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BAB IV 

SAKRAMEN BAPTIS SEBAGAI PINTU MASUK UNTUK MENERIMA 

SAKRAMEN-SAKRAMEN LAIN DALAM TERANG KANON 849 KITAB 

HUKUM KANONIK 

4.1  Kanon 849 Kitab Hukum Kanonik 1983 

4.1.1 Isi Kanon 849  

“ Baptis, gerbang sakramen-sakramen, yang perlu untuk keselamatan, entah di 

mana secara nyata atau setidak-tidaknya dalam kerinduan, dengan mana manusia 

dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah serta 

digabungkan dengan 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.”
1
 

 

4.1.2 Konteks Kanon 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).
2
 Bagian I (Sakramen).

3
 

Judul I (Baptis).
4
 Buku IV ini dibagi lagi menjadi III bagian yakni bagian I sakramen,

5
 bagian 

II tentang tindakan lain ibadat ilahi,
6
 dan bagian III tempat dan waktu suci.

7
   

 

                                                             
1
 KHK 1983, Kanon 849. 
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3
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5
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4.2 Unsur-Unsur Pokok  Kanon 849 

4.2.1 Baptis Gerbang Sakramen Lain  

 Sakramen hanya dapat diterima oleh orang-orang Kristen. Jika orang percaya, 

sebelum dia diizinkan masuk ke sakramen lain, ia terlebih dahulu harus menerima sakramen 

baptis, seperti yang ditunjukkan oleh kanon 1170, norma ini tidak berlaku bagi ritus Gereja 

lain.
8
 

 Seseorang yang telah dibaptis berhak menerima sakramen-sakramen lainnya, 

seseorang harus dilahirkan ke dalam kehidupan orang Kristen terlebih dahulu. Perkembangan 

sakramental selanjutnya selalu menyiratkan kelahiran sebelumnya dari air dan  Roh Kudus  

(lih Yoh 3: 5). Kristus sendiri dengan  menegaskan perlunya iman dan baptisan dan di sana 

pada saat yang sama menegaskan pentingnya  baptisan karena  pintu masuk ke dalam 

persekutuan Gereja. Sakramen ini merupakan pula syarat mutlak bagi penerimaan sakramen-

sakramen lain.
9
 

4.2.2 Pembaptisan Perlu Bagi Keselamatan 

Pembaptisan amat perlu bagi keselamatan. Kristus telah bersabda : “jika seorang tidak 

dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah” (Yoh 3:5). Pembaptisan 

adalah kelahiran baru secara rohani, yaitu menjadi anak-anak angkat Allah dan anggota 

keluarga Allah. Manusia yang oleh dosa asal dan dosa-dosa pribadi telah terpisah dari Allah 

mengalami karya penebusan Kristus melalui sakramen pembaptisan, sehingga dapat 

memperoleh keselamatan.
10

 Sakramen baptis perlu untuk keselamatan dan merupakan suatu 

                                                             
8 James A Coriden, Tomas J Green, Donal E. Heintschel, The Code Of Canon Law A text and 

Commentary, ( New York: Paulist Press, 1985), hal.  614. 
9 Ibid. 
10

 Dr. Herman Punda Panda, Pr, Sakramen dan Sakramentali, Op. Cit., hal. 37  
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keharusan mutlak. Mutlak dan perlu karena menempatkan orang secara perorangan ke dalam 

Jemaat.
11

 

  Hakikatnya Allah adalah penyelamat yang nampak berupa manusia historis Yesus 

Kristus dalam sejarah di tengah-tengah manusia. Dengan Yesus Kristus, sebagai penguluran 

tangan-Nya, Allah secara aktif mendekati manusia, menyapa serta memanggilnya. Justru 

dengan menawarkan diri-Nya sendiri. Tawaran Allah itu menjadi aktif dalam sakramen-Nya, 

yaitu Kristus. Setelah Yesus Kristus tidak lagi menempuh sejarah hidup manusia, Allah terus-

menerus berkarya melalui Roh Kudus berupa lambang historis yang nampak dalam jemaat 

Kristus yang aktivitas sakramentalnya memuncak dalam sakramen-sakramen. Di sana 

penyelamatan Allah tertuju dengan jelas dan konkrit. Jalan sakramental itu bagi Allah 

bukanlah sesuatu yang serba kebetulan, tetapi sesuai dengan penyelamatan-Nya yang mau 

meliputi semua manusia di dunia ini.
12

 

Ditinjau dari pihak jemaat, sakramen perlu bagi keselamatan. Bahwa jemaat perlu 

menanggapi dan menerima tawaran penyelamatan Allah, yang menjadi nyata dalam jemaat 

