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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gereja merupakan sebuah organisasi keagamaan yang mempunyai struktur

kepemimpinan serta aturan-aturan yang jelas. Gereja juga merupakan realitas sosial yang berada

dan bersentuhan dengan kelompok-kelompok sosial lain yang ada dalam masyarakat. Unsur

yang menyatukan dari realitas sosial yang disebut Gereja itu ialah iman akan Yesus Kristus.

Berdasarkan iman akan Yesus Kristus inilah, orang disatukan di dalam Gereja. Gereja

mengajarkan bahwa dasar martabat manusia yang unggul adalah terletak pada panggilannya

untuk bersatu dengan Allah.1 Oleh karenanya, di dalam Gereja, orang menerima, meneruskan

dan mengungkapkan imannya melalui ibadah dan upacara-upacara liturgis sebagai representasi

kesatuan dan persatuannya dengan Allah. Dengan demikian, sebagai realitas sosial, fundamen

atau dasar dari Gereja ialah Iman akan Allah.

Melalui wahyu-Nya, "Allah yang tidak kelihatan (lih. Kol 1:15; 1Tim 1:17) dari

kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabat-Nya (lih. Kel 33:11; Yoh

15:14-15), dan bergaul dengan mereka (lih. Bar 3:38), untuk mengundang mereka ke dalam

persekutuan dengan diri-Nya dan menyambut mereka di dalamnya".2 Jawaban yang pantas untuk

undangan itu ialah iman. Melalui iman, manusia menaklukkan seluruh pikiran dan kehendaknya

1 Gerard Hery Fernandez, “Prinsip-prinsip Dasar Dalam Pembangunan Gereja Umat Yang Berdikari”,
dalam Drs. Nikolaus Tnano (ed.), Untaian Mutiara Pastoral : suatu refleksi umat tentang karya pastoral
Keuskupan Atambua dalam era kepemimpinan Mgr. Anton Pain Ratu SVD (Atambua:Pusat Pastoral Keuskupan
Atambua, 2005), hlm. 13.

2 Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi, “Dei Verbum” (21 November 1964),
dalam R. Hardawirjana (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 2. Selanjutnya akan
disingkat DV. Art. diikuti nomor artikelnya.
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kepada Allah. Dengan segenap pribadinya, manusia menyetujui Allah yang mewahyukan Diri.

Kitab Suci menamakan jawaban manusia atas undangan Tuhan yang mewahyukan Diri itu

sebagai "ketaatan iman".3

Dalam pandangan bernuansa profan, Gereja memang sering dilihat sebagai sebuah

bangunan tempat ibadah atau organisasi keagamaan saja. Akan tetapi, dalam hakikat

terdalamnya, Gereja merupakan bagian dari isi iman Kristen. Gereja menjadi isi iman karena

orang Kristen percaya bahwa melalui Gereja, Allah hadir dan berkarya bagi manusia, dalam dan

melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, selain sebagai realitas sosial, Gereja sekaligus juga

merupakan realitas iman. Di dalam Gereja, terdapat unsur rohani dan insani, dan keduanya

merupakan unsur-unsur konstitutif Gereja. Keduanya harus mendapat tempat yang sama penting

dalam refleksi mengenai Gereja. Tuhan telah mempercayakan kepada Gereja-Nya tugas untuk

memelihara harta pusaka iman dan Gereja memenuhi tugas ini pada segala zaman.

Dalam mengemban dan menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan Kristus kepada

Gereja-Nya, dibentuklah struktur kepemimpinan atau hierarki dalam Gereja. Hierarki dalam

Gereja Katolik meliputi Paus sebagai kepala Gereja, Dewan Para Uskup dan pembantu Uskup

yang dalam hal ini dijabat oleh para imam dan diakon.4 Melalui hierarki inilah, Gereja

“menyusup” masuk ke dalam realitas hidup umat dan memainkan perannya sebagai sarana

pemersatu antara umat dengan Kristus sebagai mempelai Gereja.

