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roblematika seputar perkawinan iregular, khususnya 

menyangkut umat yang kawin–cerai–kawin lagi menjadi 

bagian dari tema aktual yang hangat diperbicangkan dalam 

tahun-tahun terakhir ini. Hal ini dapat dipahami mengingat 

fakta problematis ini membawa krisis tertentu pada institusi 

perkawinan dan menjadi bagian dari tantangan  pastoral 

yang pelik dan kompleks. Apa yang harus dilakukan Gereja 

untuk membantu umat yang berada dalam  situasi  seperti 

ini? Pastoral seperti apakah yang harus diterapkan? Apakah 

praksis pendampingan yang dijalankan selama ini tidak 

menjawab tuntutan situasi konkrit? Apakah disiplin Gereja ber- 

hubungan dengan umat yang berada dalam situasi iregular ini 

bertentangan dengan prinsip belas kasih, dan karena itu  perlu 

direvisi? 

Rentetan pernyataan reflektif ini tidak hanya mengusik 

pikiran para teolog dan ahli hukum kanon, melainkan juga 

sempat memancing perdebatan seru beberapa Kardinal men- 

jelang Sinode Luar Biasa para Uskup 2014 dan memanasi 

ruangan pertemuan para Uskup sedunia dalam Sinode 2015 

yang baru lalu. Di satu pihak, semua sepakat bahwa berhadapan 

dengan permasalahan yang dihadapi umat yang kawin– cerai–

kawin lagi, Gereja tidak dapat menjadi penonton yang sopan 

dari pinggiran melainkan harus memperlihatkan belas kasih 

ke-Ibu-annya dengan jalan mencari dan menemukan, 

menghibur dan merawat, mendengar dan menguatkan. Dan 
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hal ini harus diterjemahkan dalam praksis pastoral yang nyata 

dan bukan sebatas retorika pastoral yang kosong. Di lain pihak, 

bagaimana praksis pastoral, yang dijiwai oleh prinsip belas 

kasih itu, berjalan sesuai dengan prinsip doktrinal dan disiplin 

Gereja yang berlaku, menjadi topik diskusi yang melahirkan 

beragam pandangan yang membela opini publik. 

Aktualitas dan relevansi perdebatan terkait persoalan ini, 

mendorong penulis untuk merefleksikannya lebih lanjut. Tesis 

dasar yang hendak diajukan adalah bahwa dalam hubungan 

dengan keseluruhan praksis pastoral umat yang kawin–cerai– 

kawin lagi, apa yang dinamakan dengan belas kasih yang sejati 

itu tidak mengecualikan doktrin dan disiplin Gereja. Atas dasar 

itu maka apa yang tertuang dalam dokumen-dokumen resmi 

Gereja, secara khusus dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, An- 

juran Apostolik Familiaris consortio 1981, Surat Kongregasi 

Ajaran Iman 1994, Anjuran Apostolik Sacramentum caritatis 

2007, Anjuran Apostolik Amoris Laetitia 2016 merupakan 

eskpresi paling nyata dari belas kasih Gereja itu sendiri, yang 

tidak hanya mencari dan menerima serta mendengar dengan 

penuh cinta anak-anaknya hidup dalam situasi perkawinan 

iregular, melainkan juga mengambil sikap tegas pada wak- 

tunya, demi membantu mereka menyadari persoalan yang 

sedang dihadapi dan berbagai konsekuensi yuridis-pastoral 

yang ditimbulkannya, sekaligus menuntun mereka kepada 

kebenaran fundamental menyangkut doktrin perkawinan 

Katolik yang tidak dapat diganggu gugat serta ketentuan 

normatif terkait nulitas perkawinan yang harus dibuktikan 

lewat forum eksternal. 

