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BAB IV

KEWAJIBAN ORDINARIS WILAYAH  DALAM UPAYA MEMELIHARA

STATUS PERKAWINAN UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM

MENURUT KANON 1064 KITAB HUKUM KANONIK 1983

4.1 Mengenal Kitab Hukum Kanonik 1983

4.1.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983

Sifat ilahi maupun manusiawi Yesus Kristus memang sangat melekat erat pada tatanan

Gereja Katolik. Gereja Katolik dikatakan bersifat ilahi karena didasarkan pada Wahyu Ilahi

sebagaimana yang diyakini oleh para umatnya. Gereja merupakan sebuah institusi manusia maka

harusnya juga memerlukan norma dan peraturan yang berlaku di dalamnya.

Gereja selama berabad-abad, telah menciptakan sejumlah besar peraturan dan norma.

Nama umum peraturan-peraturan atau norma-norma Gereja Katolik Romawi dalam bahasa Latin

disebut Iuris Canonici (Hukum Kanonik). Iuris atau hukum merupakan suatu term yang terkenal.

Iuris merupakan sebuah undang-undang, aturan atau norma tingkah laku. Iuris sebagai sarana

untuk bertindak mengendalikan diri dengan tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan hukum

demi kebaikan umum masyarakat atau anggota komunitas Gereja.1

1James A. Coriden, An Introduction To Canon Law (London: Geoffrey Chapman, 1991), hlm. 3 dalam
Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., Pengantar Hukum Gereja (Modul) (Kupang: FFA-UNWIRA, 2008),
hlm. 3-4
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Sedangkan term kanon dipakai untuk mendeskripsikan peraturan-peraturan Gereja Katolik.

Term kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti mistar atau penggaris. Kanon menunjukkan

mistar sebagai ukuran yang dipakai oleh para tukang kayu atau perancang mode pada waktu itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, kanon menjadi standar atau patokan tingkah laku manusia.

Istilah ini diambil dari Kitab Suci Perjanjian Baru (Bdk. Gal 6: 16; Filp.3:16). Kata Latin untuk

kanon adalah regula yang berarti mistar atau kayu pengukur, undang-undang, ukuran, model,

pola yang dari padanya kita mengenal peraturan.2

Baik bahasa Latin maupun Yunani, masih memiliki istilah lain untuk hukum (law), Iuris,

Undang-undang, yaitu Lex (legis) dan nomos yang berarti undang-undang atau perumusan

undang-undang, maka orang mengenal Lex Romana (Hukum Romawi). Legalis berarti yang

menurut hukum, sah, ikhlas, jujur yang dipakai oleh Gereja (dokumen-dokumen). Tetapi Gereja

sebagai lembaga juga menetapkan nama untuk peraturan-peraturannya yaitu kanon (Codex Iuris

Canonici) sebab Gereja mau membedakan dirinya dengan Lex Romana.3

Dengan uraian di atas maka Hukum Kanonik merupakan sebuah tesis yang dipakai untuk

mendeskripsikan kaidah-kaidah yang mengatur tata tertib umum Gereja Katolik Romawi.

4.1.2 Nama dan Arti Kitab Hukum Kanonik 1983

Nama umum untuk peraturan-peraturan resmi dalam Gereja katolik Roma adalah Iuris

Canonici (bahasa Latin). Iuris (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku.

2 Ibid.,
3 Ibid.,
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Undang-undang adalah hasil dari pertimbangan sehat yang bertujuan untuk kebaikan semua

anggota. 4

Sedangkan term Kanon berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti Mistar atau Penggaris.

Kanon menunjukkan ukuran sebagaimana mistar atau penggaris yang dipakai oleh tukang kayu

atau pelukis atau perancang mode pada waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, kanon

menjadi standar atau patokan yang dengannya semua benda atau segala hal dapat diukur. Kanon

dapat diartikan sebagai peraturan atau patokan tingkah laku manusia. Istilah ini diambil dari

Perjanjian Baru (Bdk. Gal 6:16; Fil 3:16). Kata Latin untuk kanon adalah regula yang berarti

mistar atau kayu pengukur, undang-undang, ukuran model, pola; yang dari padanya kita

mengenal peraturan.5

Gereja Katolik kemudian menetapkan untuk menamakan peraturan-peraturannya dengan

sebutan Kanon-Kanon atau Canonici dengan alasan Gereja mengakui bahwa peraturan-

peraturannya berbeda dari undang-undang kerajaan Romawi. Dalam kenyataannya, kanon-kanon

tersebut disamakan dan diperbandingkan dengan pendapat-pendapat yang mengandung petunjuk-

petunjuk dari senat atau dewan Romawi, dewan konsulator (Senatus Consulta). Kanon-kanon

tersebut mengandung pengertian tersendiri dari dewan-dewan Romawi tersebut. Dan itu sulit

sekali untuk tidak diindahkan. Walau demikian, undang-undang tersebut tidak sama dengan

kanon-kanon dalam Gereja Katolik. Hukum Kanonik adalah terjemahan dari bahasa Latin “Ius

Canonicum”. Ius berarti sebuah sistem yang sah menurut hukum atau undang-undang.6

Peraturan-peraturan yang disebut dengan Hukum Kanonik inilah yang memberikan

gambaran tentang struktur dasar Gereja, misalnya jabatan-jabatan Paus dan Uskup, susunan

4 Ibid., hlm. 4
5 Ibid.,
6 Ibid., hlm. 5
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Sakramen, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dalam Gereja. Peraturan-peraturan ini

kemudian diangkat menjadi Tata Tertib Gereja Katolik Romawi. Hukum Kanonik dalam

pembahasannya merangkul Tata Tertib dan Disiplin dalam Gereja. Dan kanon-kanon Gereja

menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan eksternal

Gereja.7

4.1.3 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983

4.1.3.1 Kitab Suci

Kitab-Kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangatlah beragam. Sebelum

menjadi sebuah Kitab Suci (seperti sekarang ini), Kitab Suci itu sendiri terbentuk  melalui suatu

proses editing, interpretasi, adaptasi dan perkembangan yang panjang dan memakan waktu yang

lama. Seluruh isi dari Kitab Suci ini ditulis oleh para penulis dan juga diyakini bahwa proses

penulisan ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Kitab Suci ini pun menjadi sumber sekaligus

dasar utama pembentukan Kitab Hukum Kanonik di dalam Gereja. 8

Gereja-Gereja Kristen perdana telah mengembangkan peraturan-peraturan yang membantu

mereka, untuk hidup secara teratur dan sesuai dengan pola hidup Kristus sendiri. Perjanjian Baru

dipenuhi dengan indikasi-indikasi dari peraturan-peraturan yang paling awal. Tentu saja Kitab

