usulnya pada doa berkat yang berlangsung dalam 

perjamuan makan Yahudi.
28

 Pada intinya, istilah Ekaristi menunjuk dengan bagus isi dari apa 

yang dirayakan dalam seluruh Perayaan Ekaristi. Kata Ekaristi mau mengungkapkan pujian 

syukur atas karya penyelamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus, sebagaimana 

berpuncak dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Dengan pujian syukur ini, Gereja 

mengenangkan (yang artinya: menghadirkan) misteri penebusan Kristus itu sekarang ini dan 

di sini.
29

 

 Dalam pembinaan calon imam, Ekaristi diwajibkan bagi para calon imam karena 

Ekaristi merupakan sumber dan puncak iman seluruh umat kristiani dan mempunyai 

hubungan dengan kehidupan umat Kristiani sehari-hari. Hidup sehari-hari direkam oleh diri 

yang berisi pengalaman yang diterima dan ditolak. Hidup sehari-hari memperoleh kekuatan 

dan dasarnya dari Ekaristi sebagai sumbernya. Dari Ekaristi mengalirlah kekuatan yang 

menjiwai dan menggerakkan hidup orang Kristiani dalam mengarungi suka dan duka dalam 

kehidupannya. Ekaristi juga menjadi puncak dari seluruh kegiatan umat Kristiani. Artinya 

semua bidang kehidupan yang dijalani umat Kristiani tertuju dan mengarah kepada Ekaristi 

sebagai puncaknya.
30

 

 “Ekaristi merupakan rangkuman seluruh pengungkapan iman Gereja. Semua 

sakramen lain merupakan persiapan dan konsekwensi dari perayaan Ekaristi. Karena Ekaristi 

menjadi puncak yaitu kepenuhan pengungkapan dan menjadi sumber yaitu menjadi dasar 

pengungkapan. Ekaristi sebagai puncak dan dasar bagi sakramen-sakramen lain, melebihi 

doa-doa lain”
31

, sehingga dalam aturan yang ada, calon imam diwajibkan untuk mengikuti 

Perayaan Ekaristis setiap hari. Maka di sini dapat dilihat bagaimana calon imam 
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mengaktualisasikan motivasi panggilannya yang murni dan benar, mendalam dan dewasa, 

kuat dan bertahan sebagai seorang calon imam dalam mengikuti aturan yang diwajibkan 

baginya. 

 “Selain sebagai puncak dan sumber, Ekaristi juga menjadi pusat kegiatan Gereja yang 

harus dipahami dalam konteks hubungan dengan kegiatan harian yang lain. Tanpa ada kaitan 

dengan hidup sehari-hari, perayaan itu menjadi tidak bermakna, “kosong”, tidak menjadi 

puncak, sumber, dan pusat hidup kristiani”,
32

 maka dalam hal ini, calon imam perlu memiliki 

pemahaman tentang makna dari Ekaristi dalam panggilan hidupnya, agar dengan pemahaman 

itu, motivasi untuk mengikuti Perayaan Ekaristi dalam diri calon imam itu semakin 

mendalam dan dewasa, sehingga memberi pengaruh yang baik dan benar dalam diri calon 

imam untuk turut ambil bagian secara aktif dalam Perayaan Ekaristi. Tujuan Perayaan 

Ekaristi itu sendiri ialah “agar semua orang berhimpun, sehati dan sesuara memuliakan 

Tuhan di dalam Gereja dan mengambil bagian dalam kurban syukur pujian Tuhan”.
33

 

 Keikutsertaan calon imam dalam Perayaan Ekaristi juga perlu diperhatikan hal-hal 

yang dikatakan dalam Sacrosanctum Consilium;  

“Maka dari itu, Gereja dengan susah payah berusaha jangan sampai Umat beriman menghadiri 

misteri iman itu sebagai orang luar atau penonton yang bisu, melainkan supaya melalui upacara 

dan doa-doa memahami misteri itu dengan baik, dan ikut serta dengan penuh khidmat dan 

secara aktif. Hendaknya mereka rela diajar oleh sabda Allah, disegarkan oleh santapan Tubuh 

Tuhan, bersyukur kepada Allah. Hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak bernoda 

bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama dengannya, mereka belajar 

mempersembahkan diri, dari hari ke hari berkat perantaraan Kristus makin penuh dipersatukan 

dengan Allah dan antara mereka sendiri sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam 

semua”.
34

  

 Calon imam yang memiliki motivasi yang murni dan benar untuk menjadi imam, 

tentu akan memotivasi dirinya sendiri untuk hadir dan aktif mengikuti Perayaan Ekaristi 

setiap hari. Keaktifan calon imam dalam Perayaan Ekaristi sebagai wujud nyata dari motivasi 
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panggilan yang ia miliki dapat diwujudkannya dalam berkata dan bertindak sesuai dengan 

tata liturgi yang benar. Keaktifan calon imam dalam Ekaristi juga dibarengi dengan 

kesadaran yang mendalam. Dalam artian bahwa orang yang memiliki motivasi yang murni 

dan benar, mendalam dan dewasa, kuat dan bertahan akan bersedia mengikuti Perayaan 

Ekaristi dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kepercayaan kepada Allah Tritunggal 

Maha Kudus yang ia nyatakan dengan bersikap aktif dalam mengikuti Perayaan Ekaristi. 

Keaktifan calon imam dalam mengikuti Perayaan Ekaristi itu dapat dilihat dari cara 

berpakaiannya yang sopan, sikap duduk, berlutu dan berdiri sesuai jalannya Liturgi Ekaristi, 

mengambil bagian dalam jawaban umat dalam Liturgi Ekaristi, mendengarkan homili dengan 

saksama, tertib menyambut Tubuh Kristus, dan tidak mengantuk saat Perayaan Ekaristi 

berlangsung.   

 Selain itu, calon imam juga perlu melihat bahwa Ekaristi akan menjadi tugas 

utamanya setiap hari apabila ia menjadi imam nanti,  jadi untuk melatih diri agar bisa setia 

dengan tugas ini, maka calon imam perlu memotivasi dirinya sendiri untuk mulai belajar 

untuk setia mengikuti Perayaan Ekaristi dengan penuh kesadaran dan keaktifan, agar 

pelajaran-pelajaran berharga yang diperoleh dalam mengikuti Perayaan Ekaristi dapat 

membantunya untuk belajar menjadi pribadi pelaku kasih dan kebenaran seperti Kristus 

sendiri yang dihayatinya dalam Ekaristi. 

 Menjadi pelaku kasih dan kebenaran ialah menjadi pribadi yang mampu 

mengendalikan diri dan mengarahkan diri pada hal-hal yang benar, bukan mengikuti godaan-

godaan yang menyesatkan. Untuk dapat menjadi pribadi seperti ini, maka calon imam 

diarahkan untuk menimba kekuatan dari Kristus dengan mewajibkan dirinya mengikuti 

perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh Tuhan setiap hari. Apabila calon imam melalaikan 

Ekaristi, maka patut dipertanyakan apa motivasi panggilan yang dimiliki calon imam itu. 



4.2.2.1.2 Rekoleksi, Pengakuan dan Retret 

 Ada pula kegiatan rohani yang secara rutin diadakan sekali dalam sebulan yaitu 

rekoleksi komunitas dan ibadat tobat sekaligus kesempatan menerima sakramen tobat.
35

 

Rekoleksi ialah saling memberitahukan dan saling mempercayakan diri antara dua pribadi 

yakni Allah dan manusia. Allah menginformasikan Diri-Nya dalam rencana keselamatan 

kepada manusia.
36

 Manusia dalam hal ini calon imam dibantu oleh pembina sebagai 

pemimpin rekoleksi untuk dapat menemukan pesan-pesan yang dikonfirmasikan oleh Allah 

sendiri dengan maksud agar pesan-pesan itu dihayati dan dihidupi dalam tindakan dan 

perilaku sesuai dengan ajaran Kitab Suci. 