(sejalan dengan Yesus Kristus sebagai manusia). Sikap hati dan keterbukaan jemaat terhadap 

penyelamatan melalui Yesus Kristus dan berupa Roh Kudus itu, merupakan perwujudan 

penyelamatan itu sendiri. Maka lambang religius jemaat mengungkapkan sikap kebatinan, 

sekaligus mengekspresikan suatu realitas ilahi yang ditanggapi.
13

  

Ditinjau dari pihak individu masing-masing sakramen juga suatu keharusan. Maka 

setiap orang yang mau diselamatkan perlu turut serta dalam sakramen jemaah Kristen. Ia 

memerlukannya dan wajib ikut di dalamnya. Sebab hanya dalam sakramen terwujudlah 

seluruh penyelamatan. Adalah mungkin dan sering terjadi, bahwa pengalaman pribadi akan 

                                                             
11

 Dr. C. Groenon, OFM, Sakramentologi, Op. Cit.,  
12 Ibid., hal. 193. 
13 Ibid. 
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Allah Penyelamat dan penyelamatan-Nya ditemukan di luar ibadat ibadat (sakramental). Oleh 

karena itu, menjadi anggota Gereja perlu menerima sakramen.
14

           

 4.2.3 Kerinduan Akan Pembaptisan 

Pembaptisan kerinduan menyatakan kemungkinan keselamatan bagi mereka yang 

sedang mengharapkan pembaptisan tetapi meninggal sebelum sempat dibaptis. Kerinduan 

akan pembaptisan sudah merupakan penyatuan diri dengan Kristus juru selamat. Upacara 

pembaptisan meragakan kesatuan orang yang dibaptis dengan Kristus yang wafat dan 

bangkit.
15

   

4.2.4 Manusia Dibebaskan dari Dosa 

Melalui pembaptisan, kita dibersihkan dari segala dosa, baik dosa asal (dari Adam) 

maupun dosa pribadi yang dilakukan sebelum dibaptis. Namun demikian, kita tetap tidak 

terbebas dari kecondongan kepada dosa, atau yang dikenal sebagai ‘concupiscentia‘ 

(keinginan tak teratur). Keinginan tak teratur ini ‘tertinggal’ agar kita terus berjuang untuk 

mengalahkannya, agar kelak kita menerima mahkota (2 Tim 2:5). Itulah sebabnya, pada saat 

dibaptis, kita memang diubah menjadi kudus, namun selanjutnya, kita harus berjuang 

mempertahankan kekudusan itu dengan mengalahkan kecondongan berbuat dosa..
16

      

4.2.5 Dilahirkan Kembali Sebagai Anak-Anak Allah 

Pembaptisan tidak hanya membersihkan dari semua dosa, tetapi serentak menjadikan 

orang yang baru dibaptis itu “ciptaan baru” (2 Kor 5:17), seorang anak angkat Allah; ia  

                                                             
14

 Ibid. 
15 Ibid., Hal. 38. 
16 KGK., No. 1263. 
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“mengambil bagian dalam kodrat ilahi” (2 Ptr 1:4), adalah anggota Kristus, “ahli waris” 

bersama Dia (Rm 8:17) dan kenisah Roh Kudus.
17

   

4.2.6 Menjadi Anggota Gereja 

Pembaptisan menggabungkan kita ke dalam Gereja. Dari dalam bejana pembaptisan 

dilahirkan umat Allah Perjanjian Baru yang unik, yang mengatasi semua batas alamiah dan 

manusiawi menyangkut negara, kebudayaan, bangsa, dan keturunan. “ Dalam satu Roh  kita 

semua baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak maupun orang yang merdeka 

telah dibaptis menjadi satu tubuh” (1 Kor 12; 13).
18

 

4.2.7 Serupa dengan Kristus 

Rasul Paulus mengumpamakan Kristus sebagai  “baju” yang dikenakan oleh setiap 

orang yang dibaptis. Yang dimaksudkan Paulus “mengenakan Kristus” adalah : Kristus telah 

menyatu dan merasuk seluruh kepribadian kita sehingga seluruh tingkah laku kita 

mengungkapkan semangat dan jiwa Kristus.
19

 

4.2.8 Sakramen Pembaptisan Menganugerahkan dalam Jiwa Suatu Materai yang Tak 

Terhapuskan (Character Indebilibis). 

Orang yang dibaptis menjadi serupa dengan Kristus, karena melalui pembaptisan ia 

digabungkan bersama Kristus. Pembaptisan menandai warga Kristen dengan materai yang tak 

terhapuskan, satu tanda, bahwa ia termasuk bilangan Kristus. Tanda ini tidak dihapuskan oleh dosa 

manapun, meskipun dosa menghalang-halangi  pembaptisan untuk menghasilkan buah keselamatan. 