Hukum Kanonik zaman kita ini bersumberkan pada tulisan-tulisan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya kumpulan umat setempat yang saling berhubungan

satu sama lain dalam iman dan perhatian  sebagai saudara, saling membagi kekayaan kepada

yang miskin (Rm 25:26), telah ada kuasa kepemimpinan yang terstruktur dalam setiap Gereja

7 Ibid.,
8Ibid., hlm. 28
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lokal, seperti adanya daftar pelayan: Rasul, Nabi dan Pengajar, Para Gembala (1 Kor 12:28; Ef

4:11), keterangan tentang pemilik jemaat, para Imam dan Uskup (Kis 20; Filp1:1), Gereja telah

memiliki hakim perdamaian, proses konsultatif untuk membuat keputusan-keputusan mengenai

masalah berat seperti orang Yahudi dan bukan Yahudi, sidang di Yerusalem (Kis 15 dan Gal 12),

peserta sidang menyadari dengan jelas bahwa mereka dibimbing oleh Roh Kudus (Kis 15: 28 ).9

4.1.3.2 Hukum Kodrat atau Natura

Hukum kodrat yang dimaksudkan ialah hukum yang berkaitan dengan struktur-struktur

dan nilai-nilai hidup manusia yang dianggap sebagai hal yang sangat esensial. Misalnya,

monogami dalam perkawinan, kebebasan dalam berbicara, juga hal-hal lain yang berhubungan

dengan praktek hidup jemaat kristiani perdana. Oleh karena itu hukum natura juga dilihat sebagai

sumber dari peraturan-peraturan Gereja.10

4.1.3.3 Kebiasaan atau Adat-Istiadat

Dalam komunitas-komunitas Gereja perdana, banyak sekali praktek-praktek yang

dilaksanakan secara rutin oleh jemaat perdana; seperti ibadah hari Minggu dan perayaan Paskah.

Melihat kebiasaan-kebiasaan ini merupakan sesuatu yang baik, maka Gereja pun mengambil

semua kebiasaan-kebiasan ini menjadi sumber pembentukan Kitab Hukum Kanonik.11

4.1.3.4 Konsili-Konsili

Perhimpunan para pemimpin Gereja lokal biasa disebut dengan sinode atau konsili-

konsili. Melalui sinode atau konsili ini, banyak ditetapkan hal-hal disiplin dalam Gereja yang

patut diimani, diyakini, dan dilaksanakan di dalam Gereja. Hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan

9Ibid.,
10Ibid.,
11 Ibid.,
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para pemimpin Gereja ini kemudian juga dilihat sebagai hal yang perlu sebagai sumber

penyusunan kitab hukum dalam Gereja.12

4.1.3.5 Bapa-Bapa Gereja

Bapak-bapak Gereja memiliki sumbangan yang besar dalam kehidupan Gerejawi dan

perkembangannya. Tulisan-tulisan mereka menjadi sumber bagi berkembangnya norma-norma

dalam Gereja. Pada abad permulaan, tulisan-tulisan dari banyak pengarang sangat dihormati dan

dijadikan sebagai tulisan yang berwibawa, seperti Didache, Irenius, Siprianus, Basilius,

Constitutiones Apostolorum, Yohanes Chrisostomus, Ambrosius Hironimus dan Agustinus.

Setelah diakui otoritasnya, kemudian semua tulisan dari Bapak-bapak Gereja ini pun diterima

sebagai sumber bagi hukum Gereja.13

4.1.3.6 Para Paus

Ini merupakan surat-surat dan tanggapan-tanggapan yang dikirim oleh para Uskup Roma

dan telah diterima dengan rasa hormat khusus dan disusun serta dikembangkan pada abad V

secara bertahap menjadi dekrit-dekrit dengan kuasa regulasi-regulasi umum dalam Gereja.14

4.1.3.7 Para Uskup

Uskup merupakan pemimpin Gereja Katolik partikular. Para Uskup dalam

pemerintahannya banyak membuat kebijakan-kebijakan dan telah membuat keputusan-keputusan

pastoral bagi diosesnya. Aturan-aturan ini kemudian dituruti dan dipraktekkan di wilayah

12 Ibid.,
13 Ibid.,
14 Ibid.,
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diosesan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan  juga bagi penyusunan peraturan-peraturan

Gereja.15

4.1.3.8 Peraturan Dari Tarekat Religius

Konstitusi-konstitusi atau peraturan-peraturan yang dikembangkan di dalam komunitas-

komunitas religius, telah mempengaruhi kelompok-kelompok religius lainnya, yang mana pada

akhirnya juga diterima sebagai sumber dalam proses pembentukan hukum Gereja.16

4.1.3.9 Hukum Sipil

Hukum sipil merupakan undang-undang dari para Kaisar Romawi dan raja-raja dan

legislator-legislator yang berhubungan dengan agama. Aturan-aturan dari pihak-pihak ini yang

mempunyai efek positif bagi Gereja, kemudian juga diambil sebagai dasar dalam pembentukan

hukum Gereja.17

4.1.3.10 Konkordat-Konkordat

Konkordat adalah persetujuan-persetujuan formal internasional antara Paus dan

pemerintah-pemerintah Negara. Ini juga menjadi suatu sumber modern bagi regulasi-regulasi

kanon.18

1.1.4 Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik 1983

4.1.4.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Kanonik tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karisma-

karisma dan cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani. Tetapi sebaliknya,

Kitab Hukum Kanonik bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa

15 Ibid.,
16 Ibid.,
17 Ibid.,
18 Ibid.,
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dalam masyarakat Gerejani, yang mana memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat

dan karisma-karisma serentak memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik

dalam kehidupan masyarakat Gereja maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di

dalamnya.19

4.1.4.2 Fungsi Peraturan-peraturan Gereja

4.1.4.2.1 Membantu Komunitas Beriman Kristiani Untuk Menjadi Orang Kristen Sejati

Hukum Kanonik membantu komunitas beriman Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri

sebagai orang Kristen sejati dan untuk mengemban tugas perutusan di dunia. Di sini Gereja

memiliki sebuah tujuan yang sangat spiritual yaitu keselamatan para anggotanya, demi

rekonsiliasi dan persekutuan dengan Allah.20 Dengan demikian muncul ungkapan Salus

Animarum Suprema Lex yang berarti keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi.