 Rekoleksi juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali kehidupan 

yang telah berlalu dengan berpatokan pada Kitab Suci, dan menemukan hal baru untuk 

memperbaharui diri dalam menapaki kehidupan yang akan datang. Kegiatan rekoleksi ini 

tidak hanya sebagai tambahan dalam wawasan berpikir melainkan juga sebagai saat di mana 

orang dapat menghayati nilai-nilai penting dalam pembinaan kharakter kerohanian seorang 

calon imam. 

 Kegiatan rekoleksi ini biasanya dilakukan sebulan sekali. Dengan jangka waktu 

sebulan, tentu ada hal-hal yang perlu dibenahi oleh seorang calon imam ketika merefleksikan 

kembali sikap dan tindakannya pada masa yang lalu. Dengan demikian, maka pembinaan 

calon imam bukan hanya mengasah pengetahuan intelektual calon imam tetapi juga 

mengasah pengetahuan rohani calon imam, tentang bagaimana mengolah diri menjadi 

manusia intelektual yang merohani. Pengolahan diri dalam hal kerohanian ini tidak lari jauh 

dari pengolahan motivasi panggilan calon imam. Dengan rekoleksi, calon imam semakin 
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dituntun untuk menyadari motivasi yang harus dipertanggungjawabkannya di dalam 

komunitas calon imam. 

 Rekoleksi dimaksudkan agar calon imam diberi kesempatan untuk merefleksikan 

motivasi panggilannya dengan dirinya sendiri dalam keheningan. Untuk itu maka calon imam 

perlu memiliki motivasi yang mendalam dan dewasa untuk mengikuti kegiatan rekoleksi 

yang diadakan di Seminari karena dalam rekoleksi calon imam memperoleh arahan dari 

pembina yang memimpin jalannya rekoleksi untuk bisa menyadari untuk apa dia dipanggil 

dan untuk apa ia mengikuti panggilan itu. Artinya bahwa rekoleksi dapat membantu calon 

imam untuk menegaskan motivasi panggilan yang murni dan benar, mendalam dan dewasa, 

kuat dan bertahan agar motivasi itu tidak luntur terhapus oleh kesibukan-kesibukan di bangku 

perkuliahan, melainkan semakin dikuatkan dengan bantuan Firman Tuhan yang digunakan 

pembina dalam membawakan renungan singkat. 

 Karena akan bertugas untuk menguduskan umat, maka pertama-tama calon imam 

harus juga memotivasi dirinya untuk setia mengikuti ibadat tobat yang diadakan sebulan 

sekali dan mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui imam-Nya. Sakramen tobat yang 

disediakan sebulan sekali dalam komunitas juga bermaksud agar calon imam dapat 

memperbaharui dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Memperbaharui diri yang 

dimaksudkan di sini ialah menata diri dan mengarahkan diri pada Kristus yang sudah 

dijadikan sebagai motivasi dasar yang murni dan benar dalam menjalani panggilan sebagai 

seorang calon imam. 

 Kegiatan rohani rutin lainnya yang diadakan setahun sekali adalah retret tahunan.
37

 

Retret memiliki beberapa makna yang berkaitan, yang pada umumnya berupa gagasan untuk 

sementara waktu menjaukan diri sendiri dari lingkungan sehariannya. Retret dapat berarti 
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sebuah periode pengalaman menyendiri atau pengalaman mengasingkan diri bersama dengan 

sebuah kelompok atau komunitas. Beberapa retret dilakukan dalam kesunyian, sementara 

yang lainnya dilakukan dalam suasana berbagi rasa, tergantung dari pengetahuan dan praktek 

yang dilakukan oleh fasilitator dan atau pesertanya. Retret sering kali dilakukan di daerah 

pedesaan atau pedalaman atau di tempat-tempat ret-ret khusus seperti sebuah biara. Retret 

religius atau spiritual menyediakan waktu untuk berefleksi, berdoa dan bermeditasi.
38

 

 Kegiatan ret-ret tahunan ini bertujuan agar calon imam mendapat kesempatan untuk 

bisa menyepi setelah setahun menjalani berbagai macam kesibukan dalam perkuliahan dan 

tugas-tugas harian sebagai seorang calon imam. Menyepi yang dimaksudkan di sini ialah 

seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri “bertolaklah ke tempat yang dalam”. Bertolak ke 

tempat yang dalam berarti mengambil sikap untuk berdiam diri bersama Yesus dalam 

keheningan yang dalam dan jauh dari kesibukan sehari-hari, agar dengan demikian calon 

imam dapat memperoleh kekuatan baru dari Kristus, dan dapat mengetahui apa rencana 

Tuhan dalam dirinya sepanjang tahun yang akan datang. Dengan adanya retret ini, calon 

imam dapat merefleksikan motivasi panggilannya secara mendalam dengan bantuan terang 

sabda Allah dan menjadi kekuatan baru yang mampu mendorongnya untuk tetap setia 

menjaga dan memelihara panggilan Tuhan yang sedang digelutinya. Untuk itu, maka calon 

imam yang benar-benar ingin menjadi imam Tuhan harus juga memiliki motivasi yang 

mendalam dan dewasa untuk taat, setia dan tekun mengikuti kegiatan retret yang diadakan 

oleh Seminari dengan memelihara keheningan dan mendalami setiap materi yang diperoleh 

dari pembimbing selama waktu retret berlangsung. 

 Calon imam perlu menanamkan dalam dirinya motivasi panggilan yang mendalam 

dan dewasa, kuat dan bertahan untuk setia dan taat mengikuti kegiatan rekoleksi, pengakuan 
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dan retret, karena ketiga kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan calon imam agar dapat 

menemukan Kristus di dalam dirinya dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dengan 

demikian calon imam akan semakin diperteguh iman dan harapannya sebagai warga Gereja 

yang mau mengabdikan dirinya demi pelayanan Gereja dalam dunia dewasa ini. 

4.2.2.1.3 Doa dan Ibadat Harian 

 Gereja telah menegaskan dalam Konstitusi tentang Liturgi Suci; “Para imam yang 

mengemban pelayanan pastoral yang suci akan mendoakan ibadat harian dengan makin 

bersemangat, semakin mereka sadari secara mendalam bahwa mereka harus mematuhi 

nasihat Paulus “Berdoalah tiada hentinya” (1Tes 5:17)”.
39

 Dengan ini maka calon imam yang 

akan menjadi imam, selama menjalani masa pembinaan diwajibkan untuk mendoakan ibadat 

harian agar ketika menjalani tugas sebagai imam dalam pelayanan pastoral yang suci nanti, 

ibadat harian bukan menjadi sesuatu yang baru baginya, melainkan sudah menjadi kebiasaan 

yang dapat memberi kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. 

Selanjutnya dikatakan lagi; “Sebagai doa resmi Gereja, ibadat harian menjadi sumber 

kesalehan yang membekali doa pribadi. Oleh karena itu, para imam dan semua orang lain 

yang ikut mendaraskan Ibadat Harian diminta dalam Tuhan supaya dalam melaksanakannya  

hati mereka berpadu dengan apa yang mereka ucapkan”.
40

 Karena sebagai sumber kesalehan, 

maka calon imam diharapkan agar memiliki motivasi yang mendalam dan dewasa untuk setia 

melaksanakan ibadat harian, entah bersama dalam komunitas maupun secara pribadi, agar 

menjadi modal dasar baginya untuk bisa menjadi imam yang sesuai dengan tuntutan Gereja. 

 Seorang imam adalah seorang pendoa, maka orang yang mau menjadi imam harus 

juga belajar untuk menjadi pendoa yang handal. Selain untuk menjadi pendoa yang handal, 

doa juga merupakan keharusan bagi seorang calon imam, sebab dengan doa, calon imam 
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dibantu untuk dapat mengenal dirinya sendiri seperti yang dikatakan oleh Rm. Primus Tjung 

Lake dalam tulisannya; “Dalam doa banyak hal bisa dicapai antara lain: penemuan identitas 

diri, penyembuhan luka-luka batin yang selama ini ditekan pada taraf tak sadar manusia. 