Dalam mengelaborasi tesis dasar tulisan ini, beberapa 

penjelasan terminologis dan intervensi Paus Fransiskus tahun 

2013 akan diuraikan lebih awal demi mengarahkan pembaca 

kepada tema tulisan ini. Kemudian akan diuraikan secara 

garis besar berbagai gagasan yang pernah muncul selama ini 
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berpautan dengan persoalan umat yang berada dalam situasi 

iregular dan berbagai dokumen resmi Gereja. Selanjutnya akan 

dibahas prinsip fundamental tak terceraikan (indissolubilitas) 

perkawinan Katolik dan hubunganya dengan Ekaristi, 

kedelapan tesis doktrinal Gereja yang valid hingga saat ini serta 

pastoral umat yang kawin–cerai–kawin lagi. Sebagai penutup 

akan dibahas tentang nulitas perkawinan sebagai kemungkinan 

jalan keluar dalam konteks situasi seperti ini. 

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan sebuah 

deskripsi argumentatif yuridis-pastoral yang utuh dan kom- 

prehensif atas persoalan yang kompleks ini, melainkan sebuah 

upaya untuk menggarisbawahi kembali prinsip-prinsip 

doktrinal dan disiplin Gereja menyangkut umat yang kawin–  

cerai–kawin lagi dengan bercermin pada perdebatan aktual 

dan pengalaman pribadi penulis dalam praksis pendampingan 

umat yang berada dalam situasi iregular di sebuah paroki di 

Keuskupan Roma. Jika tulisan ini dapat memberikan sedikit 

rangsangan untuk sebuah refleksi yang lebih mendalam, maka 

sebagian dari maksud telah tercapai. 

 

Roma, ...2017 

Penulis 
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PENDAHULUAN 

 
1. Penjelasan Terminologis 

 

 Belas Kasih 

ata belas kasih berasal dari kata bahasa Latin: misericordia. 

Yang merupakan gabungan dari kata miserere (kemalangan) dan 

cor (hati). Belas kasih merupakan sebuah sikap hati yang 

mendorong seseorang untuk melakukan  tindakan  nyata 

demi membantu sesama yang menderita. Dalam terang pe- 

mikiran Santo Thomas Aquinas apa yang dinamakan dengan 

berbelaskah kasih itu merupakan berduka di hadapan pen- 

deritaan orang lain, sebuah perasaan hati yang mendorong 

kepada upaya untuk membebaskan yang bersangkutan keluar 

dari penderitaannya. Barangsiapa melihat berbagai bentuk 

penderitaan orang lain seolah-olah penderitaannya sendiri,  

dan kemudian berusaha dengan satu dan lain cara menghapus 

penderitaan tersebut, adalah orang yang berbelas kasih. 1
 

Belas kasih merupakan salah satu dimensi terindah dari 

cinta, khususnya cinta pengampunan. Dalam hubungan dengan 

umat yang kawin–cerai–kawin lagi, belas kasih yang harus 

diperlihatkan Gereja pada prinsipnya tidak hanya diwujudkan 

lewat tindakan mencari dan menemukan, mendengar dan 

mengampuni, melainkan juga menegur dan mengoreksi pada 

waktunya serta menuntun kepada kebenaran. Hal ini penting 

untuk disadari mengingat bahwa belas kasih sebagaimana 

dikatakan Paus Fransiskus tidak dapat dipisahkan dari 

 
1 Bdk. Santo Thomas Aquinas, Summa Theologiae I, q. 21, a. 3. 

 

1 



 

 

kebenaran oleh karena keduanya berhubungan erat satu sama 

lain.2
 

 

 Doktrin 

Kata doktrin berasal dari bahasa Latin, doctrina, artinya ajaran. 

Doktrin adalah ajaran Gereja Katolik mengenai iman dan 

moral yang dipercayakan oleh Kristus melalui para Rasul dan 

diteruskan oleh Gereja untuk keselamatan umat Allah. Doktrin 

mencakup dogma, yakni pengajaran Gereja yang secara implisit 

maupun eksplisit dinyatakan dalam Kitab Suci atau Tradisi 

yang percayai oleh umat beriman dan bersifat mengikat karena 

pemakluman agung atau wewenang mengajar Gereja.3
 

Semua dogma adalah doktrin, namun tidak semua dok- 

trin termasuk dalam dogma. Setiap pernyataan lisan atau 

tertulis dari Magisterium yang bertujuan untuk mengajar dan 

memberikan pemaparan ajaran iman dapat merupakan sebuah 

doktrin yang menuntut sikap taat dari pihak umat beriman 

untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan apa 

yang diajarkan itu. 