4.1.4.2.2 Mengatur Tata Tertib Kehidupan Gerejawi

Gereja membutuhkan tata tertib yang membuat aman sentosa dalam kehidupannya. Para

pemimpin harus dipilih, sakramen-sakramen harus dirayakan, sabda Tuhan harus diwartakan,

keputusan harus diambil, harta benda harus diatur menurut hukum yang berlaku. Komunitas

beriman Kristiani mempunyai hak untuk mengharapkan cara-cara yang masuk akal, cocok dan

yang baik, dalam melakukan tugas perutusannya setiap hari.21

19 Ibid., hlm. 6
20 James A. Coriden, Op. Cit., hlm 5-6
21 Ibid.,



51

4.1.4.2.3 Mengatur Hak Dan Kewajiban Kaum Beriman Kristiani

Hukum Kanonik bertugas mengatur dengan jelas hak-hak dan kewajiban kaum beriman

dan menyediakan sarana-sarana untuk perlindungan.22

4.1.4.2.4 Menuntun Komunitas Kaum Beriman Kepada Suatu Kehidupan Yang Saleh

Hukum kanonik menerangkan dengan terperinci harapan-harapan para anggotanya,

kriteria atau kualifikasi-kualifikasi bagi para anggotanya, pemegang jabatan dan kehidupan

religius yang ideal. Tata tertib Gereja dimaksudkan untuk menuntun orang kepada suatu

kehidupan yang saleh, bukannya sekedar suatu pemenuhan eksternal kehidupan manusia dengan

peraturan-peraturannya.23

4.2 Kanon 1064 Kitab Hukum Kanonik 1983

4.2.1 Isi Kanon 1064

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.24

Secara singkat, kanon ini mau menjelaskan bahwa Ordinaris wilayah yang dalam hal ini

adalah Uskup diosesan berkewajiban untuk juga turut memelihara status perkawinan dari umat

beriman Kristiani di wilayah keuskupannya. Salah satu metode yang termuat dalam kanon ini

adalah metode pembimbingan. Bersama dengan rekan kerjanya yakni para imam, diakon dan

juga para awam yang berpengalaman, Ordinaris wilayah berkewajiban untuk mengusahakan

pendampingan yang intensif bagi kaum beriman Kristiani dengan mengandalkan tenaga-tenaga

ahli dari rekan kerjanya yang juga mempunyai segudang keahlian dan pengalaman di bidangnya

22 Ibid.,
23 Ibid.,
24 KHK. 1983,  Kan. 1064
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masing-masing. Hal ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan sebagai upaya untuk

memelihara status perkawinan dari umat beriman Kristiani.

4.2.2 Konteks Kanon 1064 Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Kanonik 1983 terbagi dalam tujuh buku yang terdiri dari judul-judul buku

dan babnya masing-masing. Dari buku tersebut, Kanon yang berbicara tentang kewajiban

Ordinaris Wilayah dalam upaya memelihara status perkawinan umat beriman Kristiani   berada

dalam buku IV (Tugas Gereja Menguduskan), Bagian I (Sakramen), Judul VII (Perkawinan),

Bab I (Reksa Pastoral Dan Hal-Hal Yang Harus Mendahului Perayaan Perkawinan).25 Buku IV

ini dibagi lagi menjadi tiga bagian yakni bagian I tentang Sakramen, 26 bagian II tentang

Tindakan Lain Ibadat Ilahi27 dan bagian III tentang Tempat Dan Waktu Suci.28 Bagian-bagian ini

terdiri lagi dari beberapa Seksi, Judul dan Bab, serta diikuti juga  dengan beberapa Artikel.

Kanon ini menggambarkan tentang kewajiban dari Ordinaris wilayah untuk menyediakan

berbagai bentuk bantuan pra-nikah dan pasca pernikahan. Kewajiban ini mengikat uskup

diosesan dan semua yang setara dengannya dalam hukum.29 Berdasarkan alasan inilah, para

Ordinaris wilayah diwajibkan untuk mengupayakan pendampingan bagi kaum beriman Kristiani

dalam status perkawinannya baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Kewajiban ini pula

bertujuan untuk memelihara status perkawinan dari kaum beriman Kristiani dalam kehidupan

rumah tangga mereka ke depannya.

25 KHK. 1983, Kan. 1063-1072
26 KHK. 1983, Kan. 840-1165
27 KHK. 1983, Kan. 1166-1204
28 KHK. 1983, Kan. 1205-1253
29 James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, Loc.Cit.
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4.3 Unsur-Unsur Kanon 1064

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.30

Dapat dilihat bahwa kanon ini memiliki unsur-unsur penting yang harus diperhatikan

secara teliti agar dapat dimengerti dengan baik maksud sesungguhnya dari kanon ini. Kanon ini

sebenarnya merupakan penegasan dari kanon sebelumnya. Oleh karenanya, unsur-unsur penting

yang terkait dan ada dalam kanon ini antara lain; Ordinaris Wilayah, harus mengusahakan,

pendampingan tersebut, mendengarkan, nasihat dari orang-orang, pengalaman dan keahliannya

4.3.1 Ordinaris Wilayah Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983

Yang dimaksud dengan sebutan Ordinaris dalam hukum, selain Paus di Roma, juga para