Dengan doa kita membongkar semuanya itu dan menerima secara jujur, lalu kita menemukan 

bakat dan batas kita masing-masing. Karena itu doa bersifat analitis: yaitu membantu 

manusia mengenal diri lebih baik. Doa juga bersifat terapeutis karena menyembuhkan apa 

yang selama ini menyakitkan, ditekan, diabaikan serta dilupakan. Maka latihan konsentrasi 

selain untuk mengenal keterbatasan menyembuhkan luka-luka batin juga untuk 

mengembangkan segala bakat manusia. Dengan ini orang mengenal diri apa adanya”.
41

 Dari 

sini bisa dikatakan bahwa sebagai seorang calon imam, doa dan ibadat harian mesti menjadi 

motivasi yang mendalam dan dewasa di dalam diri calon imam serta dijadikan sebagai nafas 

bagi pribadi calon imam agar dengan demikian motivasi dasar yang murni dan benar dalam 

diri  calon imam itu bukan semakin pudar atau berkurang dari waktu ke waktu melainkan 

semakin terang dan dapat dilihat, karena calon imam selalu berusaha untuk melihatnya 

melalui doa dan ibadat harian serta menjadikannya sebagai titik tolak alasan keberadaannya 

di Seminari. 

 Doa dan ibadat harian adalah salah satu hal yang ditekankan dalam pembinaan calon 

imam. Dengan doa dan ibadat harian, calon imam diarahkan untuk memiliki pengalaman 

akan Allah. Pengalaman akan Allah yang dimaksudkan di sini ialah mengalami apa yang 

dikehendaki oleh Allah yang diperoleh dalam doa dan ibadat harian. Pengalaman akan Allah 

inilah yang menjadi dasar dari spiritualitas imamat yang akan diembani oleh calon imam 

ketika ia telah ditabiskan menjadi imam kelak. 

 Berhasil tidaknya tanggung jawab, tugas-tugas, keputusan dan kebijaksanaan 

tergantung dari pengalaman akan Allah. Maka titik perhatian utama seseorang yang tertahbis 
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adalah mencari pengalaman ini. Semakin ia berusaha untuk memperoleh pengalaman ini, 

dengan sendirinya, ia juga semakin berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab. Semakin 

ia memiliki pengalaman yang lebih dalam, ia akan semakin berusaha untuk memenuhi tugas 

dan tanggung jawabnya dengan lebih baik, karena pengalaman akan Allah diungkapkan di 

dalam perbuatan melalui berbagai bentuk.
42

 Dengan bantuan doa dan ibadat harian, seorang 

calon imam mulai diarahkan untuk memiliki dasar spiritualitas imamat seorang tertahbis. Doa 

dan ibadat harian juga dapat membantu calon imam untuk mempertegas motivasinya yang 

murni dan benar agar motivasi untuk menjadi imam itu semakin hari semakin mendalam dan 

dewasa khususnya dalam aspek kerohanian. 

4.2.2.1.4 Refleksi Harian 

 Kata refleksi sendiri berasal dari kata Latin yakni “Reflecto, reflexi, reflexum: 

melentukkan ke belakang, mengelukkan, memutar, memalingkan. Reflecti: mengedik, 

berbalik.”
43

 Berdasarkan arti kata, maka refleksi harian adalah proses melihat kembali ke 

belakang yang dilakukan setiap hari demi memperbaiki diri menjadi lebih baik. Refleksi 

memampukan orang untuk menegaskan keputusan yang sudah dipilihnya dalam hidup. 

Refleksi harian juga dapat menolong calon imam agar mempertegas panggilan hidup yang 

sedang digelutinya serta bisa mengarahkan calon imam untuk dapat mengenal, menerima dan 

mengembangkan kehidupan rohaninya dengan bantuan terang sabda Allah. 

 Pengembangan kehidupan rohani yang tepat bagi seorang calon imam adalah dengan 

bantuan terang Roh Kudus melalui bacaan-bacaan Kitab Suci sesuai dengan yang sudah 

ditetapkan dalam buku Penanggalan Liturgi Harian Gereja Katolik Roma. Refleksi harian 

sesungguhnya mencakup seluruh aspek dalam pembinaan calon imam, namun lebih 
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khususnya berkaitan dengan aspek kerohanian karena calon imam yang kelak akan menjadi 

imam akan menjalankan tugas sebagai pewarta Sabda Allah. 

 Untuk mampu mencapai kematangan rohani, calon imam perlu memiliki motivasi 

yang mendalam dan dewasa untuk membuat refleksi harian, sebab dengan adanya refleksi 

harian, calon imam akan semakin diarahkan untuk mengenal Kristus secara mendalam dan 

masuk ke dalam dirinya sendiri untuk melihat kekurangan dirinya yang perlu ia perbaiki di 

bawah terang injil dan bacaan-bacaan suci yang sudah dikhususkan Gereja untuk hari-hari 

yang bersangkutan. Dengan adanya motivasi yang mendalam dan dewasa untuk berefleksi 

tentang kehidupan pribadi dengan bantuan Kitab Suci, maka calon imam semakin hari 

semakin diarahkan untuk dapat mengenal Kristus lebih dekat, serta dimampukan untuk bisa 

mengendalikan dirinya sendiri dan bisa mengubah kelemahan-kelemahan diri menjadi 

kekuatan dalam membangun relasi sosial dengan sesama demi mewartakan Sabda Allah dan 

kebenaran-kebenarannya. 

 Orang yang memiliki motivasi imam yang murni dan benar akan terus melakukan 

refleksi harian dengan semangat dan tekun. Refleksi harian biasanya berupa refleksi tertulis 

di mana calon imam juga dibantu untuk selain mengenal dirinya, ia pun mampu mengenal 

orang lain dan mengabadikan ide-idenya tentang realitas sosial yang nampak dan sedang 

terjadi. Dengan bantuan refleksi harian, “para calon diharapkan mampu bertekun dalam 

panggilan menuju imamat dan mempunyai keterlibatan penuh dalam rencana karya 

penyelamatan Allah sesuai dengan tingkatnya”.
44

 Hal ini berarti dengan refleksi harian, calon 

imam dengan sendirinya mulai membentuk diri agar sesuai dengan rencana visi dan misi 

panggilan Allah di dunia ini. Dengan demikian maka motivasi panggilan calon imam yang 
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kuat dan benar akan semakin tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai injili yang diperoleh 

dalam refleksi harian. 

 Seorang calon imam adalah seorang calon pewarta injil. Seorang pewarta injil adalah 

seorang yang selalu membaca dan merefleksikan Kitab suci setiap hari serta membagikan 

hasil refleksinya kepada umat Allah. Untuk dapat menjadi seorang pewarta injil yang handal 

maka orang harus termotivasi untuk berusaha menjadi orang yang mendalam. Orang yang 

mendalam yang dimaksudkan di sini ialah orang yang mampu mengubah hidup orang lain 

dari yang tidak benar menjadi benar hanya dengan satu kata atau satu perbuatan saja. Untuk 

dapat menjadi orang yang mendalam maka orang harus mempunyai spiritualitas tenang dan 

reflektif. Sebagai pewarta injil yang harus mengubah orang lain, maka sebelumnya calon 

imam perlu mengubah dirinya sendiri dengan bantuan refleksi harian, agar ia dapat 

menguasai serta menghidupi terlebih dahulu sabda Allah yang akan ia wartakan kepada umat. 

Dalam situasi reflektif ini maka calon imam dengan sendiri mengarahkan dirinya untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. 

