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BAB III 

KONSEP SAKRAMEN BAPTIS 

3.1 Pengertian Sakramen 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sakramen berarti sumpah yang diikrarkan 

dalam agama Kristen melalui upacara peribadatan.
1
 

Menurut Kamus Latin-Indonesia kata Sakramen berasal dari kata kerja bahasa Latin, 

yaitu “Sacrare”, yang berarti menguduskan. Sedangkan istilah Sacramen dalam bahasa 

Yunani lebih dikenal dengan kata “Mysterion”, yang berarti rahasia atau menunjukkan 

sesuatu yang tersembunyi. Selanjutnya, kata Mysterion ini dijabarkan dari bahasa Latin 

dengan dua istilah, yakni “Mysterium” dan “Sacramentum”. Kata Sacramentum mempunyai 

beberapa arti yakni, Pertama, uang jaminan, uang denda; Kedua, sumpah tentara; sumpah 

militer: sumpah, dinas militer, pertalian; tali, hubungan; Ketiga, perbuatan kudus; sakramen 

dan rahasia (kudus, suci); misteri.
2
 

Kata “Sakramen” berasal dari bahasa Latin Sacramentum yang dalam abad II 

dipakai untuk menerjemahkan kata Yunani: Mysterion dalam Kitab Suci, kata Sacramentum 

sendiri bisa berarti sumpah setia prajurit dalam dunia militer dan “uang jaminan”.
3
 

Sacramentum berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen 

berarti juga tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Konstitusi 

tentang liturgi suci mengatakan bahwa sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, 
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membangun tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah.
4
 Secara 

etimologis, kata Sacramentum berasal dari dua kata yakni: Sacrare dan Sacrum. Sacrare 

(Concecrare) adalah tindakan yang sah untuk memindahkan seseorang atau suatu hal ke 

dalam lingkup “hukum ilahi” (yang kudus) dengan menunjuk pada tiga hal, yakni tindakan 

yang sah untuk menguduskan, hal yang dikuduskan, sarana pengudusan. Sedangkan Sacrum 

berarti tanda atau simbol suci .
5
  

Dalam Katekismus Gereja Katolik “sakramen” diartikan sebagai tanda dan sarana 

yang olehnya Roh Kudus dapat menyerbarluaskan rahmat Kristus yang adalah kepala di 

dalam Gereja, Tubuh-Nya.
6
 

Para Bapa Gereja Afrika (Tertualianus dan Cyprianus) memakai istilah sakramen 

sebagai “tanda” kelihatan, yang menyiratkan kenyataan-kenyataan yang tak tampak yang 

dihadirkannya (khususnya kenyataan ilahi). Dari situlah berkembang sakramen baptis sebagai 

tanda-tanda suci.
7
 Sakramen diartikan sebagai tanda, dan tanda itu sekaligus juga sarana, 

sehingga orang yang mengungkapkan imannya mengungkapkan juga keyakinan bahwa Allah 

menganugerahkan rahmat kepadanya.
8
  

3.2  Pengertian Baptis 

Istilah Baptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Baptizein” atau “Baptismos” yang 

berarti mencelupkan, membenamkan, menenggelamkan ke dalam air entah seluruhnya atau 

sebagian. Sehubungan dengan baptisan Kristen, Perjanjian Baru hanya memakai kata kerja 

“baptizein” dan kata benda “baptisma”, sedangkan kata Yunani yang biasa, yaitu baptein dan 
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baptismos tidak pernah dipergunakan. Dalam perkembangan selanjutnya istilah baptisma 

mendapat arti yang lebih luas yakni membasuh, pembasuhan.
9
  

3.3 Pengertian Sakramen Baptis 

Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima sebelum menerima 

sakramen-sakramen lain. Dengan menerima sakramen baptis, orang menyatakan pertobatan 

dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dengan itu, ia dilahirkan kembali sebagai anak 

Allah, menjadi murid Kristus dan menjadi anggota Gereja.
10

  

Sakramen baptis merupakan pangkal kehidupan kristiani karena melaluinya seseorang 

dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus untuk didamaikan dan diterima 

oleh Allah.
11

  

Sakramen pembaptisan adalah sakramen inisiasi pertama dan pintu masuk ke dalam 

hidup rahmat. Selain itu, sakramen ini merupakan syarat mutlak bagi penerimaan sakramen-

sakramen lain. Orang yang dibaptis menerima Kristus secara personal sebagai Tuhan dan 

Juru Selamat dengan menyatakan imannya. Pernyataan iman secara eksplisit dalam 

pembaptisan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Tetapi anak-anak 

yang dibaptis sewaktu masih bayi sesungguhnya juga menerima Kristus secara personal, 

walaupun pernyataan iman mereka diwakili oleh orang tua dan wali baptis. Selanjutnya, di 

dalam sakramen Krisma, anak-anak itu secara sadar mengakui iman mereka.
12
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3.4 Pembaptisan Menurut Kitab Suci  

3.4.1 Menurut Perjanjian Lama 

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama belum ada upacara pembaptisan seperti yang 

dikenal sekarang ini akan tetapi ada banyak hal yang mirip dengan upacara pembaptisan, 

Seperti : Kisah penciptaan, Air bah, Exodus.  

