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BAB III 

PEMBINAAN CALON IMAM 

 

3.1 Pembinaan Calon Imam 

 Pembinaan berasal dari kata dasar “bina” yang berarti bangun sesuatu 

(negara, orang, dan sebagainya) supaya lebih baik. Kata “bina” apabila ditambah 

imbuhan “me-“ menjadi membina berarti membangun, mendirikan dan 

mengusahakan supaya lebih baik.  Sementara untuk imbuhan dan akhiran “pe-

an” menjadi pembinaan memiliki tiga arti yakni pertama, proses, cara dan 

perbuatan membina; kedua, pembaruan dan penyempurnaan; dan ketiga, usaha, 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik.1 

 Dalam penulisan ini, arti pembinaan adalah suatu proses pendampingan, 

pembaruan dan penyempurnaan terhadap calon imam dengan tujuan menjadi 

imam. Dalam proses pembinaan, calon imam mendapatkan pembinaan sesuai 

dengan yang dibutuhkan Gereja dan masyarakat dengan berpedoman pada empat 

bidang pembinaan yakni kepribadian, kerohanian, intelektual, dan pastoral.2 

 Sekalipun pada dasarnya pembinaan calon imam bertujuan untuk 

menghasilkan imam yang bermutu, namun, di sisi lain, Gereja juga 

memungkinkan seseorang untuk kelak tidak menjadi imam, tetapi dengan 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 

(Jakarta, PT. Gramedia, 2008), hlm. 193. 
2  Paus Yohanes Paulus II, Dalam Seri Dokumen Gereja, Pastores Dabo Vobis, art. 63, 

(Jakarta: KWI-Dopken, 1992), selanjutnya ditulis PDV dan artikel. 
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pandangan bahwa yang terpenting adalah membentuk pribadi-pribadi menjadi 

manusia yang beradab yang berguna bagi bangsa dan Gereja. Hal ini ditegaskan 

dalam Konsili Vatikan II, “Studi yang harus ditempuh oleh para seminaris harus 

diatur sedemikian rupa, sehingga mereka tanpa diragukan dapat melanjutkan di 

tempat lain, sekiranya memilih status yang lain”.3 Oleh karena itu, tujuan 

pembinaan yang terpenting adalah peningkatan mutu kemanusiaan seseorang. 

3.2 Mengenal Calon Imam 

 Calon imam adalah seorang yang sementara mengenyam pendidikan 

dengan tujuan menjadi seorang imam. Mereka adalah pribadi yang menerima 

rahmat Allah, yang dengan bebas bersedia menjawabinya dengan segala 

kemampuan. Dengan keterbukaan menjawabi panggilan Allah, calon imam 

bersedia dididik dan dibina di Seminari untuk dapat mengembangkan diri 

menjadi pribadi yang dewasa dan matang dalam menjawabi panggilan Allah. 

Calon imam yang dibahas di sini adalah calon imam yang sementara dalam masa 

pembinaan di Seminari Tinggi. 

 Dalam proses pembinaan, calon imam diarahkan agar dapat lebih 

mengenal, menerima dan mencintai dirinya secara penuh dan bertumbuh secara 

sehat sesuai dengan perkembangan kepribadiannya. Dengan demikian, calon 

imam akan mengenal, menerima dan mencintai umatnya kelak dalam tugas 

kegembalaannya. Untuk itu, dalam masa pembinaan calon imam, diadakan 

pengujian dan penyaringan agar diketahui ketulusan maksud serta kehendak 

                                                           
 3 Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Pembinaan Imam, “Optatam Totius”, art. 3, 
dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 2012), 
selanjutnya disingkat OT dengan artikelnya. 
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bebas para calon imam melalui bidang pembinaan manusiawi, rohani, intelektual 

dan pastoral. Dengan demikian, mereka semakin dewasa dalam menyerahkan 

diri kepada Allah.4 

3.3 Hakekat Pembinaan Calon Imam  

 Menjadi imam harus disadari oleh setiap calon imam bahwa bukan atas 

dasar keinginan sendiri dan kekuatan manusiawi semata. Menjadi imam 

sesungguhnya karena kehendak Allah, demi karya penyelamatan umat-Nya. 