 Berkaitan dengan pembinaan calon imam dalam aspek kerohanian, Konsili vatikan II 

menegaskan;  

“Hendaknya teologi dogmatik diuraikan secara terencana, dimulai dengan penyajian kitabiah. 

Hendaklah dipaparkan kepada para seminaris apa saja yang disumbangkan oleh para Bapa 

Gereja Timur maupun Barat, untuk dengan setia menyalurkan dan mengulas kebenaran-

kebenaran Wahyu secara rinci; begitu pula sejarah dogma selanjutnya, seraya diperhatikan 

hubungannya dengan sejarah umum Gereja. Kemudian, untuk seutuhnya mungkin membahas 

misteri-misteri keselamatan, hendaklah para seminaris belajar menyelami secara makin 

mendalam melalui refleksi teologis berpaduan Santo Tomas, serta memahami antar 

hubungannya.
45

  

 Selain bertolak dari Kitab suci, motivasi yang mendalam dan dewasa untuk membuat 

refleksi harian yang dimiliki calon imam juga perlu didasarkan pada apa yang sudah 

dikatakan oleh dekrit dalam Konsili Vatikan ini, agar bukan hanya Kitab Suci yang dapat 
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dikuasai tapi juga tradisi dan ajaran Gereja yang sah, sehingga dapat menjadi bekal bagi 

calon imam dalam pelayanannya sebagai imam kelak. 

 Seorang calon imam merupakan kumpulan dari para kaum muda yang berada dalam 

taraf reflektif.
46

 Karena itu para calon imam diharapkan dapat menuangkan dan 

merefleksikan hasil pergolakan antara akal budi dengan pengalamannya dalam sebuah 

refleksi tertulis maupun secara batiniah dengan bantuan terang Injil. Hasil refleksinya ini 

memungkinkan para calon imam untuk memiliki motivasi yang terarah pada satu tujuan 

yakni imamat. Refleksi juga membantu membina calon imam untuk menyiapkan diri sejak 

dini sebelum terjun ke dunia karya di mana mereka harus mewartakan Injil dengan gaya yang 

berdasarkan pada realitas aktual masyarakat yang sedang terjadi. 

4.2.2.2 Kesimpulan 

 Sudah barang tentu bahwa calon imam dituntut untuk memiliki kematangan dalam 

aspek kerohanian. Hal ini menjadi salah satu syarat dalam masa pembinaannya agar ia pun 

memiliki pengalaman akan Allah. Tujuannya yakni agar calon imam selalu mampu 

menyelaraskan kehendak pribadi dan kehendak Tuhan dalam karyanya kelak. Selain dari 

pada itu, calon imam diarahkan untuk menjadi imam yang nantinya bertindak sebagai In 

Persona Christi dalam arti, ia melanjutkan imamat Kristus yang diserahkan pada perjamuan 

malam terakhir yang menjadi konstitusi pada korban ekaristi.
47

 Dengan ini, maka calon imam 

hendaknya memiliki motivasi yang kuat dan bertahan untuk memperkaya kehidupan 

rohaninya dengan bercermin pada pribadi Yesus Kristus sebagai dasar dari 

keterpanggilannya, dan juga para orang kudus serta para formator yang turut memberi teladan 

dalam membina calon imam. Hal ini dapat diwujudnyatakan calon imam sendiri dengan 

motivasi yang mendalam dan dewasa, kuat dan bertahan untuk taat dan setia mengikuti 
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aturan-aturan yang berkaitan dengan aspek kerohanian seperti yang sudah dibahas dalam 

rincian aspek kerohanian, dengan tujuan agar calon imam dapat memahami secara benar 

mengenai kehidupan otentik seorang imam. kehidupan otentik seorang imam ialah 

kontemplatif dan aktif sekaligus. Sehubungan dengan ini, Bernard McGinn dalam Dr. Edison 

R. L. Tinambunan menegaskan bahwa imam yang salah satu tugas utamanya adalah sebagai 

pengkhotbah, hendaknya memiliki hidup kontemplatif dan aktif.
48

 

 Hidup kontemplatif dan aktif juga digambarkan dengan sayap dan tangan. Sayap 

menjadi figur hidup konteplatif, karena melaluinya, para santo terangkat jiwa mereka ke 

surga, terbang meninggalkan realitas duniawi. Mereka dibebaskan dari pengaruh-pengaruh 

duniawi walaupun mereka masih tetap tinggal di dunia ini; mereka dibebaskan dari 

pemikiran-pemikiran dunia yang berusaha membawanya ke pencobaan atau dosa. Tangan 

adalah lambang hidup aktif, karena dengan tangan kita semua melaksanakan aktivitas, 

pekerjaan.
49

 Hidup kontemplasi dan aktif dapat menjamin kehidupan rohani calon imam 

dalam menemukan dan memiliki pengalaman akan Allah seperti yang sudah dialami oleh 

Yesus Kristus sang Imam Agung yang sungguh-sungguh Allah dan sunguh-sungguh manusia 

di dalam diri-Nya, dan juga pengalaman dari para orang kudus. 

4.2.3 Aspek Intelektual 

 Seorang calon imam harus memiliki upaya untuk menguasai ilmu pengetahuan 

filsafat, teologi dan ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu motivasi berprestasi sangat dibutuhkan 

di sini. Dengan adanya motivasi untuk berprestasi, maka seorang calon imam akan semakin 

terpacu untuk memfokuskan diri pada aktivitas yang diharapkan oleh komunitas, seperti 

belajar filsafat, teologi, membaca, menulis dan berdiskusi. 
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 Mengenai pembinaan calon imam dalam aspek intelektual ini, Konsili Vatikan II 

menegaskan dalam Dekrit tentang Pembinaan Imam;  

“Vak-vak Filsafat hendaknya diajarkan sedemikian rupa sehingga para seminaris pertama-tama 

diantar untuk mendapat pengertian yang mantap dan koheren tentang manusia, dunia dan 

Allah, bertumpu pada pusaka filsafat yang tetap berlaku”.
50

  

 Selanjutnya dikatakan lagi bahwa;  

“Hendaknya vak-vak teologi diajarkan dalam cahaya iman, di bawah bimbingan Magisterium 

Gereja sedemikian rupa, sehingga para seminaris dengan saksama menimba ajaran Katolik dari 

pewahyuan Ilahi, menyelaminya secara mendalam, menjadikannya bahan renungan untuk 

meningkatkan hidup mereka, serta mampu mewartakan, menguraikan, dan 

mempertahankannya dalam pelayanan di kemudian hari sebagai imam”.
51

  

 Sehingga dalam pembinaan, calon imam diharapkan agar selalu memiliki motivasi 

yang kuat dan bertahan untuk belajar dan cenderung haus akan pengetahuan filsafat dan 

teologi dengan tujuan agar calon imam “mampu memahami hubungan-hubungan antara 

penalaran-penalaran filsafat dan misteri-misteri keselamatan, yang dalam teologi ditelaah 

dalam terang iman yang lebih luhur,
52

 dan juga agar calon imam memiliki bekal dalam 

menjalankan tugas pastoral sebagai imam nanti. Dengan adanya ilmu filsafat dan teologi, 

calon imam juga semakin terbantu untuk mampu merefleksikan motivasi panggilannya secara 

mendalam. Selain itu, calon imam dianjurkan juga untuk banyak membaca buku dengan 

maksud agar pengetahuan calon imam dapat diperkaya bukan hanya dalam bangku 

perkuliahan saja tapi juga dapat melalui media-media yang tersedia seperti buku-buku 

bacaan, majalah dan berbagai macam media lainnya. Anjuran ini dimaksudkan agar calon 

imam semakin memaknai motivasi panggilannya dari berbagai sudut pandang ilmu 

pengetahuan, sehingga dalam pelayanan pastoralnya nanti, pengetahuan itu dapat digunakan 

dengan baik dan benar dalam rangka menjalani tugas imamatnya yang sah di tempat di mana 

ia ditugaskan nanti. 
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 Jika calon imam dibina dan dididik terus-menerus maka motivasinya untuk menjadi 

seorang imam akan semakin mendalam dan dewasa. Imam yang diharapkan di sini ialah 

imam yang memiliki kesadaran moral, yakni mampu membedakan mana yang baik dan benar 

untuk dilakukan dan mana yang tidak baik dan tidak benar yang tidak perlu dilakukan. 