3 Paus Yohanes Paulus II, Katekismus Gereja Katolik, dalam Herman Embuiru, (Penrej), (Enade:
Arnoldus, 1998) Nomor 142-143. Selanjutnya akan disingkat KGK. No. diikuti nomornya.

4 Paus Yohanes Paulus II (Promulgatus) Codex Iuris Canonici. M. Dcccc. LXXXIII (Vaticana: Liberaria
Editria Vatican M. Dcccc LXIII) Canon 375 § 2 dalam R. D.  Rubiyatmoko, (editr). Kitab Hukum Kanonik 1983
(Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Kanon 330-341. Selanjutnya akan disingkat KHK. 1983. Kan. diikuti nomor
Kanonnya.
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Mengikuti jejak Konsili Vatikan I, Konsili Vatikan II mengajarkan dan menyatakan,

bahwa Yesus Kristus Gembala kekal telah mendirikan Gereja Kudus, dengan mengutus para

Rasul seperti Ia sendiri diutus oleh Bapa (lih. Yoh 20:21). Para pengganti mereka yakni para

Uskup, dikehendaki-Nya untuk menjadi gembala dalam Gereja-Nya hingga akhir zaman.5 Di sini

jelas terlihat tanggungjawab serta tugas yang diemban oleh para Uskup sebagai pengganti para

rasul yang telah lebih dahulu mengemban tugas sebagai gembala umat Kristus.6

Para Uskup karena tahbisan episkopalnya sendiri, bersama dengan tugas menguduskan,

menerima juga tugas-tugas mengajar dan memimpin, tetapi yang menurut hakikatnya hanya

dapat mereka laksanakan dalam persekutuan hirarkis dengan kepala dan anggota-anggota

Kolegium.7 Para Uskup disebut diosesan, jika kepada mereka dipercayakan reksa suatu

keuskupan; lain-lainnya disebut tituler.8

Dalam istilah hukum gerejawi, Uskup diosesan lebih dikenal dengan sebutan Ordinaris

Wilayah. Ordinaris Wilayah mempunyai segala kuasa berdasarkan jabatan, sendiri dan langsung,

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap dikecualikan hal-hal yang

menurut hukum atau dekret Paus direservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas gerejawi

lainnya.9

Berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya, para Uskup juga

diberi kuasa untuk mengangkat para pembantu  mereka.  Jadi para Uskup menerima tugas

melayani jemaat bersama dengan para pembantu mereka, yakni para imam dan diakon. Sebagai

5Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, “Lumen Gentium”, (21 November1964), dalam
R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 18. Selanjutnya
disingkat LG. Art. beserta nomor artikelnya.

6 KHK. 1983. Kan. 330-331
7 KHK. 1983. Kan. 375 § 2
8 KHK. 1983. Kan. 376
9 KHK. 1983. Kan. 381 §1
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wakil Allah, mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan, sebagai guru dalam ajaran,

imam dalam ibadat suci, pelayan dalam bimbingan10.

Para klerus (imam, diakon) dan awam yang termasuk dalam Kuria Keuskupan,

hendaknya menyadari bahwa mereka juga berkewajiban untuk menyumbangkan bantuan mereka

kepada pelayanan pastoral Uskup. Dalam konteks ini, kuria Keuskupan hendaknya ditata

sedemikian rupa sehingga para Uskup diosesan dapat menemukan upaya yang cocok  bukan

hanya dalam persoalan tata-usaha keuskupan, melainkan juga untuk menyelenggarakan karya-

karya kerasulan dan pelayanan. Di sini sangat dianjurkan supaya di setiap keuskupan dibentuk