Keinginan untuk mengikuti dan bekerja sama dengan Kristus dalam karya 

keselamatan dapat terlaksana melalui kesediaan mendengar Kabar Gembira 

Keselamatan serta melalui undangan yang tercakup di dalamnya. Undangan 

Kristus dan keinginan untuk mengikuti-Nya telah membawa perubahan pada diri 

calon imam.5 

 Pembinaan calon imam senantiasa berpedoman pada suatu nilai 

kebenaran yang sesungguhnya. Calon imam dibina, dididik, diproses dan 

dibentuk pribadinya serta membina dan melatih dirinya sendiri berdasarkan suatu 

kenyataan yang sesungguhnya bersumber dari Yesus Kristus yang adalah 

pemrakarsa panggilan pertama. Kenyataan teologis ini terus menjadi warna 

kehidupan Gereja itu sendiri, di mana Gereja dari abad ke abad selalu 

memelihara benih-benih panggilan imam dengan menimbah ilhamnya dari 

teladan Kristus.6 

                                                           
4 OT., art. 6. 
5 Anton Konseng, Menjawab Panggilan Tuhan: Sebuah Refleksi Psikologis, (Jakarta: 

Obor, 1995), hlm. 20. 
6 PDV., art. 42. 
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 Kristus sendiri telah memanggil dan memilih para Rasul untuk 

melanjutkan misi penyelamatan dunia. Setelah memanggil para Rasul, Yesus 

masih meminta mereka untuk meluangkan waktu bagi pembinaan. Selain itu, 

pembinaan tersebut dimaksudkan agar mereka boleh menjalin keakraban dengan 

Yesus yang telah memanggil dan memilih mereka. Yesus melihat betapa 

pentingnya pembinaan demi masa depan Gereja. Inilah yang kiranya menjadi 

titik pijak kebenaran sesungguhnya dari proses pembinaan calon imam itu 

sendiri. 

 Untuk itu, sebelum menjadi pewarta dan pelanjut karya keselamatan, 

maka calon imam perlu mendapat pembinaan dan pembentukan pribadi untuk 

mengenal dan mematangkan tujuan jalan panggilannya dan mengakrabi Yesus 

Kristus yang telah memanggilnya. 

3.4 Metode Pembinaan Calon Imam 

 Dalam Konsili Vatikan II, disadari sepenuhnya bahwa pembinaan calon 

imam sangat penting. Hal tersebut karena perkembangan Gereja juga bergantung 

pada pelayanan para imam yang dijiwai Roh Kristus.7 Akan tetapi, bertolak dari 

kesadaran Gereja akan keragaman bangsa dan daerah, maka Gereja dapat 

menyusun ketetapan-ketetapan yang umum bagi semua. Untuk itu, ketetapan-

ketetapan umum yang disusun harus disesuaikan dengan situasi khas daerah 

                                                           
7 OT., art. 11. 
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setempat agar pembinaan calon imam selalu menanggapi kebutuhan-kebutuhan 

pastoral daerah yang dilayani.8 

 Metode pembinaan calon imam berpengaruh besar terhadap pertumbuhan 

calon imam ke arah yang baik dan benar. Metodenya antara lain: pendampingan 

pribadi secara teratur melalui wawancara pribadi (ratio), pertemuan kelompok; 

pengalaman pastoral; dan juga melatih kerasulan berupa pelayanan, teladan, 

memecahkan soal dan sebagainya. Dengan demikian, pembentukan calon imam 

harus berorientasi pada nilai panggilan dengan program pembinaan yang jelas 

melalui seleksi tegas, penuh iman, harapan dan cinta kasih.9 

3.5 Bidang Pembinaan Calon Imam 

3.5.1 Pembinaan Kepribadian/Manusiawi 

 Pembinaan kepribadian/manusiawi mendapat perhatian khusus sebagai 

dasar pembinaan calon imam. Semua jenis pembinaan lain tidak mungkin 

berjalan baik dan lancar tanpa pembinaan kepribadian sebagai dasar 

pembinaan.10 

 Melalui aspek ini, para calon imam diharapkan dapat mengenal dirinya 

melalui pelbagai kegiatan yang direncanakan dengan cermat dan disadari arah 

serta maknanya. Pengenalan itu mencakup kesadaran akan bakat dan minat yang 

dimilikinya serta kesadaran akan kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan 

kelemahan dalam dirinya. Dengan pengenalan diri itu, calon imam mampu 

                                                           
8 OT., art. 1. 
9 F. Mardi Prasetya, Psikologi Hidup Rohani I, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 254. 
10 PDV., art. 43. 
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menggunakan kemampuannya untuk mengembangkan diri demi menjadi pribadi 

yang bertanggung jawab, inisiatif, kreatif, eksploratif, jujur, tekun dan dapat 

menjadi pemimpin yang baik.11 

 Dalam pembinaan kepribadian/manusiawi, terkandung pula nilai-nilai 

manusiawi lainnya yang perlu dibina seperti kematangan afeksi dan seksualitas, 

pembinaan suara hati dan relasi sosial. 