Kesadaran itu akan berkembang melalui pendidikan keteladanan, penyuluhan dan bimbingan. 

Dalam perkembangan, kesadaran akan berguna dalam tindakan konkrit untuk memberi 

putusan terhadap tindakan tertentu tentang baik dan buruk. Kesadaran moral yang sudah 

muncul dan berkembang itulah yang disebut kata hati.
53

 Kunci dari kesadaran moral ini 

terletak pada kesadaran dalam diri calon imam. Jika orang menyadari dirinya sebagai calon 

imam, maka ia juga harus sadar bahwa calon imam adalah orang yang memiliki moral yang 

baik.  

4.2.3.1 Rincian dari Aspek Intelektual 

4.2.3.1.1 Perkuliahan 

 Untuk dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya, calon imam dibimbing 

untuk mengikuti perkuliahan yang telah diatur dan menjadi salah satu syarat mutlak yang 

harus dipenuhi oleh calon imam selama masa pendidikannya di Seminari Tinggi. Berkaitan 

dengan hal ini, pembina memiliki peran untuk membantu calon imam agar mampu: berpikir 

logis, terbuka, kritis dan orisinal, serta cinta akan kebenaran, mampu melihat kaitan antara 

filsafat dan misteri iman, melihat kaitan antara filsafat dan hidup nyata, mampu melihat 

kesatuan dan sintesa misteri-misteri keselamatan kristiani, mampu melihat kaitan antara 

teologi dan pemecahan persoalan hidup dalam masyarakat, mengenal teologi Gereja-gereja 

non-Katolik dan agama-agama lain.
54
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 Semua hal yang diharapkan ini akan diperoleh dengan baik apabila calon imam 

memiliki motivasi yang mendalam dan dewasa untuk mengikuti dan memenuhi syarat yang 

diwajibkan Gereja bagi setiap calon imam. Motivasi yang dimaksudkan di sini ialah 

keinginan untuk menjadi figur seperti Kristus. Maka di sini dapat dikatakan bahwa calon 

imam yang memiliki motivasi yang murni dan benar, mendalam dan dewasa, kuat dan 

bertahan untuk menjadi figur seperti Kristus, tentu ia akan berusaha untuk belajar tentang 

bagaimana ia merealisasikan kasih dan memperjuangkan kebenaran di dalam hidup. Usaha 

untuk belajar itu terbukti dengan kesetiaannya mengikuti setiap program perkuliahan dengan 

benar dan teratur. 

 Indikasi bahwa seminaris berada dalam proses belajar yang sesuai dengan harapan 

ialah, bila ia lulus dalam mengerjakan tugas matakuliah, ujian ulangan, ujian tengah 

semesester, dan ujian semester, untuk kuliah-kuliah dalam ilmu-ilmu yang dituntut dan dapat 

mencapai IPK paling rendah 2,75, juga lulus dalam ujian universum. Selain itu dia juga 

menyelesaikan skripsi/ thesis pada waktu dan lulus ujian.
55

 Ketaatan dan keseriusan calon 

imam dalam mengikuti perkuliahan dapat dilihat dalam perolehan nilai yang bagus yang telah 

dijumlahkan dan dituliskan dalam Kartu Hasil Studi (KHS). 

 Dengan memperoleh nilai yang baik dalam menyelesaikan proses perkuliahan, maka 

calon imam dapat dilihat sebagai pribadi yang memiliki motivasi dasar yang kuat dan 

bertahan untuk menjadi imam, karena kekuatan motivasi itulah yang memampukan dia untuk 

berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. Meski harus ditambahkan bahwa memperoleh 

hasil yang baik dalam menyelesaikan perkuliahan itu masih memiliki kekurangan dan 

keterbatasan karena ada calon imam yang masih bimbang dengan panggilannya. Untuk itu 

maka peran para pembina sangat dibutuhkan agar dapat membimbing calon imam. Dengan 

demikian, motivasi imam dapat kembali dikuatkan dan dimurnikan, sehingga calon imam 
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tidak menjadikan hasil yang baik itu sebagai titik tolak untuk beralih pada motivasi yang lain 

melainkan mengarah pada motivasi dasar yang murni dan benar, mendalam dan dewasa, kuat 

dan bertahan untuk  menjadi imam dan menjadi seperti Kristus. Motivasi dasar seperti yang 

dikatakan di sini juga dapat menjadi tempat bermuaranya segala perjuangan calon imam 

dalam proses pembinaan. 

4.2.3.1.2 Belajar, Membaca dan Tulis Menulis 

 Dalam lembaga pendidikan calon imam, calon imam pun dibina untuk menjadi 

penulis yang handal. Untuk menjadi penulis yang handal maka calon imam selalu ditekankan 

untuk membaca buku sebanyak mungkin agar pokok pikirannya dapat diperkaya dengan 

pengetahuan umum. Media yang digunakan untuk membina calon imam dalam hal tulis 

menulis ialah, majalah dinding, membuat karya tulis untuk media cetak seperti renungan 

harian-bulanan, serta komunitas-komunitas sastra yang diadakan dalam kelompok. Hal ini 

hendak menunjukkan bahwa calon imam perlu belajar untuk menjadi penulis dengan 

membiasakan diri membaca buku-buku yang disediakan di perpustakaan Seminari maupun 

buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan lain. Media ini digunakan dengan maksud untuk 

mengembangkan bakat dan mengkomunikasikan ide dalam bentuk tulisan untuk kepentingan 

umum.
56

 

 Calon imam yang memiliki motivasi imamat yang kuat dan murni akan berusaha 

untuk belajar dengan membaca buku-buku pengetahuan umum yang ada selain buku-buku 

pengetahuan yang diwajibkan dalam bangku perkuliahan. Apabila ia benar-benar ingin 

menjadi imam yang kompeten maka tentu ia akan berusaha untuk banyak belajar dengan 

menggunakan media-media cetak yang ada, tanpa membuang-buang waktu hanya untuk hal-

hal yang tidak penting. Belajar, membaca dan menulis juga dapat menolong calon imam 
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dalam mengolah afeksi yang ada di dalam dirinya. Untuk itu, maka dalam pembinaan, calon 

imam dituntut untuk memiliki minat belajar yang tinggi. 

 Selain kuliah dan segala kegiatan akademik di Seminari dan Fakultas, diusahakan 

juga pendampingan dalam karya tulis ilmiah/ilmiah populer. Output dari kegiatan 

pendampingan dalam karya tulis adalah publikasi dalam berbagai terbitan sekurang-

kurangnya yang ada di lingkungan Seminari dan Fakultas Filsafat. Ada juga kegiatan 

akademi. Kegiatan akademi adalah suatu bentuk latihan diskusi ilmiah. Para seminaris 

membagi diri dalam kelompok-kelompok lalu menyiapkan naskah ilmiah untuk 

dipresentasikan dan didiskusikan. Tema yang dipilih biasanya berhubungan dengan ilmu 

filsafat, teologi, juga ilmu-ilmu lain yang didapatkan dalam kuliah. Seorang atau lebih 

pembina hadir sebagai pendamping dalam kegiatan akademi tersebut.
57

 Tujuan yang ingin 

dicapai dalam kegiatan akademi ini ialah agar para calon imam dapat mengekspresikan 

semangat ilmiahnya dengan berdiskusi dan berani berbicara bebas mengemukakan 

pendapatnya yang didasarkan oleh pikiran para filsuf dan teolog yang diperolehnya dalam 

perkuliahan maupun buku-buku yang dipelajarinya. 

