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BAB II  

KANON 1003 KITAB HUKUM KANONIK 1983 

2.1 Selayang Pandang Kitab Hukum Kanonik 1983 

Undang-undang Tata Tertib Suci, dalam perjalanan waktu bisa diubah dan diperbaharui 

oleh Gereja Katolik agar tetap selaras dengan perutusan penyelamatan yang dipercayakan kepada 

Gereja, dengan selalu menaruh kesetiaannya kepada pendiri Ilahi. Berkaitan dengan ini maka 

pada tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII mengumumkan akan mengadakan Konsili 

Vatikan II (1962-1965), yang diteruskan oleh Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II,
1
 

sekaligus pembaharuan Kitab Hukum Kanonik yang berlaku sejak tahun 1917. Pembaharuan 

pandangan, ajaran dan semangat Gereja yang berlangsung dalam konsili tersebut selanjutnya 

terbukti sangat membutuhkan pembaharuan Hukum Gereja. Karya penyusunan Kitab Hukum 

Kanonik yang baru yang dimulai secara resmi dan dengan intensif setelah tanggal 8 Desember 

1965 akhirnya dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983, 

tepat dua puluh empat tahun setelah Paus Yohanes XXIII mengumumkan proyek tersebut.
2
 

Mengenai waktu berlakunya Kitab Hukum Kanonik yang telah diperbaharui ini, Paus 

Yohanes Paulus II mengumumkan sebagai berikut:  Kami menetapkan dan memerintahkan agar 

undang-undang ini mempunyai kekuatan mewajibkan sejak hari pertama Adven tahun 1983. 

Dengan berlakunya Kitab Hukum Kanonik yang telah diperbaharui ini, maka harapan dari para 

Uskupnya, supaya hukum Gereja yang baru ini diterima sebagai ungkapan kesatuan Gereja dan 

sebagai sarana tata susun karya pastoral. Lebih dari pada Hukum Kanonik yang lain, yang baru 

ini bertujuan menunjukkan kepada semua warga Gereja tempat, hak dan kewajiban masing-

masing dalam keseluruhan umat Allah. Di dalam Kitab Hukum Kanonik tersebut tertulis pula 
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apa dan bagaimana pelaksanaan peran serta seluruh umat Allah dalam karya penyelamatan 

Gereja. Karena Kitab Hukum Kanonik ini berlaku untuk Gereja di seluruh dunia, maka pada 

umumnya bersifat universal. Pada setiap konferensi, Uskup bertugas menyesuaikan ketentuan-

ketentuan umum Hukum Kanonik ini dengan keadaan-keadaan khusus wilayah setempat. Begitu 

pula berlaku untuk keuskupan-keuskupan sesuai dengan kebutuhan keadaan.
3
 

2.1.1 Nama dan Arti Kitab Hukum Kanonik 1983
 

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

IURISCANONICI (bahasa Latin). Iuris (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma 

tingkah laku. 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 sebagai 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 

                                                             
3
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4
Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, Pengantar Hukum Gereja (Modul), (Kupang: FFA-

UNWIRA, 2008), hlm. 3-4. 
5
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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 

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 mengenai Tata Tertib dan Disiplin dalam Gereja. Dan kanon-kanon 

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

eksternal Gereja.
7
 

2.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983
 

2.1.2.1 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 
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Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, Op. Cit., hlm. 5. 
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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 

kekayan kepada yang miskin(Rm 25:26), telah ada kuasa kepemimpinan yang terstruktur dalam 

setiap Gereja lokal, seperti adanya daftar pelayan: Rasul,Nabi dan Pengajar, Para Gembala (1 

Kor 12:28; Ef 4:11), keterangan tentang penilik 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
 

2.1.2.2 Hukum Kodrat atau Natura 

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

dan nilai-nilai hidup manusia 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

 

2.1.2.3 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. 

                                                             
9
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Melihat kebiasaan-kebiasaan ini merupakan sesuatu yang baik, pun Gereja mengambil semua 

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

 

2.1.2.4 Konsili-Konsili 

Perhimpunan para pemimpin Gereja lokal yang 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 

para pemimpin Gereja ini kemudian juga dilihat sebagai hal yang perlu sebagai sumber 

penyusunan kitab hukum dalam Gereja.
12

 

2.1.2.5 Bapak-Bapak 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

 

2.1.2.6 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

 

 

                                                             
11

Ibid. 
12

Ibid. 
13

Ibid. 
14

Ibid. 



