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BAB IV 

KONSEP CINTA MENURUT ERICH FROMM DAN IMPLIKASINYA 

BAGI PEMBINAAN CALON IMAM 

 

4.1 Tipe-tipe Cinta Dan Implikasinya Bagi Pembinaan Calon Imam 

4.1.1 Cinta Persaudaraan 

 Dalam kehidupan bersama (khususnya calon imam), cinta sesama 

sangatlah penting. Cinta persaudaraan menunjukkan kesetaraan manusia sebagai 

makhluk ciptaan.1 Cinta ini menggambarkan cinta terhadap semua manusia yang 

didasarkan pada pengalaman bahwa kita adalah satu walaupun dalam kesatuan 

ada perbedaan. Bila cinta ini diwujudkan khususnya dalam kehidupan bersama 

atau berkomunitas, maka hubungan keakraban dan persaudaraan semakin erat. 

Keharmonisan pun dapat dirasakan. 

 Implikasinya bagi pembinaan calon imam dapat dilihat dalam bimbingan, 

perhatian dan kasih sayang dari sesama, baik itu sesama calon imam (teman, 

kakak dan adik tingkat), para pembina, keluarga dan kerabat lainnya kepada diri, 

maupun sebaliknya dari diri kepada sesama. Cinta persaudaraan juga terwujud di 

dalam sikap jujur, tulus terbuka terhadap pembina, anggota komunitas lainnya dan 

semua orang. Tidak hanya itu, dalam cinta persaudaraan juga, calon imam 

                                                           
1 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 58. 
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mewujudnyatakannya lewat sikap bekerja sama serta menjadi sahabat dan saudara 

bagi orang lain.2 

Dalam aspek kepribadian, calon imam memiliki kesadaran untuk memiliki 

keseimbangan dalam hal mengembangkan hidup individual dan sosial. Setiap 

calon imam tidak sebatas akrab dengan diri sendiri melainkan juga terbuka 

dengan sesama. Dari hal ini, calon imam menyiapkan dirinya untuk menjadi 

pribadi yang sanggup memperhatikan dan melayani kepentingan diri sendiri dan 

sesama.3 Tidak hanya itu, calon imam yang sadar akan bakat dan talenta serta 

kelemahan dan kekuatan, dapat mengembangkan dan memperbaikinya dengan 

cara melihat dan belajar bersama orang lain. Dengan demikian, bakat dan talenta 

calon imam akan semakin berkembang dan kelemahan yang dimiliki akan 

semakin berkurang bahkan hilang dari dalam dirinya.  

Dalam aspek kerohanian, calon imam mengembangkan kehidupan 

rohaninya dengan terlibat secara sadar dan aktif dalam kegiatan rohani bersama. 

Hal itu terwujud dalam kegiatan rohani seperi Perayaan Ekaristi, Salve, doa 

Rosario, rekoleksi dan sebagainya. Tidak hanya itu, calon imam pun dapat 

mengembangkannya lewat bimbingan rohani secara pribadi dengan pembina 

rohaninya. 

Dalam aspek intelektual, bersama orang lain, calon imam dapat 

mengembangkan pengetahuannya baik dalam bidang filsafat, teologi dan ilmu 

pengetahuan lain. Hal itu terwujud dalam diskusi bersama pembina, anggota 

                                                           
2 Komisi Seminari, Pedoman Pembinaan Calon Imam; Tahun Orientasi Rohani 

(TOR), (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 28. 
3 Y. Dryanto (ed.), Op. Cit., hlm. 38. 
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komunitas lain serta sesama lainnya, belajar kelompok dan juga menanyakan serta 

mencari hal-hal yang tidak dipahami kepada orang lain. 

Berkaitan dengan aspek pastoral, cinta persaudaraan bagi calon imam 

diwujudkan pertama-tama lewat bekerja sama dengan sesama calon imam dan 

para pembina seperti kegiatan dalam kepengurusan calon imam. Kemudian, calon 

imam bersama umat bekerja sama dalam melakukan sesuatu yang bertujuan bagi 

perkembangan kehidupan umat dan diri sendiri. Calon imam pun membangun 

persahabatan dan persaudaraan dengan semua umat tanpa membeda-bedakan satu 

dengan yang lain. 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa cinta persaudaraan sangat 

penting dalam kehidupan bersama. Melaluinya, baik hubungan dalam lingkungan 

umat/masyarakat, keluarga dan secara khusus komunitas dapat tercipta. 