 Selain itu, kadang-kadang ada pula kegiatan ilmiah lain yang melibatkan pembicara 

dari luar komunitas seminari seperti dari bidang kesehatan, politik, ekonomi, dan sebagainya. 

Tentu semua bentuk pembinaan dalam bidang akademi ini berdasarkan pada proses belajar 

membaca dan tulis menulis. Tanpa belajar, membaca dan menulis tentu calon imam akan 

mengalami kesulitan jika berhadapan dengan kegiatan pembinaan akademi yang ada. 

 Semua hal yang diperoleh calon imam dalam proses belajar, membaca dan menulis 

dapat menjadi penegas bagi motivasi panggilannya. Artinya bahwa jika calon imam memiliki 

motivasi dasar yang murni dan benar, kuat dan bertahan untuk menjadi imam, tentu proses 
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belajar, membaca dan menulis akan dilihat bukan sebagai beban yang membelenggunya, 

melainkan dilihat sebagai media yang dapat menolongnya untuk mengembangkan diri 

menjadi pribadi yang berkompeten dan dapat diandalkan oleh Gereja dalam pelayanannya 

sebagai imam nanti. 

4.2.3.2 Kesimpulan 

 Dalam aspek intelektual, yang menjadi sorotan utama dalam pembinaan calon imam 

ialah tentang nilai. Yang dimaksudkan dengan “nilai” ialah hakikat suatu hal, yang 

menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia.
58

 Nilai yang ditekankan dalam pembinaan 

intelektual ini adalah pengetahuan.  

 Motivasi ideal untuk menjadi imam ialah motivasi yang murni dan benar untuk 

menjadi seperti Kristus Sang Imam, Nabi dan Gembala. Apabila calon imam memiliki 

motivasi yang murni dan benar seperti ini, tentu setiap kegiatan yang ditujukan untuk 

membina kemampuan intelektual calon imam seperti perkuliahan, diskusi ilmiah, tulis-

menulis, membaca dan lain-lain, akan ditaati dan diikuti dengan baik dan benar oleh calon 

imam sendiri. Calon imam akan melihat semua aturan yang dikhususkan untuk membina 

kehidupan intelektual calon imam itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban yang terkadang 

dapat dianggap sebagai beban oleh calon imam, melainkan juga sebagai kesempatan untuk 

mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan. 

4.2.4 Aspek Pastoral 

 Pembinaan pastoral bertujuan untuk pembentukan sikap dan semangat pastoral bagi 

para calon imam. Hal ini meliputi aspek-aspek kepekaan melayani, kesediaan memberi diri 

bagi Gereja dan sesama manusia pada umumnya, kepekaan melihat kebutuhan umat dan 

dengan itu tumbuh semangat untuk membekali diri dengan ilmu dan keterampilan yang 

                                                           
 

58
 N. Driyarkara, Percikan Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1966), hlm. 38. 



diperlukan. Sejalan dengan itu, amat penting pula pembekalan diri seminaris dengan ilmu  

dan keterampilan pastoral. Keterampilan pastoral diperoleh melalui sejumlah program 

pembinaan di Seminari dan pelayanan baik di dalam maupun di luar komunitas Seminari 

(belajar sambil melayani).
59

 Dengan demikian maka sikap dan semangat yang memotivasi 

calon imam dalam panggilannya akan semakin diarahkan pada pelayanan pastoral dalam 

Gereja dengan roh dan kebenaran, seperti yang dikatakan bahwa “faktor penting yang 

mempengaruhi keberhasilan seorang calon imam dalam mencapai perkembangan yang 

maksimal tentu usaha pribadi seminaris yang bersangkutan serta keterbukaannya pada karya 

Roh Kudus.
60

 

 Calon imam dibina dan dididik dengan tujuan agar kelak dapat melaksanakan tugas 

pastoral dengan baik dan benar sesuai dengan harapan Gereja. Apabila motivasi panggilan 

calon imam tidak didasarkan pada kecintaan terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus, maka 

bisa jadi kelak calon imam akan bermental materialis dan egoistis dalam pelayanan pastoral. 

Sifat seperti ini bisa saja terbawa dalam diri ketika ia melaksanakan tugas imamatnya kelak. 

Akibatnya, kehadiran imam di tengah umat bukannya semakin menumbuh-kembangkan iman 

umat melainkan semakin mempersulitnya. 

 Hidup dan pekerjaan imam yang sebenarnya adalah menafsirkan realitas yang ada di 

dalam terang iman, dengan demikian ia secara tidak langsung mempromosikan misi Gereja 

untuk keselamatan kekal semua orang. Oleh sebab itu, kehadiran imam seharusnya mencari 

dan menemukan nilai hidup dan menyampaikannya kepada Gereja yaitu umat beriman yang 

sedang berjalan dalam sejarah keselamatan. Umat beriman sungguh-sungguh membutuhkan 
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pelayanan imam, dan berkat pertolongannya, seharusnya mereka merasakan kehadiran 

Kristus, kepala dan gembala di tengah-tengah mereka.
61

 

 Berkaitan dengan aspek pastoral dalam pendidikan calon imam, calon imam pun perlu 

menekuni bidang ilmu pengetahuan agar dalam mewartakan sabda Tuhan, ia mampu 

menemukan nilai hidup dan menghidupinya di dalam diri sendiri serta tidak lupa untuk 

membagikannya kepada umat Allah. Dalam hal ini, calon imam harus berusaha untuk 

menjadi orang yang tenang dan mendalam serta mampu mengarahkan umat pada kebenaran 

sejati yakni Yesus Kristus. Menjadi orang yang tenang dan mendalam berarti calon imam 

harus bisa menjadi pemikir Allah bagi manusia, sehingga ketika ia berbicara, umat 

mendengar dan melaksanakan apa yang ia katakan tanpa membantah sebab umat percaya 

bahwa seorang imam adalah wakil Kristus yang menyuarakan apa yang dikehendaki oleh 

Kristus bagi umat-Nya. 

4.2.4.1 Rincian dari Aspek Pastoral 

4.2.4.1.1 Liturgi 

 Seminari dikatakan sebagai dapur liturgi, maka pemahaman tentang tata Liturgi 

Gereja Katolik Roma menjadi salah satu tugas penting bagi calon imam selama menjalani 

masa pembinaan di Komunitas Seminari. Dikatakan sebagai salah satu tugas penting karena 

ketika calon imam sudah terjun ke dalam dunia karya, tentu calon imam akan berurusan 

dengan  Liturgi dalam Gereja, seperti mengurus peralatan misa, mengarahkan umat agar 

mengenal Liturgi secara benar, terkhusus bagi umat yang belum memiliki pemahaman yang 

memadai mengenai Liturgi Gereja Katolik Roma. Untuk itu maka di dalam pembinaan, calon 

imam diajarkan untuk memiliki pengetahuan tentang tata Liturgi yang benar, agar dalam 

pelayanan pastoralnya, calon imam tidak mengalami kebingungan apabila menjelaskan 
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kepada umat mengenai tata Liturgi yang benar. Selain itu, calon imam juga diarahkan untuk 

tidak mengabaikan tugasnya dalam mengurus Liturgi. Pengabaian tugas ini terjadi apabila 

calon imam tidak menyadari motivasi dasarnya secara kuat dan bertahan untuk menjadi imam 

Tuhan. Berkaitan dengan pembinaan dalam hal Liturgi, Konsili Vatikan II menegaskan;  

“Hendaknya para rohaniwan di seminari-seminari maupun di rumah-rumah religius mendapat 

pembinaan Liturgis demi hidup rohani mereka, baik melalui bimbingan yang memadai untuk 

memahami upacara-upacara suci sendiri pun juga melalui ulah kesalehan lainnya yang diresapi 

oleh semangat Liturgi. Begitu pula, hendaklah mereka belajar mematuhi hukum-hukum Liturgi 

sehingga kehidupan di seminari-seminari dan tarekat-tarekat religius dirasuki semangat Liturgi 

secara mendalam.”
62

 