18 
 

2.1.2.7 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 

diosesan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan  juga bagi penyusunan peraturan-peraturan 

Gereja.
15

 

2.1.2.8 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

 

2.1.2.9 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

 

2.1.2.10 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
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2.1.3 Ruang Lingkup Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Peraturan-peraturan Gereja yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik lebih banyak 

berbicara dan berurusan dengan tata tertib dan disiplin dari pada doktrin dan norma. Sangat 

penting untuk diketahui bahwa Hukum Kanonik berisikan pedoman-pedoman untuk tingkah 

laku, bukannya berisikan ajaran-ajaran iman kepercayaan tiap-tiap anggota Gereja Katolik. 

Umat beriman perlu berkontak dengan Kitab Suci, seperti Konsili-konsili, Ensiklik-ensiklik, 

dan lain sebagainya untuk memahami ajaran resmi Gereja.  

Hukum Kanonik Gereja Katolik ditetapkan berdasarkan ajaran-ajaran resmi teologi 

Kristen, dan bahkan Hukum Gereja ditetapkan untuk menjamin serta memelihara keutuhan 

ajaran-ajaran resmi Gereja itu secara baik dan benar.
19

 Dengan ditetapkannya Kitab Hukum 

Kanonik ini maka dapat membantu mengatur umat beriman untuk mengetahui dengan benar 

ajaran-ajaran dan aturan-aturan resmi Gereja agar umat beriman tidak bertindak atau berlaku 

bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Akan tetapi, Kitab Hukum Kanonik 

bukan menjadi buku iman atau kepercayaan dari tiap-tiap anggota Gereja melainkan hanya 

untuk mengatur dan mengontrol dalam hal kedisiplinan serta tata tertib dari seluruh anggota 

umat beriman. 

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik  

2.1.4.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik 

 Gereja adalah suatu komunitas yang sama sekali berbeda dengan negara atau 

komunitas masyarakat sekuler lainnya. Oleh karena itu, sistem dan peraturannya pun sama 

sekali berbeda. Negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dari Gereja itu sendiri, 

sebab Gereja itu sendiri memiliki aturan serta tujuannya sendiri. Negara hanya berperan 
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untuk menjaga dan menjamin kenyamanan serta kebebasan dari Gereja selama tidak 

mengganggu kestabilan dari negara. 

 Kitab Hukum Kanonik ini bukan untuk mengganggu serta bukan untuk membatasi 

iman serta rahmat yang ada di dalam Gereja melainkan untuk menjaga agar iman dan rahmat 

itu tetap bertumbuh dengan tidak melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. 

 Paus Yohanes Paulus II, ketika mempromulgasikan secara resmi Kitab Hukum 

Kanonik 1983, secara jelas mengatakan tujuan dari Kitab Hukum Kanonik, sebagai berikut: 

“Kitab Hukum sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, kharisma-

kharisma dan terutama cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman 

Kristiani. Sebaliknya Kitab Hukum bertujuan lebih untuk menumbuhkan keteraturan 

yang sedemikian sehingga dalam masyarakat gerejawi, memberikan tempat utama kepada 

cinta kasih, rahmat dan kharisma-kharisma, lebih memudahkan perkembangan yang 

teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam 

kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya.
20

 

2.1.4.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik 

2.1.4.2.1 Membantu Masyarakat Agar Mencapai Tujuan-Tujuannya 

 Hukum Kanonik membantu komunitas kaum beriman kristiani untuk menjadi dirinya 

sendiri sebagai orang Kristen sejati dan untuk mengemban tugas  perutusannya di dunia. 

Gereja harus mewartakan hidup dan karya Kristus, menjadi saksi yang tangguh atas 

kehadiran Allah, mencintai dan menjadi pelayan bagi dunia. Gereja memiliki sebuah tujuan 

yang sangat spiritual yakni keselamatan para anggotanya demi rekonsiliasi dan persekutuan 
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dengan Allah.
21

 Itulah sebabnya muncul ungkapan: Salus Animarum Suprema Lex 

(Keselamatan jiwa-jiwa adalah Hukum tertinggi). 

