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BAB II 

 KANON 849 KITAB HUKUM KANONIK 1983  

 

2.1. Gambaran Umum 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,
1
 sekaligus pembaharuan Kitab Hukum Kanonik oleh Paus Yohanes Paulus II 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 24 tahun setelah Paus Yohanes 

XXIII mengumumkan proyek tersebut.
2
 

 Mengenai berlakunya Kitab Hukum Kanonik 1983 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 setempat, hak dan kewajiban masig-masing 

dalam keseluruhan umat Allah. Di dalam Kitab Hukum Kanonik tersebut tertulis pula 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 

                                                             
1
 James A. Coriden, An Introduction To Canon Law, (London: Geoffrey Chapman,1991), hal. 3-4 

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

UNWIRA, 2008), hal. 27.  
2
Ibid. 



2 
 

setempat. Begitu pula berlaku untuk keuskupan-keuskupan sesuai dengan kebutuhan 

keadaan”.
3
 

2.1.1 Nama dan Istilah Kanon 

 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. Undang-undang adalah hasil dari pertimbangan sehat yang bertujuan untuk 

menjaga kebaikan semua anggota.
4
 

 Sedangkan term Kanon berasal dari kata dalam 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 kanon untuk bahasa 

Latin 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-
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undang tersebut tidak sama dengan 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 dijadikan 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 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. 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 juga menjadi sumber sekaligus dasar utama pembentukan Kitab 

Hukum Kanonik di dalam Gereja.
8
 

2.1.2.2 Hukum Kodrat 

 Hukum kodrat yang dimaksudkan ialah hukum yang berkaitan dengan struktur-

struktur dan nilai-nilai hidup manusia yang dianggap sebagai hal yang sangat esensial. 
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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.
9
 

2.1.2.3 Kebiasaan 

 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, pun Gereja 

mengambil semua kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sumber pembentukan Kitab Hukum 

Kanonik.
10

 

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 dalam Gereja. Hasil-hasil dari 

pertemuan-pertemuan dari para pemimpin Gereja ini kemudian juga dilihat sebagai hal yang 

perlu sebagai sumber penyusunan kitab hukum dalam Gereja.
11

 

2.1.2.5 Bapak-Bapak 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, Hieronimus dan Agustinus. 
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Setelah diakui otoritasnya, kemudian semua tulisan dari Bapak-bapak Gereja ini pun diterima 

sebagai sumber bagi Hukum Gereja.
12

 

2.1.2.6 Para Paus 

  Sumber 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.
13

 

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 penyusun peraturan-

peraturan Gereja.
14

 

2.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius 

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

komunitas religius, telah mempengaruhi kelompok-kelompok religius lainnya. Pada akhirnya 

kemudian juga diterima sebagai sumber dalam proses pembentukan Hukum Gereja.
15

 

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 yang dari pihak-pihak 
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ini yang mempunyai efek positif bagi Gereja, kemudian juga diambil sebagai dasar dalam 

pembentukan hukum Gereja.
16

 

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.
17

 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik 

 Sebagai sebuah komunitas yang sangat berbeda dengan Negara atau komunitas 

masyarakat sekular lainnya, Gereja tentunya memiliki aturan-aturan yang tujuannya berbeda 

dengan sistem undang-undang lainnya. Pada saat pengumuman secara resmi berlakunya 

Kitab Hukum Kanonik 1983, Paus Yohanes Paulus II menegaskan tujuan dari Hukum 

Kanonik: 

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

kharisma dan cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani. Tetapi 

sebaliknya, Kitab Hukum Kanonik bertujuan untuk menumbuhkaan ketertiban yang 

sedemikian rupa dalam masyarakat Gerejani, yang mana memberikan tempat utama 

kepada cinta kasih, rahmat dan kharima-kharisma serentak memudahkan perkembangan 

yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat Gereja maupun dalam 

kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya”.
18

 

 

2.2     Kanon 849 Kitab Hukum Kanonik 1983 

Kanon 849: “Baptis merupakan gerbang menuju sakramen-sakramen lain, yang perlu untuk 

keselamatan entah diterima secara nyata atau setidak-tidaknya dalam kerinduan, 

dengan mana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan dari dosa, dilahirkan kembali 

sebagai anak-anak Allah serta digabungkan dalam Gereja setelah dijadikan serupa 

dengan Kristus oleh materai yang tak terhapuskan, hanya dapat diterimakan secara sah 

dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan.”
19
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2.3 Unsur-unsur Pokok Kanon 849 Kitab Hukum Kanonik 1983 

Baptis Gerbang Sakramen lain, Pembaptisan perlu bagi keselamatan, kerinduan akan 

pembaptisan, manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, 

menjadi anggota Gereja, serupa dengan Kristus, dan sakramen baptis menganugerahkan 

dalam jiwa suatu materai yang tak terhapuskan (Character Indebilibis). 

2.4 Konteks Kanon 849 Kitab Hukum Kanon 1983  

 Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 diterbitkan sebagai kitab yang merupakan 

gabungan dari tujuh buah buku. Masing-masing buku berjudul : Norma-Norma Umum (Buku 

I), Umat Allah (Buku II), Tugas Gereja Mengajar (Buku III), Tugas Gereja Menguduskan 

(Buku IV), Harta Benda Gereja (Buku V), Sangsi-Sangsi Dalam Gereja (Buku VI), Hukum 

Acara (Buku VII). Dari buku tersebut, Norma yang mengatur tentang sakramen baptis yaitu 

Kanon 849 berada dalam buku IV (Tugas Gereja Menguduskan).
20

 Bagian I (Sakramen).
21

 

Judul I (Baptis).
22

 Buku IV ini dibagi lagi menjadi III bagian yakni bagian I sakramen,
23

 

bagian II tentang tindakan lain ibadat ilahi,
24

 dan bagian III tempat dan waktu suci.
25
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