 

 Disiplin 

Kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin discipulus, yang 

artinya pengikut. Dalam konteks kekristenan, kata yang menjadi 

ciri pengikut Yesus ini mengandung makna khusus.  Secara 

 

 
2 Paus Fransiskus, Discorso alla Asemblea Generale della Conferenza Episcopale 

Italiana, 19 Mei 2014: «Kebenaran dan belas kasih: jangan kita pisahkan. 
Jangan! Tanpa kebenaran, belas kasih berubah menjadi sebuah kotak kosong, 
di mana masing-masing orang mengisinya seturut kehendak hatinya». (Teks 
asli berbahasa Italia) 

3 Bdk. G. Ghiberti- G. Ferretti, Dizionario di Teologia, Herder, Roma 1968, hlm. 
211-212. 
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konkret, disiplin Gereja menyangkut keseluruhan norma dan 

struktur yang memberikan sebuah konfigurasi yang kelihatan 

dan teratur pada komunitas Kristen—yang adalah merupakan 

ekspresi sebuah persekutuan yang dihadiahkan Kristus kepada 

Gereja-Nya—, yang mengatur berbagai hal yang berhubungan 

dengan kehidupan individual dan sosial anggota-anggotanya di 

tengah ziarah hidup di dunia.4
 

Penting untuk dicatat bahwa apa yang dinamakan dengan 

disiplin itu bukan semata-mata merupakan realitas yang 

bersifat manusiawi dan dapat berubah, melainkan memiliki 

makna yang lebih luas. Disiplin juga mencakup hukum Ilahi 

seperti sepuluh perintah Allah, yang tidak dapat berubah, dan 

hal yang sama berlaku untuk semua norma hukum Ilahi. Dalam 

arti sempit, kata disiplin berhubungan dengan norma-norma 

yuridis dan pastoral.5
 

 

 Pastoral 

Pastoral adalah sebuah seni melalui mana Gereja membangun 

dirinya menjadi umat Allah dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebuah seni yang dibangun di atas dogma, doktrin, moral, 

spiritual, dan disiplin untuk bertindak secara bijaksana dalam 

kasus konkret. Pemahanan dasar ini membawa konsekuensi 

bahwa in sensu stricto, sesuatu yang tidak bersesuaian dengan 

kebenaran, doktrin, moral dan disiplin Gereja serta tidak 

diarahkan kepada pemenuhan ideal hidup Kristen tidak  

dapat disebut pastoral. ‘Pastoral’ yang demikian akan mudah 

berubah menjadi sebuah bentuk pemaksaan kehendak atas 

hidup Kristen itu sendiri. 

 
 
 

4 Bdk. Konferensi Wali Gereja Italia, Documento pastorale Comunione, comunità 
e disciplina ecclesiale (1 Januari 1989), n. 3. 

5 Bdk. Ibid. 
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 “Kawin–cerai–Kawin Lagi” 

Istilah ini mengacu secara khusus mengacu kepada pasangan 

suami-isteri Katolik yang telah mengikat diri dalam perkawinan 

yang sah,—kemudian setelah terjadi kegagalan perkawinan 

yang berujung pada perceraian—mencoba mengikat diri dalam 

”perkawinan baru. 

Situasi ini biasanya tercipta melalui surat keputusan cerai 

yang keluarkan oleh otoritas sipil yang berwewenang dan 

(klaim) ikatan perkawinan baru melalui perkawinan sipil. Juga 

yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang kendati 

terikat dalam perkawinan sah, dalam kenyataannya hidup 

bersama secara stabil (kohabitasi) yang seolah-olah perkawian, 

baik yang telah dikukuhkan atau tidak oleh formalitas sipil. 