Keharmonisan pun dapat dirasakan dalam kehidupan yang senantiasa dihidupi ini. 

Maka, calon imam semakin terpanggil untuk mengembangkan komunitas basis 

Gereja. 

4.1.2 Cinta Ibu 

 Cinta ibu selalu terarah kepada anak-anaknya. Cinta kepada anak bagi 

seorang ibu sudah menjadi kewajiban, sebab dari ibulah, anak dapat menikmati 

kehidupan. Cinta ibu kepada anaknya memiliki ciri-ciri tersendiri yakni cinta yang 

utuh, tidak bersyarat, tanpa menuntut balasan atau tidak menginginkan apa-apa 

untuk dirinya sendiri. Selain itu, ciri-ciri dari cinta ibu juga adalah menanamkan 
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dan menumbuhkan  nilai kelembutan, kehangatan, kehalusan dan perhatian penuh 

kasih sayang.4 

Erich Fromm mengungkapkan bahwa cinta ibu merupakan jenis cinta 

tertinggi dan memiliki ikatan emosional yang paling luhur. Baginya, dalam 

mewujudnyatakan cinta ibu, yang diperlukan adalah sikap tanggung jawab untuk 

memelihara anaknya. Seorang ibu dapat menanamkan cinta pada kehidupan dalam 

diri anak, yang memberinya perasaan. 5 Berbeda dengan jenis cinta yang lain, 

yakni menginginkan penyatuan, cinta ibu tidak demikian sebab dalam cinta ibu 

dua pribadi telah bersatu dan kemudian mencoba untuk berpisah. 

 Layaknya seorang ibu, calon imam pun harus memiliki cinta keibuan 

dalam dirinya. Ia harus menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kelembutan, 

kehangatan, kehalusan, dan perhatian penuh kasih sayang seperti seorang ibu. 

Penanaman dan penumbuhan itu didasari oleh sikap tanggung jawab yang total 

tehadap segala tugas dan pekerjaan yang diemban. Selain itu, cinta dalam diri 

calon imam harus diwujudkan secara utuh, tidak bersyarat, tanpa menuntut 

balasan. Hal ini jelas tampak dalam pelayanan calon imam baik dalam komunitas 

yang berkaitan dengan aspek keribadian, kerohanian dan intelek maupun saat 

berpastoral dengan penuh tanggung jawab, kelembutan dan kesopanan.6 Ia tidak 

melihat untung dan rugi di dalamnya. Yang ada bagi dirinya adalah rasa 

pengorbanan yang tinggi baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. 

 

                                                           
4 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 61. 
5 Ibid. 
6 Komisi Seminari, Loc. Cit. 
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4.1.3 Cinta Erotis 

 Cinta erotis mendambakan peleburan dan penyatuan diri dengan orang 

lain.7 Cinta ini tidak hanya atas dasar ketertarikan fisik (napsu seksual) semata. 

Cinta yang berlandaskan fisik itu harus disertai dengan rasa penuh cinta yang 

berlandaskan kasih sayang. Dengan demikian akan tumbuh menjadi cinta yang 

dewasa.  Untuk itu, yang lebih ditekankan adalah cinta dewasa yang mengandung 

unsur perhatian, tanggung jawab dan rasa hormat. Apabila hanya berlandaskan 

cinta fisik semata yang hanya membutuhkan apa yang diberikan untuk 

kebahagiaan diri, maka cinta itu akan runtuh. 

Dalam hubungan dengan calon imam, hal ini menjadi persoalan yang 

serius. Cinta ini menjadi tantangan bagi calon imam untuk membangun relasi dan 

keakraban dengan lawan jenis. Bahkan secara lebih ekstrim, calon imam tidak 

boleh memikirkan tentang lawan jenis sebab hal itu dipandang sebagai.8 Namun 

sesungguhnya tidak demikian. Cinta erotis bagi calon imam bukan secara ekslusif 

atau cinta yang harus memiliki secara pribadi terlebih khusus lawan jenis tetapi 

harus secara inklusif dan ditujukan kepada semua orang baik pria maupun wanita, 

tanpa harus memiliki secara pribadi. 

Berkaitan dengan aspek kepribadian, kerohanian, intelektual dan pastoral, 

calon imam harus dibina untuk menyadari dan melihat cinta secara universal 

dalam pemahaman bahwa ketidakterikatan pada mencintai/memiliki satu pribadi. 