 Apabila yang ada di dalam diri calon imam ialah dorongan untuk bebas melakukan 

kehendaknya, tanpa memperdulikan tugas utamanya sebagai figur pelaku kasih dan 

kebenaran yang harus dimulai dengan hal-hal kecil seperti memperhatikan tata Liturgi yang 

benar, maka tentu kehidupan liturgis umat di tempat pelayanan pastoralnya khususnya umat 

yang kurang mendapat pemahaman tentang Liturgi yang benar, akan mengalami banyak 

kejanggalan karena tidak sesuai dengan aturan Liturgi yang sebenarnya. Untuk itu selama 

menjalani masa pembinaan, motivasi panggilan calon imam yang murni dan benar, 

mendalam dan dewasa, kuat dan bertahan, harus dipertegas oleh calon imam sendiri dengan 

belajar untuk dapat mengenal dan mempraktekkan Liturgi Gereja Katolik yang benar. Orang 

yang mau menjadi imam tentu akan termotivasi juga untuk mengenal dan mempraktekkan 

Liturgi Suci dengan benar, sehingga apabila dalam pembinaan, calon imam bersikap apatis 

terhadap Liturgi Suci, maka patut dipertanyakan motivasi pastoral apa yang dimiliki oleh 

calon imam itu. 

4.2.4.1.2 Sharing Kitab Suci 

 Sharing Kitab Suci merupakan salah satu cara mengumatkan Kitab Suci lewat sharing 

bersama dalam kelompok dengan bertolak dari Kitab Suci ke kehidupan nyata. Firman Tuhan 
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hendaknya menjadi penuntun dan penunjang hidup pribadi. Tetapi lebih dari itu, Firman 

Tuhan hendaknya menjadi daya dorong bagi kelompok basis gerejawi maupun kelompok 

perjuangan untuk mengatasi masalah kemasyarakatan, menjadi inspirasi bagi perjuangan 

meningkatkan hidup yang lebih berwajah manusiawi, hidup dalam kelimpahan (bdk. Yoh 

10:10).
63

 Untuk menyatakan Firman Tuhan dalam kehidupan umat, maka calon imam juga 

turut mengambil tugas untuk mengumatkan Kitab Suci lewat Sharing Kitab Suci, dengan 

maksud agar calon imam juga belajar untuk menafsirkan Kitab Suci sesuai dengan kebutuhan 

umat seturut perkembangan zaman. 

 Semua aspek dalam pembinaan calon imam yakni aspek kepribadian, kerohanian dan 

intelektual akan bermuara pada pelayanan pastoral khususnya juga dalam sharing Kitab Suci, 

di mana calon imam belajar merealisasikan semua pengetahuan yang diperoleh dalam bangku 

pendidikan, dan membantu umat menanggapi persoalan yang dihadapi umat dengan bantuan 

terang Firman Tuhan. Dengan demikian, calon imam juga perlahan dibentuk untuk menjadi 

pribadi yang mampu menjadi penolong bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. 

4.2.4.1.3 Sekami 

 Kata sekami sendiri merupakan singkatan dari “Serikat Kepausan Anak dan Remaja 

Misioner”. Dalam sekami ada pendamping Bina Iman Anak (BIA) yang turut menjadi 

pendidik atau pembina iman secara Kristiani agar iman anak-anak semakin mendalam dan 

menjadikan mereka sahabat-sahabat Yesus yang baik.
64

 Kegiatan sekami juga melibatkan 

calon imam agar ketika menjalani tugas sebagai seorang imam nanti, bukan hanya orang 

dewasa yang akan dilayani oleh imam, tetapi juga anak-anak sekami yang baru belajar untuk 

mengenal hidup. Untuk itu, pembinaan sekami bagi calon imam juga sangat diperlukan agar 
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calon imam tidak menjadi kaku ketika berada di tengah anak-anak, melainkan menjadi 

pribadi yang kreatif menghantar anak-anak agar dapat mengenal, menerima, dan mencintai 

Yesus Kristus sebagai sahabat mereka. 

 Karena mengingat tugas imam yang menyeluruh dari anak-anak sampai pada orang 

dewasa, maka calon imam juga perlu menyadari bahwa ia membutuhkan kesempatan untuk 

belajar menjadi pendamping rohani bagi anak-anak. Kesadaran dalam diri calon imam ini 

juga harus dibarengi dengan motivasi panggilan imam, agar calon imam yang memiliki 

motivasi yang murni dan benar untuk menjadi imam itu melihat kegiatan sekami sebagai 

salah satu tugasnya yang harus ia laksanakan sebagai wujud ketaatannya dalam melayani 

umat Allah. 

 Calon imam yang betul-betul memiliki motivasi panggilan yang kuat dan bertahan 

untuk menjadi imam tentu akan dengan senang hati belajar melayani umat dari yang kecil 

sampai yang dewasa tanpa merasa malu dan takut, sebab di dalam dirinya sudah ada motivasi 

yang mendorongnya untuk mau menerima dirinya sebagai pelayan dan gembala bagi domba-

domba yang membutuhkan gembala di tengah perkembangan dunia yang semakin pesat 

dalam berbagai bidang kehidupan yang ada. 

4.2.4.1.4 Khotbah/ Renungan 

 Seorang calon imam adalah seorang calon pewarta Sabda Allah. Biasanya 

kongkritisasi imam dalam mewartakan sabda Allah terlihat dalam khotbah atau renungan 

yang dibawakan oleh imam dalam perayaan Ekaristi maupun dalam ibadat dan juga dalam 

sikap dan perbuatan yang dilakukannya setiap hari. Berkaitan dengan hal ini, maka tentunya 

ada pembinaan khusus yang mengarahkan calon imam agar dapat menjadi pengkhotbah yang 

mampu menyentuh hati umat dengan sabda Allah yang benar, bukan malah menyesatkan 

umat dengan tafsiran-tafsiran yang bertolak belakang dengan ajaran Gereja yang 



sesungguhnya. Pembinaan khusus yang dimaksudkan ialah latihan untuk membawakan 

renungan pada saat doa bersama, Perayaan Ekaristi, dan juga dalam ibadat-ibadat komunitas 

seperti ibadat jalan salib dan ibadat tobat. Untuk itu, calon imam juga harus memiliki 

motivasi panggilan imam yang mendalam dan dewasa, kuat dan bertahan untuk belajar hidup 

dari Kitab Suci dengan membaca, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam hidup, agar 

pewartaan yang ia lakukan menjadi pewartaan yang benar-benar hidup dalam kata dan 

perbuatannya sendiri. 

 Pembinaan pada bagian ini sudah diperoleh calon imam selama menjalani masa 

pendidikan di Seminari. Apabila selama masa pembinaan calon imam betul-betul serius 

mengikuti arahan dan bimbingan dari para pembina untuk mengembangkan dirinya menjadi 

saksi Kristus di dunia ini, maka tentu calon imam akan banyak belajar untuk dapat 

menafsirkan Firman Tuhan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan umat. Namun apabila 

dalam diri calon imam tidak ada motivasi dasar yang kuat dan bijak untuk menjadi imam, 

maka tentu semua arahan yang diberikan oleh pembina sebagai formator tidak diikuti dengan 

baik, bahkan yang diikutinya pun berlangsung karena keterpaksaan saja, bukan karena 

kemauan dan kehendak untuk belajar. Hal ini membutuhkan keterbukaan calon imam dengan 

pembina menyangkut motivasi panggilannya yang murni dan benar dalam dirinya. 