 

 Nulitas perkawinan 

Hal ini mengacu pada ketiadaan (null) perkawinan yang benar 

sejak awal (ab initio). Dengan kata lain, perjanjian perkawinan 

antara seorang laki-laki dan seorang wanita tidak valid sehingga 

tidakterciptaperkawinanyangsesungguhnya. Secarayuridis, ada 

tiga alasan prinsipil yang dapat membuat perkawinan null, yakni 

halangan-halangan yang menggagalkan yang mengena langsung 

pada orang atau subyek perkawinan6 (misalnya kurangnya umur, 

impotensi, adanya ikatan perkawinan terdahulu, penculikan 

dan penahanan); catat konsensus yang mengena pada tindakan7 

(misalnya kekurangan kemampuan menggunakan akal sehat, 

catat yang parah dalam hal pertimbangan, ketidakmampuan 

mengambil kewajiban esensial perkawinan, ketidaktahuan 

akan hakikat perkawinan, penipuan, simulasi, menikah karena 

 
6   Bdk. KHK kan. 1083-1094. 
7   Bdk. KHK kan. 1095-1107. 
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paksaan); catat forma kanonika yang mengena pada bentuk 

atau wujud lahiriah dari perayaan perkawinan8 (misalnya tidak 

ada dispensasi dari Ordinaris wilayah untuk melangsungkan 

perkawinan beda agama). 

Dalam konteks penanganan kasus pasangan yang kawin– 

cerai–kawin lagi, persoalan menyangkut nulitas perkawinan  

di tempatkan dalam perspektif yuridis untuk melihat jika 

perkawinan terdahulu sesungguhnya tidak pernah ada. Dan 

hal ini dapat diketahui melalui sebuah proses penyelidikan 

yang seksama pada level Tribunal Gereja yang berwewenang. 

2. Intervensi Paus Fransiskus 

Dalam perjalanan pulang dari Hari Kaum  Muda  Sedunia  

2013 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, seorang 

wartawan bertanya kepada Paus Fransiskus jika belas kasih 

(misericordia)—yang sering beliau ucapkan—membawa 

perubahan dalam bidang disiplin Gereja terkait penerimaan 

sakramen bagi pasangan suami-isteri yang kawin–cerai–kawin 

lagi secara sipil. Jawaban Paus Fransiskus demikian: 

«Ini adalah tema yang sering dipertanyakan. Apa yang 

dinamakan dengan belas k asih itu jauh lebih besar dari kasus 

yang kamu tanyakan. Saya percaya bahwa saat ini  adalah 

saat belas kasih […]. Gereja adalah Ibu. Sebagai Ibu, Gereja 

harus pergi mengobati yang terluka dengan belas kasih. Jika 

Tuhan tidak pernah lelah dalam mengampuni, Gereja tidak 

punya pilihan lain selain ini: pertama-tama, mengobati yang 

luka. Gereja adalah seorang Ibu yang harus mengambil jalan 

belas kasih dan membawa belas kasih untuk semua […]. Saya 

percaya ini adalah kairos: saat sekarang adalah sebuah kairos 

belas kasih […]. Dalam hubungan dengan penerimaan komuni 
 

 
8 Bdk. KHK kan. 1108-1123. 
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bagi mereka yang kawin-cerai dan berada dalam ikatan relasi 

yang kedua, hal ini tidak diperkenankan, sebaliknya yang cerai 

namun tidak mengingat diri dalam relasi baru, dapat menerima 

komuni, saya pikir hal ini perlu dilihat dalam keseluruhan 

perspektif pastoral perkawinan itu sendiri. Dan ini merupakan 

sebuah persoalan […]. Kita sedang menuju ke arah pastoral 

perkawinan yang agak mendalam. Ini merupakan masalah 

kita semua, oleh karena jumlah kita banyak bukan? Sebagai 

contoh, pendahulu saya, Kardinal Quarracino mengatakan 

bahwa setengah dari perkawinan adalah invalid. Mengapa? 