Mencintai bagi seorang calon imam harus secara menyeluruh dengan 

                                                           
7 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 66. 
8 Paul Suparno, SJ, Saat Jubah Bikin Gerah 1, Op. Cit., hlm. 18. 



6 
 

berlandaskan kasih sayang yang merata bagi semua orang. Calon imam pun 

menyadari akan dirinya yang kelak menjadi seorang imam yag tidak menikah. 

Tidak menikah dilihat sebagai anugerah dari Tuhan yang memilih dirinya secara 

pribadi dan ingin ditanggapi secara pribadi dengan penuh tanggung jawab.9 

Kesadaran untuk meleburkan diri dan bersatu dengan pribadi lain secara 

eksklusif bukan hanya terjadi dengan lawan jenis. Hal ini juga dapat terjadi 

dengan pribadi  yang sejenis. Kecenderungan akan ketertarikan terhadap sesama 

jenis dapat pula terjadi dalam kehidupan seminari yang adalah kumpulan para 

calon imam dan imam yang semuanya adalah laki-laki. Sekalipun dibentuk dalam 

keempat aspek pembinaan tersebut, namun potensi untuk terjerumus dalam relasi 

sejenis yang intim dapat saja terjadi akibat dorongan seksual yang dimiliki.10 

Selain dorongan seksual yang dimiliki pribadi tertentu, hal ini juga dapat terjadi 

akibat dari hasrat seksual terhadap lawan jenis yang tidak dapat disalurkan dan 

diolah secara baik dan benar.11 

Maka, untuk menghadapi dan mengatasi dorongan seksual, maka setiap 

calon imam perlu mengolahnya secara baik dan benar. William Kraft dalam 

Celibate Loving, Ecounter in Three Dimensions, mengungkapkan secara ringkas 

lima cara menghadapi dorongan seksual yang dikutip Paul Suparno yakni: represi, 

supresi, sublimasi, gratifikasi dan integrasi.12 

                                                           
9 Ibid., hlm. 20. 
10 Erich Fromm, Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender, Op. Cit., hlm. 214. 
11 Ibid., hlm. 220. 
12 Paul Suparno, SJ, Seksualitas Kaum Berjubah, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 83-

86. 
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Pertama Represi, suatu model tindakan yang membuat pribadi tertentu 

mengesampingkan pengalaman seksual dari kesadarannya dengan cara menekan 

perasaan seksual yang ada pada dirinya. Model ini adalah model yang negatif, 

yang menolak kenyataan bahwa manusia adalah makhluk seksual serta menolak 

bahwa  manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tubuh seksual. 

Kedua Supresi, model ini juga adalah model negatif. Pribadi tertentu 

mengatakan “tidak” pada sesuatu yang sebenarnya “ya”. Dengan supremasi, maka 

seseorang akan mematikan sesuatu dalam dirinya, dalam hal ini dorongan seksual 

demi suatu nilai yang lain. Contohnya, seseorang melupakan rangsangan seksual 

dengan cara belajar giat dengan waktu yang maksimal. Dengan demikian, 

seseorang tetap seksual, tetapi tidak menyalurkannya. 

Ketiga, Sublimasi, suatu tindakan yang mengarahkan dorongan seksual 

kepada suatu tindakan atau kegiatan yang lain seperti: kerja, berolahraga, dan 

sebagainya. Hal inilah yang perlu di dilakukan oleh calon imam. 

Keempat, Gratifikasi, suatu model tindakan yang melampiaskan dorongan 

seksual pada diri seseorang dengan cara pemuasan secara fisik seperti mastrubasi, 

sanggama dan sebagainya. Bagi calon imam, cara ini adalah cara yang negatif 

yang tidak boleh untuk dilakukan sebab melawan kemurnian dan keluhuran 

dirinya. 

Kelima, Integrasi, berarti suatu tindakan yang melihat dorongan seksual 

sebagai manifestasi seluruh pribadi manusia. Bagi calon imam, dengan 



8 
 

munculnya dorongan seksual, maka ia diajak untuk melihat dimensi yang lebih 

dalam diri dan orang lain. 

4.1.4 Cinta Diri 

 Cinta diri sering dipahami mencintai diri sendiri – tidak untuk orang lain, 

tidak memberi, eksklusif dan tidak terbuka pada semua orang. Namun, harus 

dibedakan antara cinta diri dan mengutamakan diri sendiri atau egois. Mencintai 

diri berarti bertanggung jawab, menghormati, peduli dan mengetahui diri sendiri. 

