
1 
 

BAB III 

PARA NOVIS 

3.1 Pengertian  

3.1.1 Novis 

 Istilah novis berasal dari kata bahasa Latin novice yang berarti baru.
1
 Istilah novis 

menunjuk pada pribadi. Dengan demikian novis berarti calon anggota kongregasi religius. 

Para novis hidup bersama dalam rumah yang disebut novisiat, mengenakan pakaian biara dari 

kongregasi mereka dan harus mengikuti masa pembinaan sekurang-kurangnya satu tahun 

penuh sebelum diizinkan untuk mengikrarkan kaul sementara.
2
 

3.1.2 Novisiat 

 Novisiat berasal dari kata bahasa Latin novitiatus. Istilah ini menunjuk pada periode 

waktu di mana dimulainya hidup dalam suatu kongregasi religius.
3
 Masa novisiat biasanya 

disebut tahun kanonik.
4
 Selama masa ini, para novis diajak untuk melatih diri dalam dimensi 

kontemplatif hidup religius yang diletakkan dalam konteks pengalaman hidup bersama dalam 

komunitas dan persaudaraan satu sama lain.
5
  

 Novisiat juga merupakan suatu tahap inisiasi menyeluruh dalam mengikuti Kristus 

Sang Pewarta, menurut karisma kongregasi, dengan maksud untuk bergabung ke dalam 

kongregasi, lewat profesi religius. Masa ini dimaksudkan untuk memungkinkan para novis 

agar secara lebih baik mengetahui panggilan Allah yang dinyatakan dalam kongregasi, untuk 

mengalami cara hidup kongregasi, untuk menyelaraskan pikiran dan hati para novis dengan 
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semangat evangelisasi, dan pada saat yang sama untuk menguji kehendak dan kemampuan 

para novis dalam menanggapi panggilan Allah.
6
 Dengan demikian diharapkan agar diakhir 

masa novisiat para novis memiliki kemampuan untuk mengubah diri dan mengarahkan hidup 

bagi kongregasi dan dengan tetap bersedia mengikuti Kristus. 

3.2 Tujuan Novisiat 

3.2.1 Tujuan Umum 

 Menyediakan pembinaan yang memungkinkan para novis mulai mengintegrasikan 

nilai-nilai hidup religius dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya sampai pada 

keputusan bebas untuk menyerahkan diri kepada Gereja dan kongregasi melalui pengikraran 

kaul sementara.
7
 

3.2.2 Tujuan Khusus 

 Inisiasi ke dalam “cara hidup dalam Roh” sesuai dengan kekhasan kongregasi, supaya 

para novis memperolah kemajuan dalam hidup rohani yang sesuai dengan cara hidup 

kongregasi. Di sini para novis dimasukkan ke dalam hidup pengalaman akan Allah secara 

baru, lewat proses latihan doa dan refleksi. Para novis juga diajak untuk mengenal tujuan, 

spiritualitas, sejarah dan kehidupan, serta karisma kongregasi sebagai jalan untuk serupa 

dengan Kristus.
8
 

3.3 Sahnya Masa Novisiat 

 Kitab Hukum Kanonik 1983, menjelaskan bahwa agar novisiat sah, maka haruslah 

mencakup duabelas bulan (satu tahun) yang diselenggarakan dalam komunitas novisiat itu 
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sendiri.
9
 Namun pada kenyataannya ada kongregasi religius yang menerapkan dua tahun 

sebagai jangka waktu formasi novisiat. Hal ini merupakan kebijakan internal dari kongregasi 

yang bersangkutan, melalui penetapan pemimpin tertinggi bersama dewannya. Kebijakan ini 

memiliki tujuannya tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan internal kongregasi 

sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi dan direktori dari masing-masing kongregasi. 

3.4 Dimensi Kontemplatif Dalam Masa Novisiat 

 Term “kontemplatif” berasal dari dua kata bahasa Latin cum dan templum. Cum 

berarti menunjukkan kebersamaan tempat dan waktu, kesatuan; templum berarti dunia atas 

(surga).
10

 Berdasarkan kedua komposisi kata tersebut dapat dirumuskan bahwa kontemplatif 

merupakan keadaan tinggal pada tempat dunia atas atau tempat ilahi.   