Uskup diosesan dan orang-orang lain, yang walaupun untuk sementara saja, diangkat menjadi

pemimpin suatu Gereja partikular atau suatu jemaat yang disamakan dengannya menurut norma

kan. 368; dan juga mereka yang di dalam Gereja partikular atau jemaat tersebut mempunyai

kuasa eksekutif berdasarkan jabatan, yaitu Vikaris Jenderal dan Episkopal; demikian juga

terhadap para anggotanya, pemimpin tinggi tarekat religius klerikal tingkat kepausan dan serikat

hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan yang sekurang-kurangnya memiliki kuasa eksekutif

berdasarkan jabatan. Yang dimaksud dengan sebutan Ordinaris wilayah ialah semua orang yang

disebut dalam paragraf pertama, kecuali para pemimpin tarekat religius dan serikat hidup

kerasulan. Apa yang dalam kanon-kanon disebut dengan tegas diberikan kepada Uskup diosesan

di bidang kuasa eksekutif, dianggap merupakan kewenangan Uskup diosesan saja dan orang-

30 KHK. 1983,  Kan. 1064
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orang lain yang disamakan dengannya31, dan tidak merupakan kewenangan Vikaris jenderal dan

episkopal, kecuali dengan mandat khusus.32

4.3.2 Harus Mengusahakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan

tenaga (pikiran atau badan) untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa,

ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dalam perubahannya, kata mengusahakan

dimaknai sebagai kegiatan mencari daya upaya; mengikhtiarkan; mengerjakan (sawah, tanah,

dsb); menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan di bidang perdagangan (perusahaan dsb);

menyelenggarakan (mengurus dan mengatur); membuat; mengerjakan; menjalankan.

Berdasarkan pengertian ini, kata harus mengusahakan dimengerti sebagai kegiatan wajib;

patut: dan harus (tidak boleh tidak): anak — menghormati orang tuanya.33 Jadi, kata harus

mengusahakan di sini mempunyai makna sebagai sesuatu yang wajib dan mesti dilaksanakan.

Karena sifatnya yang wajib itu maka kata ini juga bersifat tuntutan yang mengikat karena harus

dilakukan (tidak boleh tidak).

4.3.3 Pendamping Dan Pendampingan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata pendamping dan pendampingan berasal dari kata

dasar damping yang berarti dekat; karib; rapat (tentang  persaudaraan dsb). Dari pengertian inilah

muncul kata mendampingi yang berarti menemani, menyertai dekat-dekat; pendamping : (orang)

yang mendampingi (dalam perundingan dsb) dan dampingan yang berarti hasil dari

31 KHK. 1983, Kan. 381, § 2
32 KHK. 1983, Kan. 134 § 1-3
33 Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia., Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm

1791
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mendampingi atau pendampingan.34 Jadi, kata pendamping itu lebih merujuk pada orang atau

subyek yang mendampingi sedangkan kata pendampingan lebih merujuk pada kegiatan

mendampingi dari orang atau pendamping tersebut.

4.3.4 Tersebut

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata tersebut berasal dari akar kata sebut, menyebut

yang berarti memberi nama (kepada); menyatakan nama sesuatu; menamakan. Berdasarkan

pengertian ini, kata tersebut dimengerti sebagai apa atau siapa yang sudah disebutkan

(dikatakan,diceritakan, dan sebagainya): sebagai yang ~ di atas.35 Jadi, dalam konteks dan

situasi tertentu, kata tersebut dapat digunakan untuk menunjuk pada suatu hal yang telah

disebutkan sebelumnya.

4.3.5 Mendengarkan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata mendengarkan berarti kegiatan mendengar akan

sesuatu dengan sungguh-sungguh; memasang telinga baik-baik untuk mendengar: bapak sedang

mendengarkan warta berita; memperhatikan; mengindahkan; menurut (nasihat, bujukan, dsb):

kita tidak usah mendengarkan desas-desus yang belum tentu benar tidaknya.36 Berdasarkan

pengertian ini, dapat dikatakan bahwa kata mendengarkan ini sifat atau tingkatannya lebih di atas

kata mendengar karena kata mendengarkan itu sendiri dilakukan secara sungguh-sungguh

sehingga apa yang didengar itu tidak sebatas tangkapan bunyi atau suara semata melainkan lebih

dari itu bunyi atau suara yang ditangkap oleh indra pendengaran dimengerti dengan baik.

34 Ibid., hlm. 311.
35 Ibid., hlm. 1376
36 Ibid., hlm. 339
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Jelasnya, mendengarkan di sini bukanlah sebatas sebuah aktivitas dari indra pendengaran

menangkap bunyi atau suara dari luar melainkan lebih dari itu,  kata mendengarkan mempunyai

daya lebih dari aktivitas mendengar di mana apa yang didengar itu dicermati, dianalisa dan

dicerna kemudian disimpan dalam memori atau ingatan. Tujuan dari kata mendengarkan inilah

yang selalu ditekankan dalam dunia pendidikan formal pada umumnya di mana murid selalu

dituntut untuk mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh gurunya agar apa yang diberikan

oleh sang guru dapat diingat sehingga menjadi bekal bagi kehidupan sang murid kedepannya.

4.3.6 Nasihat Dari Orang-orang

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata nasihat berarti ajaran atau pelajaran baik;

anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik.37 Berdasarkan pengertian ini dan dalam

kaitannya dengan unsur kanon mengenai nasihat dari orang-orang, dapat dikatakan bahwa hal

yang dimaksud itu merujuk pada kata penasihat atau orang yang memberi nasihat; yang

menasihati. Orang-orang yang dimintai nasihat ini tentunya mereka yang lebih berpengalaman

dan ahli dalam bidang tertentu misalnya orangtua (orang yang lebih berpengalaman) dan

konselor (orang yang ahli di bidang bimbingan konseling).

Arti kata nasihat dari orang-orang di sini juga merupakan salah satu metode yang

berguna dalam hal pengembangan diri dan kepribadian. Kata nasihat itu sendiri pada hakikatnya

selalu bertujuan baik demi perubahan dan perkembangan diri serta kepribadian dari orang yang

diberi nasihat. Nasihat yang baik itu biasanya datang dari orang-orang yang boleh dikatakan

sudah berpengalaman dalam bidang tertentu. Contohnya dalam kehidupan berumah tangga,

nasihat dari orang tua sangatlah penting dan berpengaruh bagi anak-anak yang akan menikah

37 Ibid., hlm. 1067
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atau baru menikah. Dalam hal ini, nasihat dari orang-orang yang sudah berpengalaman

mempunyai andil yang cukup penting bagi kehidupan orang yang diberi nasihat.