Dewan Pastoral11 yang khas yang diketuai oleh Uskup diosesan sendiri. Dalam Dewan itu

hendaknya berperan serta imam-imam, para religius dan kaum awam, yang terpilih secara

khusus. Tugas Dewan itu ialah : menyelidiki dan mempertimbangkan segala sesuatu yang

berkenaan dengan karya pastoral serta menyusun kesimpulan-kesimpulan praktis mengenai

persoalan konkret yang dihadapi dalam karya dan pelayanan pastoral tingkat keuskupan. Tugas-

tugas dan karya-karya Gereja setempat yang pokok dan yang harus dilaksanakan secara

berimbang merata oleh seluruh Umat Allah dalam kekeluargaan meliputi liturgi/ibadat,

pewartaan injil, ekumene dengan Gereja-gereja Kristen lain dan kerukunan dengan umat

beragama lain, pembinaan anak-anak, pembinaan muda-mudi, pembinaan suami-istri serta

perkembangan keluarga, pembinaan para lanjut usia, karitas terhadap mereka yang

miskin/terbelakang dan karitas terhadap mereka yang sakit.12

10 LG. Art. 20
11 KHK. 1983, Kan. 512 § 1
12 Y.B. Mangunwijaya, Menghidupkan Komunitas Basis Kristiani (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 69-

70.
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Dalam realitas hidup dewasa ini, salah satu persoalan konkret yang tak pernah luput dari

kehidupan umat beriman Kristiani ialah persoalan mengenai perkawinan.  Persoalan-persoalan

yang sering terjadi dalam perkawinan atau dalam kehidupan berumah tangga biasanya meliputi

persoalan ekonomi, persoalan komunikasi, persoalan kecemburuan dan yang terakhir adalah

persoalan mengenai perselingkuhan. Persoalan atau masalah-masalah inilah yang sering menjadi

pemicu retaknya kehidupan berumah tangga dan terancamnya keutuhan dari status perkawinan.

Persoalan mengenai perkawinan ini bukanlah sebuah persoalan sepele yang cukup bila

dipandang hanya dengan sebelah mata.  Persoalan mengenai perkawinan dikategorikan dan

tergolong juga dalam persoalan yang cukup vital bagi perkembangan Gereja. Dikatakan

demikian karena perkawinan dan keluarga merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan dan

kedua hal itu merupakan basis dari pertumbuhan dan perkembangan benih-benih Sabda dalam

Gereja. Oleh karena itu, Gereja melihat dan menyikapi persoalan ini dengan membuat hukum

dan aturan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan perkawinan komunitasnya lewat Hukum

Perkawinan Gereja Katolik yang termaktub juga dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Hukum ini

merupakan  norma universal dan pedoman dasar yang wajib dan penting untuk diketahui oleh

setiap umat beriman Kristiani. Maka dari itu, pastoral perkawinan menjadi salah satu tugas

esensial dari setiap umat beriman Kristiani secara umum dan para agen pastoral secara khusus

dalam hal ini kaum klerus (Uskup diosesan, imam dan diakon). Tugas dan tanggungjawab ini

bukanlah suatu perkara mudah. Oleh karenanya, adalah sebuah kewajiban untuk memahami

segala norma dasar yang berkaitan dengan tugas tersebut, agar karya pelayanan pastoral yang

dijalankan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.
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Berhadapan dengan realitas dan masalah yang sering terjadi dalam Gereja ini, para agen

pastoral yang berkiprah dalam Kuria Keuskupan dituntut untuk menjalankan kewajibannya

dalam memelihara status perkawinan dari kaum beriman Kristiani.

“The local ordinary has the primary obligation of providing for the various forms of pre-marital and
post-marital assistance. This obligation binds the diocesan bishop and all those equivalent to him in
law.” (Ordinaris wilayah mempunyai kewajiban utama untuk menyediakan berbagai  bentuk bantuan
pra-nikah dan pasca pernikahan. Kewajiban ini mengikat uskup diosesan dan semua yang setara
dengannya dalam hukum.)13

Melalui pernyataan ini jelaslah bahwa Ordinaris wilayah dalam kewajiban dan

tanggungjawabnya hendaklah menyediakan dan mengusahakan pendampingan bagi umat

beriman kristiani supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta

berkembang dalam kesempurnaan.14 Di sini, para Ordinaris wilayah mempunyai kewajiban

untuk mengusahakan dan mengatur sarana-sarana seperti kursus pra-nikah, katekese pribadi

dan kelompok sebagai tindakan pastoral demi  pembimbingan dan persiapan bagi calon

pasangan nikah.