 Perlu diketahui bahwa Hukum Kanonik tidak menghambat atau membatasi 

perkembangan serta usaha umat beriman untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari 

perutusannya. Hukum Kanonik justru membantu memperlancar setiap pelayanan yang baik 

dan benar demi pewartaan hidup serta karya dari Kristus. 

2.1.4.2.2 Memberikan Stabilitas Kepada Masyarakat 

 Gereja membutuhkan tata tertib yang aman sentosa dalam kehidupannya, 

sebagaimana layaknya dilakukan oleh masyarakat umumnya. 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 dapat 

diramalkan hasil yang baik, dalam melaksanakan tugas perutusannya setiap hari.
22

 

 Di saat yang sekarang ini, adanya Hukum Kanonik tentu sangat berperan penting. 

Sebab perlu adanya suatu hukum yang berani untuk mengatur agar umat beriman tidak 

bertindak berlawanan dan tidak bertentangan dengan ajaran resmi Gereja, sebab hingga saat 

ini banyak muncul pandangan-pandangan yang bisa saja melemahkan kestabilan dari Gereja 

sehingga dengannya dapat menjamin serta menjaga kenyamanan dari setiap umat beriman. 

2.1.4.2.3 Melindungi Hak-Hak Pribadi Dan Juga Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik 

 Gereja memiliki hal-hal yang tampak dalam masyarakat manusia yakni hubungan-

hubungan yang meliputi hak dan kewajiban yakni suatu tata tertib yuridis atau hukum. 

Kelangsungan hukumnya harus dijalankan dengan keadilan dan kejujuran para anggotanya. 
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Kanon bertugas untuk membicarakan dengan jelas hak dan kewajiban kaum beriman dan 

menyediakan sarana-sarana perlindungan. 

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

beriman dan menyediakan sarana-sarana untuk perlindungan.
23

 Di sisi lain Kanon berperan 

penting juga dalam menyelesaikan setiap masalah tentu kaitannya dengan penuh keadilan dan 

kejujuran. Ini bertujuan agar umat beriman tidak merasa takut dan terbeban dalam melakukan 

suatu tugas dan kewajibannya. 

2.1.4.2.4 Membantu Dalam Rangka Pendidikan Masyarakat 

 Gereja menuntut suatu pendidikan terus-menerus, sekalipun pengajarannya dilakukan 

dengan berbagai cara. Hukum Kanonik menerangkan dengan terperinci harapan-harapan para 

anggotanya, kualifikasi-kualifikasi bagi para pemegang jabatan dalam Gereja dan kehidupan 

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

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

peraturan-peraturannya.
24

 

 Yang dimaksudkan di sini ialah agar umat beriman tidak memiliki suatu pemahaman 

yang sempit dan terbatas mengenai setiap aturan dan tata tertib dalam Gereja melainkan 

memiliki suatu pengetahuan yang luas. Gereja berusaha semaksimal mungkin agar umat 

beriman tidak hanya mengetahui setiap aturan serta setiap kewajiban yang bersifat umum saja 

tetapi mengetahui juga aturan dan kewajiban-kewajiban khusus sehingga umat beriman boleh 

memiliki suatu pengetahuan yang cukup dalam setiap tugas serta dalam tugas pelayanannya 

terhadap karya Kristus itu sendiri di dunia ini. 
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2.2 Kanon 1003 Kitab Hukum Kanonik 1983 

2.2.1 Isi Kanon 1003 

 “§ 1. Setiap imam dan hanya imam dapat melayani pengurapan orang sakit secara sah. 

 § 2. Kewajiban dan hak melayani pengurapan orang sakit dimiliki oleh semua imam, 

yang ditugaskan untuk penggembalaan jiwa-jiwa, terhadap umat beriman yang 

diserahkan pada tugas pastoralnya; atas alasan yang masuk akal, setiap imam lain 

manapun dapat melayani sakramen itu dengan persetujuan yang sekurang-kurangnya 

diandaikan dari imam yang disebut di atas. 

§ 3. Setiap imam manapun boleh membawa minyak yang diberkati, agar dalam keadaan 

mendesak dapat melayani sakramen pengurapan orang sakit.”
25

  

 Kanon ini menunjukkan beberapa aspek kepemimpinan seorang imam dalam 

memberikan pelayanan. Kepemimpinan seorang imam adalah suatu tugas penggembalaan 

serta suatu tugas pelayanan bukan menjadikannya sebagai suatu kekuasaan yang berorientasi 

untuk mencari popularitas dan perlindungan kenyamanan serta kesejahteraan pribadi. 