Oleh karena banyak yang menikah tanpa kematangan dan 

tanpa memahami bahwa perkawinan adalah untuk seumur 

hidup, atau yang menikah karena secara sosial harus menikah. 

Di sini kita berhadapan bukan hanya dengan masalah pastoral 

perkawinan, melainkan juga persoalan yuridis menyangkut 

nulitas perkawinan yang harus dilihat kembali, oleh karena 

Tribunal Gereja tidak cukup untuk itu. Masalah pastoral 

perkawinan sangat kompleks».9
 

 

Dengan jawaban ini, Paus Fransiskus, di satu pihak, 

mengantisipasi sikap dasar yang tidak menghukum, mencari 

dan menemukan yang bermasalah, dan di lain pihak, 

menggarisbawahi keberagaman situasi (yang cerai; yang cerai- 

kawin lagi; yang perkawinannya yang terdahulu invalid sejak 

awal namun tidak dipersoalkan atau tidak dideklarasikan oleh 

otoritas Gereja yang berwewenang) serta pentingnya kesadaran 

akan kompleksitas persoalan yang tidak dapat disempitkan 

hanya pada masalah pro-kontra penerimaan komuni suci. 

 
9 Paus Fransiskus, Conferenza stampa, 28 Juli 2013. (Teks asli berbahasa Italia). 

Teks berbahasa Inggris dapat dilihat dalam http://www.vatican.va/holy_ 
father/francesco/speeches/2013/july/documents/papafrancesco_20130728_ 
gmg- conferenza-stampa_it.html. Oleh karena media massa menerbitkan 
wawancara ini dalam tempo yang sangat singkat, beberapa point penting dari 
wawancara ini ditafsir secara keliru seolah-olah Paus mengizinkan „perkawinan 
kedua sekalipun masih terikat perkawinan terdahulu, dan bahwa yang kawin– 
cerai–kawin lagi diperbolehkan untuk menerima sakramen, khususnya Ekaristi. 
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Berbagai hal doktrinal berkaitan dengan persiapan perkawinan 

dan sikap iman yang dibutuhkan untuk melangsungkan 

perkawinan perlu diperhatikan dengan seksama. 

Dalam kesempatan lain, Paus Fransiskus memberikan kunci 

untuk membaca dan menerapkan pastoral umat yang cerai- 

kawin lagi dengan mengomentari perikop Injil yang berbicara 

tentang dialog antara Yesus dan para Ahli Taurat menyangkut 

boleh tidaknya seorang suami memasukkan gugatan cerai. 

Dialog seperti ini, kata Paus, membawa risiko untuk terjebak 

dalam hal-hal kasuistik, dan karena itu harus diwaspadai: 

 

«Di belakang berbagai hal yang bersifat kasuistik, selalu ada 

jebakan melawan kita dan melawan Allah. Para Ahli Taurat 

mencoba untuk ”menjatuhkan otoritas moral” Yesus lewat 

pertanyaan jebakan menyangkut masalah perceraian. Gaya 

mereka selalu sama: ”kasuistik”: ”Apakah diperbolehkan atau 

tidak”? Ini adalah sebuah jebakan: di belakang hal yang bersifat 

kasuistik, di belakang pemikiran kasuistik, selalu ada jebakan. 

Selalu! Melawan orang tertentu, melawan kita, melawan Allah. 

Terhadap pertanyaan: ”Apakah boleh menceraikan isteri?”, 

Yesus memberikan jawaban dengan menanyakan kepada 

mereka apa yang digariskan dalam hukum dan menjelaskan 

alasan mengapa Musa membuat aturan seperti ini».10
 

 

Risiko untuk terjebak dalam pemikiran kasuistik terletak 

dalam ketidaksanggupan untuk masuk ke dalam jantung 

persoalan. Dan setiap upaya untuk mereduksi persoalan 

membawa risiko pada penyederhanaan masalah, dan kon- 

 
 