Karena pembaptisan diterimakan satu kali untuk selamanya, maka ia tidak dapat diulangi. Sifat atau 

karakter tetap sakramen baptis ini tidak akan terhapuskan, kendati yang bersangkutan 

                                                             
17

 KGK., No. 1265. 
18 KGK., No. 1267. 
19 Ernest Mariyanto, Persiapan Krisma Suci Buku Pembina, (Yogyakarta : Kanisius, 1987), hal. 20. 
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meninggalkan imannya atau jatuh dalam heresi atau memutuskan hubungannya dengan 

Gereja, namun dalam dirinya selalu terpatri gambar Kristus dan Gereja-Nya.
20

 

4.3 Materi, Forma dan Intensi Pembaptisan 

4.3.1 Materi  (Air) 

Materi Sakramen Baptis adalah air. Air yang dimaksud  air (H²0) sebagaimana yang 

dimengerti oleh masyarakat umum sebagai air. Dalam liturgi baptis juga disebutkan harus 

memakai air yang bersih yang dalam konteks yuridis hanya untuk lisitasinya bukan demi 

validitasnya. Valid artinya air murni, air bersih, air umumnya. Bahan lain yang terkandung 

dalam air tidak menghalangi sahnya baptisan asalkan bahan lain itu tidak dominan. Air yang 

alamiah saja tidak cukup untuk pembaptisan dalam keadaan biasa. Air yang dipakai haruslah 

air yang sudah diberkati. Dalam kasus darurat dan keadaan mendesak lainnya, tetap dituntut 

adanya air walaupun tidak diberkati (kalau pelayanannya adalah seorang imam, ia terdahulu 

harus memberkati air sebelum membaptis).
21

 

4.3.2 Forma Pembaptisan 

 Unsur lain yang terpenting dalam sakramen baptis juga adalah forma sacramenti atau 

kata-kata yang diungkapkan oleh pelayan (imam) dan disertai dengan tindakan ( penuangan 

dengan air pada dahi) pembaptisan disebut sebagai unsur yang hakiki karena ia adalah sabda 

Allah, dengannya Allah mengutus Roh Kudus-Nya atas orang yang dibaptis. Forma 

menandakan Allah yang hadir dan bersabda untuk mengikat janji dengan orang yang dibaptis, 

supaya Allah menjadi satu dengannya dan sebaliknya manusia dapat bersatu dengan Allah.
22

 

                                                             
20

KGK., No. 1272.  
21

Herman Yosef Ga I, Op. Cit., hal. 62. 
22 KGK., No.1240. 
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 Kanon menggunakan kalimat “debita verborum forma”, forma kata-kata yang 

diharuskan atau yang seharusnya.
23

 

4.3.2.1 Gereja Romawi 

“…N…Saya membaptis engkau, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.” 

Forma ini demi validitas sakramen. Forma ini tidak dapat diganti, walaupun maknanya 

hampir sama seperti rumusan: “aku membaptis engkau dalam nama Pencipta, Penebus, dan 

Pengudus.” Juga hendaknya tidak dapat diganti  ke dalam bentuk pasif, 

misalnya,”…N…,engkau dibaptis oleh saya…”kalau rumusan ini yang dipakai, maka 

pembaptisan adalah tidak sah dan harus dibaptis ulang. Umumnya kanonis setuju bahwa 

mengucapkan forma tanpa menyebutkan nama calon baptis, tidak akan kehilangan 

keabsahannya melainkan tetap valid. Contoh: “saya membaptis engkau,dalam nama Bapa, 

dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.” Alasannya, kata ganti ”saya” dan “engkau” pada saat 

aktual jelas menunjuk kepada siapa pembaptis dan siapa yang dibaptis.
24

 Rumusan 

penerimaan sakramen baptis dalam Gereja Barat lebih bersifat kristosentris-eklesiologis 

dalam kalimat aktif-pernyataan. Misalnya : “Aku membaptis saudara/i (kamu), ... ”.
25

 

4.3.2.2 Gereja Timur 

Gereja-Gereja Timur yang bersatu penuh dengan Gereja Katolik memiliki forma yang 

berbeda: “Hamba Allah,…nama…engkau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh 

Kudus.
26

 Rumusan dalam Gereja Timur lebih bersifat Trinitaris-pneumatologis dalam bentuk 

kalimat pasif-permohonan. Misalnya : “ Saudara ... dibaptis ... ”.
27

  