4.2.4.1.5 Tahun Orientasi Pastoral (TOP) 

 Setelah melalui berbagai macam rangkaian dalam pembinaan selama 4 tahun di 

Seminari Tinggi, kini calon imam akan memasuki masa Tahun Orientasi Pastoral. “Tahun 

Orientasi Pastoral (TOP) merupakan suatu kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dan 

bukan pertama-tama untuk menghasilkan sesuatu. TOP bertujuan membekali para seminaris 

dengan keterampilan pastoral dan mempertinggi semangat pengabdian mereka dalam 

pelbagai tugas seorang imam. Oleh karena itu TOP dijalankan di bawah koordinasi imam 



pembimbing sesuai pola pendidikan Seminari”.
65

 Selain itu, tujuan TOP juga demi 

memantapkan panggilan, memantapkan pengahayatan hidup rohani, memantapkan 

pengabdian terhadap masyarakat, memantapkan relasi dan komunikasi, memantapkan 

pengetahuan tentang adat istiadat dan budaya, dan memantapkan calon imam dalam mengatur 

tujuan pribadi.  

 Karena TOP merupakan kesempatan untuk belajar, calon imam yang menjalani masa 

TOP diharapkan untuk tidak melihat tempat TOP sebagai tempat untuk mencari kenyamanan 

atau keuntungan materil, melainkan menjadi tempat di mana ia bisa belajar untuk 

memantapkan motivasi panggilan imam. 

 Selama menjalani masa TOP, calon imam sendiri perlu membina motivasi panggilan 

imamnya agar benar dan murni dengan melihat kriteria keberhasilan dalam TOP. Kriteria 

yang dimaksudkan di sini ialah seperti: tugas-tugas dan pelaksanaan tugas, sifat dan bakat 

kepemimpinan, pergaulan dan relasi sosial, kehidupan rohani, mengisi waktu luang dengan 

hal-hal berguna, semangat belajar, punya ketrampilan khusus, punya minat dan bakat yang 

menunjang karya pastoral, bijaksana menggunakan uang, jujur dan bertanggungjawab.
66

 

Apabila calon imam memiliki motivasi panggilan yang kuat dan murni untuk menjadi imam, 

tentu ia akan berusaha untuk memenuhi semua kriteria ini dengan penuh tanggungjawab dan 

dengan penuh kegembiraan tanpa merasa terbebani. 

4.2.4.1.6 Pasca TOP (Tingkat V dan VI) 

 Bagi seminaris tingkat V dan VI (yang telah menyelesaikan masa TOP), selain 

perkuliahan dan pembinaan pembinaan lain, juga diadakan pelatihan pastoral. Mata kuliah 

yang berorientasi pastoral meliputi antara lain: konseling pastoral, katekese muda-mudi, 
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manejemen paroki, antropologi pastoral, pastoral sosial, pastoral liturgi (sakramen dan 

sakramentali).
67

 Pembinaan yang ditekankan bagi calon imam pasca TOP atau calon imam 

yang sudah menyelesaikan masa TOP lebih cenderung berorientasi pada bidang pastoral 

seorang imam. Dengan demikian, calon imam yang benar-benar ingin menjadi imam harus 

memiliki motivasi yang kuat dan bertahan untuk mengikuti semua perkuliahan, pembinaan 

serta pelatihan-pelatihan pastoral yang diadakan dengan tujuan agar calon imam itu memiliki 

bekal dalam pelayanan pastoralnya sebagai imam nanti. 

 “Latihan-latiha pastoral bagi calon imam pasca TOP meliputi beberapa kegiatan 

seperti; kegiatan dalam kepengurusan seminaris, latihan kotbah seminggu sekali di bawah 

bimbingam tim pembina, latihan liturgi untuk semua sakramen dan sakramentali yang 

dilayani diakon dan imam, serta melayani permintaan umat untuk Ibadat Sabda dalam 

berbagai kesempatan”.
68

 Latihan-latihan ini dapat diikuti dan dilakukan calon imam dengan 

baik apabila calon imam pasca TOP itu memiliki motivasi yang mendalam dan dewasa untuk 

menjadi imam yang bersedia menjadi pelayan bagi banyak orang khususnya umat yang akan 

ia layani di medan pastoral nanti. 

 Berkaitan dengan pembinaan pastoral bagi calon imam yang sudah menyelesaikan 

masa TOP, Sri Paus Yohanes Paulus II menegaskan dalam Pastores Dabo Vobis;  

“Supaya latihan-latihan memang sesuai, pelbagai pengalaman yang ada pada para calon imam 

harus jelas-jelas menampilkan ciri “ministerial” (pelayanan), lagi pula erat hubungan dengan 

segala tuntutan yang layak bagi persiapan untuk imamat, pun juga (pasti tanpa melalaikan studi 

mereka) berkaitan dengan pelayanan pewartaan sabda, ibadat dan kepemimpinan. Pelayanan-

pelayanan itu dapat menjadi cara khas mengalami pelayanan Lektor, Akolit dan Diakon”.
69

  

 Anjuran ini hendak menegaskan bahwa calon imam yang sudah menyelesaikan masa 

TOP harus terus memiliki motivasi yang mendalam dan dewasa untuk melayani, yang dalam 

pembinaan di komunitas dinyatakan dalam pelayanan Liturgi sebagai Lektor dan Akolit. 
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4.2.4.2 Kesimpulan 

 Tujuan inti dari pembinaan dalam aspek pastoral ini ialah pelayanan. Aktivitas 

pelayanan adalah buah pengalaman akan Allah.
70

 Dalam pelayanan kepada umat, ketiga 

aspek pembinaan di atas yakni kepribadian, kerohanian dan intelektual direalisasikan oleh 

calon imam di tengah-tengah umat, dan sebagai bekal bagi calon imam untuk membantu 

menghantar umat Allah sampai pada kekudusan. Apabila calon imam memiliki motivasi yang 

murni, benar, mendalam, dewasa, kuat dan bertahan untuk membina dirinya menjadi seperti 

Yesus Kristus, maka dalam pelayanan pastoral, kehadiran calon imam di tengah-tengah umat 

akan memancarkan pribadi Kristus yang telah ia jadikan sebagai patokan dalam membina 

dirinya sendiri. 

 Untuk itu, selama masa pembinaan, calon imam juga harus mulai menanamkan di 

dalam dirinya spiritualitas imamat yang benar dengan kehidupan rohaninya yang mapan, 

karena kelak ia akan hidup sebagai imam yang memiliki dasar motivasi yang benar untuk 

dapat melayani umat Allah. Spiritualitas imamat bertujuan untuk memberikan kepada mereka 

yang tertahbis atau yang akan tertahbis kesempatan untuk memperoleh dan memperdalam 

pengalaman akan Allah, yang mungkin biasa disebut dengan hidup rohani, yang merupakan 

dasar spiritualitas imamat,
71

 seperti yang sudah dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II: 

“seperti semua orang beriman, pembinaan rohani itu merupakan nilai pusat dan penyatuan 

pribadi maupun hidup mereka sebagai orang Kristen. Artinya sebagai ciptaan baru dalam 

Kristus, yang berjalan dalam Roh. Begitu pula bagi setiap imam, pembinaan rohani merupakan 

poros yang menyatukan dan menghidupkan kenyataan pribadi maupun kegiatannya sebagai 

imam.”
72

 

 Dalam pelayanan pastoral, calon imam akan berhadapan dengan berbagai macam 

tugas pelayanannya di tengah-tengah umat. Di antaranya ialah mengenai liturgi, khotbah atau 

renungan, katekese, sekami, doa dan ekaristi sebagai puncak dan sumber iman kristiani. 
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Untuk itu selama menjalani proses pembinaan, calon imam perlu memantik motivasi dalam 

dirinya dengan mengambil inspirasi dari pribadi Yesus Kristus sebagai figur pelaku kasih dan 

kebenaran, dan juga dari para orang kudus serta para pembina, sehingga dalam pelayanan 

pastoralnya, calon imam yang akan menjadi imam ini bukan hanya mewartakan Kristus 

dengan perkataan kosong saja, melainkan juga dengan perbuatan. 

 