Bagi Erich From, mencintai sesama berarti mencintai diri.13 Mencintai diri dengan 

cara tahu menghargai, menjaga martabat, mengetahui kekuatan dan kelemahan 

menjadi langkah pertama sebelum mencintai sesama (bdk. Mrk 12:31). Cinta diri 

sangat dibutuhkan karena memungkinkan adanya kepenuhan akan kebutuhan 

jasmani dan rohani. 

 Implikasinya bagi pembinaan calon imam yakni setiap calon imam 

menyadari kebutuhan dirinya dalam hal jasmani dan hal rohani yang tertuang 

dalam keempat aspek pembinaan. Dalam aspek kepribadian/manusiawi dan aspek 

pastoral, calon imam sadar akan bakat dan talenta yang dimiliki dan berusaha 

untuk terus mengembangkannya dengan fasilitas yang telah disediakan. Bakat dan 

talenta ini dapat berupa bercocok tanam, bermusik, berbicara, menulis dan 

sebagainya. Selain itu, calon imam juga mewujudkan cinta diri baginya lewat 

ketaatan kepada segala aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bekal bagi 

dirinya untuk turun ke medan pastoral. Dengan demikian, ia bukan hanya 

                                                           
13 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 73. 
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mencintai dirinya tetapi juga mencintai panggilannya untuk menjadi seorang 

imam. 

Dalam aspek rohani, cinta diri menyata lewat keterlibatan calon imam 

secara sadar, aktif dalam Perayaan Ekaristi, berdoa pribadi, rekoleksi, ret-ret, 

membaca dan merenungkan Kitab Suci, berkatekese serta kegiatan rohani lainnya 

baik secara pribadi maupun bersama. Hal ini menjadikan calon imam sebagai 

pribadi rohani. 

Dalam aspek intelektual, kecintaan calon imam terhadap dirinya 

diwujudkan dengan kesungguhannya dalam belajar. Calon imam mengikuti 

perkuliahan secara aktif dan semangat yang tinggi. Selalu menyediakan waktu 

untuk belajar, baik dalam hal membaca, menulis, berbicara dan lainnya secara 

pribadi maupun bersama. Semuanya itu dilaksanakan dengan berlandaskan pada 

kesadaran untuk memiliki pengetahuan yang luas baik dalam hal filsafat, teologi 

maupun ilmu pengetahuan lainnya. 

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa cinta diri menyata dalam hal jasmani 

dan rohani. Hal jasmani diwujudkan dalam aktifitas seperti makan, minum, 

belajar, bekerja dan kegiatan lainnya termasuk kegiatan pastoral. Sedangkan hal 

rohani terwujud lewat Perayaan Ekaristi, berdoa pribadi, rekoleksi, ret-ret, 

membaca dan merenungkan Kitab Suci dan kegiatan rohani lainnya. Perwujudan 

itu dilakukan bukan sekedar demi menaati aturan yang telah ditetapkan, 

melainkan dilakukan atas dasar rasa membutuhkan dalam diri dan bersifat wajib. 
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4.1.5 Cinta Kepada Allah 

 Allah adalah Realitas tertinggi yang paling didambakan. Cinta kepada 

Allah berawal dari keterikatan yang tak berdaya kepada-Nya yang keibuan dan 

kebapaan, tiba pada sang pribadi memasukkan prinsip-prinsip kebenaran dan 

keadilan dalam diri sehingga menjadi satu dengan-Nya.14 Cinta kepada Allah 

merupakan perwujudan pengabdian manusia, ketika ia hidup di dunia yang tidak 

bisa dipungkiri karena Allah adalah pencipta alam semesta termasuk manusia. 

Cinta kepada Allah bagi seorang calon imam adalah suatu kebutuhan yang 

wajib hukumnya. Mencintai Allah karena IA Maha Pengasih dan Penyayang yang 

telah memanggil calon imam untuk menjalani panggilan mengikuti Kristus. 