 Kanon ini mau membuka dan menunjukan hak dan kewajiban utama yang dituntut 

untuk pemenuhan jabatan sebagai imam dan menggariskan ciri-ciri khas pelayanan yang 

diharapkan dari seorang imam. Sebagai seorang imam, ia harus selalu berusaha untuk 

mengenal kaum beriman yang dipercayakan kepada jabatannya dan berusaha untuk 

menghindari setiap bentuk fungsionalisme. 

 Imam juga bukan merupakan pribadi yang hanya bertugas untuk memenuhi peran 

atau setiap pelayanan terhadap mereka yang memintanya. Namun ia melaksanakan tugas dan 

pelayanannya secara integral sebagai manusia Allah, yakni dengan mencari para kaum 

beriman serta berusaha berbagi dalam suka maupun dukanya. Salah satu sikap Kristus yang 

                                                             
25

KHK 1983. Kan. 1003 



24 
 

amat mencolok ialah penolakkan-Nya terhadap feodalisme atau masyarakat yang bertingkat-

tingkat dengan membedakan golongan orang. Yesus bersabda: 

“Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah para bangsa memerintah rakyat mereka 

dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas 

mereka, dan ingin disebut pelindung. Tidaklah demikian diantara kamu. Barangsiapa 

ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa 

ingin terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Aku ada di tengah-

tengah kamu sebagai pelayan” (Mat 20:25-28). 

 Imam perlu memperhatikan umat beriman yang lanjut usia, yang lemah, yang 

ditinggalkan, yang sakit dan yang menghadapi kematian. Imam juga berusaha untuk 

mencurahkan perhatian dan memberikan pelayanan terhadap kaum miskin dan  

mengusahakan suatu pertobatan bagi kaum pendosa dan mereka yang tersesat.  

2.2.2 Unsur-Unsur Kanon 

2.2.2.1 Imam 

Kata imamat berasal dari kata bahasa Latin yakni Presbyter atau Presbyteri atau 

presbyteratus yang berarti orang yang tua, tua-tua, imam, jabatan imam.
26

 Kata Imam dalam 

kamus bahasa indonesia ialah kepala, gelar yang berarti pemimpin; penghulu, orang yang 

mempersembahkan korban misa atau pemimpin upacara-upacara Gereja. Dalam konteks 

agama katolik imam ialah orang yang mempunyai tugas dan perannya yang khas yaitu 

sebagai pemimpin misa dalam upacara Gereja. Istilah imam dapat disinonimkan dengan kata 

padri, kepala pemimpin, pastor, pendeta, dalam bahasa Kitab Suci, imam berarti pengantara 

manusia dengan Tuhan.
27

 Dalam hal ini seseorang yang telah ditahbiskan yang mampu 
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memberikan diri sepenuhnya untuk pelayanan, dan perlu memiliki pengalaman akan Allah itu 

demi tanggung jawab yang akan dilaksanakannya.  

Imam hendaknya menjadi persona christi dalam arti, ia melanjutkan imamat Kristus 

yang diserahkan pada perjamuan malam terakhir yang menjadi konstitusi pada korban 

ekaristi.
28

 Hanya imam yang dapat melakukan Perjamuan Ekaristi dan sakramen-sakramen 

lain sebab hanya imam yang memiliki rahmat tahbisan. 

 Peran imam pada hakekatnya adalah seorang umat beriman kristiani (laki-laki) yang 

dipanggil dan dipilih oleh Allah secara khusus untuk menjadi pelayan rohani bagi umat 

beriman. Sejalan dengan keterpanggilan dan keterpilihan ini, maka untuk menjadi seorang 

imam ia harus menempuh pendidikan formal pada lembaga pendidikan khusus calon imam. 