   Pada awal mula penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air (Kej 

1:2). Roh itu menaungi air yang akan menjadi sumber kehidupan. Gereja memandang bahtera 

Nuh hanya sebagai pratanda keselamatan oleh pembaptisan. Di dalam bahtera Nuh hanya “ 

sedikit yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu” ( 1 Ptr 3:20).
13

 Air dari mata 

air adalah lambang kehidupan, air laut lambang kematian. Oleh karena itu, air juga dapat 

menunjuk kepada misteri salib. Atas dasar lambang ini, lalu pembaptisan merupakan satu 

keikutsertaan di dalam kematian Kristus.
14

 Dalam mitologi air disebut asali karena 

merupakan asal segala sesuatu (Kej 1:2). Mirip dengan rahim ibu yang melahirkan anak.
15

 

3.4.2 Menurut Perjanjian Baru   

3.4.2.1 Pembaptisan Yohanes 

Baptisan Yohanes adalah tanda persiapan bagi karya Mesias. Pola ini menyiapkan 

jalan untuk  pembaptisan lain oleh seseorang yang akan membaptis dengan Roh dan 

penghakiman yang lebih dari api. Baptisan Yohanes menjadi pola awal dari proses menjadi 

Kristen, bukan karena kualitas yang melekat di dalamnya, tetapi karena apa yang terjadi 

ketika diterapkan pada Yesus-sesuatu peristiwa yang menyempurnakan baptisan Yohanes. 
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Boleh dikatakan bahwa jemaat Kristen secara historis justru melanjutkan baptisan seperti 

yang dipraktekkan oleh Yohanes.
16

  

Baptisan Yohanes mempunyai ciri khas eskatologis (menyangkut hal yang terakhir). 

Upacara itu mengantisipasikan penghakiman Allah, murka Allah, dan menyiapkan orang 

untuk melalui penghakiman itu menjadi peserta dalam kerajaan Allah.
17

  

Yang paling pokok dan paling khas dalam baptisan Yohanes dibandingkan dengan 

baptisan lain pada masa itu adalah bahwa baptisan Yohanes merupakan baptisan pertobatan 

untuk pengampunan dosa. “Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan 

membaptis dosamu” (Mrk 1:4). Pertobatan yang diserukan oleh Yohanes ini terutama 

berkaitan dengan persiapan diri akan kedatangan Kerajaan Allah. Sebab, Yohanes Pembaptis 

mewartakan dengan tegas bahwa penghakiman Allah segera datang dan oleh karenanya orang 

harus bertobat dan mohon pengampunan dosa dengan menyediakan diri dibaptis olehnya 

(bdk. Mat 3:1-12).
18

  

3.4.2.2 Pembaptisan Yesus 

Pembaptisan ini tidak sama dengan pembaptisan-pembaptisan lain yang dilakukan 

oleh Yohanes, sebab dalam pembaptisan yang khusus ini terjadilah sesuatu yang unik, yang 

sama sekali belum pernah terjadi. Salah seorang dari banyak orang yang datang untuk 

menerima pembaptisan Yohanes, dan kemudian memang dinyatakan secara ilahi, sebagai 

Raja Mesias dan sebagai Hamba Tuhan, yang dinubuatkan oleh para nabi (Mat 3:13-17).
19
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Kedua gambaran profetis itu sungguh amat kaya, dan dengan diterapkan pada Yesus, 

keduanya memberikan dasar pemahaman tentang siapa Dia dan apa yang Dia kerjakan. Dia 

adalah Anak  Domba- penebus (Wahyu 6:16;17;14), yang akan menang dan menghakimi 

dengan perkasa (Matius 3:11-12). Tapi Dia juga Anak Domba yang disembelih untuk dosa-

dosa seluruh dunia (Wahyu 5:6-12:11), kurban Paskah (Yoh 19:37; Yesaya 53:7).
20

  

Yohanes 1:29-30 menggambarkan kedua sisi ini bersama-sama untuk 

memberitahukan suatu doktrin tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang sudah ada 

sebelumnya, yang datang untuk melaksanakan pembaptisan  dan tugas-Nya dalam solidaritas 

dengan umat-Nya, dan bukan untuk menggantikan mereka.  Sebagai  Tuhan atas segala-

galanya, dan sebagai yang sulung dari umat-Nya, Ia secara unik dapat mewakili mereka di 

hadapan Allah dan pengantara bagi mereka terhadap Allah. Dalam pembaptisan Yesus 

menggabungkan diri dengan himpunan Sisa-Kaum-Beriman, dan menjadi batu sendi untuk 

suatu dunia baru, dan mulai melaksanakan tugas eskatologis yang  diserahkan pada Mesias 

yang datang dari Allah.
21

 

Dalam pandangan ini pembaptisan Yesus sendiri ada hubunganya dengan 

pembaptisan Yohanes, namun sekaligus cukup berbeda  darinya.  Demikian pula pembaptisan 

Yesus sendiri tak dapat diragukan lagi merupakan sumber pembaptisan Kristen, namun 

sekaligus berbeda dari pembaptisan Kristen. Yang ditekankan oleh penulis-penulis Perjanjian 

Baru ialah keunikan pembaptisan Yesus. Pembaptisan Kristen mereka lihat bukan sebagai 

tiruan pembaptisan Yesus di sungai Yordan, melainkan sebagai peristiwa pertama, yang 

kemudian masih harus dikembangkan, dengan mana Gereja menjawab kasih karunia dan 
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menyesuaikan diri dengannya, yakni “kegiatan penebusan total, yang mulai digerakkan oleh 

pembaptisan Yesus”.
22

         

3.5 Pembaptisan Menurut Para Bapa Gereja 

3.5.1 Didache 

Pengajaran para Rasul (80-160), mengajarkan untuk “membaptis dalam nama Bapa, 

Putera dan Roh Kudus di dalam air … tuangkan tiga kali pada kepala dengan berkata ‘di 

dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus.’ Sebelum pembaptisan, biarlah yang membaptis 

dan yang menerima baptisan berpuasa terlebih dahulu, dan yang lain juga, jika sanggup…. 