Dalam aspek kepribadian, kerohanian dan pastoral, calon imam dibina dan 

membina diri untuk semakin mengalami dicintai dan mencintai Allah dan 

mendasarkan hidup pada nilai keutamaan iman, harapan dan cinta kasih. Hal ini 

diwujudkan dengan melaksanakkan perintah dan ajaran-Nya, mencintai Ekaristi 

dan merayakannya setiap hari, melakukan visitasi, adorasi, menerima Sakramen 

Tobat, ret-ret, rekoleksi, dan kegiatan lainnya yang berpengaruh bagi kedekatan 

dan kecintaannya dengan Allah.15 

Kecintaan kepada Tuhan juga dapat terwujud lewat mencintai diri, sesama 

dan semua yang ada di dunia ini. Sedangkan berkaitan dengan aspek intelektual, 

calon imam semakin berusaha mencintai Allah dengan memahami ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengan Allah secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan seperti 

                                                           
14 Ibid. 
15 Komisi Seminari, Op. Cit., hlm. 28-29. 
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filsafat dan teologi. Dapat dikatakan bahwa cinta kepada Tuhan adalah kepenuhan 

dari cinta-cinta yang lain. 

4.2 Unsur–unsur Cinta Dalam Hubungannya Dengan Pembinaan Calon 

Imam 

4.2.1 Perhatian 

 Cinta adalah perhatian aktif terhadap hidup dan perkembangan dari apa 

yang dicintai.16 Dapat dikatakan, cinta memuat perhatian. Salah satu bentuk 

konkret dari cinta yang memuat perhatian adalah cinta ibu terhadap anaknya.17 

Perhatian seorang ibu diberikan demi kesejahteraan orang yang dicintai secara 

khusus anak-anaknya. Seorang ibu selalu memelihara dan memperhatikan anak-

anaknya dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya, seorang ibu akan diragukan 

kecintaannya terhadap anak-anaknya apabila ia tidak peduli dan mengabaikan 

anak-anaknya. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa, tidak ada perhatian aktif berarti 

tidak adanya cinta. Hakekat cinta adalah berusaha dan membuat sesuatu demi 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perhatian sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan keluarga dan juga komunitas tertentu. Perhatian para pembina 

dalam hal ini sebagai orang tua sangat penting dalam membina dan mendidik 

calon imam. Sekalipun komunitas dalam hal ini seminari memberikan kebebasan 

calon imam untuk bertindak atau pun melakukan sesuatu dengan penuh 

kedewasaan, namun perhatian dari para pembina pun sangat dibutuhkan. Tanpa 

                                                           
16 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 320.  
17 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 33. 
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perhatian, maka kebebasan dalam diri calon imam disalahgunakan. Dengan 

demikian, calon imam dapat bertindak sekehendaknya. Tidak menutup 

kemungkinan calon imam akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup tanpa arah.18 

 Sebagai orang tua, pembina menjadi orang yang benar dalam arti bahwa 

melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ia selalu sadar akan apa yang disajikan 

dan sadar akan apa yang dilaksanakan.19 Hal itu tertuang dalam pemberian 

pembinaan, pendidikan dan juga perhatian yang benar kepada calon imam. 

Dengan demikian, calon imam dapat memberikan hatinya kepada mereka ketika 

dilihat sebagai pembina yang baik, benar serta bijak. Salah satu cara untuk 

membina dan mendidik calon imam ialah dengan cara komunikasi. Komunikasi 

juga bertujuan untuk mendewasakan calon imam serta membangun dan membina 

suasana komunitas dalam hal ini seminari yang harmonis. 

 Dalam proses pembinaan calon imam, fokus perhatian dalam diri calon 

imam ditujukan kepada diri sendiri, sesama calon imam dan para pembina atau 

pendidik. Bagi diri sendiri, setiap calon imam perlu memperhatikan diri sendiri 

untuk hidup sesuai dengan statusnya sebagai calon imam dan melakukan segala 

sesuatu yang mendukung dirinya untuk mencapai imamat suci. Bagi sesama calon 

imam, setiap calon imam sadar akan panggilan yang bukan hanya dikhususkan 

bagi diri sendiri. Sadar akan hidup berkomunitas berarti selalu bersama dalam 

suka maupun duka. 

                                                           
18 Wilson Nadeak, Anak Dan Harapan Orang Tua, (Ende: Nusa Indah, 1994), hlm. 8. 
19 Brian P. Hall, Panggilan Akan Pelayanan, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 11. 
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Untuk itu, setiap calon imam selalu menaruh perhatian terhadap sesama 

calon imam dalam hal apapun khususnya yang mendukung panggilan menuju 

imamat. Bagi para pembina, calon imam dapat menaruh perhatian dengan mampu 

mengikuti teladan yang mereka tunjukkan. Teladan itu menjadi bekal bagi diri 

calon imam sendiri untuk menjadi pribadi yang bijak dalam menjawabi 

panggilannya. 

