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BAB II 

PEMAHAMAN DASAR TENTANG IMAM, SPIRITUALITAS, IMAM DIOSESAN, 

DAN TANGGUNG JAWAB 

2.1 Imam 

 Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata “imam” sebagai pemimpin sholat bagi 

orang Islam, kepala, gelar yang berarti pemimpin atau penghulu, dan padri yang 

mempersembahkan kurban Misa atau pemimpin upacara-upacara Gereja.1 Maka dapat 

dimengerti bahwa gelar imam merupakan gelar yang berharga, bagi seorang pemimpin atau 

penghulu agama. Ensiklopedi Perjanjian Baru memperlihatkan arti kata “imam”, dengan 

beberapa istilah yang sepadan yaitu, kata Yunani “presbyteros” yang berarti tua atau penatua 

yang mempunyai tugas untuk memimpin umat beriman.2 Kata ini juga digunakan sebagai 

ungkapan resmi, yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di dalam Bait Allah. Dalam konteks 

ini, penatua adalah anggota Mahkamah Agama; atau anggota Dewan Agung di Yerusalem; 

mereka yang memimpin jemaat Kristen Perdana (Kis 11:30; 14:24). Selain itu, presbyter-

priest itu adalah anggota komunitas yang dipilih secara khusus untuk mempersembahkan 

korban kepada Allah. Hal ini sangat jelas termuat dalam teks-teks Kitab Suci Perjanjian Lama 

(Kel 28:1; 32:25-29; Im 8:9-24).3 

 Reynolds R. Ekstrom menjelaskan lebih jauh bahwa imamat-presbyter diambil dari 

kata bahasa Yunani “presbyteroi” yang berarti penatua, yang dibedakan dari orang tua. Kata 

ini dibedakan pula dari episkopoi yang dipakai untuk uskup, dan diakonia yang berarti 

pembantu uskup (pelayan meja). Presbyter itu lebih dikenal sebagai priest, yaitu orang-orang 

yang menerima Sakramen Tahbisan dari uskup setempat untuk melayani sebagai pemimpin 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 546. 
2 Xavier Leon Dufour, Op. Cit., hal. 279. 
3 Gerard O’Collins, SJ and Eduard G. Farruggia, SJ, A Concise Dictionary of Theology, (New York: 

Paulist Press, 2000), p. 211-212.  
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rohani dalam komunitas Gereja lokal. Kategori pelayanan jemaat Kristen perdana dibagi 

dalam tiga tingkatan, yakni Uskup, Imam, dan Diakon.4 

 Selain itu, ada juga kata “hierus”, yang berarti hal suci yang berhubungan dengan 

Sang Ilahi, dan kata Ibrani “kohen”, yang berarti berdiri di hadapan Allah untuk 

menyampaikan berkat kesuburan Allah kepada dunia dan manusia.5 Kata Latin “sacerdos” 

berarti orang yang disucikan melalui tahbisan imamat dan mengemban tugas suci, 

mempersembahkan kurban Ekaristi, serta melayani sakramen-sakramen lain dalam Gereja. Ia 

adalah anggota umat Allah yang dikhususkan untuk mempersembahkan korban, dan menjadi 

pengantara antara Allah dan manusia secara kultis, seperti Lewi dalam Perjanjian Lama (bdk. 

Kel 28:1;32:25-29; Im 8:1-9). 

 Dari beberapa istilah yang bervariasi di atas, dapat dipahami bahwa imam adalah 

seorang yang mempunyai tugas untuk memimpin atau mengantar  umat kepada Allah. Imam 

adalah seorang yang telah disucikan melalui tahbisan imamat untuk mengembangkan tugas 

suci, mempersembahkan bahan Ekaristi, serta melayani sakramen-sakramen lain dalam 

Gereja. Dengan kata lain, imam mengambil tugas Allah untuk menjadi gembala, yang 

memimpin umat-Nya. 

2.1.1 Imamat Dalam Kitab Suci 

 Gereja Katolik mendefinisikan imamat sebagai suatu realitas hidup. Namun gambaran 

yang benar menyangkut imamat, tidak terlepas dari refleksi Kitab Suci. Karena itu, perlu 

dilihat gambaran kitab suci mengenai imamat itu. 

2.1.1.1 Kitab Suci Perjanjian Lama 

                                                           
4 Reynolds R. Ekstrom, The New Concise Catholic Dictionary, (Ireland: The Collumba Press 1995), p. 

208. 
5 St. Darmawijaya, Pr, Citra Imam Satria Pinandita, (Yogyakarta: Kanisius 1991), hal. 45 
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 Apabila kita berbicara tentang imamat dalam Perjanjian Lama, maka kita akan 

mengingat orang-orang Lewi, khususnya Harun dengan anak-anaknya. Tetapi sebelum orang-

orang Lewi diangkat oleh Musa menjadi imam, ternyata sudah ada aturan lain. Sebelum 

keluar dari Mesir, setiap pemimpin keluarga adalah imam. Mereka menjalankan tugas-tugas 

imamat, termasuk mempersembahkan kurban-kurban hewan kepada Allah. Bagi mereka, 

upacara pentahbisan adalah meneruskan berkat melalui penumpangan tangan. Upacara ini 

biasanya dikhususkan kepada anak-anak sulung, yang pada waktunya menggantikan orang 

tua mereka sebagai pemimpin keluarga. Lalu kapan imamat bapak atau anak sulung berubah 

menjadi imamat suku Lewi? 

 Ketika Musa berada di gunung Sinai untuk menerima sepuluh perintah Allah, Israel 

meninggalkan Tuhan dan menyembah patung lembu emas. Saat Musa turun dari gunung dan 

melihat bangsanya murtad, berserulah ia supaya mereka yang tetap setia kepada Tuhan 

berkumpul di sekitarnya. Maka suku Lewi berkumpul mengelilingi Musa. Orang-orang Lewi 

adalah satu-satunya suku yang tidak ikut menyembah lembu emas. Oleh karena kesetiaan 

mereka, Musa mengatakan kepada mereka: “Baktikan dirimu mulai hari ini kepada Tuhan” 

(Kel 32:29). Suku Lewi membaktikan dirinya untuk menjalankan pelayanan sebagai imam, 

dalam kemah Tuhan dan kemudian dalam Bait Suci-Nya. Dalam kitab Bilangan, Allah 

memperingatkan kepada bangsa-Nya bahwa orang-orang Lewi, dan bukan lagi anak sulung 

yang menjadi imam-imam: “Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi dari antara orang 

Israel untuk menggantikan semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, 

supaya orang Lewi menjadi kepunyaan-Ku” (Bil 3:12). Oleh karena peristiwa lembu emas 

itulah, imamat dari anak-anak sulung dialihkan kepada Harun serta suku Lewi.6 

                                                           
6 Tim Gray, Sacraments In Scripture, Salvation History Made Present, dalam J. Waksito, SJ, (penerj.), 

(Malang: Dioma 2007), hal. 108-109. 
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 Sejak jaman raja Salomo, hanya keturunan imam Zadok yang boleh menjalankan 

tugas imamat di Bait Allah.7 Imamat dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dapat dilihat 

mempunyai satu ciri khas, yaitu imamat diwariskan dalam keluarga, dalam hal ini suku Lewi 

dan keturunan imam Zadok. 