Mereka yang dibaptis harus berpuasa sehari atau dua hari sebelum pembaptisan”.
23

 

3.5.2 Yustinus Martir  

 Yustinus Martir (100-165), menyatakan bahwa pengganti para rasul “berdoa dan 

memohon pada Tuhan dengan berpuasa untuk mendatangkan penghapusan dosa bagi mereka 

yang akan dibaptis. Kemudian, mereka dibawa kepada air tempat mereka akan dibaptis, 

sebagaimana para penerus rasul tersebut-pun dibaptis. Sebab, di dalam nama Allah Bapa 

Pencipta alam semesta, Allah Putera Penyelamat dunia, dan Roh Kudus, mereka yang 

dibaptis menerima pembersihan (dari dosa) oleh air… Untuk alasan inilah, kami menerima 

mandat dari para Rasul”.
24

 

3.5.3 Tertuallianus  

 Tertuallianus (155-222), menyatakan bahwa melalui sakramen permandian kita 

dibersihkan dari dosa-dosa, dibebaskan (dari kuasa dosa) dan diterima di dalam kehidupan 
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kekal. Tanpa pembaptisan, orang tidak dapat diselamatkan, berdasarkan atas ajaran Yesus, 

“Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan 

Allah” (Yoh 3:5).
25

  

3.5.4 Santo Cirilus 

 Santo Cirilus dari Yerusalem (313-386), mengatakan bahwa tanpa dibaptis, seorang 

tidak dapat diselamatkan, kecuali para martir, yang walau tanpa dibaptis dapat mencapai 

Kerajaan Allah.
26

 

3.5.5 Santo Agustinus  

 Santo Agustinus (354-430), mengatakan bahwa sakramen pembaptisan menunjukkan 

kematian diri kita terhadap dosa bersama Kristus, dan kebangkitan kita bersama Dia ke dalam 

kehidupan yang baru.
27

  

3.5.6 Santo Ambrosius  

 Santo Ambrosius (338-397), menjelaskan bahwa apa yang tidak mungkin bagi 

manusia, mungkin bagi Allah. Allah mau dan mampu mengampuni dosa kita, meskipun kita 

berpikir bahwa dosa tidak dapat diampuni, sebab kelihatannya mustahil bahwa air dapat 

menghapuskan dosa, namun hal yang tidak mungkin ini  dibuat menjadi mungkin oleh 

Allah.
28
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3.6 Pembaptisan Menurut Tradisi Gereja  

 Yohanes Pembaptis membaptis orang di dalam sungai Yordan, dan murid-murid 

Yesus juga melakukan hal yang sama, yakni menyangkut tempat pembaptisan yang dilakukan 

di sungai atau kolam. Tetapi ketika umat Kristen mulai berkembang di kota-kota, jauh dari 

Sungai atau tempat-tempat air, maka mereka membangun sebuah kolam yang ukurannya 

kecil  dalam gereja sehingga dipakai untuk membaptis.
29

 

 Pertanyaan yang  masih bergema di dalam gereja pada malam paskah :  

 Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi? 

 Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang 

dilahirkan oleh perawan Maria; yang menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan; yang 

bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sisi kanan Bapa yang 

mahakuasa? 

 Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para kudus, 

pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal?    

Sesudah setiap pertanyaan, orang yang ada di dalam kolam menjawab: “Ya, saya percaya”. 

Sesudah itu, ia ditenggelamkan ke dalam air tiga kali. Dengan demikian sakramen 

pembaptisan dengan jelas menjadi “sakramen iman”, yang pusat pokoknya adalah pengakuan 

iman Gereja atau syahadat. 
30

 

Untuk zaman sekarang buku”inisiasi Kristen” menetapkan : 

“Pemimpin upacara mengajak calon untuk mengakui imannya(dengan tiga pertanyaan 

tersebut diatas). Kalau pembaptisan dilakukan dengan menenggelamkan calon dalam air, 

hendaknya kesopanan diperhatikan. Kalau pembaptisan dilakukan dengan menuangkan air, 

pemimpin mengambil air dari bejana pembaptisan dan menuangkannya tiga kali atas kepala 

                                                             
29

 Konferensi Wali Gereja Indonesia, Iman Katolik, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 424. 
30
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calon, sambil mengucapkan rumus pembaptisan :... (disebut namanya) aku membaptis saudara Demi 

nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus .
 31

  

Sementara itu calon baptis dipegang oleh wali baptis. Lalu pemimpin upacara 

mengurapi ubun-ubun setiap baptisan baru dengan krisma tanpa mengatakan apa-apa. Bila 

dianggap perlu, pemimpin upacara dapat menyerahkan pakaian putih (atau yang berwarna 

lain). kemudian pemimpin memegang lilin paskah; wali baptis dan menyalakan lilin pada 

lilin paskah, lalu menyerahkannya kepada baptisan baru. 