4.2.2 Tanggung Jawab 

 Tanggung jawab sering disalahartikan. Tanggung jawab masih dilihat 

sebagai kewajiban atau tugas yang mana orang lain yang dapat menentukan 

sesuatu pada dirinya. Tanggung jawab merupakan tindakan yang timbul dengan 

suka rela sebagai suatu bentuk tanggapan terhadap kebutuhan orang lain.20 

Dengan kata lain, tanggung jawab berarti mampu dan siap untuk “merespons.” 

Maksudnya, kehidupan yang dicintai bukan hanya menjadi persoalan diri sendiri 

melainkan sebagai persoalan bersama, sebagai tanggung jawab bersama.21 Setiap 

orang turut bertanggung jawab atas kehidupan orang lain terlebih yang dicintai 

sebagaimana ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

 Unsur tanggung jawab dalam cinta dan hubungannya dengan pembinaan 

calon imam sangat nyata. Orang tua dalam hal ini pembina memiliki tanggung 

jawab untuk mengarahkan calon imam menjadi pribadi yang bermanfaat22 bukan 

bagi diri calon imam sendiri melainkan terlebih bagi umat yang kelak akan 

                                                           
20 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 321. 
21 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 35. 
22 Paul Subiyanto, 20 Kiat Parenting Berguru Pada Anak, (Yogyakarta: Yayasan 

Pustaka Nusatama, 2006), hlm. 99. 
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digembalakannya ketika menjadi seorang imam. Keberhasilan dan kegagalan 

calon imam tidak hanya bersumber pada diri seorang calon imam semata 

melainkan juga bertumpu pada pembina. Masa-masa kritis calon imam seperti 

kegagalan, kesulitan, kebosanan dalam panggilan juga menjadi salah satu 

tanggung jawab pembina untuk memberi semangat, dukungan serta motivasi 

sehingga calon imam boleh bangkit dari masa kritis yang ia hadapi.23 

 Setiap calon imam memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan 

sesama baik itu sesama calon imam maupun para pembina. Terhadap dirinya 

sendiri, calon imam memandang tanggung jawab sebagai panggilan bukan sebagai 

beban.24 Calon imam bertanggung jawab atas panggilannya dengan tekun belajar, 

menaati segala aturan baik di lingkungan asrama maupun di lingkungan 

perkuliahan. Selain itu, calon imam pun bertanggung jawab atas kesalahan, 

kelalaian yang dilakukan. Ia tidak harus melarikan diri dari kenyataan tersebut 

melainkan dengan siap menerima sanksi sesuasi tingkat kesalahan yang 

dilakukan. 

Terhadap sesama khususnya sesama calon imam, setiap calon imam 

melihat dan menyadari bahwa panggilan sebagai calon imam bukan sebatas 

perjuangan pribadi semata.  Calon imam harus sadar bahwa hidup berkomunitas 

memiliki tujuan yang sama yakni imamat suci. Untuk itu, setiap calon imam juga 

mempunyai tanggung jawab terhadap panggilan calon imam yang lain. Dukungan, 

semangat, motivasi menjadi kekuatan bagi sesama calon imam dalam menjawabi 

                                                           
23 Wilson Nadeak, Op. Cit., hlm. 36. 
24 Henri J. M. Nouwen, Menggapai Kematangan Hidup Rohani, (Yogyakarta: Kanisius, 

1985), hlm. 58. 
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panggilan. Terhadap pembina, setiap calon imam bertanggung jawab atas tugas 

yang dipercayakan kepadanya. Calon imam tidak harus lari atau meninggalkan 

tugas yang diterima apabila kesulitan dirasakan. 