Pertama, kematangan afeksi mengandaikan suatu kesadaran akan 

peranan sentral cinta kasih dalam hidup manusia. Manusia tetap menjadi 

makhluk yang tidak dimengerti hidupnya apabila tidak mendapat pengungkapan 

cinta kasih, tidak mengalami, tidak memiliki dan juga tidak merasakannya secara 

mendalam.12 Keadaan itu menjadikan kebutuhan seksual calon imam menjadi 

semakin mendesak dan aktual dalam proses pembinaan. Maka, pembinaan dan 

pengarahan dalam hal seksual harus diterapkan demi menghantar para calon 

imam kepada pemahaman dan perwujudan cinta kasih manusiawi. Dalam hal ini, 

calon imam mampu menghayati kebutuhan seksualitasnya secara sehat, baik itu 

pergaulan bersama sesama jenis maupun terhadap lawan jenis. 

 Kedua, pembinaan suara hati mengandung dari dalam lubuk hati setiap 

calon imam, ketaatan terhadap berbagai kewajiban moril serta mengungkapkan 

makna terdalam dari ketaatan itu. Intinya, tanggapan yang sadar dan bebas akan 

panggilan Tuhan, akan apa yang dikehendaki oleh Allah.13 Dengan demikian, 

                                                           
11 Alfons S. Suhardi (ed), Spektrum no. 1. Thn XXIII, 1995 (Pedoman Pembinaan 

Calon Imam di Indonesia), (Jakarta: Dokpen KWI, 1995), hlm. 31. 
12 PDV., art. 44. 
13 PDV., art. 44. 
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seorang calon imam berusaha secara bebas menanggapi panggilan Tuhan atas 

dirinya.14 Hal ini berarti bahwa walaupun panggilan merupakan karya Allah, 

namun yang juga sangat menentukan jawaban panggilan itu adalah motivasi 

pribadi dalam diri calon imam itu sendiri. Maka, dapat dipahami bahwa 

pembinaan dan pembentukan suara hati dimaksudkan agar setiap calon imam 

dapat memutuskan sendiri apa yang menjadi kewajibannya, berdasarkan suara 

hatinya yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 Ketiga, relasi sosial. Dalam kehidupan bersama, setiap calon imam 

dituntut untuk tidak hanya akrab dengan dirinya sendiri tetapi juga terbuka dan 

menyadari bahwa dirinya berarti bagi sesama dan juga sebaliknya. Setiap calon 

imam diusahakan agar memiliki keseimbangan dalam hal mengembangkan 

hidup individual dan sosial. Keseimbangan itu disertai dengan suasana 

kebebasan yang diimbangi dengan kesadaran bertanggungjawab. Dengan 

demikian, calon imam menyiapkan dirinya untuk menjadi pribadi yang sanggup 

memperhatikan dan melayani kepentingan diri sendiri dan sesama.15 

Salah satu bentuk rasa sosial dan bertanggungjawab yakni menaati 

berbagai aturan yang telah ditetapkan. Aturan tidak dipandang sebagai 

pembatasan kebebasan calon imam melainkan sebagai suatu cara untuk 

membantu mereka menciptakan dan memelihara serta menghayati suasana hidup 

bersama yang baik. Selain menaati aturan, aspek kepribadian/manusiawi ini 

                                                           
14 Anton Konseng, Op. Cit., hlm. 1. 
15 Y. Dryanto (ed.), Pedoman Dasar Pembinaan Calon Imam di Indonesia, (Jakarta: 

Dokpen-KWI, 1994), hlm. 38. 
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dapat dibentuk dengan berbagai cara dan sarana yang lain seperti: konferensi, 

refleksi pribadi, ratio, mengerjakan tugas seminari, dan lainnya. 

3.5.2  Pembinaan Rohani 

 Pembinaan rohani calon imam adalah proses yang menyatukan dan 

menghidupkan realita pribadi dalam kegiatannya sebagai imam kelak.16 Proses 

pembinaan rohani dipandang sebagai suatu hubungan dan persekutuan dengan 

Allah, bersumber dan berkembang dari kebutuhan religius yang mendasar dan 

tidak terelakan.17 Dalam proses pembinaan ini, calon imam harus menyadari 

dirinya yang adalah kaum muda Kristiani yang bercita-citakan imamat. Maka, 

segala pelayanan dan sikap yang diambil oleh seorang calon imam merupakan 

cerminan kehidupan rohaninya. 