“Tugas khas dari imam-imam yang adalah rekan kerja para Uskup ialah memaklumkan 

Injil Allah; terutama para pastor paroki dan mereka yang diserahi tugas reksa jiwa-jiwa, 

mempunyai kewajiban ini terhadap umat yang dipercayakan kepada mereka; juga para 

diakon, dalam persatuan dengan Uskup dan presbiteriumnya, harus mengabdi umat Allah 

dalam pelayanan sabda”.
29

 

 Kewajiban imam yang setelah diangkat oleh Uskup Diosesan adalah untuk 

menjalankan tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin umat Allah dalam suatu wilayah 

tertentu. Imam dipanggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan Kristus, untuk mewujud-

nyatakan tugas yang ia terima kepada umat dengan menjalankan tugas-tugas pokoknya antara 

lain mengajar, menguduskan, dan memimpin serta menggembalakan umat Allah. Sangatlah 

diharapkan agar dalam menjalankan tugas-tugas ini, setiap imam hendaknya bekerja sama 

dengan rekan-rekan imam yang lain dan Diakon dan juga dengan kaum beriman kristiani 

seturut norma hukum yang berlaku. Benar bahwa Kristus sedang melakukan sesuatu, namun 
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bagian dari pekerjaan-Nya itu adalah memanggil kita, mengundang kita untuk bersikap aktif 

dalam menanggapi inisiatif-Nya.
30

 

2.2.2.2 Hak 

 Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kata hak berarti: benar, milik, kepunyaan, 

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, 

aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, 

derajat atau martabat.
31

 Hak sangatlah berkaitan dan berhubungan erat dengan kewenangan 

dan kekuasaan untuk memutuskan tentang suatu hal. Hak juga merupakan keputusan dari 

salah satu pihak dalam melakukan sesuatu. 

2.2.2.3 Kewajiban 

 Term kewajiban berasal dari kata dasar wajib, yang berarti harus melakukan, harus 

melaksanakan, harus mengamalkan, sudah semestinya.
32

 Tentunya ini menyangkut atau 

sangatlah berkaitan dengan setiap tugas atau jabatan yang dimiliki oleh setiap orang yang 

menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan dan melaksanakannya. Setiap orang yang 

dipanggil secara khusus tentunya mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan 

setiap kemampuan yang ada dalam dirinya. 

2.2.2.4 Pelayan 

Zaman Yesus, menjadi pelayan dilihat sebagai suatu tugas yang paling dan teramat 

hina. Akan tetapi kalau melihat kerelaan dan pengorbanannya, pelayan merupakan suatu 

tugas yang sangat mulia. Pelayan juga merupakan orang yang bertugas untuk melayani secara 

pribadi atau umum dalam hal rohani, seperti yang dilakukan oleh Markus kepada Paulus (Kis. 
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13:5). Sejauh suatu negara berfungsi sebagai abdi Allah, maka para pejabatnya dapat disebut 

sebagai pelayan Allah. Paulus sendiri adalah seorang pelayan pada waktu dia mengumpulkan 

“kolekte (sumbangan) untuk orang Kristen miskin yang berada di Yerusalem. Bertolak dari 

semuanya itu, Yesus merupakan dasar dan teladan bagi para pelayan Tuhan. Sehingga 

menjadi seorang pelayan berarti dia harus sungguh menjadi sahabat dan teman seperjalanan 

bagi orang yang dibimbing.
33

 

 Yesus juga berbicara tentang umat sebagai pelayan-pelayan Allah, artinya orang-

orang yang sepenuhnya diserahkan pada pelayanan Tuhan. Sebab Yesus sendiri juga telah 

menerima peran ini, yakni peran kerendahan mutlak. Maka, hendaknya orang Kristen juga 

menjadi pelayan satu sama lain, sebab mereka itu juga merupakan pelayan Kristus. 

2.2.2.5 Pengurapan 

 Imam sebagai pelayan tentu bertugas untuk membantu orang-orang sakit terutama 

terhadap mereka yang mendekati kematian dengan memberikan sakramen pengurapan. 

Maksud dari sakramen pengurapan dijelaskan dalam Konsili Vatikan II sebagai berikut: 

“Melalui perminyakan suci orang sakit dan doa para imam seluruh Gereja menyerahkan 

mereka yang sakit kepada Tuhan yang bersengsara dan telah dimuliakan, supaya Ia 

menyembuhkan dan menyelamatkan mereka (lih. Yak 5:14-16): bahkan Gereja 

mendorong mereka untuk secara bebas menggabungkan diri dengan sengsara dan wafat 

Kristus (lih. Rom 8:17; Kol 1:24; 2Tim 2:11-12; 1Ptr 4:13), dan dengan demikian mereka 

memberi sumbangan bagi kesejahteraan Umat Allah.
34
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2.2.2.6 Orang Sakit 

 Kata orang sebenarnya merujuk pada manusia itu sendiri. Sehingga dapat dimengerti 

bahwa orang sakit merupakan orang yang sedang menderita sakit akibat tertimpa suatu 

penyakit. Kata orang juga merupakan kata ganti diri ketiga yang tidak tentu. 