 Kontemplasi merupakan langkah yang lebih jauh untuk memperoleh pengalaman 

akan Allah. Pengalaman akan Allah bukan berarti hanya untuk dimiliki sendiri, atau menjadi 

suatu pengalaman egoistik, melainkan juga tertuju kepada orang lain, khususnya demi 

kepentingan Gereja. Dengan kata lain, di dalam kontemplasi orang tidak lagi berpusat pada 

dirinya sendiri tetapi bergerak menyentuh aspek yang lebih tinggi yakni kesatuan dengan 

Allah.
11

 Dalam artian itulah, kontemplasi menjadi sebuah doa.  

  Dr. Edison R. L. Tinambunan, O. Carm mengatakan bahwa untuk mencapai 

pengalaman akan Allah maka jiwa harus dibebaskan dari pengaruh-pengaruh luar dan 

kesenangan-kesenangan jasmani/duniawi dan didukung oleh keheningan dan meditasi pada 

Sabda Allah agar semakin menemukan kepercayaan.
12

  Pengalaman akan Allah membentuk 
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relasi atau perjumpaan yang mengubah hidup. Allah benar-benar dialami bertindak dalam 

hidup, berkontak dan memanggil ke hidup baru dan pribadi baru.  

 Hidup kontemplatif juga dikenal sebagai model hidup spiritual, karena di dalamnya 

terdapat kesadaran akan Allah, yang dikenal dan dicinta pada inti keberadaan manusia.
13

 Oleh 

sebab itu dengan hidup kontemplatif seseorang (para novis) selalu mencari dan berusaha 

untuk melihat dan menemui Tuhan melalui pengalaman-pengalaman konkret. Maka, dimensi 

kontemplatif sangatlah penting di dalam formasi novisiat, membantu para novis untuk 

mengalami Allah yang adalah sumber dan tujuan panggilan. 

3.5 Hakekat Pembinaan Para Novis 

 Setiap pembinaan tentu mempunyai hakekatnya tersendiri. Hakekat itulah yang 

menjadi sasaran dari proses pembinaan itu. Dengan demikian, pembinaan para novis 

memiliki hakekatnya tersendiri. Pembinaan itu harus mengantar para novis ke dalam hidup 

berkomunitas sebagai unsur hakiki hidup religius. Maka, seluruh pembinaan selama masa 

novisiat harus terjadi dalam suasana persaudaraan, sehingga para novis dapat menghargai 

hidup berkomunitas dan menumbuhkannya. Pembinaan itu harus membantu supaya para 

novis mencapai pengalaman pribadi akan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup, melalui 

pendengaran Sabda, liturgi, doa pribadi dan doa bersama, sehingga para novis diantar masuk 

ke dalam hidup yang bersifat mengikuti Kristus sesuai dengan tradisi dan pengutusan 

kongregasi menurut berbagai seginya.
14

 

 Pembinaan novisiat harus mencakup inisiasi untuk hidup menurut nasehat-nasehat 

Injili, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sebagai ungkapan pembaktian diri kepada 
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Allah dan sebagai sarana untuk mencapai cinta kasih yang sempurna demi datangnya dunia 

dan manusia baru dalam Yesus Kristus.
15

  

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa novisiat merupakan masa 

pembinaan untuk mencapai kematangan motivasi panggilan, sehingga dapat memberi 

keyakinan kepada kongregasi bahwa calon (para novis) mampu mengubah diri dan hidup atas 

dasar kerohanian kongregasi beserta tuntutan-tuntutannya. Hal inilah yang menjadi alasan 

kongregasi mengizinkan para novis untuk mengikrarkan kaul religiusnya. 

3.6 Dimensi-Dimensi Pembinaan Para Novis 

3.6.1 Dimensi Manusiawi 

 Panggilan hidup religius itu sifatnya adikodrati, tetapi Tuhan menggunakan peristiwa 

manusia untuk menarik orang kepada hidup religius. Oleh karena itu, ketika seseorang masuk 

novisiat tidak berarti bahwa perkembangan fisik, emosional dan spiritual sudah selesai. 

Tetapi pembinaan terhadap dimensi manusiawi harus terus berlangsung pada para novis serta 

memperhatikan integrasi pada pribadi mereka. Dimensi manusiawi ini jangan ditelantarkan 

karena akan menghasilkan kepribadian yang pincang. 