                                                             
23 Herman Yosef Ga I, Loc. Cit. 
24 Ibid. 
25

 E. Martasudjita, Pr, Op. Cit., hal. 178. 
26 Herman Yosef Ga I, Op. Cit., hal. 63. 
27 E. Martasudjita, Pr,  Loc. Cit. 
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4.3.2.3 Tiga Kali  

Dalam ritual ditetapkan bahwa pencurahan atau pencelupan kepala harus dilakukan 

tiga kali oleh orang yang sama. Tidak dibenarkan satu orang mencurahkan air dan orang lain 

mengucapkan Trinitarian.
28

 

4.3.3.4  Intensi  

Syarat validitas Sakramen Baptis selain materi dan forma, ialah intensi dari pelayan 

pembaptis. Pelayan pembaptis tidak bisa bertindak  seperti robot, karena ia bertindak  atas 

nama Kristus dan Gereja. Bila tanpa intensi baptisan tetap valid, maka perbuatan membaptis 

oleh para aktor dalam proses pembuatan film, atau latihan membaptis kepada para katekumen 

pun akan menjadi pembaptisan yang sah.     

Aktual: di mana orang ini memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu, ia 

melakukannya dan perhatiannya tercurah kepada tindakan yang sedang dilakukannya. 

Virtual: di mana orang ini memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu, ia melakukannya, 

tetapi perhatiannya tidak kepada perbuatan yang sedang dilakukannya. 

Habitual: di mana orang ini memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu, tetapi 

kehendaknya ini tidak mempengaruhi perbuatannya. Orang ini membuat intensi untuk 

berbuat sesuatu. Misalnya ia menerima baptisan tetapi saat pembaptisan itu berlangsung ia 

tidak sadar atau mengalami koma.
29

     

 

 

                                                             
28 Herman Yosef Ga I, Loc. Cit. 
29 Ibid. 
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4.4 Jenis-jenis Baptisan 

4.4.1 Baptisan Air  

Gereja Katolik hanya mengakui dan meyakini satu pembaptisan, yakni pembaptisan 

dengan air. Sekarang ini, pembaptisan tidak lagi dilakukan dengan cara mencelupkan atau 

dengan menenggelamkan orang ke dalam air, tetapi dengan mencurahkan air di atas dahi. 

Dalam melaksanakan pembaptisan, air yang digunakan untuk membaptis adalah air yang 

telah diberkati pada malam paskah atau saat perayaan baptisan berlangsung melalui doa 

epiklese.
30

 Doa epiklese adalah sebuah doa permohonan agar Roh Kudus turun ke atas air 

melalui Putera-Nya,
31

sehingga orang yang menerima pembaptisan “ dilahirkan dari air dan 

Roh” ( Yoh 3:5). Baptisan dengan air ini dipahami sebagai tanda atau materai rohani yang tak 

terhapuskan, artinya pembaptisan diterima satu kali atau tidak dapat diulang dan berlangsung 

selama-lamanya.
32

 

4.4.2 Baptisan dalam Kerinduan (in voto) 

Kerinduan akan Pembaptisan dapat menyelamatkan karena mereka berusaha mencari 

kebenaran dan melakukan kehendak Allah dengan cara hidup mereka. Hal ini dimungkinkan 

karena “Kristus telah wafat bagi semua orang… dan Roh Kudus membuka kemungkinan bagi 

semua orang, untuk bergabung dengan cara yang diketahui oleh Allah dengan Misteri Paska 

itu. Oleh karena itu seseorang yang berkendak dan berusaha untuk dibaptis, tetapi oleh 

halangan tertentu belum dapat menerimanya dan meninggal sebelum sempat dibaptis maka ia 

disebut telah menerima baptisan dalam kerinduan (baptismus in voto).
33

  

                                                             
30 KHK 1983, Kan. 853. 
31

 L. Prasetya, Pr, Baptis Gerbang Sakramen Lain, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 14. 
32 KHK 1983, Kan. 841 § 1. 
33 Herman Yosef Ga I, Op. Cit., hal. 61. 
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4.4.3 Baptisan dengan Darah (baptismus sanguinis) 

Bila seorang katekumen menyerahkan nyawanya demi membela iman yang 

diyakininya sebelum sempat ia dibaptis secara nyata maka oleh Gereja disebut baptisan 

dengan darah.
34

 Gereja meyakini bahwa yang orang menyerahkan nyawanya sebagai martir 

demi membela iman mereka akan dibaptis  bersama Kristus dalam kematian-Nya. Keyakinan 

ini terungkap dalam tulisan Hipolitus (±215). Santo Yustinus martir juga pernah menulis 

bahwa orang-orang seperti Sokrates, Heraklitos, dan orang-orang sezamannya yang hidup 

dengan sang Logos atau Kristus dapat dipandang  sebagai orang-orang Kristen, yang dapat 

hidup dengan tenang dan damai dalam kehidupan kekal di akhirat.
35

   