 Perjanjian Lama menekankan perlunya imam dipisahkan dari umat. Imam disucikan 

atau dikhususkan bagi Allah. Karena itu, mereka tidak boleh setaraf dengan umat. Upacara 

tahbisan mengungkapkan pemisahan ini. Tradisi dalam Perjanjian Lama adalah sesudah 

upacara tahbisan (melepaskan hubungan dengan dunia), para imam mengenakan pakaian 

khusus dan dandanan suci, kemudian kepalanya diurapi dengan minyak dan dibubuhi 

beberapa kali dengan darah korban (Kel 9; Im 8-9).8 Imamat mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi kehidupan bangsa dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam hubungan dengan 

peribadatan, yang tidak terlepas juga dengan Kenisah sebagai tempat melambungkan ibadat. 

 Dalam Kitab Ulangan 33:8-10, dapat diperoleh gambaran tentang peranan dasar 

imamat Israel yang kiranya didasarkan atas prioritas, yaitu:9 

1. Di tempat suci imam menafsirkan Urim dan Tumim, yaitu undian suci untuk 

menerangkan kehendak Yahwe dalam situasi konkrit (bdk 1 Sam 14:41 dst). Umat 

Israel pergi ke tempat suci, untuk mencari kehendak Yahwe. Imam menjadi sarana 

bagi umat, untuk menentukan kehendak Yahwe itu. Pernyataan kehendak Yahwe 

menjadi penting dalam hubungan tersebut. 

2. Mengajarkan dan mewartakan Taurat kepada sesama (bdk. Yer 18:18; Mal 2:6). Para 

imam menyimpan kumpulan Hukum Taurat (bdk. Ul 12-26). Hukum tidak saja dilihat 

sebagai peraturan belaka, melainkan dilihat juga sebagai rumusan semangat dan 

                                                           
7 A. Heuken, SJ, Ensiklopedi Gereja, (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1992), hal. 72.  
8 Albert Vanhoye, SJ, Kristus Imam Kita Menurut Surat Ibrani, dalam I. Suharyo, Pr, (penerj) 

(Yogyakarta: Kanisius, 1987), hal. 38. 
9 St. Darmawijaya, Pr, Op. Cit., hal. 34-35 
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anjuran hidup (bdk. Ul 30:11-14) yang menyentuh misteri pengalaman batin. Imam 

berperan sebagai pewarta pengalaman batin tersebut (Mal 2:7-8). 

3. Membawakan korban dan persembahan ibadat. Imam mempunyai peranan sebagai 

“jembatan”, yang menghantar orang sampai kepada Allah yang disembah. 

 Selain itu, masih terdapat beberapa peranan seperti menjadi petugas Kenisah (bdk. Bil 

3:38), menegaskan kemurnian hidup dengan mengatur haram, tahir, najis, terutama dalam 

pelbagai penyakit (bdk. Im 11-13). 

2.1.1.2 Kitab Suci Perjanjian Baru 

 Imamat dalam Kitab Suci Perjanjian Baru bersumber dari imamat Yesus Kristus. 

Imamat Yesus Kristus bersifat serba baru dan lain, jika dibandingkan dengan imamat dalam 

Perjanjian Lama. Umumnya para imam dalam Perjanjian Lama, bertugas untuk memulihkan 

kembali hubungan yang rusak antara manusia dengan Yahwe. Imam adalah “jembatan” yang 

mendamaikan, menciptakan kembali kesatuan dan harmoni, antara manusia dan Yahwe. 

Namun karena ditandai dengan status khusus, lewat tahbisan atau pengudusan khusus, 

pakaian khusus, pendidikan khusus, tingkah laku khusus, pengetahuan serta ajaran khusus. 

Dalam status dan cara hidup khusus itu, para imam membentuk semacam kasta tersendiri 

dalam masyarakat. Sehingga imamat yang seharusnya bertujuan untuk memperdamaikan dan 

mempersatukan, malahan membentuk satu pemisahan baru. 

 Tidak demikian dengan imamat Yesus Kristus. Walaupun dalam surat kepada orang 

Ibrani, Yesus Kristus diberi sebutan sebagai Imam, bahkan Imam Agung,10 tidak dikatakan 

bahwa Yesus harus memisahkan diri-Nya dari orang lain; sebaliknya dalam Surat kepada 

orang Ibrani dikatakan bahwa: “Ia harus sama dengan saudara-saudara-Nya dalam segala 

hal.” Dengan kata lain, Yesus harus menderita dan dicobai (2:18; 4:15), dicemooh (11:26), 

                                                           
10 Id, Gelar-Gelar Yesus, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 215.  
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menderita (5:8), dan mati (2:9).11 Imamat Yesus memberi gambaran yang sangat berbeda, 

yaitu tidak menciptakan pemisahan melainkan merangkul dan membangun relasi dengan 

manusia, dengan menguatkan ikatan persaudaraan, mencurahkan kasih, dan 

menyempurnakan solidaritas-Nya dengan manusia.12 Yesus Kristus adalah imam yang 

sempurna, sebab Dia berkenan kepada Allah dan senantiasa terlibat dalam solidaritas dengan 

sesama, karena Yesus adalah Putera Allah juga Sang Penebus manusia. 

 Sebagai Imam Agung, Yesus tidak pernah bekerja sendiri, melainkan memanggil 

rekan-rekan-Nya, yaitu para Rasul. Ini adalah perintah dari Sang Penebus bahwa harus ada 

sekelompok orang, yang bebas dari kesibukan sehari-hari, juga dari kesibukan rumah tangga, 

dan mendambakan seluruh hidupnya kepada tujuan mulia: membimbing manusia kepada 

Allah, menghantar jiwa-jiwa ke Surga.13 Imam (selain Kristus) adalah manusia biasa yang 

lemah dan tidak sempurna. Oleh karena itu, perlulah ia berusaha menggenapi amanat Kristus, 

sebagai semangat dalam menyucikan dosa manusia serta menghantar manusia kepada Allah 

(bdk. Ibr 7:28). Allah telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Imam Besar yang kekal seturut 

Melkisedek (bdk. Ibr 5:4-10), sekaligus menjadi korban satu-satunya untuk menyelamatkan 

dunia. 

2.1.2 Imamat Dalam Konsili Vatikan II 

 Konsili Vatikan II menyadari sangat pentingnya peranan imam dalam kehidupan 

Gereja, yang patut diakui sedikit banyak bergantung pada kehidupan dan pelayanan imam. Di 

dalam Gereja, ada imamat umum kaum beriman dan imamat jabatan, atau imamat khusus 

kaum tertahbis. Keduanya mempunyai asal yang satu, yaitu dari imamat Kristus sendiri. 