Sebagai calon pemimpin rohani, perkembangan hidup rohani calon imam 

harus selalu dibina secara sungguh-sungguh. Kristus hendaknya menjadi sumber 

dan pola hidup calon imam.18 Sebagai “sumber”, Kristus adalah dasar kekuatan 

bagi perkembangan hidup rohani, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus: 

“aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang 

hidup di dalam aku” (Gal 2:20). Sebagai “pola hidup”, sikap kerohanian Kristus 

menjadi dasar hidup rohani calon imam. Calon imam perlu hidup menurut 

nasehat Injil sehingga makin teguh dalam iman, harap dan kasih dalam 

panggilan. Hal ini ditegaskan dalam Konsili Vatikan II sebagai berikut:  

                                                           
16 S. Ryo Djarkarya, 100 Tanya Jawab Mengenai Imam Diosesan, Imam Praja, Imam 

Sekular, Imam Keuskupan, (Jakarta: Obor, 1992), hlm. 134. 
17 PDV., art. 45. 
18 Alfons S. Suhardi (ed), Op. Cit., hlm. 33. 
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“Hendaknya pembinaan rohani diselenggarakan sedemikian rupa, 

sehingga para seminaris belajar hidup dalam persekutuan mesra dan 

terus-menerus dengan Bapa, melalui Putra-Nya Yesus Kristus, dalam 

Roh Kudus. Karena dengan ditahbiskan mereka harus menjadi secitra 

dengan Kristus Sang Imam, maka hendaknya juga dengan hidup dalam 

dalam persekutuan yang akrab yang meliputi seluruh hidup mereka 

membiasakan diri untuk sebagai sahabat berpaut pada-Nya.”19 

 

Dengan pembinaan rohani ini, sesungguhnya calon imam dibantu untuk 

memusatkan hidupnya secara sadar dan jujur untuk menanggapi tindakan Allah 

yang mencintai dan menyelamatkannya. Perhatian tentang pergaulan calon imam 

membantu perkembangan kesadaran dan memusatkan diri pada Allah, dan 

mengenai panggilan Allah kepada setiap calon imam dalam komunitas selalu 

diberikan dan diarahkan oleh para pendamping dalam hal ini adalah pembina. 

Perwujudan atas proses pembinaan ini menyata lewat dan dalam berbagai 

kegiatan: perayaan Ekaristi, Pengakuan, Salve, Ibadat Harian (Brevir), Meditasi, 

Rekoleksi, Devosi, Ret-ret, membaca dan merenungkan Kitab Suci serta 

kegiatan rohani lainnya. 

3.5.3  Pembinaan Intelektual  

 Untuk menyelami sekaligus tanggap terhadap berbagai tantangan, gejala 

serta arus perkembangan zaman yang terus bergema, calon imam harus 

dilengkapi dengan pembinaan intelektual yang memadai. Mengenai hal ini, 

Konsili Vatikan II menandaskan: 

                                                           
19 OT., art. 8. 
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“Kalau setiap orang Kristen diharapkan siap-siaga membela iman dan 

mempertanggungjawabkan harapan yang ada pada kita (bdk. 1 Ptr 

3:15). Apalagi calon-calon imam dan imam harus sungguh-sungguh 

memelihara mutu pembinaan intelek mereka dalam pendidikan 

maupun kegiatan pastoral mereka.”20 

 

Aspek ini bertujuan agar calon imam memiliki daya pikir yang kritis dan 

logis serta peka terhadap situasi sosial dan ilmu pengetahuan yang terus 

berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, calon imam mampu 

memecahkan aneka macam persoalan manusiawi dan juga mampu menempatkan 

pewartaan pastoralnya nanti secara mengena dan tepat sasar dalam situasi 

perkembangan manusiawi yang silih berganti dengan cara yang tepat dan sesuai. 

 Dalam pembinaan intelektual, filsafat dan teologi menjadi sorotan utama. 

Filsafat merupakan pintu masuk yang baik untuk mendalami ilmu pengetahuan 

lainnya.21 Dengan ilmu filsafat, calon imam dibantu untuk berpikir kritis, logis, 

sistematis dan komprehensif serta memungkinkan mereka memperdalam 

pengetahuan serta penafsiran terhadap pribadi, kebebasan dan hubungannya 

dengan alam, manusia dan Allah. Dengan filsafat juga, calon imam dibantu 

untuk memperkaya pembinaan dalam berbakti kepada kebenaran yang 

menghantar orang kepada pengakuan bahwa kebenaran itu tidak diciptakan atau 

dibatasi oleh manusia. Kebenaran itu merupakan anugerah yang dikaruniakan 

Allah kepadanya. 

                                                           
20 PDV., art. 51. 
21 Mikhael Dua, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. 

3. 
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 Studi filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya bertumpu dan dibangun di 

atas studi teologi. Di dalam teologilah, pemahaman calon imam yang koheren 

tentang alam, manusia dan Allah dihantar masuk kepada suatu pemahaman 

universal, yang diwahyukan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus.  