4.5 Hubungan antara Sakramen Pembaptisan dengan Sakramen- Sakramen Lain  

4.5.1 Sakramen Penguatan/Krisma 

“Krisma” berarti “bahan pengurap”. “Kristus” berarti “yang terurapi”. Orang yang 

menerima sakramen ini memang diurapi dengan minyak krisma. Upacara ini melambangkan 

kepenuhan Roh Kudus, seperti Kristus sendiri telah dipenuhi oleh Roh Kudus, demikian kita 

yang menerimakan Krisma Roh Kudus tinggal juga dalam diri kita.
36

  

Roh Kudus itu memberi kekuatan serta keberanian kepada kita untuk mengakui iman 

kita di manapun kita berada, dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita setiap hari.
37

 

Semua orang Katolik perlu menerima krisma. Pertama, sakramen krisma merupakan 

bagian dari inisiasi Kristen yang dimulai dari pembaptisan. Kedua, krisma perlu diterimakan 

karena walaupun tujuh karunia Roh Kudus sudah diterima pada saat pembaptisan tetapi 

                                                             
34 Ibid. 
35 E. Martasudjita, Pr,  Op. Cit., Hal. 234. 
36 Pankat KAS, Op. Cit., hal. 89. 
37

 Ibid. 
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karunia itu perlu di terima lagi secara sadar sehingga kita benar-benar menjadi seorang 

Kristen yang sejati.
38

 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.
39

 

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).
40

  

Sakramen permandian dan sakramen penguatan dapat digambarkan sebagai dua arah 

yang saling berhubungan dan sekaligus berlawanan. Sakramen permandian dapat dipandang 

sebagai arah ke dalam  Gereja, seseorang diterima menjadi anggota Gereja, “orang-orang 

yang menerima  pewartaannya itu memberi dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka  

bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.”(Kis 2:41). Sedangkan sakramen penguatan merupakan 

gerakan keluar yaitu sebagai anggota Gereja, ia diutus menjadi saksi. “Tetapi kamu akan 

menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung 

bumi.” (Kis 1:8). 
41

 

Dalam sakramen permandian seseorang mengambil bagian dalam rahasia (wafat dan 

kebangkitan Yesus Kristus); sedangkan dalam sakramen penguatan ia mengambil bagian 

dalam rahasia Pentakosta, seperti dilukiskan oleh Lukas dalam Kis 2: 1-13. Adegan itu 

melukiskan bagaimana para rasul diberi  kekuatan dan keberanian dari Roh Kudus untuk 

mewartakan Yesus Kristus. Mereka yang semula takut, meskipun sudah mengalami 

                                                             
38

 Dr. Herman Punda Panda, Pr. Sakramen dan sakramentali, Op. Cit., Hal. 43. 
39

 Agustinus Purwanto. Op. Cit., hal. 74. 
40 LG. Art. 59. 
41 Dra. Afra Siauwarjaya dan Th. Huber sy, Mengenal Iman Katolik, (Jakarta: Obor, 1987), hal. 90. 
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kebangkitan Yesus Kristus, kini setelah diberi karunia roh, mereka keluar dengan gagah 

berani untuk menjadi saksi Kristus (Kis 4:13). Iman akan Roh Kudus ini diungkapkan dan 

ditandakan dalam sakramen penguatan. Oleh sebab itu, sakramen penguatan dapat disebut 

sakramen Roh Kudus dan sakramen Gereja sebagai saksi Kristus.
42

   Sakramen penguatan 

melengkapi sakramen baptis dengan pencurahan Roh Kudus dan menguatkan mereka dengan 

ekaristi sehingga mereka dapat memberikan kesaksian mengenai Kristus. Melalui sakramen 

penguatan mereka bersatu lebih sempurna dengan Gereja karena telah dicurahkan oleh 

kekuatan Roh Kudus. Mereka adalah saksi Kristus sejati, wajib mengabarkan dan membela 

iman melalui kata-kata dan perbuatan.
43

   

4.5.2  Sakramen Ekaristi 

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, sakramen ekaristi dibicarakan secara panjang 

lebar dalam 61 kanon (Kan. 897-958),
44

 yang ditemukan dalam judul III, Buku IV tentang 

Tugas Gereja Menguduskan. Sakramen ekaristi merupakan sakramen ketiga dan terakhir 

suatu insiasi Kristen yang penuh.
 45

 Perayaan sakramen baptis dilakukan dilakukan  dalam 

perayaan ekaristi. Bila oleh alasan tertentu perayaan baptis dilakukan tanpa ekaristi.
46