Meskipun keduanya berbeda dari hakekat dan tingkatannya, namun keduanya saling terarah 

                                                           
11 Albert Vanhoye, SJ, Op. Cit., hal. 39. 
12 Ibid., hal. 40. 
13 Tihamer Toth, Kristus Raja, dalam H. Embuiru, SVD, (penerj), (Ende: Nusa Indah, 2000), hal. 44. 
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karena keduanya secara khas, masing-masing mengambil bagian dari satu imamat yaitu 

imamat Kristus sendiri. Seperti yang dikatakan konsili: 

Maka tidak ada anggota, yang tidak berperan serta dalam perutusan seluruh Tubuh. 

Melainkan setiap anggota wajib menguduskan Yesus dalam hatinya, dan dengan 

semangat kenabian memberi kesaksian tentang Yesus. Tetapi, supaya umat beriman 

makin berpadu menjadi satu Tubuh, Tuhan juga mengangkat ditengah mereka beberapa 

anggota menjadi pelayan, yang dalam persekutuan umat beriman mempunyai Kuasa 

Tahbisan suci untuk mempersembahkan Korban dan mengampuni dosa-dosa.14 

 Kedua model imamat ini tidak berdiri sendiri, seakan-akan terlepas satu dengan yang 

lain. Sebaliknya keduanya saling berhubungan erat, yaitu untuk merealisasikan rencana Allah 

dalam memperluas Kerajaan-Nya sampai ke ujung bumi dan menyelamatkan umat manusia 

di dunia ini.15 

2.1.2.1 Imamat Umum Kaum Beriman 

 Imamat ini merupakan imamat yang diperoleh berdasarkan rahmat permandian, dan 

pengurapan Roh Kudus dalam Sakramen Krisma. Kebenaran ini diwartakan oleh Konsili 

dalam Konstitusi Lumen Gentium: 

Sebab mereka yang dibaptis karena kelahiran kembali dan pengurapan Roh Kudus 

disucikan menjadi tempat kediaman rohani dan imamat suci, untuk sebagai terang 

Kristiani, dengan segala perbuatan, mereka mempersembahkan korban rohani, dan untuk 

mewartakan daya kekuatan Dia.16 

 Dengan permandian dan krisma, “tidak ada anggota yang berperan serta dalam 

perutusan seluruh Tubuh, tetapi setiap anggota wajib menguduskan Yesus dalam hatinya, dan 

dengan semangat kenabian memberi kesaksian tentang Yesus”17. Oleh rahmat permandian, 

umat beriman digabungkan dalam tubuh Gereja, dan mewarisi seluruh tugas perutusan 

Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Setiap orang beriman berkat permandian menerima 

perutusan Kristus ini. Pembaptisan mencantumkan panggilan untuk menghayati hidup di 

                                                           
14 PO., art. 2. 
15 Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam, (Maumere: Penerbit 

Ledalero, 2003), hal. 85. 
16 LG., art. 10. 
17 PO., art. 2. 
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dunia ini sebagai “korban rohani” (Rm 12:1). Kemudian dalam sakramen krisma, umat 

beriman dikukuhkan kembali secara lebih sempurna dengan Gereja dan diperkaya rahmat 

Roh Kudus, sehingga umat beriman semakin berkewajiban untuk mewartakan dan membela 

iman Kristiani.18 

 Sesuai dengan kewajiban ini, kaum beriman secara pribadi melaksanakan panggilan 

imamat mereka terutama dengan memajukan “kehidupan yang benar-benar Kristen”19, dalam 

keterlibatan mereka dengan urusan-urusan fana juga dalam partisipasi mereka dalam 

kegiatan-kegiatan duniawi. Dalam praktek ini, panggilan imamat kaum beriman 

“memperoleh ciri khusus berdasarkan status pernikahan mereka dan hidup berkeluarga, 

selibat atau hidup menjanda, dari keadaan sakit, kegiatan profesi dan sosial”20 mereka di 

tengah masyarakat. Kaum beriman “menjalankan kerasulan dengan kegiatan mereka untuk 

mewartakan injil dan demi penyucian sesama, pun untuk meresapi dan menyempurnakan tata 

dunia dengan semangat injil, sehingga kegiatan mereka merupakan kesaksian akan Kristus, 

dan mengabdi pada keselamatan umat manusia. Karena ciri khas status hidup kaum beriman, 

yaitu: hidup di tengah-tengah masyarakat dan urusan-urusan duniawi, maka mereka dipanggil 

oleh Allah agar dijiwai semangat Kristiani, ibarat ragi, untuk menunaikan kerasulan mereka 

di dunia.21 

 Kewajiban Kristiani lahir dari kenyataan bahwa setiap orang kristen adalah imam 

seturut baptisan. Imamat umum menghidupi pengorbanan mereka kepada Allah melalui 

                                                           
18 Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), Codex Iuris Canonici 1983, Kitab Hukum Kanonik, dalam RD. 

R Rubiyatmoko, (ed), (Bogor: KWI – Grafika Mardi Yuana, 2006), kan. 879. Selanjutnya akan disingkat KHK 

menyusul kanonnya. 

 
19 Konsili Vatikan II, Dekrit Optatam Totius, tentang Pembinaan Calon Imam di Zaman Modern, dalam R. 

Hardawiryana, SJ, (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), art. 2. Selanjutnya akan disingkat OT menyusul nomor 

artikelnya. 
20 Konsili Vatikan II, Dekrit Apostolicam Actuositatem, tentang Kerasulan Awam, dalam R. Hardawiryana, 

SJ, (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), art. 4. Selanjutnya akan disingkat AA menyusul nomor artikelnya. 
21 AA., art. 2. 
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Ekaristi dan sakramen-sakramen lain, kesaksian hidup yang suci, penyangkalan diri, dan cinta 

kasih yang aktif.  

2.1.2.2 Imamat Jabatan 

 Imamat jabatan adalah imamat khusus yang diterima oleh orang tertentu, melalui 

suatu persiapan dengan jangka waktu tertentu. Setelah dianggap layak memangku jabatan 

imamat, pribadi yang telah dipersiapkan dalam bidang intelek dan pembentukan kepribadian 

secara sehat dan utuh, diangkat melalui suatu ritus yaitu Sakramen Imamat atau Sakramen 

Pentahbisan. Tidak ada seorang pun yang merebut tugas itu bagi dirinya, sebab seperti yang 

terjadi pada Harun, hanya Allah saja yang menganugerahkan kepadanya tugas suci dalam 

sakramen tahbisan. Maka dari itu, seorang imam dipanggil oleh Allah (Bdk. Ibr 5:4). 