Di sisi lain, pembinaan intelektual tidak hanya meliputi bidang 

pengetahuan akademik (teoretik) semata melainkan juga dituntut keterampilan, 

sehingga calon imam pun mampu mewujudnyatakan pengetahuan yang dimiliki 

secara konkret.22 Keterampilan itu bertujuan agar calon imam mengembangkan 

minat dan bakat mereka yang mendukung pelayanan sebagai imam di kemudian 

hari. Dengan demikian, seorang calon imam akan menjadi pribadi yang 

berpendidikan dan sanggup mewartakan kabar gembira Kristus kepada umat 

yang dilayaninya. 

 Pembinaan intelektual diusahakan lewat berbagai kegiatan secara 

otodidak maupun secara terbimbing. Hal itu diwujudkan dengan berbagai 

kegiatan seperti belajar pribadi, mengikuti kulaih, tulis-menulis, membuat karya 

ilmiah, mengerjakan tugas perkuliahan, menulis mading, berdiskusi dan 

sebagainya. 

3.5.4  Pembinaan Pastoral 

 Pembinaan pastoral bertujuan untuk pembentukan sikap dan semangat 

pastoral bagi calon imam. Hal ini meliputi berbagai aspek seperti kepekaan 

melayani, kesediaan memberi diri bagi Gereja dan sesama manusia pada 

                                                           
22 Alfons S. Suhardi (ed), Op. Cit., hlm. 40. 
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umumnya, kepekaan melihat kebutuhan umat dan dengan demikian tumbuh 

semangat membekali diri dengan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan.23 

Sebagai agen pastoral Gereja di kemudian hari, calon imam perlu 

disiapkan dan mempersiapkan diri untuk pelayanan Sabda, pelayanan Ibadat dan 

pengudusan serta pelayanan kegembalaan. Atas dasar kenyataan ini, maka 

pelbagai aspek pembinaan baik itu kepribadian, kerohanian dan intelektual perlu 

dibekali dengan ciri-ciri pastoral. Hal ini diungkapkan dengan baik dalam 

Dokumen Konsili Vatikan II, sebagai berikut: “Seluruh pendidikan seminaris 

harus bertujuan supaya seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus, Guru, Imam 

dan Gembala, mereka dibina untuk menjadi Gembala jiwa-jiwa yang sejati”.24 

Pemahaman dan pengejawantahan yang baik atas aspek ini, hanyalah 

mungkin jika dalam diri calon imam dikembangkan kecakapan yang diperlukan 

untuk berdialog dengan sesama, baik itu bersama yang seagama maupun agama 

lain, sesuku, sedaerah dan juga yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi halangan 

dan batasan bagi calon imam untuk menjalin hubungan yang baik, akrab dan 

harmonis dengan sesama. Tidak hanya itu, calon imam juga harus memiliki 

kapasitas mendengarkan orang lain, maupun dalam membuka hati terhadap 

aneka situasi dan kebutuhan sesama dalam semangat cinta kasih.25 Di sinilah, 

calon imam perlu dibina untuk memahami keadaan konkret umatnya, serta 

                                                           
23 Rm. Herman Punda Panda, Pr., Formasi Calon Imam Diosesan di Seminari Tinggi 

St. Mikhael, dalam RD. Kosat Oktovianus, dkk (eds.), Kenangan, Sejarah-Formasi dan 
Refleksi-Album Kenangan, (Kupang: Seminari Tinggi St. Mikhael, 2016), hlm. 122. 

24 OT., art. 4. 
25 Alfons S. Suhardi (ed), Loc. Cit. 
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membaca dan menyimak aneka informasi tentang keadaan masyarakat dan 

mampu merefleksikannya dalam rangka menanggapi pesan Tuhan. 

 Selain itu, calon imam hendaknya ditanamkan perasaan halus seorang 

gembala. Calon imam harus mampu menerima beban tanggung jawab pastoral 

secara sadar dan matang, tanpa harus menolak. Calon imam dibekali agar 

mampu menetapkan urutan prioritas nilai, serta mampu mencari solusi persoalan 

berdasarkan motivasi iman yang jujur dan sesuai dengan tuntutan teologis yang 

ada pada karya pastoral.26 

 Secara umum, menurut Rm. Herman Punda Panda, Pr, pembinaan 

pastoral meliputi tiga yakni: tahap sebelum TOP (Tahun Orientasi Pastoral), 

tahap TOP dan tahap pasca TOP.27 Pertama, tahap sebelum TOP. Pada tahap ini, 

calon imam dibekali dengan beberapa mata kuliah yang berorientasi pastoral 

seperti: kateketik, pastoral Kitab Suci, homiletika dan juga teologi pastoral. 