Pada dasarnya upacara pembaptisan sekarang masih sama dengan zaman Tuhan 

Yesus sendiri. Hanya sekarang pembaptisan ditempatkan dalam kerangka inisiasi, dan itu 

ditambahkan beberapa upacara kecil yang menjelaskan arti sakramen.
32

 

3.7 Pembaptisan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Di antara ke Tujuh sakramen Gereja, sakramen baptis merupakan yang sangat 

fundamental, karena mendasari penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Sehubungan dengan 

sakramen ini, KHK 1983 membicarakannya dalam 30 kanon (kan.849-878),
33

 yang terbagi 

dalam:   

 Pengantar (kan.849);
34

 

 Perayaan sakramen baptis (kan.861-863);
35

 

 Calon baptis (kan.864-871);
36

 

 Wali baptis (kan.872-874);
37

 dan 
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 Pembuktian dan pencatatan baptis yang telah diberikan (kan.875-878)
38

 

 

Dibandingkan dengan kodeks yang lama yang mendedikasikan 40 kanon untuk 

sakramen baptis, KHK 1983 membahasnya hanya dalam 30 kanon, dengan pembagian bahan 

yang lebih harmonis dan senantiasa mengacu pada doktrin-doktrin Konsili Vatikan II, 

pembaruan liturgi dan aspek-aspek pastoral (kan.851, 867, 868, dan 874).
39

 

Kendati kodeks ini membicarakan sakramen baptis dalam kesatuan, namun tetap 

dibedakan bentuk penerimaan liturgis dari sakramen baptis, yaitu antara anak-anak dan orang 

dewasa. Pembedaan ini muncul karena perbedaan kondisi hidup yang dimasuki oleh masing-

masing orang. 

Berikut akan dibicarakan hanya aspek teologis dan yuridis dari kanon 849 yang mana 

merupakan pengantar seluruh pembahasan tentang pembaptisan dalam KHK 1983 sekaligus 

inti dari sakramen baptis itu sendiri: 

Kanon 849:  

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

keselamatan entahditerima 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.”
40

 

 Kanon ini mengemukakan iman Gereja akan sakramen baptis, yang dirumuskan 

kembali dari LG 11,
41

 AG 14,
42

 dan PO 5.
43

 Kanon ini sangat kaya dengan nuansa doktrinal 

                                                             
38 KHK 1983, Kan. 875-878. 
39 KHK 1983, Kan. 851,867, 868, 874. 
40 KHK 1983, Kan. 849. 
41

 Konsili Vatikan II, Kontitusi Dogmatis Tentang Gereja, Lumen Gentium,  (7 Desember 1965) 

dalam R. Hardawiryana, (Penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), No. 11. Selanjutnya akan 

disingkat LG. Menyusul nomor artikelnya. 
42

 Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Kegiatan Misioner Gereja, Ad Gentes (7 Desember 1965) dalam 

R. Hardawiryana, (Penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), No. 14. Selanjutnya akan 

disingkat AG. Menyusul nomor artikelnya. 
43 Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam, Presbyterorum Ordinis 

(7 Desember 1965) dalam R. Hardawiryana, (Penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), No. 

5. Selanjutnya akan disingkat PO.  Menyusul nomor artikelnya. 
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Gereja tentang sakramen baptis, dengan memberi titik berat baik pada dimensi keselamatan  

bagi masing-masing pribadi (pembebasan dari dosa, kelahiran kembali sebagai anak-anak 

Allah), maupun pada dimensi Kristologis dan Eklesiologisnya (keserupaan dengan Kristus, 

inkorporasi dalam Gereja dan pentingnya baptis untuk keselamatan).
44

 

3.7.1 Aspek Yuridis  

Secara yuridis, sakramen baptis mengandung beberapa unsur berikut ini: 

 Efek yuridis utama dari sakramen baptis dapat ditemukan dalam kanon 204 

§1
45

 dan kanon 9 KHK 1983
46

: melalui sakramen baptis, yang bersangkutan 

menjadi seorang beriman (christi fidelis) dan persona iuridica  di dalam 

Gereja Kristus. Ini berarti ia mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai 

sebagai orang Kristen;  

 Melalui sakramen baptis ini, terbangunlah sebuah ikatan yuridis yang bersifat 

tetap antara orang yang telah dibaptis dengan Gereja. Ikatan ini melahirkan 

hak dan kewajiban untuk membangun relasi dengan Gereja dan berpartisipasi 

dalam kehidupan dan misinya (kan. 204 §1;
47

 kan. 298-223);
48

 

 Sifat atau karakter tetap sakramen baptis ini tidak akan terhapuskan. Kendati 

yang bersangkutan meninggalkan imannya atau jatuh dalam heresi atau 

memutuskan hubungannya dengan Gereja, namun dalam dirinya selalu terpatri 

gambar Kristus dan Gereja-Nya. 

 

 

                                                             
44

 R. Rubiyatmoko, Pr, Baptisan dan Krisma, Tinjauan Yuridis-Pastoral (Modul), hal. 53-54.   
45 KHK 1983, Kan. 204 §1. 
46 KHK 1983, Kan. 9. 
47 KHK 1983, Kan. 204 §1. 
48 KHK 1983, Kan. 298-223. 
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3.7.2 Aspek Teologis  

Sakramen baptis mempunyai beberapa aspek teologis fundamental, antara lain: 

 Sakramen baptis merupakan elemen pertama yang dikehendaki Kristus sendiri 

agar manusia memperoleh kehidupan kekal; 

 Melalui sakramen baptis yang diterima dengan disposisi batin, manusia 

dipersatukan dengan Kristus yang tersalib dan dimuliakan, dan karena karya 

Roh Kudus dilahirkan kembali untuk berpartisipasi dalam kehidupan kekal 

(SC 6;
49

 LG 7;
50

 UR 22;
51

 AG 14
52

); 