4.3.7 Pengalaman Dan Keahlian

Dilihat dari akar katanya, kata pengalaman berasal dari kata dasar alam, mengalami,

merasai (menjalani, menanggung) suatu peristiwa dsb: selama sekolah di rantau ia mengalami

banyak kesulitan. Dalam perubahannya, kata pengalaman mempunyai kesamaan arti dengan

kata berpengalaman yang artinya mempunyai pengalaman; telah banyak pengalamannya:

seorang pemain sepak bola yang berpengalaman.38 Sedangkan kata keahlian berasal dari akar

kata ahli: orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian); mahir benar: dia

seorang yang mahir menjalankan mesin itu.39 Jadi, kata keahlian mempunyai arti kemahiran

dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan). Berdasarkan dua penjelasan ini, dapat dikatakan

bahwa kata pengalaman dan keahlian merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan

sebuah kecakapan dari seseorang yang berpengalaman atau mempunyai keahlian dalam

bidangnya.

Kata pengalaman dan keahlian di sini sepintas terlihat mempunyai makna yang sama

yakni sama-sama tahu betul akan suatu hal. Akan tetapi, ada sebuah perbedaan mendasar yang

secara jelas membedakan makna dari kedua kata tersebut. Perbedaan mendasar dari kedua kata

ini ialah orang yang berpengalaman belum tentu ahli dan orang yang ahli tentu berpengalaman.

Contohnya, banyak orang yang tahu bagaimana cara mengenderai sepeda motor dan bahkan

sudah mempunyai segudang pengalaman dalam mengendarai motor. Akan tetapi, hal ini tidak

menjamin seseorang untuk menjadi pembalap yang lebih ahli dari sekedar mengendarai motor.

38 Ibid., hlm 34
39 Ibid., hlm. 20
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Dari contoh ini, terlihat bahwa seorang yang berpengalaman belum tentu menjadi ahli dan orang

yang ahli sudah pasti orang yang berpengalaman.

4.4 Kewajiban Ordinaris Wilayah Dalam Konteks Kanon 1064

Ordinaris wilayah adalah gembala lokal yang mempunyai peran dan  tanggung jawab

utama atas komunitas umat beriman untuk bersama-sama mengusahakan agar hidup perkawinan

dipelihara dan dikembangkan dalam semangat kristiani.40 Gereja lokal mengusahakan berbagai

macam bentuk reksa pastoral perkawinan, mulai dari masa persiapan, pada saat perayaan

pernikahan dan sesudah perayaan pernikahan. Oleh karena itu, ordinaris wilayah memiliki

wewenang untuk menentukan dan mengorganisasikan seluruh reksa pastoral perkawinan.

Upaya untuk memelihara lembaga perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Allah

bukan saja hanya menjadi tanggung jawab Ordinaris Wilayah tetapi juga kewajiban komunitas

umat beriman. Maka partisipasi umat dalam memelihara harapan ini adalah bentuk kerja sama

yang baik dalam perkembangan perkawinan yang ideal dan bermartabat.

4.3.1 Mengusahakan Pendampingan

Dalam penjelasan sebelumnya mengenai unsur-unsur kanon, telah disinggung bahwa

kanon ini merupakan penegasan dari kanon sebelumnya. Karena itu, penjelasan mengenai usaha

Ordinaris wilayah dalam mengupayakan pendampingan bagi pasangan nikah Kristiani dapat

dilihat dalam kanon sebelumnya yang berbunyi : “Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan

agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman

kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang

40Rm. Robertus Rubiyatmoko, Pr, Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik, (Yogyakarta:
Kanisius, 2011), hlm. 40
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dalam kesempurnaan”.41 Berdasarkan uraian kanon ini jelaslah bahwa Ordinaris wilayah yang

dalam hal ini dijabat oleh Uskup diosesan berkewajiban mengusahakan pendampingan bagi

pasangan nikah Kristiani dengan mengandalkan juga tenaga dari gembala-gembala jiwa lainnya.

4.3.2 Mengusahakan Pendamping

Pendamping dalam konteks kanon ini dan kanon sebelumnya ialah orang-orang, baik

laki-laki maupun perempuan yang teruji karena pengalaman dan keahliannya dalam bidangnya

masing-masing. Para pendamping yang dimaksudkan di sini ialah pastor paroki, saksi nikah atau

wali nikah, orang tua dan keluarga yang bisa dikatakan sudah berpengalaman dalam kehidupan

berumah tangga.

Di setiap keuskupan, sejauh keadaan pastoral menganjurkannya, hendaknya dibentuk

dewan pastoral, yang di bawah otoritas Uskup bertugas meneliti, mempertimbangkan hal-hal

yang menyangkut karya-karya pastoral di keuskupan, dan mengajukan kesimpulan-kesimpulan

praktis mengenai hal-hal tersebut.42 Dewan pastoral terdiri dari orang-orang beriman kristiani

yang berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja katolik, baik klerus, anggota tarekat hidup-

bakti, maupun terutama kaum awam; mereka ditunjuk menurut cara yang ditentukan oleh Uskup

diosesan.43 Orang-orang beriman kristiani yang ditugaskan pada dewan pastoral, hendaknya

dipilih sedemikian sehingga lewat mereka seluruh bagian umat Allah yang membentuk suatu

keuskupan, sungguh-sungguh dicerminkan, dengan mempertimbangkan keragaman daerah

keuskupan, keadaan sosial dan profesi, dan juga peranan yang mereka miliki dalam kerasulan,

41 KHK. 1983, Kan. 1063
42 KHK. 1983, Kan. 511
43 KHK. 1983, Kan. 512 § 1
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baik secara perorangan maupun kelompok.44 Pada dewan pastoral hendaknya ditugaskan hanya

orang-orang beriman kristiani yang teguh imannya, baik moralnya, dan unggul kearifannya.45

4.3.2.1 Pastor Paroki dan Pastor Rekan ( Pastor Pembantu)

Dalam arti amat khas para pastor paroki menjadi rekan sekerja Uskup. Kepada mereka

selaku gembala yang sesungguhnya dipercayakan reksa jiwa-jiwa dalam bagian tertentu

keuskupan di bawah kewibawaan Uskup.46 Berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan oleh

Uskup, para pastor paroki juga berkewajiban untuk turut ambil bagian dalam menjalankan  tugas

penggembalaan jiwa-jiwa umat beriman di parokinya.