Selain itu, calon imam juga dibekali dengan berbagai kegiatan keterampilan 

pastoral baik di dalam maupun di luar komunitas. Kegiatan-keiatan di dalam 

komunitas itu seperti: kepengurusan calon imam untuk pelaksanaan tugas-tugas 

dalam komunitas, pembenahan lingkungan hidup, kegiatan melayani 

kepentingan bersama dan juga kedisiplinan yang merupakan kesempatan latihan 

bagi para calon imam. Sedangkan kegiatan-kegiatan di luar komunitas seperti: 

berkatekese di Kelompok Umat Basis (KUB) dan di sekolah-sekolah, 

melaksanakan week-end di KUB-KUB, kegiatan sekami dan lainnya. Semuanya 

                                                           
26 PDV., art. 58. 
27 Rm. Herman Punda Panda, Pr., Formasi Calon Imam Diosesan di Seminari Tinggi 

St. Mikhael, Op. Cit., hlm. 123-134. 
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ini dengan tujuan agar calon imam belajar melibatkan diri dalam keprihatinan 

dan harapan umat. 

 Kedua, tahap TOP. Pada tahap ini, calon imam belajar melalui 

pengalaman yang bertujuan membekali diri dengan keterampilan pastoral dan 

mempertinggi semangat pengabdian dalam pelbagai tugas seorang imam. Dalam 

tahap ini juga, calon imam mengenal situasi umat lebih luas baik dari anak-anak, 

orang muda dan orang dewasa, dari orang miskin maupun yang kaya. Selain itu, 

calon imam pun memiliki kesempatan untuk berkontak secara langsung dengan 

umat dari Gereja atau agama non Katolik. 

 Ketiga, tahap pasca TOP. Pada tahap ini, calon imam melanjutkan 

perkuliahan dengan fokus mata kuliahnya pada studi teologi dan pastoral. Mata 

kuliah yang berorientasi pastoral yakni:  konseling pastoral, katekese muda-

mudi, manejemen paroki, antropologi pastoral, pastoral sosial dan pastoral 

liturgi. Selain perkuliahan, calon imam juga melaksanakan pelatihan pastoral 

seperti: kegiatan dalam kepengurusan calon imam, latihan kotbah, latihan liturgi 

untuk semua sakramen dan sakramentali yang dilayani diakon dan imam, 

melayani permintaan umat untk beribadat dan lainnya. 

3.6 Lingkungan Pembinaan 

3.6.1  Lingkungan Asrama  

 Asrama bukanlah penjara bagi para tahanan. Asrama dalam hal ini 

seminari bukan sekedar tempat untuk menampung para calon imam melainkan 

juga sebagai lingkungan pembinaan. Asrama merupakan suatu komunitas yang 
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menawarkan pelbagai pengalaman hidup bersama, yakni suasana yang 

mendukung usaha meraih kematangan dan menyiapkan calon imam untuk 

mampu menanggapi panggilan Tuhan secara bertanggung jawab.28 

Sebagai suatu lingkungan pembinaan, asrama tidak dirasakan sebagai 

tempat pengasingan dari masyarakat, melainkan sebagai tempat berlangsungnya 

pembinaan hidup bersama secara intensif. Karena itu, dalam hidup berasrama, 

setiap calon imam perlu membangun sikap hidup berkomunitas, seperti: 

bertanggung jawab, terbuka, perhatian, peduli terhadap kebutuhan pribadi serta 

komunitas dan lainnya. Para calon imam  diarahkan dan didampingi agar dapat 

melihat dan menyadari kelebihan dan keterbatasan dalam diri. Selain itu, calon 

imam secara dewasa menanggapi berbagai kebutuhan sesama calon imam agar 

bersama-sama mendukung dan menumbuhkan panggilan.29 Dengan demikian, 

benih-benih panggilan dapat semakin berkembang hingga saatnya setiap calon 

imam siap memutuskan untuk mengikuti Kristus dengan kebesaran jiwa dan 

kesungguhan hati. 

 Namun, di lain pihak, setiap calon imam harus waspada dan menghindari 

berbagai sikap yang mengganggu aturan hidup berkomunitas. Segala aturan yang 

diterapkan dalam asrama harus menjadi prioritas utama untuk selalu ditaati. 