4.2.3 Penghargaan 

 Penghargaan dimaksudkan sebagai suatu kemampuan untuk memandang 

orang lain sebagaimana adanya serta menyadari akan keunikan pribadinya.25 

Penghargaan juga berarti memperhatikan pribadi lain yang berkembang secara 

aktif sesuai adanya. Pribadi yang diperhatikan dalam hal ini dicintai, dibiarkan 

mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya dengan cara-caranya 

sendiri dan tanpa tujuan untuk melayani pribadi yang memperhatikan atau yang 

mencintainya. Hal ini yang ditegaskan Erich Fromm, “Jika saya mencintai pribadi 

lain, saya merasa bersatu dengannya, tetapi dengan dia sebagaimana adanya, 

bukan sebagaimana saya membutuhkannya sebagai objek yang saya gunakan”.26 

 Penghargaan hanya mungkin terjadi apabila di dalam diri telah tercapai 

kebebasan dan kemandirian. Dengan penghargaan, seseorang dapat berdiri dan 

berjalan sendiri tanpa penopang ataupun tanpa harus menguasai atau memeras 

pihak lain. Untuk itu, penghargaan harus didasarkan atas kebebasan, sebab cinta 

merupakan buah kebebasan bukan buah penguasaan. 

 Penghargaan sebagai unsur cinta sangat berhubungan dengan pembinaan 

calon imam. Dalam pembinaan calon imam, penghargaan dapat membina 

hubungan anggota komunitas yang adalah satu keluarga menjadi harmonis. Di 

                                                           
25 Agus Cremers, Op. Cit., hlm 322. 
26 Ibid. 
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antara anggota komunitas, dalam hal ini calon imam dan juga pembina perlu ada 

penghargaan. Penghargaan itu dapat berupa pujian baik antara sesama calon imam 

maupun antara calon imam dan para pembina atas pekerjaan atau aktivitas yang 

dilakukan.27 Pujian itu dapat membawa suatu ikatan kedekatan antara sesama 

calon imam dan juga kedekatan dengan pembina. 

 Yang harus dihindari adalah melihat diri paling berharga dan berjasa serta 

menganggap pekerjaan orang lain tidak memiliki arti atau memandang kecil jasa 

orang lain. Selain itu, anggapan bahwa diri yang paling bisa melakukan segala 

sesuatu dan mudah untuk mengeritik orang lain adalah hal yang perlu untuk 

dihilangkan. Yang harus dilakukan sebagai anggota komunitas ialah setiap orang 

perlu menghargai apa yang dilakukan orang lain dan menghilangkan sikap 

mencela terhadap orang lain. 28 

4.2.4 Pengenalan 

 Pengenalan sebagai salah satu unsur cinta adalah pengenalan yang tidak 

berhenti pada permukaan semata melainkan sampai pada intinya. Dengan kata 

lain, pengenalan adalah pemahaman yang mendalam yang sanggup menembus 

sampai pada inti persoalan.29 Pengenalan seperti ini hanya mungkin apabila 

seseorang dapat mengatasi keprihatinan terhadap diri sendiri dan melihat orang 

lain sesuai dengan perspektif orang itu. 

                                                           
27 Stephen Tong, Keluarga Bahagia, (Jakarta: Momentum Christian Literature, 2009), 

hlm. 121. 
28 Paul Suparno, SJ, Saat Jubah Bikin Gerah 2, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 16. 
29 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 322-323. 
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Dengan pengenalan, manusia dapat melampaui dirinya dan sesama dalam 

konteks dirinya sendiri. Semakin manusia menyalami dirinya dan sesama, maka 

semakin pengenalan yang dimiliki semakin dalam. Namun, dalam pandangan 

Erich Fromm, ada hal yang perlu untuk dihindari yakni kekuasaan penuh atas 

orang lain.30 Penguasaan akan orang lain ini menjadikan manusia melakukan apa 

yang dikehendaki, merasakan apa yang diinginkan tanpa memandang orang lain. 

Dapat dikatakan, apa yang dilakukan orang lain harus mengikuti keinginannya.31 

Keadaan seperti itu, sesungguhnya telah menjadikan pribadi lain menderita karena 

napsu dan keegoisan dalam diri. 

Maka, cara yang dilakukan Erich Fromm adalah pengenalan berdasarkan 

cinta. Dengan cinta, keinginan manusia untuk mengetahui yang lain dipuaskan 

oleh penyatuan antar pribadi. Tindakan penyatuan itu menjadikan manusia 

mampu untuk mengenal diri sendiri dan juga orang lain. Dengan demikian, tidak 

ada penderitaan bagi orang lain atas keegoisan dalam diri. Yang ada hanyalah 

tindakan mencintai, memberi dan menemukan diri di dalam orang lain. 

Pengenalan sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan calon imam. 