 Imam dapat dipahami sebagai anggota umat Allah yang ditetapkan oleh Allah sendiri, 

dengan pengurapan Roh Kudus dalam Sakramen Imamat. Dengan tahbisan suci itu, seorang 

imam mempersembahkan korban dan mengampuni dosa-dosa, juga dengan meterai istimewa 

menjadi serupa dengan Kristus, sehingga dapat bertindak seturut pribadi Kristus.22 

 Imamat jabatan mempunyai kekhasannya tersendiri dibandingdengan Imamat umum, 

dalam partisipasi dengan imamat Yesus Kristus, Sang Imam Agung. Istilah In Persona 

Christi, merupakan istilah yang cenderung digunakan oleh konsili. Dengan istilah ini, konsili 

mengatakan bahwa seorang imam tidak pernah mewakili Kristus yang berhalangan hadir, 

melainkan justru menjadi tanda efektif dari Kristus sebagai kepala umat. Dengan pengurapan 

Roh Kudus, para imam dimeteraikan secara istimewa sehingga ia mampu untuk bertindak 

dalam pribadi Kristus, dalam mengemban tugas perutusan Kristus yang diwariskan kepada 

                                                           
22 PO., art. 2. 
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Gereja.23 Kebenaran ini kembali ditegaskan oleh konsili, dalam konstitusi Sacrosanctum 

Concilium: 

Ia hadir dalam korban misa, baik dalam pribadi pelayan, karena yang sekarang 

mempersembahkan diri melalui pelayanan imam sama saja dengan Dia yang ketika itu 

mengorbankan diri di kayu salib, maupun terutama dalam rupa Ekaristi.24 

 Kekhasan imam pun dapat dilihat dari aspek kepemimpinannya. Pada satu sisi, imam 

bertidak dalam pribadi Kristus, mewakili dan memperlihatkan totalitas Gereja. Di sisi lain, 

imam pun bertidak atas nama umat dalam ibadat kepada Allah. Kuasa dan wewenang yang 

diterima oleh imam, harus dilaksanakan dengan semangat pelayanan. Imam dalam pelayanan 

ini, menjadi tanda efektif bagi Kristus untuk membimbing dan menguduskan umat-Nya. 

 Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, Sakramen Imamat diberikan melalui 

penumpangan tangan Uskup.25 Sakramen Imamat mengenal tiga tingkatan, yaitu tahbisan 

diakon, tahbisan imam, dan tahbisan Uskup.26 Ketiganya termasuk dalam hirarki Gereja. 

Sakramen imamat diberikan dengan penumpangan tangan dan doa tahbisan, yang ditetapkan 

dalam buku-buku liturgi untuk masing-masing ritus bersangkutan.27 

 Jadi, imamat jabatan adalah imamat yang secara istimewa diperoleh lewat 

penumpangan tangan dan doa-doa liturgis, saat menerima Sakramen Imamat. Lewat 

Sakramen Imamat, imam secara sah ditugaskan untuk melakukan karya Kristus, yaitu karya 

keselamatan, dan mengangkat doa-doa umat kepada Allah. 

 

 

                                                           
23 Piet Tukan Koten, SVD, Imamat Jabatan Dalam Terang Konsili Vatikan II, dalam Buletin VOX seri 

32, Februari 1987, hal. 16. 
24 Konsili Vatikan II, Sacrosanctum Concilium, Konstitusi tentang Liturgi, dalam R. Hardawiryana, SJ, 

(penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), art. 7. Selanjutnya akan disingkat SC menyusul nomor artikelnya. 
25 KHK., kan. 1012. 
26 KHK., kan. 1009 § 1. 
27 KHK., kan. 1009 § 2. 
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2.2 Spiritualitas 

Istilah spiritualitas berasal dari kata bahasa Latin spiritualitas, yang merupakan kata 

benda abstrak yang berakar pada kata spiritus, yang berarti roh. Kata spiritus atau roh ini tidak 

pertama-tama dikaitkan dengan pengertian umum bahwa tubuh kita terdiri atas roh, atau jiwa, dan 

badan. Kata roh atau spiritus ini merupakan terjemahan Latin untuk kata Yunani pneuma. 

Dalam teologi St. Paulus,Pneuma atau roh biasa dilawankan dengan daging (Bdk Rm 8:1-17; Gal 

5:16-26). Namun, daging di sini bukan pertama-tama daging yang terdiri atas urat, otot, dan 

darah dalam tubuh kita. Tetapi daging yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah soal cara 

hidup yang dikuasai oleh dosa. Orang yang hidup menurut daging adalah orang yang hidup 

dalam dosa, dan itu berarti bahwa kesudahannya adalah maut. Orang yang hidup menurut roh 

adalah orang yang hidupnya untuk Allah. Paulus menulis dengan jelas: 

“Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Rob adalah hidup dan damai 

sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk 

terhadap hukum Allah” (Rm 8: 6-7). 

Hidup menurut Roh inilah yang merupakan makna spiritualitas. Spiritualitas pertama-

tama adalah kehidupan yang dijiwai oleh dan dipimpin oleh Roh yaitu Roh Kudus. Spiritualitas 

menunjuk pada pola atau gaya hidup yang dipengaruhi dan dipimpin oleh Roh Kudus.28 

Spiritualitas dalam arti “corak hidup rohani” berkaitan erat dengan pengertian 

 (Pneumatikos, manusia rohani), yang berarti orang yang hidup oleh Roh (bdk. 

Rom 8: 1-17), dan menghayati eksistensi Kristiani yaitu hubungan pribadi antara manusia dengan 

Allah.29 Spiritualitas dihayati sebagai sikap dasar orang beriman, yang merupakan ekspresi 

kesadaran religiusnya yang terwujud dalam tindakan dan tanggapan menurut pendirian rohani 

selama hidupnya.  

                                                           
28 E. Martasudjita, Pr, Spiritualitas Liturgi, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 11. 
29 R. Hardawiryana, SJ, Spiritualitas Imam Diosesan Melayani Gereja di Indonesia Masa Kini, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 12. 
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 Imam sebagai manusia rohani, memiliki tiga unsur yang integral dalam dirinya, yakni 

badan, jiwa, dan Roh Kudus. Dari ketiganya Roh Kudus dipandang sebagai Roh Allah sendiri, 

yang menjadi jiwa dari jiwa imam, disatukan dengan "akunya" imam, dan memberi kekuatan 

atautenaga kepada semua yang manusiawi di dalam diri imam.30 Dengan demikian para imam 

semakin membiarkan Allah memimpin dan menggerakkan mereka, menuju kebenaran sempurna 

yaitu Allah sendiri. 

2.2.1 Spiritualitas Murid Yesus 

  Bagi seorang imam, spiritualitas adalah poros atau pusat hidupnya. Karena itu Paus 

Yohanes Paulus II menegaskan bahwa pembinaan rohani bagi orang beriman, merupakan nilai 

utama dalam menyatukan pribadi maupun hidup mereka sebagai orang Kristen, artinya sebagai 

ciptaan baru dalam Kristus, yang berjalan dalam Roh, begitu pula bagi setiap imam, pembinaan 

rohani merupakan poros yang menyatukan dan menghidupkan kenyataan pribadi maupun 

kegiatannya sebagai imam.31 Spiritualitas menjadi prinsip pemersatu dari identitas diri dan 

kegiatan hidup seorang imam. Spiritualitas membawa manusia kepada keutuhan hidup,32 karena 

dengan itu mereka mengikuti teladan Kristus Tuhan yang makanan-Nya ialah menjalankan 

kehendak Bapa yang mengutus-Nya untuk menyelesaikan karya-Nya.33 Selain spiritualitas 

sebagai prinsip kehidupan, ia juga sebagai prinsip pengarah bagi hidup dan karya pelayanan 

seorang imam yang adalah murid, karena mengikuti teladan Sang Guru, Yesus Kristus. 