 Melalui 

baptisan dan penguatan, orang memperoleh karunia kebersamaan dengan Allah melalui 

Kristus. Namun, kebersamaan dengan Allah melalui Kristus itu baru dirayakan secara meriah, 

resmi, dan puncak di dalam perayaan ekaristi. Itulah sebabnya ekaristi dapat disebut sebagai 

sakramen puncak kebersamaan antara Tuhan dan sesama.
47

 Sakramen ekaristi adalah 

lambang makanan rohani bagi jiwa. Seperti roti dan anggur merupakan makanan dan 

                                                             
42 Ibid. 
43 Herman Yosef Ga I, Op. Cit., hal. 162. 
44 KHK 1983, Kan. 897-958. 
45

 Y. B. Prasetyantha,  MSF (Ed), Ekaristi Dalam Hidup Kita, dalam R. Rubiyatmoko, Pr, Ekaristi 

Dalam Kitab Hukum Kanonik, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal. 81-82. 
46 Herman Yosef Ga I, Op. Cit., hal. 108. 
47 E. Martasudjita, Pr.  Op. Cit., Hal. 234. 
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minuman yang berguna untuk kehidupan jasmaniah, demikian juga tubuh dan darah Kristus 

menjadi makanan dan minuman bagi jiwa.
48

  

4.5.3  Sakramen Tobat 

Sakramen tobat dalam bentuk sebagaimana kita mengenalnya sekarang, sebenarnya 

berasal dari kalangan para rahib. Gereja kuno hanya mengenal tobat umum. Orang 

mengakukan dosanya kepada Uskup dihadapan seluruh umat. Lalu ia dimasukkan ke dalam 

kalangan yang bertobat. Dan sesudah waktu tertentu, waktu yang lama, ia diterima kembali 

kedalam kalangan Gereja. Tobat umum itu keras dan berat. Di banyak tempat orang juga 

hanya sekali saja diberi kesempatan untuk sakramen tobat yang umum itu. Maka ternyata 

dalam Gereja kuno orang tidak lagi menerima sakramen tobat. Tetapi kemudian terjadi suatu 

perubahan besar di dalam Gereja : tobat umum menjadi tobat prive, praktek baru ini disahkan 

oleh Konsili Latheran IV (1215) yang berasal dari praktek hidup rohani para rahib. Sebagai 

latihan tobat seorang rahib mengakukan dosanya kepada rahib lain. Dan mereka berdua 

berdoa bersama untuk memohonkan rahmat pengampunan Tuhan. Semula tidak dipandang 

sebagai sakramen, tetapi lama-kelamaan, praktek itu oleh Gereja Universal diterima sebagai 

sakramen tobat.
49

 Sakramen pengampunan dosa merupakan lambang kesembuhan rohani. 

Dengan sikap hati yang penuh tobat, tiap orang yang mengakui diri sebagai pendosa dan 

mengakui kesalahannya kepada imam sebagai pejabat Gereja, dan mendapat pengampunan 

atas dosa-dosanya.
50

 

 Sakramen tobat tidak terpisahkan dari pembaptisan. Pertama, pertobatan mendahului 

pembaptisan sebab tobat itu sendiri menjadi langkah awal seseorang untuk menerima Kristus, 

tetapi belum mampu sepenuhnya mengikat diri sebagai anggota Tubuh Kristus yaitu Gereja  

                                                             
48

 Dr. Niko Hayon,  Ekaristi Perayaan Keselamatan Dalam Bentuk Tanda, (Ende: Arnoldus, 1986), 

hal. 47. 
49 Tom Jacobs,  Sikap Dasar Kristiani, (Yogyakarta : Kanisius, 1985), hal. 207. 
50

 Dr. Niko Hayon, Loc. Cit. 
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Kelihatan. Baru dalam pembaptisanlah keserupaan dengan Kristus menjadi nyata: “Karena 

dalam satu Roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh” (1 Kor 12:13). Dengan upacara 

suci itu dilambangkan dan diwujudkan dengan wafat dan kebangkitan Kristus.
51

 Kedua 

sakramen ini saling melengkapi satu sama lain, tetapi tidak berarti bahwa sakramen tobat bisa 

menggantikan pembaptisan atau pembaptisan sudah cukup dan sakramen tobat tidak 

dibutuhkan lagi. Sakramen tobat bukan suatu pembaptisan baru melainkan ia 

mengaktualisasikan pembaptisan itu dalam suatu keberadaan konkret dimana ada dosa. 
52

  

Dalam liturgi pembaptisan, orang tua dan wali baptis perlu mempersiapkan batin 

mereka yakni terlebih dahulu menerima sakramen tobat sehingga dapat membaharui janji 

baptisnya dengan hati yang mantap.
53

  