 Dengan demikian para novis harus diberi pembinaan fisik dan latihan cukup untuk 

membangun kesehatan pribadi yang membuat para novis bisa bertahan menghadapi tekanan 

dan tuntutan berat dalam tugas perutusan nanti. Di novisiat perlu sekali ada penghargaan 

terhadap keunikan setiap pribadi. Untuk menjamin proses pematangan agar terus 

berlangsung, para novis selalu harus diperlakukan dengan penghargaan dan cinta kasih. Perlu 

dikembangkan pula pada setiap novis kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang 

lain termasuk dengan lawan jenis secara baik dan tidak merugikan pihak manapun. Oleh 

karena itu, di dalam hidup komunitas  dituntut keterampilan berkomunikasi dan hubungan 

                                                           
 

15
 Ibid., hlm. 45. 



6 
 

antar pribadi yang memadai. Dan perhatian terbesar harus terarah pada perkembangan hidup 

rohani para novis karena novisiat itu masa penanaman benih hidup rohani yang kuat.
16

 

Pengembangan hidup rohani ditempuh melalui doa pribadi, doa komunitas, sakramen tobat 

dan ekaristi. 

 Dimensi manusiawi membantu para novis untuk memperdalam kedewasaan pribadi, 

menumbuhkan kemampuan intelegensi, kehendak dan kepekaan, menumbuhkan kedewasaan 

emosi, afektivitas dan seksual. Selain itu, dimensi ini juga penting untuk mengembangkan 

hidup berkomunitas dan daya kritis baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun terhadap 

kenyataan yang dihadapi,
17

 serta membantu para novis dalam mengembangkan rasa tanggung 

jawab dan kebebasan dalam membuat keputusan-keputusan pribadi. 

3.6.2 Dimensi Kristiani 

 Tujuan formasi para religius adalah menjadi serupa dengan Kristus. Artinya para 

religius harus memeluk transendensi diri dalam cinta pada Kristus sampai mereka diubah di 

dalam-Nya atau terjadi transformasi diri dalam Kristus. Oleh karena itu, pentinglah 

penanaman dimensi kristiani dalam formasi para religius, hingga para religius mengalami 

perkembangan yang lebih mendalam dalam mengikuti Kristus sebagai pusat pemersatu segala 

pengalaman spiritualitas pribadi, sebagai Seorang yang mengatur mereka (para religius) 

untuk mengikuti kehendak Bapa dan menjadi patuh pada Roh Kudus. 

 Berkaca pada pentingnya dimensi kristiani dalam formasi para religius di atas, maka 

dalam pembinaan para novis  sangat diharapkan supaya para novis dapat mengalami 

peristiwa tinggal bersama Kristus, bekerja bersama Kristus dan bekerja seperti Kristus. 
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  Pertama, tinggal bersama Kristus. Inti pokok tinggal bersama Kristus adalah 

pembangunan relasi yang personal sampai terbentuk cinta bakti (devosi) yang mendalam 

pada pribadi Kristus. Atau kemampuan untuk senantiasa hadir, mengalami, mengerti, dan 

memilih untuk hidup bersama Kristus. Kedua, bekerja bersama Kristus. Inti hidup dan 

bekerja bersama Kristus adalah ikut serta dalam tugas perutusan Kristus. Para novis harus 

menyerahkan diri secara total dalam tugas perutusan Kristus. Untuk tiba pada tahap ini para 

novis harus memiliki dialog yang intim dengan Kristus. Ketiga, bekerja seperti Kristus. 

Artinya para novis harus menghayati cara hidup Kristus, yakni hidup dalam Roh yang 

bertindak lewat akal budi, kemampuan untuk memilih dan menyerahkan diri; melibatkan 

kemampuan hati, citarasa rohani untuk melihat kehadiran Allah serta mengarahkan seluruh 

diri untuk mencintai Kristus di atas segalanya. 

3.6.3 Dimensi Religius 

 Kaum religius merupakan kelompok orang yang membaktikan seluruh hidupnya 

kepada Gereja serta mencerminkan cara hidup Kristus sendiri. Khususnya melalui 

penghayatan akan ketiga nasehat Injili: kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Ketiga nasehat 

Injili merupakan pedoman bagi hidup religius. Oleh karena itu, kaum religius berusaha untuk 

merasuki segala sesuatu dengan semangat Injil, supaya Kristus makin dikenal, dicintai dan 

dilayani oleh banyak orang. Untuk mencapai tujuan ini para religius berperan serta dalam 

misi Gereja mewartakan Injil melalui kesaksian pribadi akan hidup Kristiani, melalui 

komitmen mereka untuk mengurusi perkara-perkara duniawi menurut rencana Allah, dan 

melalui kerjasama mereka dalam pelayanan kepada jemaat gerejawi, menurut cara hidup 

mendunia yang khas bagi mereka.
18
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 Paul Suparno, SJ, dalam mengutip Ajakan Paus Fransiskus terhadap kaum religius di 