 Berbicara mengenai murid selalu dikaitkan dengan guru. Dalam bahasa Ibrani, guru 

disebut rabi. Yesus adalah Rabi di kalangan bangsa Yahudi, karena dalam banyak hal ia 

bertindak sebagai guru yang berkhotbah dan mengajar, serta menggunakan perumpamaan 

dalam pengajaran-Nya, seperti yang biasa dilakukan oleh para rabi Yahudi. Namun 

                                                           
30 Rm, Dr. Hubertus Leteng , Pr, Op.Cit., hal. 4. 
31 Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Pastores Dabo Vobis, Seri Dokumen Gereja (Jakarta: 

DOKPEN-KWI, 1992), art. 45. Selanjutnya akan disingkat PDVdan diikuti dengan nomor artikelnya. 
32 Rm, Dr. Hubertus Leteng , Pr, Op.Cit., hal. 12. 
33 PO., art. 14. 
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pengajaran Yesus berbeda dari para rabi Yahudi lainnya, sebab dalam kesetiaan dan 

kemurnian hati, Yesus mengajarkan kehendak Yahwe. Kesucian Yahwe menyangkut dua hal 

yaitu, “hesed” dan “emeth”. Hesed ialah kasih Allah yang menyelamatkan. Emeth adalah 

kesetiaan Allah. Murid Yesus harus menjadi murid Yahwe, karena Yesus sendiri 

mengajarkan jalan untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan yang dikehendaki 

Yahwe kepada murid. Inilah yang membedakan dengan ahli Taurat dan orang Farisi, karena 

mereka hanya sibuk mempermasalahkan masalah yang tidak relevan dengan kehidupan, juga 

lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri.34 

 Imam sebagai seorang murid, harus memilikihesed dan emeth. Untuk itu, ia harus 

mendengarkan Sabda Tuhan, sebab Sabda Tuhan menunjukkan kepada para murid Yesus 

bagaimana menjadi murid terutama menjadi murid Tuhan. Murid melihat Bapa melalui 

Yesus, dan melakukan kehendak Bapa yang disampaikan oleh Yesus. Sebab Yesus dan Bapa 

adalah satu. 

 Pusat spiritualitas seorang imam adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagai pusat, Yesus 

adalah prototipe, model bagi spiritualitas seorang imam. Sebab la adalah terang yang 

“menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia” (Yoh 1:9). Sebagai model spiritualitas, la 

memberikan kepada setiap orang Kristen dan terutama para imam, contoh setiap kebajikan. 

Karena itu tak mungkin seorang imam bisa hidup, tanpa terus menimba atau menemukan 

sumbernya pada diri Kristus melalui doa dan pengalamannya setiap hari. 

 

 

 

                                                           
34 Eligia, CB, Pemuridan, (Yogyakarta: Kanisius 2003), hal. 21-23. 
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2.2.2 Spiritualitas Imamat 

 Pusatspiritualitas imamat seorang imam adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagai pusat, 

Yesus adalah model bagi spiritualitas seorang imam. Sebab la adalah terang yang 

“menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia” (Yoh 1:9). Sebagai model spiritualitas, la 

memberikan kepada setiap orang Kristen dan terutama para imam, contoh setiap kebajikan.  

 Spiritualitas imamat, sebagaimana spiritualitas Kristen yang benar, mencakup penyerahan 

diri seutuhnya kepada kuasa yang menyelamatkan dalam misteri Paskah, yakni sengsara, wafat, 

dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum Konsili Vatikan II, spiritualitas imam didasarkan pada 

apa yang dimengerti sebagai status ontologis atau adanya sebagai imam Gereja. Status ini 

memberikan dia kuasa yang sangat dihormati umat beriman, bahkan dihargai juga oleh orang 

yang tidak beriman. Donald B. Cozzens dalam tulisannya yang mengutip pendapat Richard 

Schwartz, mengatakan bahwa pada dasarnya spiritualitas imam merupakan spiritualitas Gereja. 

Spiritualitas imamat bersifat eklesial, walau dibentuk oleh suatu peran yang berbeda antara umat 

Allah. Gambaran umat Allah dalam Lumen Gentium menekankan spiritualitas eklesial sebagai 

hal yang berlaku umum, membuat imam-pelayan lebih menyerupai umat yang mereka layani.35 

Dengan kata lain, imam dan umat beriman adalah umat Allah yang saling bekerja sama. 

 Pada “Tahun Iman” 1968, Paus Paulus VI berpesan kepada imam-imam untuk 

“memperdalam” dan “memperkuat” iman dalam imamat mereka sendiri. Para imam harus 

bertumbuh kuat dalam iman, agar tidak pernah bimbang tentang imamat mereka.36 Paus Paulus 

VI menambahkan tentang empat dimensi spiritualitas Imam. Pertama, Sakral. Imam harus 

memiliki suatu perasaan “kesakralan”, sebagaimana mereka lakukan dalam nama Kristus sebagai 

Kepala. Mereka harus menjadi Kristus yang nyata. Kedua. Apostolik. Karya imam dan kurnia-

                                                           
35 Donald B. Cozzens,“Spiritualitas Imam Diosesan”, dalam Donald J. Goergen (ed.), Imam Masa Kini, 

dalam Dr. Konrad Kebung, SVD, (Penerj.), (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003), hal. 70. 

 
36 Rm. Ansel Leu, Pr, “Spiritualitas Imam Diosesan”, dalam Romanus Satu, Pr dan Silvester San, Pr, 

(eds.), Imam Tokoh Iman,(Maumere: Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret, 1995), hal. 119. 
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kurnia Roh yang diberikan kepadanya, menjadi kekuatan pelayanan bagi seluruh umat manusia 

dalam nama Kristus. Para imam harus menyesuaikan bentuk kerasulan, sesuai kebutuhan dan 

skala kepentingan umat. Ketiga. Mistik dan Asketik. Imam adalah jejak Kristus. Maka kehidupan 

imam harus menjadi refleksi, dari kehidupan Kristus. Keempat. Eklesial. Para imam melayani 

manusia sebagai tanda “persaudaraan”. Doa dan karya kerasulan mereka diperuntukkan bagi 

seluruh Gereja. Janganlah imam merasa terasing, dari anggota-anggota Gereja.37 

 Roh Kudus tetap mengajak dan mengilhami Gereja dan anggota-anggotanya termasuk 

para imam, dalam nama Kristus. Hal ini secara jelas telah dibuktikan, dalam sejarah Gereja 

sepanjang masa. Karena itu tak mungkin seorang imam bisa hidup, tanpa terus menimba atau 

menemukan sumbernya pada diri Kristus melalui doa dan pengalamannya setiap hari. 

2.3 Imam Diosesan 

 Nama imam diosesan dapat disamakan dengan beberapa nama, yang kurang lebih sama 

pengertiannya. Imam Praja, dalam Bahasa Indonesia, kata ‘praja’ berarti kerajaan, kota, dan 

negara. Imam Praja adalah imam yang mengikatkan diri pada wilayah keuskupan tertentu, demi 

pengembangan umat Allah. Kemudian imam diosesan pun disebut sebagai Imam Sekuler, yang 

berarti imam duniawi. Istilah Imam Sekuler dipakai, untuk membedakan mereka dari imam 

biarawan.38 

 Secara garis besar Kitab Suci Perjanjian Baru memberikan sejarah singkat mengenai 

‘dioses’ (keuskupan). Uskup dalam bahasa Yunani adalah Episcopos, yang berarti penguasa. 