10 Paus  Fransikus,  Omelia,  28  Februari  2014.  (Teks  asli  dalam  bahasa  
Italia). Pentingnya kesadaran untuk tidak terjebak dalam diskusi kasuistik 
atau menyempitkan tema pembicaraan Sinode 2015 hanya pada masalah 
boleh-tidaknya yang kawin- cerai- kawin lagi menerima komuni, ditegaskan 
kembali oleh Paus Fransiskus sekembalinya dari Tanah Suci 26 Mei 2014, 
ttp://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/may/documents/ 
papafrancesco_20140526_terr a-santa-conferenza stampa. html. 
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sekuensinya, berbagai solusi pastoral yang ditawarkan tidak 

membawa kontribusi positif sebagaimana yang diharapkan, dan 

malah menambah persoalan baru. Pentingnya kewaspadaan 

untuk tidak terjerat dalam cara berpikir kasuistik dalam 

menangani kasus umat yang kawin–cerai–kawin lagi, 

ditegaskan kembali oleh Paus Fransiskus dalam pertemuannya 

dengan para Imam se-keuskupan Roma: 

 

«Persoalan tidak boleh diredusir semata-mata pada apakah 

boleh menerima komuni atau tidak. Barangsiapa mengangkat 

persoalan hanya seputar hal ini, berarti tidak mengerti apa 

sesungguhnya yang menjadi inti permasalahan. Persoalan ini 

sangat kompleks dan bersentuhan dengan tanggung jawab 

besar Gereja terhadap keluarga-keluarga yang hidup dalam 

situasi iregular».11
 

 

Penegasan Paus Fransiskus ini lahir dari pemahamannya 

yang mendalam atas kompleksitas persoalan dan bagaimana 

Gereja, melalui praksis pastoral, memperlihatkan kepeduliannya 

terhadap situasi dan tantangan yang dihadapai keluarga dewasa 

ini, khususnya umat yang kawin–cerai–kawin lagi. Pusat 

perhatian pastoral tidak boleh disempitkan hanya pada persoalan 

penerimaan komuni kudus karena membawa risiko untuk terjebak 

dalam pemikiran kasuistik yang steril dan tidak memecahkan 

persoalan. 

Dalam pertemuan itu, Paus juga menyinggung tentang 

kewajiban Gereja untuk melakukan sesuatu dalam hubungan 

dengan penyelesaian kasus nulitas perkawinan, 12 sebuah 

penegasan yang telah disinggung dalam konferensi pers 

sebelumnya.13
 

 

 
11 Paus Fransiskus, Incontro con il clero di Roma , 16 September 2013. 
12 Bdk Ibid, 
13 Bdk. catatan kaki n. 8 di atas. 

 

8 | Kawin Cerai - Kawin Lagi – Solusi Kanonik Perkawinan yang Tahan Uji 



 

 

P 

 
 

 

BAB I 

 

BERBAGAI TAwARAN SoLUSI 
yANG TIDAK MENcUKUPI: 

cATATAN SELAyANG PANDANG 

 
roblem perkawinan iregular, secara khusus berkaitan 

dengan umat yang kawin- cerai-kawin lagi melahirkan 

keprihatinan di kalangan umat beriman, secara khusus para 

teolog serta hirarki Gereja Lokal. Keprihatinan seperti ini, di  

satu pihak, menyiratkan adanya kepedulian pastoral yang 

mendalam, namun di lain pihak, ketika hal ini dikemas dalam 

gagasan atau praksis pastoral yang tidak sesuai dengan apa 

yang telah digariskan secara resmi oleh Gereja Universal, maka 

efek negatifnya bagi Gereja secara keseluruhan tidak dapat 

dihindari. 

Pada bagian ini akan diuraikan secara global beberapa 

tawaran jalan keluar yang, hemat penulis, tidak mencukupi 

sebagaimana terlihat dalam dokumen para uskup Oberrhein 

Jerman, gagasan teolog B. Petrà tentang kematian perkawinan, 

dan beberapa usulan yang digelindingkan oleh Kardinal 

Walter Kasper menjelang Sinode Luar Biasa para Uskup pada 

tahun 2014 yang memantik diskusi panas di kalangan para 

teolog, termasuk beberapa Kardinal, yang dengan nyaring 

membunyikan alarm kepedulian kritisnya. 