Dalam proses pembinaan calon imam, perlu adanya pengenalan untuk menerangi 

pikiran dari setiap pribadi baik sesama calon imam maupun para pembina atau 

pendidik. Dengan adanya pengenalan tersebut, setiap pribadi dalam hal ini calon 

imam dan para pembina atau pendidik mampu mengenal dan mengetahui 

keunikan dari setiap pribadi. Setiap sifat dan sikap pribadi tertentu akan dikenal 

                                                           
30 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 37. 
31 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 323. 
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dengan baik, entah itu pendiam, cerewet, pemalu, egois dan lainnya. Semuanya 

merupakan pengenalan akan pribadi.32 

4.2.5 Keyakinan Atau Kepercayaan 

 Unsur cinta yang paling tertinggi adalah kepercayaan dan keyakinan. 

Untuk memberikan cinta atau mencintai orang lain maka perlu kepercayaan dan 

keyakinan yang penuh kepada yang dicintai. Pemberian cinta itu berarti membuka 

diri terhadap orang lain dengan suatu pemahaman terbuka yakni menjadi peka dan 

rapuh. Dalam kenyataan, manusia terkadang ragu untuk melakukan hal ini dengan 

alasan telah terluka dan kecewa karena cinta. Namun, tanpa keterbukaan yang 

dilandasi kepercayaan, sesungguhnya tidak ada cinta.33 Untuk itu, kepercayaan 

dan keyakinan adalah landasan dari cinta. 

 Dalam proses pembinaan calon imam, kepercayaan dan keyakinan sangat 

dituntut. Kepercayaan dan keyakinan yang pertama dan terpenting adalah 

kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Allah sendiri yang telah memanggil 

setiap calon imam untuk menjalani dan menjawabi panggilan menjadi imam 

kelak. Selain kepada Allah, kepercayaan dan keyakinan itu juga harus dimiliki 

baik oleh pihak calon imam terhadap diri sendiri, terhadap sesama calon imam 

maupun terhadap pembina. Begitupun sebaliknya, adanya kepercayaan dan 

keyakinan dari para pembina kepada calon imam. Dengan kepercayaan ini, maka 

semua pihak di dalam proses pembinaan calon imam, baik calon imam maupun 

para pembina akan saling terbuka satu terhadap lainnya. 

                                                           
32 Stephen Tong, Op. Cit., hlm. 122. 
33 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 42. 
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4.3 Praktek Cinta 

 Seni tidak akan mungkin dipraktekkan tanpa mempelajari dan melatihnya 

secara langsung. Begitu juga dengan cinta, sebab cinta adalah seni hidup.34 

Mencintai merupakan suatu pengalaman personal yang hanya dimiliki oleh dan 

untuk pribadi yang bersangkutan. Secara positif dapat dikatakan bahwa cinta 

merupakan persoalan kemampuan yang selalu mengisyaratkan adanya 

kedewasaan dan upaya peningkatan totalitas kepribadian. Cinta juga merupakan 

suatu tindakan yang disertai dengan keyakinan dan kepercayaan. Orang yang 

memiliki sedikit kepercayaan akan mendapat pula sedikit cintanya, begitupun 

sebaliknya. 

Dasar pokok dari praktek seni mencintai adalah tindakan atau aktivitas 

yang juga memiliki syarat-syarat.  Syarat-syarat itu antara lain kedisiplinan, 

kesabaran dan juga perhatian penuh untuk memiliki hal yang diinginkan tanpa 

merugikan pihak lainnya. Dengan dasar ini, sesungguhnya menjadi suatu 

keyakinan bahwa cinta dapat teraktualisasi sebagai fenomena sosial dan bukan 

sebagai fenomena individual. 

Dalam hubungannya dengan pembinaan calon imam, pertama-tama adalah 

ketertarikan calon imam yang adalah juga suatu cita-cita untuk kelak menjadi 

seorang imam dengan motivasi-motivasi awal. Ketertarikan itu menjadikan ia 

mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan calon imam dalam hal ini 

seminari. Melalui pendidikan di seminari, calon imam mulai belajar untuk 

semakin mengenal diri dan panggilannya sendiri serta mengenal dan memahami 
                                                           

34 Ibid. 
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sesama baik sesama calon imam dan para pembina. Dengan saling mengenal dan 

memahami, maka hubungan kedekatan yang dibina akan semakin erat demi 

menjawabi dan mencapai panggilan menuju imamat. Dengan demikian, motivasi-

motivasi awal semakin dimurnikan. 

 