Makna ini disebut satu kali untuk Kristus (bdk. 1Ptr. 2:25), dan empat kali untuk memberikan 

julukan kepada para pejabat tinggi dalam jemaat Kristen (bdk. Kis. 20:28; Fil. 1:1; 1Tim. 3:2; Tit. 

1:7). Episcopos juga diganti dengan Presbyteros, yang artinya penatua. Di Asia Kecil, Episcopos 

                                                           
37 Ibid., hal. 133. 
38 S. Roy Djakarya, Tanya Jawab Mengenai Imam Diosesan, Imam Praja, Imam Sekuler, Imam 

Keuskupan, (Jakarta: Obor, 1992), hal. 5-6. 
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disamakan dengan ‘para malaikat’.Dalam kitab Wahyu, Yohanes dalam penglihatannya di 

Patmos, mendapat perintah untuk menuliskan firman dari Dia, kepada malaikat jemaat (Uskup) 

Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia, dan Laodikia (Why 2-3). Kedua jabatan ini 

menjadi pegangan oleh beberapa orang dalam satu jemaat, tetapi kekuasaan tertinggi berada 

dalam tangan para Rasul. Kemudian para Uskup sebagai pengganti para Rasul, mewariskan 

Episcopos itu, menjadi jabatan tertinggi dalam wilayah keuskupan tertentu.39Terhadap dioses, 

Konsili Vatikan II mendefinisikannya demikian: 

Dioses (Keuskupan) merupakan sebagian umat Allah, yang dipercayakan kepada Uskup 

dalam kerja sama dengan Dewan Imam-nya (presbiterium) untuk digembalakan. Dengan 

demikian bagian Umat yang patuh pada gembalanya, dan yang dihimpun olehnya dalam 

Roh Kudus melalui Injil dan Ekaristi itu, merupakan Gereja khusus. Di situ sungguh 

hadir dan berkaryalah Gereja Kristus yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik.40 

 Diosesan berasal dari kata Yunani yang berarti ‘menata rumah’. Seorang imam diosesan 

terlibat dalam kehidupan sehari-hari umat. Ia tinggal dekat dengan umat, dan dalam segala hal 

membantu Uskup Diosesan untuk menata rumah tangga keluarga Allah. Karena tugas pokok dari 

imam diosesan adalah mengurusi dan menata rumah tangga Gereja lokal, maka dia berada di 

dalam pusaran kegiatan Gereja lokal itu sendiri.41Wilayah pelayanan imam diosesan hanya 

sebatas di wilayah keuskupan, di mana ia menginkardinasikan diri seumur hidup. Imam yang 

melalui tahbisan suci mengambil bagian dalam tugas Uskup, baik imam diosesan maupun imam 

religius, terhimpun dalam presbyterium, yaitu saling membantu untuk selalu mengerjakan karya 

bersama demi kebenaran dan keselamatan.42 

 Tetapi ada hal-hal dan situasi tertentu, yang mengharuskan imam diosesan pindah 

keuskupan, dengan syarat ia harus memperoleh surat ekskardinasi yang ditandatangani oleh 

                                                           
39 Herbert Haag, Kamus Alkitab, (Ende: Nusa Indah, 1980), hal. 459-460. 
40 Konsili Vatikan II, Dekrit Christus Dominus, tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja, 

dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), art. 11. Selanjutnya akan disingkat CD menyusul 

nomor artikelnya. 
41 Agustinus Surianto H, Pr (ed.), Op. Cit., hal. 34. 
42 R. Hardawiryana, SJ, Op. Cit., hal. 29. 
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Uskup diosesannya, dan harus memperoleh surat inkardinasi yang ditandatangani oleh Uskup 

diosesan yang diinginkan oleh imam diosesan tersebut untuk menginkardinasikan diri.43 

2.3.1 Spiritualitas Imam Diosesan 

 Spiritualitas adalah kekhasan atau ciri yang menampakkan wajah dan identitas pribadi 

seorang imam, sebagai manusia rohani. Spiritualitas juga menjadi dasar bagi seorang imam 

dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya, agar tugas tersebut dapat berjalan 

dengan baik. Dengan demikian, spiritualitas adalah cara seorang imam untuk memikirkan, 

menghayati, dan mewujudkan hubungannya dengan Allah dan sesama dalam kehidupan nyata, 

yang sesuai dengan status hidup yang telah dipilihnya. 

 Secara khusus dan istimewa, spiritualitas imam diosesan adalah spiritualitas Alkitab. 

Dalam hidup dan karyanya, imam diosesan menimba kekayaan dan kekuatan rohani dari Kitab 

Suci, sambil memperhatikan situasi nyata di tempat dan di bidang pelayanan yang dipercayakan 

kepadanya, maupun dalam bidang-bidang lain di keuskupannya. Seseorang yang telah 

memutuskan untuk menjadi imam diosesan, berarti ia rela menyerahkan diri seutuhnya dan 

seumur hidupnya siap untuk menjadi pelayan umat Allah di wilayah keuskupan, di mana ia 

mengikatkan dirinya.44 

 Nasehat-nasehat Injili dalam Kitab Suci, berlaku penuh bagi imam diosesan, karena 

mereka mencintai dan mengikuti Yesus Kristus, mencintai Roh Kudus, dan terutama 

mencintai Allah Bapa. Para imam diosesan tidak mengikrarkan kaul-kaul yaitu kaul 

ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian, tetapi mereka menghayatinya secara 

penuh. Menurut pola teladan Kristus itulah mereka hayati semangat kemiskinan (bdk. Mat 

8:20), dalam hidup sederhana dan pantas. Selibat mereka hayati sebagai lambang dan 

                                                           
43 KHK., kan. 267 § 1 dan 268 § 1. 
44 S. Roy Djakarya, Loc. Cit. 
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pendorong cinta akan Kristus (bdk. Rom 5:8). Ketaatan dilaksanakan dengan menerima 

kebijakan Uskup, dalam semangat communio (persekutuan) gerejawi.45 

 Imam diosesan mempunyai kerinduan untuk bersatu mesra dengan Allah. Pokok 

kerinduan mereka adalah teladan Kristus. Maka imam diosesan dengan dasar teladan Kristus, 

ingin bersatu dengan Allah dan mewujudkannya dalam persatuan dengan sesama, tanpa 

membedakan kualitas dan tidak mengikatkan diri pada orang tertentu saja.  