 Sakramen baptis ini membentuk ikatan kesatuan sakramental dari seluruh 

umat Kristiani,yang bersama-sama membentuk satu tubuh (Gal 3:27-28), 

dankarena itu sakramen baptis merupakan dasar atau keastuan Gereja dan 

ekumenis 

 Dengan sakramen baptis, manusia dimasukkan ke dalam Gereja dan menjadi 

umat Allah dan karenanya ikut berpartisipasi dalam karya Kristus sebagai 

iman, nabi, dan raja (LG 10-11,14,31;
53

 SC 14;
54

 AA 14;
55

 AG 6,15,
56

 PO 5
57

); 

 Dari sakramen baptis ini lahirlah kesamaan dalam martabat, kebebasan dan 

tanggung jawab di antara semua yang dibaptis; 

 Sakramen baptis ini menghasilkan suatu efek atau sifat defenitif-tetap dan 

mewajibkan orang Kristen yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus ini 

                                                             
49

 SC. Art. 6. 
50

 LG. Art. 7. 
51

 Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Ekumenisme, Unitatis Redintegratio, (21 November 1964) 

dalam R. Hardawiryana, (Penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), No. 22. Selanjutnya akan 

disingkat UR. Menyusul nomor artikelnya. 
52

 AG. Art. 14. 
53

 LG. Art. 10-11, 14, 31. 
54

 SC. Art. 14. 
55

 Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Kerasulan Awam, Apostolicam Actuositatem, (18 November 

1965) dalam R. Hardawiryana, (Penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), No. 22. 

Selanjutnya akan disingkat AA. Menyusul nomor artikelnya. 
56

 AG. Art. 6, 15. 
57

 PO. Art. 5. 
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untuk membangun suatu kehidupan yang selaras dengan kondisi atau 

statusnya yang baru. 

3.8 Pembaptisan Menurut Konsili Vatikan II 

Secara umum, pembahasan Konsili Vatikan II tentang sakramen-sakramen mengikuti 

garis-garis pemikiran Konsili Trente. Akan tetapi Vatikan II sedikit lebih jauh berusaha 

mengaktualisasikan dan melanjutkan sambil “mempertahankan tradisi yang sehat, juga 

membuka jalan untuk suatu pembaharuan yang sah” (SC 23), meskipun kategori yang 

digunakannya dalam pembicaraan tentang sakramen (makna, karakter, daya guna, substansi, 

imamat rajawi dan imamat) masih merupakan kategori tradisional. Dan tentang pembaptisan 

sendiri dapat dikatakan  bahwa Vatikan II kurang memberi perhatian khusus ketimbang 

tentang Ekaristi (karena memang tempat sentral yang diduduki oleh perayaan ekaristi dalam 

kesalehan umat Katolik). Hanya ada beberapa nomor dalam dokumennya yang berbicara 

tentang baptis. Maka tidak terlalu kelirulah kalau orang menilai bahwa pembaharuan dalam 

pembaptisan kurang mendapat perhatian di antara soal-soal sakramental dan liturgis yang 

disampaikan oleh Konsili.
58

  

Pembaptisan merupakan inisiasi sakramental meriah yang dilakukan khususnya pada 

malam paskah, dan didahului oleh suatu katekumenat yang isinya sangat padat dan 

berlagsung cukup lama. Secara kuat tersirat, meskipun tidak dituntut, bahwa yang menerima 

inisiasi hendaknya orang dewasa atau sekurang-kurangya anak yang sudah akil balik. Konsili 

ini sungguh menekankan segi kedewasaan dalam kaidah inisiasi Kristen, yang diturunkan 

dari  Perjanjian Baru mengenai tobat (AG 13).
59

 Meskipun dalam keputusannya Konsili sama 

sekali tidak mencela pembaptisan kanak-kanak, tetapi juga tidak menyarankan bahwa 

pembaptisan kanak-kanak menggambarkan kaidah tradisi Katolik. Demikian juga konsili 

                                                             
58

Aidan Kavanagh OSB, Op. Cit.,  hal. 106. 
59 AG. Art. 13. 
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sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa inisiasi orang dewasa harus dilihat sebagai suatu 

pengecualian atau sesuatu yang tidak lazim.
60

 

3.9 Makna Teologis Sakramen Baptis 

3.9.1 Baptisan Mempersatukan kita dengan Yesus Kristus 

Baptisan terjadi dalam nama Yesus Kristus (Kis 2:38; 10:48; 19:5). Baptisan 

mempersekutukan kita bukan hanya dengan pribadi Yesus Kristus, tetapi juga memasukkan 

orang ke dalam seluruh peristiwa Yesus (Rm.6:1-14). Kita diikutsertakan dan dipersatukan 

dengan nasib hidup Yesus Kristus yang meliputi sengsara, wafat, hingga kebangkitan serta 

hidup-Nya bagi Allah. Baptisan mempersekutukan kita dengan Kristus (Gal 3:27). Artinya 

apa yang terjadi dalam diri Kristus juga terlaksana dalam diri kita juga. Maka, terhadap teks 

Rm. 6:1-14 ini kita bisa menarik tiga hal yang terjadi dalam pembaptisan yakni pengampunan 

atau pembersihan dosa, senasib dengan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, dan akhirnya 

juga persekutuan kita dengan Allah sendiri. 
61

 

3.9.2 Baptisan Mempersatukan kita dengan Allah Tritunggal 

Melalui baptisan, kita dimasukkan ke dalam komunitas kasih Trinitaris, yaitu dialog 

kasih antara Bapa dan Putra yang berlangsung dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang 

dicurahkan ke dalam hati kita (Rm. 5:5), memungkinkan kita bisa mengalami persekutuan 

dengan hidup internal dari Allah Tritunggal. 