Pastor Paroki terikat kewajiban untuk mengusahakan agar sabda Allah diwartakan secara

utuh kepada orang-orang yang tinggal di paroki; maka hendaknya ia mengusahakan agar kaum

beriman kristiani awam mendapat pengajaran dalam kebenaran-kebenaran iman, terutama

dengan homili yang harus diadakan pada hari-hari Minggu dan hari-hari raya wajib, dan juga

dengan memberikan pembinaan kateketik, dan hendaknya ia membina karya-karya untuk

mengembangkan semangat injili, juga yang menyangkut keadilan sosial; hendaknya ia

memperhatikan secara khusus untuk pendidikan katolik anak-anak dan kaum muda; hendaknya

ia dengan segala upaya, juga dengan melibatkan bantuan kaum beriman kristiani, mengusahakan

agar warta Injil menjangkau mereka juga yang meninggalkan praktek keagamaannya atau tidak

memeluk iman yang benar.47

44 KHK. 1983, Kan. 512 § 2
45 KHK. 1983, Kan 512 § 3
46 Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja, “Christus Dominus”,

(18 November 1965), dalam R. Hardawirjana (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II (Jakarta: Obor, 1993), Art. 30.
Selanjutnya akan disingkat CD dan nomor artikelnya.

47 KHK. 1983, Kan. 528  § 1
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Dalam menjalankan reksa pastoralnya, hendaklah pastor paroki bekerjasama dengan para

pembantunya menunaikan tugas mengajar, menguduskan dan memimpin sedemikian rupa,

sehingga umat beriman dan jemaat-jemaat paroki sungguh menyadari diri sebagai anggota

keuskupan maupun seluruh Gereja semesta. “Pembantu” utama yang dimaksudkan di sini ialah

Pastor Pembantu atau Pastor Rekan yang berperan sebagai partner kerja dalam pelayanan

pastoral bersama Pastor Paroki. Pastor Pembantu dapat diangkat baik untuk memberikan bantuan

dalam seluruh pelayanan pastoral, atau untuk seluruh paroki, atau untuk bagian tertentu dari

paroki atau untuk kelompok kaum beriman kristiani tertentu, maupun juga untuk memberikan

bantuan guna pelaksanaan pelayanan tertentu di pelbagai paroki sekaligus.48 Bila pastor paroki

tidak dapat menjangkau kelompok-kelompok orang-orang tertentu, hendaklah ia mencari

bantuan pada orang-orang lain, juga kaum awam, untuk menolongnya dalam hal-hal yang

menyangkut kerasulan. 49

4.3.2.2 Orang Tua

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, yang paling

berperan mendidik perkembangan kepribadian dan intelek dari anak ialah orang tua. Peran orang

tua dalam mendidik anak sebenarnya tidak terbatas oleh waktu sekalipun sang anak telah

memasuki fase dewasa dan sudah mandiri. Dikatakan demikian karena sebenarnya orang tua

adalah guru yang baik bagi anak karena pelajaran yang diberikan oleh orang tua pada hakikatnya

bersifat continue. Anak-anak harus menjadi pemenang dan orang tua mempunyai pengaruh yang

48 KHK. 1983, Kan. 545 § 2
49 CD. Art. 30
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paling besar terhadap kehidupan mereka.50 Oleh karena itu, kesusksesan maupun kegagalan yang

dialami oleh anak merupakan juga kesuksesan dan kegagalan dari orang tua.

Berkaitan dengan perkawinan dan perkembangan hidup rumah tangga dari sang anak,

peran orang tua juga masih dan terus diperlukan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam hal ini

peran orang tua lebih dibutuhkan sebagai contoh sekaligus penasihat yang sudah lebih dahulu

merasakan pahit manisnya kehidupan berumah tangga. Inilah letak kontribusi yang dapat

diberikan oleh orang tua dalam upaya untuk melestarikan kehidupan perkawinan anak-anak

mereka.

4.3.2.3 Saksi Nikah atau Wali Nikah

Dalam kaitan dengan pernikahan Katolik, dikenal dua macam saksi yakni saksi kanonik

dan saksi nikah. Kedua macam saksi ini sama-sama mempunyai peran yang sangat penting bagi

sahnya sebuah perkawinan dan kelangsungan hidup dari perkawinan itu.

4.3.2.3.1 Saksi Kanonik

Dilihat dari fungsi dan perannya, saksi kanonik diperlukan ketika ada atau salah satu dari

calon pengantin itu non-Katolik. Saksi ini diperlukan untuk status liber dari calon pengantin

tersebut. Saksi kanonik harus berani dan bersedia di bawah sumpah untuk bersaksi bahwa

seorang yang diberi kesaksian memang benar-benar belum pernah menikah atau tidak sedang

dalam ikatan pernikahan dengan seseorang lainnya. Oleh karena itu, saksi ini haruslah “orang

luar”, bukan berasal dari lingkungan keluarga atau saudara dekat dari yang diberi kesaksian

ataupun saudara dekat dari kedua calon mempelai. Hal ini dimaksudkan agar kesaksiannya