4.5.4  Sakramen Minyak Suci 

Sakramen minyak suci sebagai  sarana kesembuhan bagi badan dan jiwa, yang 

diterima pada akhir hayat.
54

 Riwayat hidup Yesus mengisahkan Ia memberi perhatian besar 

kepada orang sakit (Mat 20:29-34; Luk 7:1-10;9:37-43, dll). Pelayanan orang sakit mencapai 

puncaknya dalam liturgi atau perayaan sakramen pengurapan orang sakit. Upacara 

pengurapan dilengkapi dengan memberikan Komuni suci kepada si sakit (Komuni terakhir 

menjelang kematian disebut Viaticum artinya bekal perjalanan). Tata upacara pengurapan 

orang sakit dapat berbeda-beda bentuknya sesuai dengan keadaan si sakit. Dalam keadaan 

sungguh mendadak, pengurapan di dahi itu saja sudah mencukupi. Apabila waktunya 

mencukupi, dapat diadakan upacara-upacara pemberkatan, upacara tobat, bacaan Kitab Suci, 

pengakuan, Komuni suci dan doa-doa dari imam bersama dengan umat yang hadir. Sesudah  

                                                             
51 LG. Art. 7. 
52

Dr. Herman Punda Panda, Pr, Sakramentologi (Modul), Op. Cit., hal. 61.  
53

 F.X. Didik Bagiyowinady, Pr, Doa Triduum dan Refleksi Menjelang Pendampingan Pembaptisan 

Untuk Wali Baptis, (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2008), hal.13. 
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itu imam mengambil minyak suci dan mengurapi si sakit pada dahi dan telapak tangan sambil 

berkata: “Semoga karena pengurapan suci ini Allah yang Maharahim menolong saudara dengan rahmat Roh 

Kudus. Amin. Semoga Ia membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara untuk mengenyam 

kebahagiaan sejati. Amin”. 

 Selanjutnya imam dapat merangkai indulgensi penuh kepada si sakit. Doa itu 

berakhir dengan perkataan : “Dan atas wewenang yang diserahkan Taktha Apostolik kepada saya, saya 

menganugerahkan indulgensi penuh kepada saudara dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin”.
55

  

4.5.5 Sakramen Imamat  

Tahbisan suci adalah sakramen yang diterima orang untuk menjadi diakon, imam, dan 

uskup. Sakramen ini, bersama dengan sakramen perkawinan disebut sakramen panggilan 

hidup, juga disebut sakramen untuk pelayanan dalam Gereja. Dalam hal ini, bukan saja kaum 

tertahbis yang melayani Gereja tetapi keluarga-keluarga juga melayani Gereja domestik. 

Tahbisan menganugerahakan character tak terhapuskan dalam jiwa (seperti halnya 

pembaptisan dan krisma) sehingga  hanya sekali diterima dalam hidup. Yesus Kristus 

mendirikan sakramen sakramen imamat pada perjamuan terakhir dengan murid-muridNya. 

Pada waktu itu Yesus mendirikan baik sakramen imamat maupun sakramen ekaristi, karena 

Yesus menghendaki agar ekaristi terus dirayakan sepanjang masa. Kedua sakramen ini 

berhubungan erat satu sama lain. Tanpa imamat tidak akan ada ekaristi. Tujuan tahbisan 

imamat adalah supaya ada imam yang mempersembahkan misa kudus. Dengan kata-kata 

Yesus: “lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku”, para rasul ditahbiskan dalam Gereja 

dimiliki oleh para uskup yang adalah pengganti rasul-rasul. Dengan imamat yang penuh itu, 

para uskup merupakan gembala utama, pengajar kebenaran iman yang utama dan pelayan 
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pengudusan yang utama dalam keuskupan. Hanya para uskup yang dapat menerimakan 

ketujuh sakramen kepada umat.  

Dalam perkembangan lebih lanjut, Gereja perdana mengenal tiga tingkatan pelayan 

dalam Gereja yaitu uskup, imam, dan diakon. Seorang yang menerima sakramen tahbisan 

adalah laki-laki yang sudah dibaptis, bebas dari halangan, telah dipersiapkan di Seminari dan 

menyelesaikan studi filsafat dan teologi.
56

  