Ordinaris wilayah harus mengusahakan agar pendampingan tersebut diatur dengan semestinya, bila ia
memandang baik juga dengan mendengarkan nasihat dari orang-orang, laki-laki dan perempuan, yang
teruji karena pengalaman dan keahliannya.15

Hal ini dimaksudkan agar para Ordinaris wilayah yang dalam hal ini dijabat oleh Uskup

diosesan,  menjalankan kewajibannya untuk mengusahakan pendampingan bagi kaum beriman

Kristiani yang hendak menikah agar mereka juga memperoleh pembimbingan yang intensif bagi

persiapan, kelangsungan dan masa depan rumah tangga mereka. Pendampingan itu bertujuan

untuk mengantisipasi persoalan-persoalan dalam perkawinan yang akan dihadapi oleh pasangan

13 Dr. James Coriden. T. J Green. D. E Heintschel, (editor). The Code of Canon Law: A Text and
Commentary, (New York: Paulist Press, 1985), hlm 749.

14 KHK. 1983, Kan. 1063
15 KHK. 1983, Kan. 1064
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nikah Krsitiani agar dalam membangun bahtera rumah tangganya, mereka siap untuk

menghadapi persoalan-persoalan itu dengan bekal pendampingan yang telah mereka peroleh.

“The pastoral effort to prepare the future spouses adequately is absolute necessary, but it must be made
compatible with: 1) the tactful respect for the fundamental right of the faithful to marry; 2) the
demands of the principle of the inseparability of marriage and sacrament, and their commentaries); and
3) the fact that marriage is not a sacrament reserved only to particularly selected Christians.” (Usaha
pastoral untuk mempersiapkan masa depan secara memadai mutlak diperlukan, namun harus dibuat
sesuai dengan: 1) penghormatan bijaksana terhadap hak dasar umat beriman untuk dinikahi;16 2)
tuntutan prinsip tak terpisahkan dari pernikahan dan sakramen17; dan 3) fakta bahwa pernikahan
bukanlah sakramen yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang Kristen yang dipilih secara khusus).18

Upaya yang ditempuh oleh Ordinaris wilayah ini menuntut juga peran aktif dari agen-agen

pastoral lainnya demi kelancaran karya pastoral Ordinaris wilayah di kancah diosesan.

Menyadari pentingnya peran, tugas dan tanggunggung jawab Ordinaris wilayah dalam

memelihara status perkawinan umat beriman Kristiani, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan

menggarap tulisan ini jauh lebih mendalam di bawah judul: KEWAJIBAN ORDINARIS

WILAYAH  DALAM UPAYA MEMELIHARA STATUS PERKAWINAN UMAT

BERIMAN KRISTIANI AWAM MENURUT KANON 1064 KITAB HUKUM KANONIK

1983.

16KHK. 1983, Kan. 1058
17 KHK. 1983, Kan. 1055 § 2 dan Kan. 1071
18Ernest Caparros; Michel Theriault; Jean Thorn; Helene Aube, Code Of Canon Law Annotated (Wilson &

Lafleur Limitee :Montreal, 1993), hlm. 663
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahannya

sebagai berikut:

1.2.1 Apa itu Ordinaris wilayah ?

1.2.2 Siapa itu Ordinaris wilayah ?

1.2.3 Apa saja kewajiban hukum dari Ordinaris wilayah ?

1.2.4 Siapa itu umat beriman Kristiani ?

1.2.5 Apa itu status perkawinan umat beriman Kristiani ?

1.2.6 Apa saja masalah yang sering terjadi dalam perkawinan ?

1.2.7 Bagaimana Ordinaris wilayah menjalankan kewajibannya dalam upaya memelihara status

perkawinan umat beriman Kristiani menurut Kanon 1064 Kitab Hukum Kanonik 1983 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1.3.1.1 Untuk mengetahui apa dan siapa itu Ordinaris Wilayah.