Ada relasi komunikatif antara Bapa dan putra dan Roh Kudus dalam diri Allah. 

Komunikasi dalam Tritaris itu komunikasi kasih antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 

sedemikian rupa sehingga Tiga Pribadi Allah itu tetap merupakan suatu keilahian, sekaligus 

                                                             
60 Ibid., hal. 112. 
61 E. Martasudjita, Pr, Op. Cit., hal. 228. 
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masing-masing Pribadi itu tidak pernah tercampur. Komunikasi yang membangun komunitas 

ilahi dalam Triritaris ini diwahyukan ke dalam sejarah. Itulah sejarah keselamatan Allah yang 

terlaksana mula-mula dalam rentang waktu Perjanjian Lama, lalu mencapai puncaknya, 

ketika Sang Putra, yang adalah Pribadi kedua dalam Trinitas, mengambil daging dan menjadi 

manusia dan tinggal diantara kita (Yoh 1:14). 

Melalui baptisan, kita menggabungkan diri dengan dinamik kasih trinitaris itu. Berkat 

Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, kita masuk ke dinamika hubungan kasih antara 

Bapa dan Putra. Kita mengalami kesatuan dan kebersamaan dengan diri Allah Tritunggal. 

Dambaan akan kebersamaan yang kita rindukan terjawab dalam kebersamaan dengan diri 

Allah Tritunggal.
62

   

3.9.3 Baptisan Memasukan kita ke dalam Persekutuan Gereja 

Dengan baptisan seseorang dimasukkan ke dalam Gereja. Inilah makna eklesiologis 

yang paling tampak dalam perayaan baptisan. Dengan baptis, seseorang diterima sebagai 

warga baru Gereja. Namun baptisan dan seluruh perayaan sakramen-sakramen inisiasi bukan 

sekedar merupakan upacara mengenai kapan seseorang harus terus bertumbuh dan 

berkembang dalam iman Gereja. Perayaan inisiasi lebih jauh merangkum dan mencakup 

suatu proses pertumbuhan iman.
63

 

Pembaptisan selalu meliputi dua macam gerak yang sebenarnya merupakan satu 

realitas komunikasi dan perjumpaan. Pertama, melalui baptisan seseorang dimasukkan ke 

dalam Gereja. Di situ orang tersebut diterima dan diakui sebagai warga baru Gereja, dengan 

segala hak dan kewajibannya. Kedua, dalam baptisan pula terjadi gerak dari arah sebaliknya: 

Gereja menjadi hidup dan tumbuh dalam diri orang tersebut ; artinya dalam diri orang 

                                                             
62 Ibid., hal. 230. 
63 Ibid., hal. 233. 
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tersebut terjadi internalisasi seluruh hidup Gereja, baik itu menyangkut iman maupun tradisi 

serta segala ungkapannya. 
64

  

 3.9.4 Menjadi Anak-Anak Allah 

Sakramen permandian mengakibatkan suatu kelahiran baru yakni menjadi anak Allah. 

Dengan mencurahkan Roh-Nya ke dalam hati kita, Tuhan menerima kita ke dalam 

lingkungan cinta-Nya, memberi kita kebahagiaan hidup ilahi-Nya. Dari ibu kita, kita lahir 

sebagai manusia, dalam pembaptisan kita lahir sebagai anak Allah. Rahasia besar itu 

dibicarakan oleh Yesus dengan Nikodemus (Yoh 3: 1-24). Kebenaran itu ditegaskan-Nya 

sampai tiga kali, bahwa untuk dapat masuk kerajaan Allah, manusia harus dilahirkan dari air 

dan Roh yaitu sakramen permandian.
65

 

3.9.5 Dikerjakan Oleh Roh 

Berkat pembaptisan, kita telah dibebaskan dari kuasa roh jahat, dan menerima Roh 

Kristus, yakni Roh Kudus ; dengan kata lain kita telah menjadi bait Roh Kudus.
66

 Rasul 

Paulus mengatakan, bahwa segala karunia dikerjakan oleh Roh Kudus: “Semuanya itu 

dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama” (1Kor 12:11). Karunia yang terbesar ialah menjadi 

anak Allah dan anggota Tubuh permandian oleh Roh Kudus. Karunia itu merupakan awal 

dari segala-galanya dalam hidup baru.
67

 

 

 

3.10 Perayaan Sakramen Baptis     

                                                             
64

 Ibid. 
65

 Ibid., hal. 41. 
66

 Ernest Mariyanto, Persiapan Krisma Suci Buku Calon, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hal. 15. 
67

 A. Bakker, Op. Cit., hal. 46. 



18 
 

3.10.1 Perayaan Baptis Kanak-Kanak 

 Dalam sejarah Gereja, pembaptisan kanak-kanak  dipraktekkan sejak abad II, secara 

resmi dibenarkan. Secara tradisional baptisan kanak-kanak terutama dibenarkan oleh karena 

adanya “dosa asal” pada kanak-kanak. Bagi kanak-kanak tidak ada jalan lain untuk selamat 

kecuali baptisan.
68

Adapun jemaat yang merayakan baptisan kanak-kanak juga 

mengungkapkan iman-kepercayaan dan rasa syukurnya bahwa oleh karena Allah telah 

menyelamatkan kanak-kanak mereka. Baptisan kanak-kanak adalah baptisan mandiri seperti 

baptisan orang dewasa.
69

   