Sakit bisa dimaknai juga dengan merasa tidak nyaman terhadap kondisi tubuh yang 

sedang menderita suatu penyakit tertentu. Yang mana mau menunjukan keadaan atau kondisi 

seseorang yang mulai melemah dalam melakukan suatu pekerjaan. Sehingga orang sakit perlu 

memperoleh penumpangan tangan yang bukan dimaksudkan untuk “menerimakan 

sakramen”, tetapi untuk membantu sakramen itu mewujudkan / meragakan apa yang sedang 

terjadi antara jemaat dan si sakit.
35

 

2.2.2.7 Minyak 

 Yang dimaksud dengan minyak merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk 

mengurapi orang sakit dan tentunya dilakukan oleh Imam yang tertahbis.  

 Minyak urapan yang akan digunakan dalam perayaan pengurapan orang sakit adalah 

Oleum Infirmorum (OI), tetapi dalam keadaan dalam keadaan darurat dapat menggunakan 

minyak nabati yang diberkati oleh Imam sendiri (untuk minyak nabati yang diberkati Imam, 

hanya berlaku satu kali pakai dan tidak dapat dipakai untuk kesempatan lainnya).
36
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2.3 Beberapa Hal Praksis Pastoral Sakramen Pengurapan Orang Sakit 

2.3.1 Pelaksanaan Praktek Sakramen Pengurapan Orang Sakit 

 Orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit adalah seorang yang telah 

dibaptis dalam Gereja Katolik, telah cukup umur untuk mampu menggunakan akal budinya 

(mampu membedakan yang dosa dan bukan dosa), dan berada dalam situasi sakit berat.
37

 

 Dalam praktek penerimaan sakramen orang sakit, seseorang dapat menerima 

pengurapan orang sakit berkali-kali dalam hidupnya. Adapun situasi hidup manusiawi 

seseorang yang memungkinkan ia untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit yakni 

saat ia sakit berat dan terancam bahaya mati, dan juga ia akan operasi yang berisiko. Ada 

kekhususan yang dianjurkan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia atau yang mengalami 

sakit lumpuh atau stroke untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit secara berkala 

misalnya enam bulan sekali.
38

 

2.3.1.1 Persiapan oleh Pelayan  

 Pelayan dari sakramen ini adalah seoaran Imam yang tertahbis. Dalam kunjungannya 

kepada orang sakit, Imam dianjurkan untuk membawa perlengkapan-perlengkapan yang 

dibutuhkan seperti air suci, minyak pengurapan, stola, Sakramen Maha Kudus dalam psikis 

sehingga bila diperlukan dapat pula dilayani berturut-turut: Sakramen Tobat, Pengurapan 

Orang Sakit dan Komuni orang sakit. 

 Minyak urapan yang akan digunakan dalam perayaan sakramen orang sakit adalah 

Oleum Infirmorum (OI), tetapi dalam keadaan darurat dapat menggunakan minyak nabati 
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yang diberkati oleh Imam sendiri (untuk minyak nabati yang diberkati Imam, hanya berlaku 

satu kali pakai dan tidak dapat dipakai untuk kesempatan lainnya.
39

 

2.3.1.2 Persiapan dari Penerima 

 Bila ada orang sakit yang membutuhkan pelayanan sakramen pengurapan orang sakit, 

Imam dipanggil. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung perayaan 

sakramen ini antara lain: salib, lilin, air “hidup” (belum dimasak), dan garam. Juga perlu 

disiapkan Kitab Suci dan nyanyian-nyanyian. Dalam kesempatan tertentu sangat dibutuhkan 

perhatian dan penanganan khusus bagi penderita yang menggunakan tabung oksigen (O2). 