1.3.1.2 Untuk mengetahui siapa itu kaum beriman Kristiani awam.

1.3.1.3 Untuk mengetahui apa itu perkawinan dalam Gereja Katolik.

1.3.1.4 Untuk mengetahui apa saja masalah yang sering terjadi dalam kehidupan perkawinan.

1.3.1.5 Untuk mengetahui kewajiban Ordinaris wilayah dalam upaya memelihara status

perkawinan umat beriman Kristiani awam.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1.3.2.1 Bagi Umat Beriman Kristiani

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengajak umat beriman Kristiani agar mempunyai

pemahaman yang mumpuni mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dari setiap agen
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pastoral secara khusus mengenai tugas dan kewajiban dari Ordinaris wilayah sebagai gembala

umat tingkat diosesan. Sebagai kaum beriman Kristiani, umat hendaknya juga mengetahui

haknya yang dapat diketahui melalui pengetahuan akan kewajiban para gembalanya.

1.3.2.2 Bagi Civitas Akademika Fakultas Filsafat

Secara umum, tulisan ini kiranya menjadi sumbangan bagi Universitas Katolik Widya

Mandira Kupang, dan secara khusus membantu seluruh mahasiswa Fakultas Filsafat untuk

semakin memahami peran, tugas serta kewajiban Ordinaris wilayah dalam upaya memelihara

status pernikahan dari kaum beriman Kristiani seturut kanon 1064 Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.3.2.3 Bagi Penulis

Sebagai seorang calon imam, tulisan ini membantu penulis untuk menambah wawasan,

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam akan tugas, tanggung jawab dan kewajiban

Ordinaris wilayah beserta para agen pastoralnya dalam upaya memelihara status perkawinan dari

kaum beriman Kristiani.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber-sumber buku

yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber-sumber primer (sumber utama) dan sumber-

sumber sekunder (sumber tambahan). Adapun sinopsis dari sumber-sumber primer yang dirasa

oleh penulis mempunyai pengaruh yang lebih dominan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :
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1. James A. Coriden., The Code Of Canon Law A Text And Commentary, (New York:

Paulist Press, 1985).

Sudah sejak zaman Gereja Purba, terdapat kebiasaan untuk menghimpun kanon-

kanon suci dalam satu kesatuan, supaya lebih mudah diketahui, dipergunakan dan

ditepati, khususnya oleh pelayan-pelayan rohani. Bertolak dari hal ini, Gereja

menghimpun dan mengumpulkan semua kanon-kanon suci dalam sebuah kitab yang

disebut Kitab Hukum Kanonik. Disebut Kitab Hukum karena merupakan naskah

legislatif utama Gereja yang bersandar pada warisan hukum dan perundangan Wahyu

serta Tradisi, harus dipandang sebagai alat yang mutlak perlu agar terjagalah tatanan

yang semestinya, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup sosial serta dalam

kegiatan Gereja itu sendiri. Sebab itu, di samping unsur-unsur fundamental yang

menyangkut struktur hirarkis dan organis Gereja, baik yang ditetapkan oleh Pendiri Ilahi

maupun yang berdasarkan tradisi para Rasul, atau tradisi lain yang sudah sangat kuno,

perlulah Kitab Hukum menetapkan beberapa aturan dan norma tindakan, dan juga norma-

norma pokok yang menyangkut pelaksanaan tritugas Kristus yang dipercayakan kepada

Gereja sendiri.

The Code Of Canon Law A Text And Commentary, karya James A. Coriden ini

membahas tentang isi kanon dari Kitab Hukum Kanonik 1983 beserta penjelasannya.

Dalam Kanon 1064 yang berisikan tentang Kewajiban Ordinaris Wilayah dalam upaya

mempertahankan status perkawinan dari umat beriman Kristiani, dijelaskan bagaimana

Ordinaris Wilayah selaku gembala Gereja lokal, mempunyai tanggungjawab utama untuk

mengusahakan berbagai macam bentuk reksa pastoral perkawinan, mulai dari masa

persiapan maupun sesudah upacara perkawinan. Dalam hal ini, Ordinaris Wilayah dapat
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memanfaatkan bantuan dari mereka yang dianggap mempunyai wewenang dan

pengalaman seperti tenaga medis, psikiater, psikolog dan orang-orang yang sudah

berkeluarga.