50 Bill Sanders, “Dari Remaja Untuk Orang tua”, (Bandung : Yayasan Kalam Hidup, 1995), hlm. 13.
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benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada konflik kepentingan. Saksi ini pun

harus sudah cukup lama mengenal calon yang diberi kesaksian. Kalau mengenalnya baru

hitungan bulan atau malah minggu, tentu sulit dipertanggungjawabkan. Dia harus orang yang

sudah cukup lama, bertahun sudah mengenal calon pasangan nikah dan menurut pengenalannya

itu si calon ini memang benar berstatus liber. Saksi Kanonik juga diperlukan kalau pastor merasa

kurang yakin akan cinta kedua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Hal ini memang tidak secara gamblang disebutkan dalam kanon Kitab Hukum Kanonik. Akan

tetapi, statuta keuskupan setempat dapat mengambil kebijakan yang diperlukan demi halalnya

perkawinan (ad liceitatem) dan demi sahnya perkawinan (ad validitatem). Berkaitan dengan hal

ini, Statuta Keuskupan Regio Jawa mengambil kebijakan dengan menganjurkan agar yang

menjadi saksi kanonik pernikahan adalah orang Katolik, sebab orang-orang yang ditunjuk

menjadi saksi paling kurang mempunyai kemampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi

atau sedang disaksikannya.51

4.3.2.3.2 Saksi Nikah

Untuk menjadi saksi nikah sebenarnya lebih mudah sebab tugas mereka hanyalah

mewakili masyarakat menjadi saksi bahwa kedua orang yang disaksikannya memang benar

sudah menikah secara sah. Saksi ini tidak ikut bertanggungjawab atas pernikahan kedua

mempelai. Dia hanya menjadi saksi bahwa keduanya telah menikah secara sah. Oleh karena itu,

untuk menjadi seorang saksi nikah, sebenarnya boleh dan sah saja, saudara dekat dari kedua

mempelai.

51 Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., Hukum Gereja Perkawinan, (Modul), (Kupang: Fakultas
Filsafat Agama Unwira, 2008), hlm. 105.
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Berdasarkan pengertian dari kedua jenis saksi nikah di atas, hal penting atau syarat umum

yang harus diperhatikan dari seorang saksi baik itu saksi nikah maupun saksi kanonik  ialah

kedewasaan dalam usia dan kepribadiannya, sehat jiwa dan raganya; laki-laki atau perempuan.

Syarat-syarat ini sebenarnya lebih mengarah kepada saksi kanonik di mana dia dituntut untuk

bertanggungjawab atas apa yang menjadi kesaksiannya. Berdasarkan penjelasan ini, dapat

dikatakan bahwa yang menjadi saksi kanonik perkawinan, dialah juga yang menjadi wali nikah

atau lebih sering dikenal dengan sebutan orang tua saksi. Wali nikah atau orangtua saksi ini tidak

hanya bertugas untuk menyaksikan sahnya perkawinan tetapi lebih dari itu mereka juga

berkewajiban untuk membimbing pasangan nikah yang dipercayakan kepada mereka agar

pasangan nikah tersebut setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai

pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin suci dan semakin penuh.52

4.3.2.4 Psikolog, Psikiater dan Konselor

Setiap manusia lahir dan hidup dengan memiliki bakat-bakat tertentu dan terpanggil

untuk tugas pelayanan yang khas. Tugas itu perlu dikhususkan dan dikembangkan.53 Dalam

konteks ini, kaum beriman Kristiani yang mempunyai keahlian di bidang psikologi, psikiater dan

konseling juga mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dalam karya pendampingan umat

beriman lainnya demi kesejahteraan bersama seluruh komunitas Gerejawi.

“Sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dan keunggulannya [kedudukannya], mereka mempunyai
hak, bahkan kadang-kadang juga kewajiban, untuk menyampaikan kepada para Gembala suci
[rohani] pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan Gereja dan untuk
memberitahukannya kepada kaum beriman kristiani lainnya, tanpa mengurangi keutuhan iman dan
moral serta sikap hormat terhadap para Gembala, dan dengan memperhatikan manfaat umum serta
martabat pribadi orang”.54

52 KHK 1983. Kan. 1063 § 4
53 Brian P.Hall, Panggilan Akan Pelayanan, (Yokyakarta: Kanisius, 1992),  hlm. 20.
54 KHK 1983. Kan. 212 § 3
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Berdasarkan kanon ini, Gereja melihat bahwa keahlian khusus yang dimiliki oleh kaum

beriman dalam komunitas gerejawi dapat dimanfaatkan dan disalurkan kepada sesama anggota

komunitas gerejawi lainnya. Melalui pembimbingan ini juga, umat beriman yang ahli dalam

bidang-bidang ini dapat memberi kesaksian kepada Gereja mengenai kelayakan pasangan nikah

yang dilihat dari aspek psikis dan mental.

4.4 Metode Pendampingan

Para gembala jiwa yang dikepalai oleh Uskup diosesan sebagai Ordinaris wilayah

berkewajiban membuat sebuah metode pendampingan yang tepat bagi komunitas gerejawi sesuai

dengan kebutuhan, situasi dan kondisi umat di keuskupannya. Penyusunan program keuskupan

dan metode pembimbingan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan umat beriman dan sesuai

dengan keahlian umat yang berkompeten dalam bidang pembimbingan.55

Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan
pendampingan kepada umat beriman kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat
kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan.

Isi dari kanon ini merujuk pada kewajiban dari para gembala jiwa-jiwa dalam

mengusahakan pendampingan bagi umat beriman Kristiani dengan harapan agar status

perkawinan umat beriman itu dapat terperlihara dengan baik dalam semangat Kristiani serta

berkembang dalam kesempurnaan.

Selanjutnya, Kitab Hukum Kanonik 1983 juga berbicara tentang aneka metode

pendampingan sebagai berikut :

Dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga
dengan menggunakan sarana sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman kristiani

55 James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, Loc.Cit
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mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orangtua
kristiani56

Isi dari kanon ini merujuk pada metode-metode pembimbingan berupa khotbah, katekese,

sharing Kitab Suci dan juga melalui media sosial yang disesuaikan dengan latar belakang umat

dilihat dari segi umur dan lain sebagainya.

4.4.1 Khotbah

Khotbah adalah sebuah sarana yang sering digunakan oleh para agen pastoral guna

memberikan memberikan pematangan dan pemantapan bagi keluarga Kristiani yang telah dan

sedang menjalani  kehidupan berkeluarga. Namun khotbah yang hendak diberikan oleh para agen

pastoral hendaknya dipersiapkan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjawabi segala

macam persoalan yang sedang dialami oleh pasangan suami-isteri. Agar khotbah yang diberikan

dapat bermanfaat, hendaknya para agen patoral menyesuaikannya dengan latar belakang serta

status dari para pendengar sehingga kotbah yang diberikan pun bisa tepat sasar.