 Dalam pelayanan pastoralnya, imam diosesan mencurahkan pikiran, tenaga, dan 

hidupnya demi kepentingan umat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini secara jelas 

dikemukakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Pastores Dabo Vobis. Salah satu 

sumbangan Anjuran Apostolik itu dalam Bab III ialah tekanan pada Cinta Kasih Pastoral 

Kristus sebagai inti spiritualitas imam, yang dipanggil secara ‘istimewa’ dalam naungan Roh 

Tuhan demi kekudusan.46 Seperti imam religius, imam diosesan pun didorong untuk berusaha 

menyerupai Kristus sebagai Kepala dan Gembala,47 dalam pelaksanaan pelayanannya48 

dengan menghayati Injil secara radikal,49 penuh dedikasi dalam Gereja setempat,50 dan tiada 

henti membaharui diri berkat pencurahan Roh Tuhan.51 

 Imam diosesan kendati bukan imam religius, tetaplah menghayati hidup bakti, sebab 

ia telah dikuduskan kepada Allah melalui tahbisan Imamat. Sebagai manusia rohani, imam 

diosesan tetap mengembangkan spiritualitas imamatnya sebagai imam diosesan, dalam 

berbagai aspek pokoknya. 

 

                                                           
45 M. Purwatma, Pr, (ed), Pedoman Pembinaan Calon Imam di Indonesia (Bagian Seminari Tinggi), 

(Jakarta: Komisi Seminari KWI, 2002), hal. 32. 
46 PDV.,no. 19-20. 
47 PDV.,no. 21-23. 
48 PDV.,no. 24-26. 
49 PDV.,no. 27-30. 
50 PDV.,no. 31-32. 
51 PDV.,no. 33. 
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2.3.2 Hidup dan Karya Imam Diosesan 

2.3.2.1 Hidup 

2.3.2.1.1 Hidup Rohani 

 Seorang imam diosesan dapat tangguh dan teguh dalam memelihara panggilan hidup 

selibatnya, bila ia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab walaupun terlihat 

suci dan saleh, tetapi ia adalah manusia biasa dan lemah. Maka imam diosesan hendaknya 

membangun relasi personal dengan Bapa, yang ditempuh dengan berbagai kegiatan rohani, 

yaitu dengan membaca Kitab Suci, meditasi, renungan, doa pribadi, bacaan rohani, brevir 

(Ibadat harian), rekoleksi, ret-ret, dan akhirnya berpuncak dalam Perayaan Ekaristi. Kegiatan-

kegiatan rohani  inilah, yang memampukan imam diosesan untuk berkarya.52 

 Kesempurnaan hidup yang didapat dalam kegiatan-kegiatan rohani menjadi hal yang 

dikejar imam diosesan, agar ia dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan pastoral dengan 

setia dan tanpa kenal lelah.53 

2.3.2.1.2 Hidup Bersaudara 

 Relasi personal dengan Allah merupakan dasar, yang di atasnya setiap manusia 

membangun dan membina persaudaraan yang harmonis dengan sesama. Persaudaraan adalah 

hal yang sungguh manusiawi dan dibutuhkan oleh semua orang, karena persaudaraan 

memiliki manfaat. Di satu pihak orang dapat bekerja sendiri, tetapi tidak berarti ia harus 

melakukan segala sesuatu sendirian saja. Di lain pihak, setiap orang menyadari dirinya 

sebagai makhluk sosial, maka ia membutuhkan sesamanya. 

                                                           
52 S. Roy Djakarya, Op. Cit., hal. 34-35. 
53 KHK., kan. 276 § 2 10. 
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 Melihat manfaat persaudaraan, imam diosesan perlu membangun rasa persaudaraan 

dengan umat Allah, Uskupnya, dan sesama imam. Ia membangun persaudaraan, terlebih 

dengan sesama imam diosesan dalam satu keuskupan, karena mereka adalah saudara dalam 

imamat seumur hidup, yang berkarya demi pelayanan umat yang sama.54 Imam diosesan 

mengembangkan persaudaraan khas antar rekan seimamat demi hidup kerasulan, yaitu 

menghayati hidup suci dan semangat setia kawan.55 

 Terhadap persaudaraan, Gereja mengajarkan persaudaraan antar imam, baik imam 

diosesan dan imam religius, dengan pengaturan hidup yang tepat dan memadai saling 

membantu sebagai saudara, memupuk kesuciannya dalam melaksanakan pelayanan, dan 

membina persatuan antar mereka dan dengan Uskup masing-masing.56 

 Sejak tahun 1983, telah berdiri UNIO sebagai sarana persaudaraan semua imam 

diosesan di Indonesia. Tujuan UNIO adalah menghimpun para imam diosesan, untuk bekerja 

sama dalam menyempurnakan hidup rohani mereka. Dalam pembinaan calon imam diosesan 

pun, hendaknya Lembaga Pendidikan Filsafat-Teologi maupun rumah studi menjalin kerja 

sama yang erat dengan UNIO, yang dalam kasih persaudaraan dan kesediaan yang tulus, 

memberikan pelayanan kepada Presbyterium Keuskupan maupun antar keuskupan, dengan 

memperhatikan secara istimewa keadaan dan kebutuhan imam dewasa ini (bdk. Musyawarah 

Nasional II UNIO Indonesia, Malang 23-27 Juni 1986).57 

2.3.2.2 Karya Imam Diosesan 

 Dalam karya pelayanan di keuskupannya, imam diosesan diberti jabatan-jabatan 

tertentu, yaitu menjadi Wakil Uskup, Sekretaris Uskup, Ekonom Keuskupan, Ketua atau 

Anggota Keuskupan, Pastor Kepala Paroki, Staf Seminari Menengah atau Seminari Tinggi, 

                                                           
54 S. Roy Djakarya, Op. Cit., hal. 32-33. 
55 M. Purwatma, Pr, (ed), Loc. Cit. 
56 KHK., kan. 278 § 2. 
57 M. Purwatma, Pr, (ed), Op. Cit., hal. 32-33. 
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dan lain-lain. Imam diosesan menjalankan jabatan yang diembannya dalam nada dasar 

trifungsi imamat, yakni sebagai nabi, imam, dan raja. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan 

demikian.58 

• Sebagai Nabi. Seorang imam diosesan mewakili Yesus Kristus sebagai Guru Ilahi, 

dalam mengajarkan kebenaran secara resmi. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri, dan 

karena-Nya kebenaran itu sangat mendasar dan abadi. Yesus adalah jalan dan kehidupan. 

Maka sebagai nabi, imam diosesan mengajarkan  Kristus yakni sebagai kebenaran, jalan, dan 

kehidupan kepada dunia. 

• Sebagai Imam. Jabatan dan perutusan sebagai imam, menghantar imam diosesan 

untuk mengambil bagian dalam kepengantaraan Kristus dan Gereja. Imam diosesan menjadi 

pengantara untuk mempersembahkan korban Ekaristi kepada Dia, ‘demi kemuliaan Allah 

Tritunggal’, dan demi kebaikan Gereja seluruhnya. Dalam melaksanakan fungsi ini sebagai 

pelayan Liturgi, terutama dalam korban Ekaristi, para imam secara khas membawakan 

Pribadi Kristus, yang telah menyerahkan diri sebagai korban demi pengudusan manusia. 

Itulah sebabnya, mengapa mereka diundang untuk ikut menghayati apa yang mereka 

laksanakan. Sementara merayakan misteri wafat Tuhan, hendaknya mereka berusaha 

mematikan anggota-anggota tubuh mereka dari cacat cela dan nafsu-nafsu.59 

• Sebagai Raja. Seturut rencana-Nya, Allah Bapa membaharui segala sesuatu dan 

semua manusia dalam Dia, serta menjadikan mereka satu tubuh dalam Kristus (bdk. 1Kor. 