2. Purwa Hadiwardoyo, Al., Perkawinan Dalam Tradisi Katolik, (Yokyakarta: Kanisius,

1998)

Tidak sedikit orang yang mengira bahwa pandangan Katolik tentang perkawinan

dan hidup berkeluarga serba sama sepanjang sejarah. Perkiraan itu tidaklah benar. Buku

Perkawinan Dalam Tradisi Katolik, karya Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo MSF ini

menunjukkan ketidakbenaran itu. Pertama, kita diajak melihat secara ringkas

perkembangan pandangan itu, dari abad pertama sampai dengan abad keduapuluh. Di

sana kita menemukan pandangan para tokoh dan pemimpin Gereja mengenai hakikat,

tujuan dan ciri-ciri perkawinan. Kedua, kita diajak melihat ringkasan ajaran para Paus

seratus tahun terakhir.

3. Boylon John., Tuntutan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan,

(Yogyakarta:Yayasan Pustaka Nusatama,2004)

Sejak Gereja merupakan suatu komunitas sosial yang memiliki struktur yuridis,

Kitab Hukum Kanonik 1983 mencatat berbagai hak dan kewajiban para warga Gereja.

Buku Tuntutan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan, karya Rm. John Boylon, Pr

ini menampilkan berbagai kanon dan penjelasannya tentang hak dan kewajiban para

perangkat keuskupan dalam menjalankan tugasnya. Buku ini berisikan pedoman kanonik

bagi Uskup, Vikjen, Vikep, Deken, Pastor Paroki, Pastor Pembantu, Dewan Imam,
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Dewan Keuangan, Ekonom (sebagai perangkat eksekutif), Vikaris Yudisial, Hakim,

Auditor, Pembela perkawinan dan sebagainya (sebagai perangkat yudikatif)  dan Sinode

Keuskupan (sebagai perangkat legislatif).

4. Maurice Eminyan, SJ, Teologi Keluarga, (Yokyakarta: Kanisius, 2001)

Dewasa ini, krisis nilai sudah sungguh mengancam hidup manusia. Dalam situasi

demikian ini, keluarga sebagai sel vital yang paling kecil tempat di mana cita-cita,

persaudaraan, toleransi, dan nilai-nilai luhur dikembangkan, mendapatkan panggilan

sejatinya, terlebih keluarga Kristiani.

Buku Teologi Keluarga, karya Maurice Eminyan ini akan sangat membantu dalam

menyikapi, menelusuri dan memahami panggilan sejati keluarga Kristiani. Merupakan

buah dari pengalaman pendamping keluarga dan refleksi teologis yang sitematis tentang

keluarga Kristiani.

Dengan membaca buku ini, kita akan mendapatkan gagasan-gagasan dan inspirasi

yang sangat kaya guna membangun keluarga sebagai komunitas cinta kasih, komunitas

hidup dan komunitas keselamatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab. Bab pertama berisikan pendahuluan yang

mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sitematika

penulisan. Pada bab kedua, penulis menguraikan pengertian mengenai Ordinaris Wilayah dan

para pembantunya dalam karya pastoral serta kewajiban dari Ordinaris Wilayah dalam upaya

memelihara status perkawinan kaum beriman Kristiani dengan merujuk pada Kitab Hukum

Kanonik 1983. Pada bab ketiga, penulis menjelaskan tentang perkawinan umat beriman Kristiani
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dengan merujuk pada terminologi perkawinan, sifat serta makna dari perkawinan dalam Gereja

Katolik. Penulis juga menambahkan masalah-masalah yang sering kali terjadi dalam kehidupan

perkawinan umat beriman Kristiani. Pada bab keempat, penulis membahas tentang judul Skripsi

yang digarap oleh penulis yakni : “Kewajiban Ordinaris Wilayah  Dalam Upaya Memelihara

Status Perkawinan Umat Beriman Kristiani Awam Menurut Kanon 1064 Kitab Hukum Kanonik

1983”. Pada bab kelima sebagai penutup, penulis membuat sebuah kesimpulan dan juga saran

sebagai rangkuman dari keseluruhan karya tulis ini.