Tahun Hidup Bakti mengatakan bahwa para religius harus merefleksikan dan mengenangkan 

kembali karunia dan rahmat panggilan yang khas, yang diterima oleh para pendiri kongregasi 

dari Tuhan. Berusaha untuk merasakan kembali bagaimana Tuhan secara khusus memanggil 

dan menggerakkan hati para pendiri kongregasi, sehingga para religius secara penuh 

menyerahkan hidup kepada Tuhan dan rela digunakan dalam perutusan bagi keselamatan 

manusia.
19

 

 Maka jelaslah bahwa para novis dituntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

hidup religius itu sendiri sehingga sungguh mengerti apa yang dihidupi, tuntutan, serta nilai 

yang ada di dalamnya. Hanya dengan pemahaman yang mendalam para novis mampu 

menghayati hidup religiusnya dengan penuh tanggung jawab. 

3.6.4 Dimensi Misioner 

 Dimensi misioner dalam pembinaan para novis lebih mengacu kepada persiapan 

untuk tugas perutusan kelak. Mengingat para novis adalah calon anggota religius, hendaknya 

pembinaan itu sedapat mungkin mengarahkan para novis untuk memahami sifat hakiki 

keterpanggilan mereka yakni mewartakan Injil ke seluruh dunia. Bahwa seorang religius 

tidak terikat pada zona waktu dan tempat tertentu, melainkan siap sedia ke mana saja diutus 

sesuai dengan kebutuhan kongregasi dan Gereja. Dengan demikian, pembinaan terhadap 

dimensi misioner tidak bisa dilepas-pisahkan dengan ketiga dimensi pembinaan lainnya, di 

antaranya dimensi manusiawi, dimensi Kristiani dan dimensi religius. Karena seseorang (para 

novis) yang matang dalam penghayatan akan dimensi-dimensi tersebut, kelak menjadi 

pewarta yang baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kongregasi dan Gereja. 
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 Di satu sisi pembinaan terhadap dimensi misioner dalam hidup kaum religius, 

termasuk bagi mereka yang tengah dalam formasi novisiat perlu disesuaikan dengan karisma, 

spiritual dan semangat yang khas dari masing-masing kongregasi. Misalnya dalam 

pembinaan sebagai seorang misionaris Claretian. Bahwa dengan berkarismakan pelayanan 

Sabda Allah, setiap Claretian dipanggil untuk sebuah kehidupan misioner. Maka dengan 

menggunakan segala sarana yang mungkin, hendaknya setiap Claretian berkembang dalam 

hidup misionernya. Karena pembinaan itu tidak sebatas pada bagaimana menjadi seorang 

religius, namun lebih dari itu ialah untuk menjadi seorang misionaris pewarta Sabda Allah 

seturut karisma Claretian. Berkenaan dengan hal ini, seorang Claretian hendaknya: 

“Pertama, memiliki rasa tergerak hati untuk menyadari akan hal yang paling 

mendesak, tepat waktu, dan efektif, dengan memperhatikan keadaa-keadaan 

waktu, tempat dan pribadi, tanpa berpegang teguh pada cara-cara atau peralatan-

peralatan kerasulan yang tak serasi. Kedua, rasa kesiapsediaan, sedemikian rupa 

mereka siap melepaskan segala sesuatu yang mereka milki untuk melaksanakan 

misi menyebarkan iman, baik di dalam maupun di luar perbatasan-perbatasan 

tanah air, patuh kepada Roh Kudus dan taat kepada misi. Ketiga, rasa 

kekatolikkan untuk pergi ke semua ujung bumi dan dengan hati terbuka sangat 

menghargai adat-istiadat, bangsa-bangsa, nilai-nilai kebudayaan dan 

keagamaan”
20

 

 

3.7 Pembinaan Para Novis Menurut Dokumen-Dokumen Gereja 

3.7.1 Pembinaan Para Novis Menurut Konsili Vatikan II 

 Dalam keseluruhan Dokumen Konsili Vatikan II, tidak ditemukan satu konstitusi, 

dektrit ataupun pernyataan yang berbicara secara khusus tentang novis atau pembinaan para 

novis. Kitab Hukum Kanonik 1983, mengatakan: “hidup dalam tarekat dimulai dalam 

novisiat”.
21

 Dengan kata lain masa novisiat merupakan langkah awal hidup religius. Maka 

pembinaan menjadi seorang religiuspun dimulai di novisiat. Sehubungan dengan hal ini 
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Konsili Vatikan II khususnya dalam Dekrit tentang Pembaruan dan Penyesuaian Hidup 