Dalam keluarga Katolik, biasanya anak-anak kecil dalam waktu yang tidak terlalu 

lama sesudah lahir atas dasar iman orang tuanya mereka dibaptis. Orang tua bertanggung 

jawab untuk memberikan segala yang baik kepada anak-anaknya selama mereka sendiri 

belum dapat memilih. Karena itu, anak-anak kecil sudah dipermandikan agar dipersatukan 

dengan Kristus penebus dan sumber kebahagiaan. Pendidikan Katolik bagi anak-anak jangan 

ditunda-tunda sampai mereka bersekolah atau dewasa, tetapi mereka terus dibimbing sejak 

dari ‘kandungan ibu’, sehingga kemudian dapat meyakini pilihan orang tua dan menghayati 

imannya secara pribadi dan bangga karenanya.
70

  

Gereja juga meyakini bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen 

membutuhkan bantuan Allah itu sehingga mereka bisa bertumbuh dalam iman.
71

 Konsili 

vatikan II, menghendaki pembaharuan dalam tata cara pembaptisan kanak-kanak, maka telah 

disusun  ritus pembaptisan kanak-kanak yang disesuaikan dengan keadan mereka sebagai 

                                                             
68 Dr. C. Groenen, OFM, Teologi Sakramen Inisiasi, Op. Cit., hal. 262. 
69

 Ibid., hal. 267. 
70 A. Bakker, Op. Cit., hal. 49. 
71 Dr. Georg Kirchberger, SVD, Op. Cit.,  hal. 492. 
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berikut:
72

 Upacara Pembukaan : Salam Imam,  Kata Pengantar, Doa pembukaan. Upacara 

Sabda: Bacaan-bacaan (diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru), homili, doa umat. 

Upacara pembaptisan : doa pujian dan berkat atas air baptis, penolakan setan, pengakuan 

iman, pembaptisan : 

“Pembaptisan kanak-kanak biasanya dilaksanakan dengan air dimana calon 

baptis dicelupkan ke dalam air atau dituangkan air pada dahinya. Dengan 

mencelupkan ataupun menuangkan air  pada dahi, imam mengucapkan forma 

pembaptisan kanak-kanak lebih banyak digunakan rumusan Trinitaris : 

“...(nama anak), Aku membaptis engkau di dalam  air pada dahi pertama kali), 

Putera (dicelupkan ke dalam air pada dahi kedua kali) dan Roh 

Kudus(dicelupkan ke dalam air atau dituangkan air pada dahi ketiga kali)”.
73

 

Pengurapan dengan minyak krisma, penyerahan kain putih, penyerahan lilin bernyala, 

upacara efata (terbukalah). Upacara penutup : doa bapa kami, pengutusan. 

3.10.2 Perayaan Baptis Dewasa 

Calon baptis dewasa adalah mereka yang belum dibaptis sama sekali, 
74

 dan mereka 

yang sekurang-kurangnya telah berusia genap empat belas tahun, 
75

 agar orang dewasa yang 

dapat dibaptis, ia harus telah menyatakan kehendaknya untuk menerima baptis, mendapat 

pengajaran yang cukup mengenai kebenaran-kebenaran iman dan kewajiban-kewajiban 

kristiani dan telah teruji dalam hidup Kristiani melalui katekumenat; hendaknya 

diperingatkan juga untuk menyesali dosa-dosanya.
76

  

Perayaan pembaptisan orang dewasa seharusnya dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi. 

Dalam perayaan Ekaristi, pembaptisan dimulai sesudah homili, pada saat litani para kudus 

dinyanyikan atau sesudah homili, pada saat litani para dinyanyikan atau sesudahnya dengan 

                                                             
72 Panitia Waligereja Indonesia untuk Liturgi, (PWI- Liturgi), Inisiasi Kristen, (Ende: Arnoldus, 

1977),  No. 268-269. 
73

 Ibid., No. 274. 
74

KHK 1983, Kan. 864. 
75

KHK 1983, Kan. 863. 
76
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didahului ajakan untuk memohon kepada Allah Bapa agar memberi kekuatan dan terang 

untuk mengikat diri kepada Kristus dan mengakui iman Gereja.
77

   

Perayaan pembaptisan orang dewasa dapat dilaksanakan sebagai berikut :
78

Litani orang 

kudus, pemberkatan air baptis, penolakan setan, pengakuan iman. 

Pembaptisan orang dewasa dalam Gereja Katolik menggunakan air hidup dengan 

mengucapkan rumusan Trinitaris “...(nama calon), aku membaptis saudara, aku membaptis 

saudara, Demi (Atas) nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, sambil menuangkan  air pada dahi 

sebanyak tiga kali”. Pengurapan dengan minyak krisma, penyerahan kain putih, penyerahan 

lilin bernyala, kemudian dilanjutkan dengan perayaan ekaristi. 