4.5.6 Sakramen Perkawinan  

Dalam Gereja Katolik perkawinan adalah sakramen. Perkawinan itu merupakan 

sakramen, bila terjadi di antara orang-orang yang telah dibaptis, yang belum pernah menikah, 

kecuali karena kematian pasangan nikahnya. Dalam pernikahan Katolik ada dua hal yang 

penting yaitu kesepakatan pasangan suami istri dan sakramentalitas perkawinan. Kesepakatan 

di sini tentu dipertimbangkan juga konteks situasi seperti adat perkawinan setempat termasuk 

pencacatan sipil. Menyangkut sakramentalitas perkawinan, perlu dipertimbangkan segala 

sesuatu yang merupakan halangan nikah dari perspektif Gereja.
57

 

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, menegaskan lagi hal di atas dengan menyatakan 

“Perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke 

martabat sakramen.
58

 Sakramen perkawinan menjadi tanda persatuan antara Kristus dan 

Gereja. Berkat sakramen ini suami istri menampakkan dan menghayati misteri kesatuan 

antara Kristus dan Gereja oleh saling membantu dan saling mencintai dalam mencapai 

kesucian.
59

 Perjanjian cinta kasih antara pria dan wanita disebut perkawinan dan oleh Kristus 

ditingkatkan menjadi sakramen perkawinan. Suami-istri  saling menerimakan sakramen itu 
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 Dr. Herman Punda Panda, Pr, Sakramen dan Sakramentali, Op. Cit., hal. 78-81.  
57
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dihadapan wakil Gereja yang resmi (biasanya imam) serta dua saksi lainnya yang Katolik. 

Sakramen ini mendatangkan rahmat Kristus untuk saling menguduskan dan pula untuk 

menguduskan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan, serta untuk menunaikan tugas, baik 

sebagai suami-istri maupun sebagai orang tua, dengan setia sampai mati.
60

  

4.6 Sakramen Baptis Sebagai pintu masuk Untuk Menerima Sakramen-Sakramen Lain 

Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima orang Kristiani dalam 

kehidupan Allah dan kehidupan jemaat.
61

 Karena Sakramen baptis merupakan penerimaan 

pertama orang Kristen maka sakramen baptis menjadi dasar dari seluruh kehidupan Kristiani, 

pintu masuk menuju hidup dalam Roh dan pintu yang memberi kemungkinan untuk 

menerima sakramen-sakramen lain.
62

  

 Sakramen baptis juga adalah sakramen inisiasi pertama dan pintu masuk ke dalam 

hidup rahmat. sakramen inisiasi yaitu sakramen baptis, penguatan dan ekaristi. Tiga 

sakramen inisiasi Kristen dibutuhkan bersama-sama bagi umat beriman untuk mencapai 

pewartaan yang sesuai dengan  Kristus. Orang-orang beriman diubah menjadi makhluk baru 

dan anak-anak Allah melalui pembaptisan, dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka 

menjadi militan dalam sakramen krisma, dan menyantap Tubuh dan Darah Kristus, dalam 

Ekaristi. Tiga sakramen inisiasi digabungkan dengan erat sehingga memungkinkan kita untuk 

melaksanakan misi seluruh umat Allah di Gereja dan di dunia. Oleh karena itu setiap orang 

yang bergabung dengan Gereja, ia harus terlebih dahulu menerima sakramen inisiasi yaitu 

sakramen baptis.
63
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 Sebelum seseorang menerima sakramen baptis, dia tidak dapat menerima sakramen-

sakramen lainnya seperti ekaristi, penguatan, pengampunan dosa, perkawinan, imamat, dan 

minyak suci.
64

 Sesudah menerima sakramen baptis secara sah, barulah ia dimasukkan ke 

dalam persekutuan orang-orang kristiani, yang dinamakan Gereja, dengan segala hak dan 

kewajibannya sebagai anggota Gereja yang berhak menerima sakramen lain serta ditugaskan 

untuk menyelenggarakan ibadat agama Kristen.
65

  

 Sakramen hanya dapat diterima oleh orang-orang Kristen. Jika orang percaya, 

sebelum dia diizinkan masuk ke sakramen lain, ia terlebih dahulu harus menerima sakramen 

baptis, seperti yang ditunjukkan oleh kanon 1170, norma ini tidak berlaku bagi ritus Gereja 

lain.
66

 

 Seseorang yang telah dibaptis berhak menerima sakramen-sakramen lainnya, 

seseorang harus dilahirkan ke dalam kehidupan orang Kristen terlebih dahulu. Perkembangan 

sakramental selanjutnya selalu menyiratkan kelahiran sebelumnya dari air dan  Roh Kudus  

(lih Yoh 3: 5). Kristus sendiri dengan  menegaskan perlunya iman dan baptisan dan di sana 

pada saat yang sama menegaskan pentingnya  baptisan karena  pintu masuk ke dalam 

persekutuan Gereja. Sakramen ini merupakan pula syarat mutlak bagi penerimaan sakramen-

sakramen lain.
67
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