Religius, (Perfectae Caritatis), pada artikel “Hidup Rohani Harus Diutamakan” dikatakan 

bahwa: 

“Para anggota tarekat-tarekat hendaknya memelihara semangat doa dan doa 

sendiri, sambil dengan tekun menimba dari sumber-sumber spiritualitas Kristiani 

yang asli. Pertama-tama, hendaklah mereka setiap hari siap mengambil Kitab 

Suci, untuk dengan membaca kitab-kitab kudus yang lebih mulia dari segalanya 

(Flp 3:8). Hendaknya mereka sesuai dengan maksud Gereja merayakan liturgi 

suci dengan hati dan bibir, terutama misteri ekaristi suci, dan dari sumber yang 

kaya melimpah itu memupuk hidup rohani mereka”
22

 

 Berdasarkan pada apa yang dikatakan dalam dokumen Konsili Vatikan II, di atas 

maka, dapat diafirmasikan bahwa semua tuntutan di atas merupakan syarat-syarat utama 

dalam menghayati panggilan dalam kemanusiaan dan sesuai dengan tuntutan real spiritualitas 

hidup religius dalam kemanusiaan. Calon yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti di atas 

dapat dipertimbangkan tidak memiliki panggilan.
23

 Maka, berhadapan dengan calon seperti 

itu, pembimbing atau pendamping harus memberikan perhatian yang lebih khusus dan 

intensif. 

 Masih dalam dokumen yang sama khususnya pada artikel tentang “Pembinaan Para 

Anggota” dikatakan bahwa “hendaknya mereka sesuai dengan bakat kecerdasan dan watak-

perangai diberi pendidikan secukupnya tentang cara-cara hidup dan cara-cara berpandangan 

serta berpikir dalam masyarakat sekarang”.
24

 Dalam artian pembinaan itu harus terbuka 

dengan realitas dunia saat ini, agar para anggota tidak merasa asing dengan dunia sekitar. 
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3.7.2 Pembinaan Para Novis Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983  

 Para novis adalah kelompok orang yang sedang dalam tahap inisiasi ke dalam hidup 

bakti, yang menuntut disposisi tertentu kedewasaan manusiawi dan kristiani.
25

 Hal ini 

seirama dengan apa yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, yang berbunyi: 

 “Hidup dalam Tarekat dimulai dalam novisiat. Tujuannya ialah agar para novis 

lebih memahami panggilan ilahi, khususnya yang khas dari tarekat yang 

bersangkutan, mengalami cara hidup tarekat, serta membentuk budi dan hati 

dengan semangatnya, dan agar terbuktilah niat serta kecakapan mereka”
26

 

 Selain itu ditegaskan pula bahwa dalam pembinaan para novis, pembimbing novis dan 

rekannya harus secara bertahap membentuk para novis di dalam suatu kehidupan yang 

sempurna sesuai dengan sifat dasar dan semangat kongregasi. Sedang dalam tugas ini, 

pembentukan kepribadian para anggotaa dikhususkan pada belajar dan untuk menguji 

panggilan para novis.
27

 

 Masih dalam dokumen yang sama dikatakan bahwa: 

“Sadar akan tanggungjawabnya hendaknya para novis bekerjasama secara aktif 

dengan pembimbingnya sedemikian sehingga dapat dengan setia menanggapi 

rahmat panggilan Ilahi”
28

 

 Para novis harus sadar akan kewajiban dan jawaban terhadap panggilan Ilahi melalui 

suatu kerja sama yang hidup dengan pembimbing rohani. Para novis akan menentukan 

keinginan pribadi mereka dan pantas tidaknya untuk bertekun dalam kehidupan kongregasi 

religius, sebelum mengajukan diri untuk mengikrarkan kaul sementara. Kerjasama dengan 

pengalaman pembimbing rohani, suatu kepribadian yang jujur- evaluasi dalam terang kriteria 

                                                           
 

25
 Prasetyo, F. Mardi, Tugas Pembinaan Demi Mutu Hidup Bakti, Tinjauan Psiko-Spiritual, 

Op. Cit., hlm. 64. 

 
26

 KHK. 1983 Kan. 646.  

 
27

 James A. Coriden, Op. Cit., hlm. 494. 

 
28

 KHK. 1983 Kan. 652 § 3. 



12 
 

yang objektif, dan nilai-nilai kerendahan hati, ketekunan, dan kebijaksanaan akan membantu 

para novis dalam mempertimbangkan aneka keputusan akan panggilan mereka.
29
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