Dengan demikian, akan tercipta suatu komunitas yang serasi dan seimbang serta 

memungkinkan bekembangnya kemandirian dan kreativitas calon imam.30 Untuk 

                                                           
28 Mgr. I. Suharyo (ed), Menjadi Murid dan Nabi: Model Hidup Religius Menurut 

Kitab Suci, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 43-44. 
29 Sr. Joyce Ridick, SSC, Kaul-Harta Melimpah Dalam Bejana Tanah Liat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 186. 
30 Alfons S. Suhardi, Op. Cit., hlm. 45. 
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itu, segala peraturan dan tata tertib bukanlah pembatasan kebebasan, tetapi 

merupakan aturan permainan yang mendukung terciptanya suasana yang 

menunjang usaha menuju kematangan pribadi dan pertumbuhan benih panggilan 

itu sendiri. Setiap calon imam diharapkan mampu melihat dan memandang 

kebebasan dalam ketergantungan dan keterjalinannya pada situasi konkret, yang 

menyata dalam berbagai aturan harian asrama dalam hal ini seminari.31 

3.6.2  Lingkungan Kampus (Sekolah) 

 Lingkungan kampus (sekolah) adalah bagian dari lingkungan asrama 

(seminari). Lingkungan kampus (sekolah) bertujuan untuk mencapai tingkat 

intelektualitas yang memadai dalam diri calon imam. Di lingkungan kampus 

(sekolah), calon imam dibentuk untuk berani berpikir kritis dan logis, 

membentuk pendapat pribadi dan tidak terpaku atau sekedar mengikuti pendapat 

umum. 

 Berbagai mata kuliah yang diberikan kepada calon imam perlu diolah dan 

diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang 

kemudian memutuskan untuk menghentikan panggilannya menuju imamat dan 

ingin melanjutkan pendidikannya di tempat lain.32 Agar bisa meraih semua 

harapan di atas, maka setiap lembaga pendidikan dan pembinaan seminari perlu 

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi mendukung kelancaran 

kegiatan belajar-mengajar tersebut.33  

                                                           
31 P. Leenhouwers, Manusia Dalam Lingkungannya, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 

102. 
32 OT., art. 3. 
33 PDV., art. 46. 



17 
 

 

3.6.3  Keluarga 

 Keluarga merupakan lingkungan pembinaan calon imam yang pertama. 

Keluarga berperan penting menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan religius 

di samping memenuhi kebutuhan hidup calon imam. Lingkungan keluarga 

berjasa dalam membina dan mendidik anak-anak menuju cita-cita hidup. 

Dalam keluarga terciptalah suasana mendengar, mengenal dan menerima 

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

saudara-saudari, doa dan dukungan sesungguhnya adalah suatu sumbangsih 

besar dan berharga bagi proses pendewasaan panggilan calon imam.34 Tidak 

mengherankan apabila keluarga dipandang sebagai seminari pertama bagi calon 

imam. 

Dalam Konsili Vatikan II, ditegaskan pula bahwa orangtualah yang 

pertama-tama mempunyai kewajiban dan hak yang pantas untuk dapat mendidik 

anak-anak mereka.35 Sebagaimana harapan orang tua yang menginginkan 

keberhasilan dan masa depan yang cerah bagi anaknya,36 orang tua calon imam 

pun demikian. Orang tua calon imam memberikan dukungan baik berupa materi 

maupun dalam bentuk doa, cinta dan kasih sayang demi menjiwai perjalanan 

panggilan anak mereka untuk kelak menjadi imam.  

                                                           
34 Alfons S. Suhardi, Op. Cit., hlm.  46-47. 
35 Konsili Vatikan II, Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen, “Gravissimum 

Educationis”, art. 6, dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, 
(Jakarta: Obor, 2012). 

36 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), hlm. 
82. 
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3.6.4 Paroki 

 Paroki asal calon imam juga berperan sebagai pendukung panggilan 

calon imam. Penerimaan oleh umat paroki, doa umat paroki dan dukungan dalam 

bentuk lain secara wajar dapat berpengaruh besar pada diri calon imam. Pastor 

paroki dapat menjadi penghubung antar pihak calon imam, seminari dan umat 

paroki. 

 Sebagian calon imam mengenal dan memutuskan masuk seminari lewat 

paroki bertolak dari pengalaman menyaksikan kegiatan aksi panggilan calon 

imam di paroki.37 Sebelum seseorang dalam hal ini calon imam mengenal 

tahapan yang lebih tinggi, ia harus berhubungan baik dengan lingkungan paroki 

asalnya. Paroki juga menjadi penghubung yang baik antara seminari dan 

keluarga. Tidak dipungkiri bahwa ketiga unsur ini yakni keluarga, seminari dan 

paroki dapat memperteguh dan memaknai perjalanan panggilan calon imam 

menuju imamat suci. 

 Paroki juga menjadi pembina bagi calon imam, karena di paroki, calon 

imam menganggap pastor paroki sebagai keluarga dekat dengan keluarga 

kandungnya. Pastor beserta umat paroki juga menjadi saksi mata yang baik 

untuk mengenal calon imam yang berasal dari paroki mereka. Mereka menjadi 

pendoa yang tak terkatakan yang mana menjadi bukti bahwa di satu sisi mereka 

merindukan imam Allah. 