10:17). Menanggapi rencana Allah, Kristus sebagai Gembala dan satu-satunya Gembala para 

gembala (bdk. Yoh. 10:11; 1Pet. 5:4) “merangkum segala sesuatu” atas kasih-Nya. 

 

 

                                                           
58 S. Roy Djakarya, Op. Cit., hal. 23-26. 
59 PO., art. 13. 
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2.4 Tanggung Jawab 

2.4.1 Arti Tanggung jawab 

 Tanggung jawab adalah suatu bentuk sikap yang ditindaki kemudian. Dengan kata 

lain, tanggung jawab adalah tindak lanjut dari tindakan terdahulu. Istilah tanggung jawab 

dalam arti ini sangat erat kaitannya dengan istilah jawab atau menjawab. Kita menjawab bila 

ada panggilan atau pertanyaan.Pada pengertian ini, panggilan dan pertanyaan adalah 

jembatan dan bukan sebab.Tanggung jawab atau jawaban merupakan penjelasan atas 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdahulu.60 Maka benarlah apa yang dikatakan dalam 

Kamus Bahasa Indonesia yakni kata “tanggung jawab” dapat diartikan sebagai keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan).61 Sama juga yang dikatakan oleh Xavier Leon Dufour dalam Ensiklopedi 

Perjanjian Baru, bahwa tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban dalam melakukan 

tugas tertentu. Bertanggung jawab karena telah menerima wewenang (hak atau kekuasaan 

memberi perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain).62Dari aspek nilai, 

tanggung jawab adalah kewajiban. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang 

berkewajiban, untuk menjelaskan tingkah lakunya.Di sini, bertanggung jawab bukan saja 

sebagai kemauan tetapi merupakan keharusan. 

 Konsep-konsep di atas merupakan arti hakiki dari tanggung jawab di mana secara 

singkat disimpulkan, bahwa tanggung jawab adalah tindak lanjut sebagai jawaban atas 

perbuatan yang telah dilakukan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan 

bahwa sikap tanggung jawab selalu mendahului perbuatan.Misalnya seseorang membuat 

                                                           
60 K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 125-127. 
61 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hal. 1443. 

 
62 Xavier Leon Dufour, Op. Cit., hal. 1078. 
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rencana untuk melukai dirinya. Namun sebelum rencanya ditindaki, terlebih dahulu ia 

sudah menyiapkan obat penyembuhnya. 

2.4.2 Pada Siapa Tanggung Jawab Diberikan 

2.4.2.1 Bertanggung Jawab Kepada Diri Sendiri 

 Dalam kehidupan setiap hari, banyak kali kita salah dalam bersikap. Akibatnya kita 

pun salah bertindak. Kebanyakan kita sering mencari kesalahan orang lain. Tindak lanjut 

atas kekeliruan ini adalah bahwa kita mengancam orang lain karena telah membuat kita 

menjadi marah. Misalnya seorang teman meminjam buku saya karena ia sangat 

membutuhkan, namun saya tidak memberikan kepadanya. Akibatnya, secara gelap ia 

mengambilnya. Ketika saya mengetahui bahwa ia telah mencuri buku saya, saya menjadi 

marah dan mengancamnya. Sikap saya ini sebenarnya menunjukkan bahwa saya tidak 

bertanggung jawab kepada diri sendiri. 

2.4.2.2 Bertanggung Jawab Terhadap Sesama 

 Seseorang tidak menjadi pribadi yang utuh dan sejati, kalau ia hanya hidup di 

dalam dirinya sendiri. Seluruh dirinya hanya sebatas dikenal oleh dirinya sendiri. Seluruh 

pribadi terisolir hanya seputar dirinya. Singkatnya, individualisme yang berlebihan 

membatasi pribadinya menuju pribadi dewasa. 

 Pengertian perkembangan menuju kedewasan, bukan seperti konsep di atas. Tetapi 

kita harus membimbing dan mengarahkan diri ke dalam percaturan dunia sosial. Sosialitas 

yang dimaksud adalah kita mentransparansikan diri, artinya kita keluar dari diri 
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danmenghadirkan diri kepada orang lain.63 Hal tersebut semestinya perlu, karena hidup 

kita berada di tengah atau dikelilingi oleh orang lain. 

 Keluar dari diri sendiri berarti kita membuka diri, dan memberikannya kepada sesama 

untuk mengetahuinya. Sikap keterbukaan tersebut akan memancarkan akibat-akibat positif 

yang mungkin kita sendiri tidak mengetahuinya. Bertanggung jawab kepada sesama berarti 

tidak saja ia mengetahui diri kita, tetapi lebih dalam kita memberi umpan balik agar ia 

dapat melengkapinya. Dengan kata lain, bertanggung jawab kepada sesama berarti kita 

memberi diri, untuk diberi arti oleh orang lain. Pengertian ini menunjuk makna bahwa kita 

sendiri tidak mampu menyempurnakan diri sendiri.Kita hanya memberi kesempurnaan 

kepada diri sejauh yang kita miliki. 

2.4.2.3 Bertanggung Jawab Kepada Tuhan 

 Manusia dalam hidupnya setiap hari tidak terlepas dari perbuatan baik dan jahat. 

Kedua perbuatan tersebut melekat erat, dan mempribadi dalam diri manusia. Ini merupakan 

misteri kehidupan manusia. Mengapa? Tentu menjadi pertanyaan mendalam kepada kita, 

bahwa sekalipun orang dikatakan saleh atau seluruh kehendaknya hanya menginginkan 

kebenaran, tetapi di dalamnya terpatri juga titik kejahatan. Sebaliknya seseorang yang 

dikatakan jahat, tetapi juga terpancar titik-titik kebenaran.Ketika manusia menyadari diri 

akan perbuatan-perbuatannya, baik yang benar maupun yang jahat, merupakan tanggung 

jawabnya kepada diri sendiri. Ini berarti ia menjelaskan kepada dirinya bahwa ia berbuat 

baik atau buruk. 

 Dalam hubungan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, manusia menjelaskan 

perbuatan-perbuatannya kepada Tuhan Penciptanya. Dengan kata lain, manusia membuka dan 

menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bertanggung jawab dalam konteks ini adalah 

                                                           
63 John Powel dan Loretta Brady, Tampilkan Jati Dirimu, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 115-123. 
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ketaatan iman (bdk. Rom. 16:26; Rom. l:15; 2Kor. 10:5-6).64 Manusia menaati apa yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada Allah. Sebagai ciptaan, manusia harus taat kepada 

Penciptanya. Tanggung jawab itu adalah sikap penyesalan atas perbuatan yang jahat, dan 

ucapan syukur atas perbuatan yang benar. 

 

                                                           
64 Konsili Vatikan II, Dei Verbum, Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi, dalam R. Hardawiryana, 

SJ, (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), art. 5. Selanjutnya akan disingkat DV menyusul nomor artikelnya. 