Oksigen akan dengan sangat mudah terbakar oleh api dari lilin, sehingga kemungkinan akan 

terjadi ledakan. Dengan demikian lilin tidak dinyalakan.
40

 

2.4 Tanda-tanda yang Diterimakan dan Maknanya 

2.4.1 Percikan Air Suci 

 Tanda pertama adalah percikan air suci yang melambangkan kepercayaan. Ketika si 

sakit direciki dengan air, dengannya mau dinyatakan bahwa orang ini adalah orang percaya 

sebagai suatu pengenangan kembali peristiwa pembaptisan yang diterima olehnya. Karena 

atas dasar baptis itulah ia boleh menerima sakramen-sakramen lainnya, termasuk sakramen 

pengurapan orang sakit itu. Air suci itu boleh dibawa oleh Imam atau telah disediakan oleh 

pengurus Gereja; boleh juga didoakan pada saat itu oleh Imam yang memberikan pengurapan 

tersebut. Kalau memang terjadi demikian, harus disediakan air dan sedikit garam.
41
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2.4.2 Penumpangan Tangan 

 Tanda kedua yang diterimakan kepada orang sakit adalah penumpangan tangan pada 

si sakit. Pelayan sakramen pada akhir doa umat berdoa sambil menumpangkan tangan: 

“Anugerahkanlah kepada saudara kami yang sakit ini hidup dan keselamatan, berkat 

penumpangan tangan kami demi nama-Mu”. Dan tindakan itu sudah menjelaskan arti dari 

penumpangan tangan. Sebagaimana kita tahu, penumpangan tangan dalam Liturgi Gereja 

melambangkan turunnya Roh Kudus yang adalah sumber kekuatan yang datang dari Allah 

sendiri.  

2.5 Penandaan Salib Pada Beberapa Anggota Tubuh 

2.5.1 Dahi 

 Tanda ketiga yang diterima si sakit adalah penandaan Salib pada dahi dengan minyak 

suci. Selain untuk menegaskan kembali sakramen pembaptisan yang telah diterimanya, 

dengan tanda itu juga mau dinyatakan seperti yang terlihat pada sakramen krisma bahwa 

sekalipun dalam keadaan sakit dan lemah, keadaan yang sangat parah, Allah tetap mau 

mendampingi kita. Allah tetap menerima kita sebagai anaknya dalam bentuk apa saja 

walaupun kita sangat tidak berdaya. Ini mau menunjukan bukti cinta Allah yang tak pernah 

terbatas bagi manusia. Dalam keadaan sakit, apalagi dalam situasi sakit parah yang membawa 

begitu besar penderitaan yang berkepanjangan, di sana krisis iman mulai muncul dan 

menggoncangkan hidup keberimanan orang itu. Dalam situasi seperti ini ia terancam untuk 

“menghilangkan” Salib yang pernah ia terima waktu pembaptisan. Dengan penandaan Salib 

pada dahi orang sakit itu disadarkan kembali akan Salib baptis yang pernah diterima olehnya. 

Ia disadarkan akan martabatnya yang luhur sebagai anak Allah yang tidak pernah akan 

dilunturkan oleh Allah darinya, karena Ia telah menyelamatkannya sudah sejak pembaptisan 

suci. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah ditegaskan oleh nabi Yesaya tentang kasih Allah; 
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“Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak 

kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, Aku 

telah melukiskan engkau di telapak tangan-Ku” (Yesaya 49:15-16a).
42

 

2.5.2 Kedua Telapak Tangan 

 Setelah memberikan tanda Salib dengan minyak suci pada dahi, kemudian Imam 

pelayan sakramen itu memberikan tanda Salib dengan minyak suci pada kedua telapak tangan 

si sakit sambil berkata: “Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa, dan 

membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya”. Tanda demikian mau mengatakan bahwa 

“pelaksana” dosa adalah kaki dan tangan. Orang bisa saja berniat untuk mencuri, namun 

tindakan itu bisa saja tidak terjadi apabila kedua kaki dan tangan orang itu tidak bertindak. 

Tanda Salib dengan minyak suci pada kedua telapak tangan mau ditandakan pengampunan 

yang selalu diberikan kepada setiap anak Allah yang memintanya. Adapun arti lain dari 

pemberian tanda Salib pada kedua telapak tangan adalah Gereja memberikan kepastian iman 

kepada si sakit bahwa ia akan memperoleh keselamatan dalam Salib Kristus yang kini ada 

dalam telapak tangannya. Salib Kristus itu adalah pegangan kokohnya dalam 

penderitaannya.
43
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