                                                           
37 Alfons S. Suhardi, Op. Cit., hlm.  47. 



19 
 

 

3.6.5 Masyarakat 

 Lingkungan masyarakat merupakan medan karya pastoral calon imam 

yang perlu mendapat perhatian khusus. Calon imam perlu diarahkan untuk 

belajar memahami dan peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. 38 Calon 

imam juga perlu diajarkan untuk menjalin suatu relasi yang harmonis dengan 

masyarakat sebagai persiapan dan langkah awal bagi pencerapan karya pastoral 

di kemudian hari. 

 Selain itu, calon imam dibimbing agar mampu membaca tanda-tanda 

zaman yang terjadi di dalam masyarakat. Berbagai tantangan yang kian merebak 

menuntut perlunya pendidikan dan pembinaan yang bermutu sebagai bekal 

menghadapi pluralitas sosial-budaya, serta perjuangan keadilan dan kebenaran.39 

Hal ini ditegaskan dalam konferensi para uskup, yang dikutip di bawah ini: 

“Dari kesempatan berkontak dengan dunia luar dalam hal ini 

masyarakat, calon imam dapat belajar sesuai kemampuan dan berusaha 

mengerti aneka persoalan penting tentang Gereja dan kehidupan 

manusia serta menginterpretasikannya dalam suatu semangat Kristiani 

dan misi Gereja.”40 

 

 

 

                                                           
38 Ibid., hlm.  45. 
39 Mgr. Hilarius Moa Nurak, SVD, “Tantangan-Tantangan Pembinaan Angkatan 

Mda”, Mingguan Hidup No. 17, Thn L, (25 Agustus 1996), hlm. 22. 
40 National Conference of Catholic Bishops, Norms For Priestly Formation, 

(Washington, 1993), hlm. 26. 
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3.7 Para Pembina 

 Keberhasilan pembinaan para calon imam tergantung dari berbagai 

peraturan yang bijaksana dan terutama dari kehadiran pembina yang cakap, 

termasuk cara berpikir dan bertindak.41 Para pembina dalam hal ini para imam di 

seminari dengan cara hidup, sikap kritis dan bijaksana merupakan dukungan 

yang sangat berharga bagi calon imam. Para pembina menjadi teladan bagi anak 

binaannya dalam hal ini calon imam terutama dalam hal disiplin, kematangan 

diri, kematangan afeksi dan penghayatan akan misteri panggilan imamat yang 

melekat derat dengan dirinya. Untuk itu, para pembina adalah pribadi yang 

memiliki kematangan manusiawi dan rohani, pengalaman pastoral, kematangan 

dalam panggilan mereka sendiri, kemampuan untuk bekerja sama, dan 

sebagainya. 

3.7.1 Pembina Rohani 

 Pembina rohani adalah seorang imam yang mendampingi calon imam 

secara pribadi dalam mengenal Roh Kudus yang berbicara dan berkarya dalam 

sejarah dan pengalaman hidupnya untuk semakin mengenal kehendak Allah bagi 

dirinya. Pembimbing rohani bertugas untuk membimbing dan mendampingi 

calon imam dalam menemukan, memutuskan dan menjawabi panggilan 

hidupnya. Ia tidak hanya bertugas untuk mengarahkan calon imam saja 

                                                           
41 PDV., art. 65. 
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melainkan mendengarkan dan membiarkan Roh Kudus berbicara melalui 

pengalaman calon imam. 

 

3.7.2 Pembina Asrama 

 Pembina asrama ialah imam yang bertugas mendampingi para calon 

imam dalam kehidupan setiap hari. Pembina asrama selalu mengarahkan dan 

berusaha menjaga agar kehidupan dalam asrama dapat berjalan dengan baik dan 

teratur. Pembina asrama terlepas dari pembina rohani, sebab dua bidang 

pembinaan secara mendasar berbeda dan tidak dapat digabungkan. 

3.7.3 Pembina Kampus 

 Pembina kampus atau yang lebih akrab dikenal dengan nama dosen 

adalah orang-orang yang tugasnya sebagai pengajar. Para dosen memiliki 

tanggung jawab membimbing para calon imam agar dapat belajar secara efisien 

dan efektif di bidangnya. Pembina kampus tidak hanya memiliki tugas mengajar 

para calon imam sesuai materi perkuliahan yang mereka ajarkan melainkan juga 

dapat menciptakan suasana belajar dan mengajar yang baik dan nyaman. Dalam 

hal ini, selain sebagai pengajar, dosen juga hadir sebagai pendidik dan juga 

pembina bagi calon imam. 

 