 
 
 
 

 

9 



 

 

1. Dokumen Pastoral para Uskup oberrhein Jerman 

Pada tahun 1993, beberapa Uskup Jerman 14 menerbitkan 

sebuah dokumen15 yang bertujuan untuk membantu pen- 

dampingan pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi. Dalam 

dokumen tersebut doktrin terkait indissolubilitas perkawinan 

tidak ditolak secara eksplisit, namun beberapa gagasan yang 

terkandung di dalamnya perlu dicermati secara hati-hati. 

Dalam dokumen tersebut digarisbawahi tiga kasus yang 

harus dipertimbangkan secara serius: 1) apa yang dinamakan 

dengan nulitas perkawinan atas dasar kesadaran hati nurani, 

artinya yang bersangkutan secara subyektif sungguh-sungguh 

yakin bahwa perkawinannya yang terdahulu tidak sah; 2) kasus 

pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi yang telah melewati 

proses refleksi yang panjang dan telah melakukan penitensi;16
 

3) Kasus pasangan yang berada dalam situasi di mana ada 

tuntutan mendesak untuk mempertimbangkan konflik ke- 

wajiban yang berlarut-larut, dan di lain pihak, perpisahan 

secara fisik dari ikatan relasi baru tersebut, jika terjadi, akan 

mendatangkan risiko ketidakadilan yang besar.17
 

Dalam hubungan dengan praksis pastoral untuk menye- 

lesaikan kasus pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi, 

 
 

14 Mereka adalah Oskar Saier, Uskup Agung Freiburgh, Karl Lehmann, uskup 
Mainz, Walter Kasper, uskup Rottenburg-Stuttgart. 

15 Bdk. Para Uskup Oberrhein, Per l’accompagnamento pastorale di persone con 
matrimonio falliti, divorziati e divorziati risposati, dalam ”Il Regno-documenti” 39 
(1993) hlm. 613; Bdk., Kevin T. Kelly (ed.), Divorce and Second Marriage: Facing 
the Challenge, 2nd ed. (London: Geoffrey Chapman, 1996) hlm. 90–117. 

16 Namun dalam dokumen tersebut tidak dijelaskan apa maksudnya ”proses 
refleksi yang panjang”, apa bentuk ”refleksi” yang dijalankan oleh seorang yang 
kawin–cerai–kawin lagi, dan ”penitensi” seperti apa yang dapat dilakukan oleh 
seorang yang de facto, hidup dalam percabulan. 

17 Juga dalam hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut apa maksudnya ”konflik 
kewajiban yang berlarut-larut” dan ”ketidakadilan yang besar”. Kemungkinan 
hal ini mengacu pada pendidikan anak-anak dan masalah sosial-ekonomi atau 
hal-hal yang bersifat psikologis. 
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para uskup Jerman ini tidak menolak kemungkinan jalan 

keluar melalui forum externum, artinya penyelidikan nulitas 

perkawinan melalui Tribunal Gereja yang berwewenang, 

namun di lain pihak, mereka memberikan rekomendasi jalan 

keluar melalui forum internum, artinya berdasarkan pada 

keputusan personal hati nurani dibawah tuntunan seorang 

imam yang bijaksana. Pendampingan spiritual seorang imam 

sangat penting demi membantu pasangan yang bersangkutan 

melihat persoalan hidup secara keseluruhan, mengevaluasinya 

dalam terang doktrin Gereja, dan selanjutnya, atas dasar 

pertimbangan hati nurani memutuskan jika doktrin Gereja 

tersebut dapat diaplikasikan atau tidak pada permasalahan 

yang sedang mereka hadapi. Penerimaan sakramen menjadi 

mungkin setelah mendapat rekomendasi positif dari imam 

pendamping yang bekerja sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan oleh Uskup. Berbagai syarat yang dituntut adalah 

penyesalan atas kegagalan perkawinan terdahulu, pembuktian 

terkait stabilitas perkawinan sipil dan komitmen pada ikatan 

perkawinan tersebut. 