4.4.2 Katekese

Katekese yang khusus dalam kehidupan perkawinan dan keluarga merupakan salah satu

upaya meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga agar mengantisipasi

kemungkinan terjadinya kekerasan dan aneka persoalan lain dalam kehidupan berumah tangga.57

Untuk kalangan anak-anak, metode bimbingan yang tepat ialah metode katekese dalam bentuk

permainan seperti yang biasa dilakukan dalam kegiatan SEKAMI (Serikat Kepausan Anak-anak

Misioner). Dalam metode ini, para pembimbing atau pembina SEKAMI dapat membimbing

anak-anak SEKAMI untuk menanamkan sejak dini Cinta Kasih Kristus dalam diri mereka. Hal

56 KHK 1983. Kan. 1063 §1.
57 Dr. Piet Go, O. Carm, Hukum Perkawinan Gereja Katolik dan Komentar, (Malang: Dioma, 2003), hlm.

37
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ini dapat menjadi bekal yang bagus bagi mereka untuk tahu bagaimana mencintai sesama mereka

sebagai wujud nyata dari Kristus yang hadir dan ada di sekitar mereka.

Untuk kalangan remaja atau muda-mudi, metode yang tepat ialah metode khotbah dan

juga katekese yang dapat disesuaikan dengan konteks muda-mudi. Dalam metode ini, bimbingan

yang diberikan perlu diperhatikan agar lebih intensif dan tepat sasar karena masa muda ialah

masa persiapan yang sangat menentukan bagi kesuksesan ataupun kegagalan di masa depan.

Baik dalam khotbah maupun katekese, pendamping perlu mengingatkan dan menekankan

spiritualitas dan sakramentalitas yang luhur dari perkawinan Kristiani agar muda-mudi Kristiani

mempunyai bekal yang cukup sebelum memutuskan untuk membangun sebuah bahtera rumah

tangga.

Untuk kalangan orang tua atau dewasa, metode bimbingan yang tepat ialah katekese yang

lebih difokuskan pada katekese keluarga atau perkawinan. Melalui metode ini, para orang tua

atau pasangan nikah dapat diajak untuk merefleksikan kembali janji perkawinan yang telah

mereka ikrarkan bersama-sama dan sudah sejauh mana mereka menjalankan janji itu dalam

kehidupan rumah tangga mereka. Selain itu, dapat juga diadakan ret-ret bagi pasangan nikah.

Melalui metode ini tentunya proses pembimbingan akan lebih intensif karena pasangan nikah

akan diajak untuk menarik diri dari hingar-bingar duniawi yang penuh dengan permasalahan dan

diajak untuk memperbaharui kembali ikatan kemesraan perkawinan mereka dalam terang kasih

mesra Kristus kepada manusia.
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4.4.3 Sharing Kitab Suci

Sharing Kitab Suci juga merupakan salah satu sarana pendampingan yang tepat bagi

keluarga Kristiani. Adanya sharing yang dilaksanakan dalam kelompok umat basis maupun

dalam keluarga Kristiani dapat membantu tercapainya suatu suasana kehidupan yang harmonis.

4.4.4 Sarana Komunikasi Sosial

Sarana komunikasi sosial merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam

memberi pendampingan kepada pasangan nikah atau keluarga-keluarga Kristiani. Adanya sarana

komunikasi yang bertajuk keluarga Kristiani akan sangat membantu keluarga Kristiani untuk

lebih memahami makna perkawinan Kristiani dan lebih bertanggung jawab sebagai suami-isteri

serta orang tua Kristiani bagi anak-anak.58

Dari metode-metode di atas, kaum Klerus yang mempunyai kecakapan dalam bidang

rohani dapat bekerjasama dengan kaum awam yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-

masing untuk mengambil bagian sebagai pendamping dan memperlancar jalannya karya pastoral

dalam kaitannya dengan pastoral perkawinan.

4.5 Tujuan Pendampingan

Dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan
untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru;59

Isi dari kanon ini merujuk pada persiapan pribadi dari pasangan yang hendak menikah.

Persiapan ini termasuk dalam kategori pendampingan pra-nikah. Melalui pendampingan ini,

pasangan nikah Kristiani didampingi dan diarahkan untuk memahami hakikat dari perkawinan

Kristiani yang suci serta tugas-tugas dan status perkawinannya. Metode pendampingan ini

58 Ibid.,
59 KHK 1983. Kan. 1063 §2.
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biasanya dipercayakan kepada kaum awam yang mempunyai keahlian di bidangnya seperti

psikolog,psikiater, konselor dan lain sebagainya.

Dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarlah bahwa
suami-istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cintakasih yang subur
antara Kristus dan Gereja-Nya;60

Isi dari kanon ini merujuk pada pendampingan dan pelatihan sebelum dilangsungkannya

perkawinan. Pendampingan ini dimaksudkan agar ritus-ritus yang diikuti selama perayaan liturgi

perkawinan dapat berjalan dengan lancar. Melalui pendampingan ini pula diharapkan agar

mempelai yang akan menikah tidak melihat liturgi itu sebagai suatu formalitas belaka melainkan

lebih dari itu sebagai tanda bahwa mereka pun telah turut mengambil bagian dalam misteri

kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya.

Dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta
melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang
semakin hari semakin suci dan semakin penuh.61

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa isi dari kanon ini merujuk pada tujuan atau

hasil yang diharapkan dari metode-metode yang telah dijabarkan di atas. Melalui bantuan berupa

pendampingan bagi pasangan nikah Kristiani, diharapkan agar mereka benar-benar setia

memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu sampai pada penghayatan hidup di dalam

keluarga yang semakin hari semakin suci dan penuh. Dengan bekal-bekal yang telah diberikan

oleh para pendamping dan melalui metode-metode pendampingan yang telah diberikan, maka

diharapkan muncul kesadaran dan penghayatan dari pasangan nikah Kristiani akan hakikat

terdalam dari perkawinan Kristiani sebagai cinta kasih suami-isteri yang bersumberkan pada

kesempurnaan cinta Kristus kepada Gereja-Nya.

60 KHK 1983. Kan. 1063 §3.
61KHK 1983. Kan. 1063 § 4