3.11 Pemberi dan Penerima Sakramen Baptis 

3.11.1 Pemberi Sakramen Baptis 

Perlu diketahui bahwa sakramen baptis dapat dilaksanakan dalam keadaan normal dan 

juga dalam keadaan darurat. Keabsahan dari sakramen baptis juga tidak terletak pada siapa 

yang membaptis, baik uskup, imam, diakon tertahbis, maupun prodiakon paroki, melainkan 

pada pencurahan air didahi sebanyak tiga kali disertai dengan rumusan Trinitaris.
79

dalam 

keadaan normal, biasanya adalah Uskup, Imam, dan Diakon, dengan tetap berlaku ketentuan 

Kan. 530 § 1.
80

 Sedangkan dalam keadaan yang darurat, bilamana pelayan biasa tidak ada 

atau terhalang, baptis dilaksanakan secara licit oleh katekis atau orang lain yang oleh 

ordinaris wilayah ditugaskan untuk fungsi itu, bahkan dalam keadaan darurat oleh siapapun 

yang mempunyai maksud yang semestinya; hendaknya para gembala jiwa-jiwa, terutama 

                                                             
77

Pwi-Liturgi, Op. Cit., No. 83-94.  
78 J. D. Crichton, Op. Cit., hal. 38-40. 
79 Herman Yosef Ga I, Sakramen dan Sakramentali Menurut Kitab Hukum Kanonik, (Vol. I, 

Sakramen-Sakramen Inisiasi : Baptis, Penguatan, dan Ekaristi), (Jakarta: Obor, 2014), hal. 39. 
80 KHK 1983, Kan. 861. § 1. 
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Pastor Paroki memperhatikan agar umat beriman kristiani diberitahu tentang cara membaptis 

yang betul.
81

  

3.11.2 Penerima Sakramen 

Yang dapat dibaptis ialah setiap dan hanya manusia yang belum dibaptis.
82

 Karena 

setiap orang yang diarahkan kepada Kristus, penyelamat universal, maka setiap orang bisa 

menerima sakramen baptis. Syaratnya ialah kepercayaan akan Yesus Kristus yang 

diungkapkan melalui pengakuan iman. Iman dan pembaptisan sangat erat kaitannya; dan 

hubungan iman dan pembaptisan.   

3.12 Tindakan-Tindakan Simbolis Pembaptisan 

3.12.1 Pencurahan Air/ Pembenaman ke dalam Air 

Menurut Yohanes Krisostomus, Pencurahan dengan air menyimbolkan pembersihan 

dari dosa dan disucikan. Menurut Sirilus  dari Yerusalem,  pencurahan air menyimbolkan 

bahwa kita dikuduskan dan hidup baru bersama Kristus. Santo Ambrosius menambahkan 

pula bahwa pencurahan dengan air  membersihkan kita dari kekuatan jahat dan memerangi 

semua pangkal kejahatan, sedangkan pembenaman menyimbolkan kita dikuburkan bersama 

Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus .
83

  

3.12.2 Penandaan dengan Salib 

 Salib adalah tanda penyerahan dan kemenangan Kristus, tanda rahmat penebusan dan 

kemenangan Kristus, yang ditandai dengan tanda itu bergabung dengan Kristus, dan menjadi 
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pengikut-Nya.
84

 Dalam Kristus yang tersalib orang menemukan kekuatan dan Roh (1Kor 

1:4).
85

 

3.12.3 Pengurapan dengan Minyak Krisma 

Menandai pemberian Roh Kudus yang membantu dalam usaha untuk hidup sebagai 

orang Kristen (diberkati oleh uskup). Roh kudus menyanggupkan kita mengasihi Allah dan 

sesama manusia.
86

 Diurapi dengan minyak krisma menandakan  bahwa kita mengambil 

bagian dalam hidup Kristus.
87

 Dalam upacara pembaptisan, calon baptis akan diolesi dengan 

minyak krisma pada dahi. Minyak Krisma yang dioleskan pada dahi baptisan baru memiliki 

makna yaitu, pertama menerima Roh kudus, yang pada hari pentekosta dicurahkan kepada 

para rasul. Kedua, Menjadi anggota Gereja yang aktif dan memberi sumbangan untuk 

pembangunan Tubuh Kristus dengan menghayati iman dan mengamalkan cinta kasih.
88

 

Ketiga, pengangkatan ke dalam suatu jabatan, tugas suci, seperti raja (tokoh sakral) 2 Sam 5 : 

3; 1Raj 1:34.39; Mzm 45:8; 89:21), imam (Kel 28:41; 29:7; 30:30; 40:13-15; Im 8:12) dan 

nabi; Ibr 1:9).
89

  

3.12.4 Pakaian Putih 

 Pemberian pakaian putih berarti, orang yang telah dibaptis mengenakan Kristus 

sebagai busana (Gal 3:32-28). Paulus mengumpamakan Kristus sebagai “baju” yang 

dikenakan oleh setiap orang yang dibaptis. Yang dimaksud Paulus adalah Kristus telah 

menyatu dan merasuk keseluruhan pribadi kita sehingga seluruh tingkah laku kita 

mengungkapkan semangat dan jiwa Kristus sendiri. Ciri khas setiap orang Kristen adalah 
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semangat Kristus, dan ini tidak bisa ditanggalkan.
90

  Orang diberi pakaian putih berarti dia 

mengenakan hidup dan kemuliaan Kristus.
91

   

3.12. 5 Lilin Baptis 

Yang dinyalakan pada lilin Paskah berarti bahwa Kristus yang bangkit telah 

menerangi orang yang dibaptis, ia dijadikan anak Allah dan dapat mendoakan doa anak-anak 

Allah, yakni Bapa Kami. Kita dipanggil seperti lilin yang bernyala untuk orang lain.
92

   

Kristus sebagai terang dunia, senantiasa dihadirkan dalam lilin baptis yang 

menghantar manusia pada lilin paskah sebagai lambang misteri kebangkitan Kristus. Sebab 

Kristus adalah terang dunia itu sendiri. Lilin yang bernyala bermakna kristus yang bangkit 

dan karena itu ia dapat menerangi orang yang datang kepada-Nya. Kita mengambil bagian 

dalam terang Kristus di dunia dan menimba kekuatan dari Yesus sebab ia adalah terang itu 

sendiri.
93
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