Solusi yang diberikan para uskup ini, di satu pihak, dapat 

dipandang sebagai sebuah bentuk kepedulian pastoral, namun 

di lain pihak, jika dicermati secara mendalam, jalan keluar yang 

ditawarkan ini kurang tepat karena seolah-olah kasus konflik 

hati nurani sering terjadi, padahal dengan penerapan prinsip- 

prinsip yuridis sebagaimana tertuang dalam Kitab Hukum 

Kanonik 1983, kasus seperti ini menjadi sangat berkurang. 

Solusi forum intern membawa risiko meratifikasi penilaian 

hati nurani yang keliru terhadap realitas kebenaran obyektif. 

Sebagai konsekuensinya, terjadi pertentangan antara hukum 

moral yang bersifat normatif dan penilaian hati nurani yang 

bersifat subyektif. Solusi seperti ini dapat disalahgunakan atas 

nama  pastoral  dan  mengaburkan  pemahaman  dasar terkait 
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prinsip indissolubilitas perkawinan serta membawa risiko 

munculnya skandal di tengah umat. 18
 

2. Gagasan Basilio Petrà tentang ”kematian perkawinan” 

Dalam upaya untuk mencari solusi pastoral bagi umat yang 

kawin–cerai–kawin lagi, Petrà mengedepankan sebuah 

hipotesa teologis lewat gagasan tentang kematian perkawinan. 19 

Gagasan teolog ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

kematian pasangan tidak mengakibatkan terjadinya pemutus- 

an perkawinan dan menarik kesimpulan bahwa apa yang 

dinamakan dengan pemutusan perkawinan itu berkaitan 

dengan wewenang yang dimiliki Gereja.  Kematian  fisik 

hanya merupakan sebuah fakta yang dipandang cukup oleh 

Gereja untuk menjalankan wewenangnya dalam memutuskan 

ikatan perkawinan, dan dengan itu melegitimasi perkawinan 

berikutnya dari pasangan yang masih hidup. 

Sebagai konsekuensinya, Gereja seharusnya juga memiliki 

wewenang dalam memutuskan ikatan perkawinan dalam situasi 

di mana ikatan cinta yang personal di antara suami-istri tidak 

ada lagi.20 Dengan mengembangkan garis pemikiran seperti 

ini, Petrà mengajukan pertanyaan jika pembicaraan tentang 

”kematian perkawinan” menjadi relevan dan  kemungkinan 

 
 

18 Beberapa uskup dan teolog mengkritik dokumen pastoral para Uskup Jerman 
ini. Bdk. Para Uskup Pennsylvania, Internal Forum-Pastoral Care of Divorced 
Catholics Who Remarry, dalam ”Origins” 24 (1994) hlm. 205-208; René Hendry 
Gracida, Pastoral Ministry to the Divorced and Remarried, dalam ”Fellowship 
of Catholic Scholars Newsletter” 17 (1994) hlm. 3, 16-20; G. Grisez-J. Finnis- 
W. May, Letter to: Archbishop Saier, Bishop Lehman, and Bishop Kasper, dalam 
”Fellowship of Catholic Scholars Newsletter” 17 (1994) hlm. 3, 20-27; G. Grisez, 
What is the Practical, Ecclesial Significance of the Three German Bishops Initiative 
Regarding Pastoral Ministry to the Divorced and „Remarried, dalam ”Fellowship of 
Catholic Scholars Newsletter” 17 (1994) hal. 27-30; D. Tettamanzi, Fedeltà nella 
verità, dalam ”L Osservatore Romano”, 10 Oktober 1994, hlm 1 & 9. 

19 B. Petrà, Il matrimonio può morire? Studi sulla pastorale dei divorziati risposati, 
Bologna 1995. 

20 Bdk. Ibid., hlm. 236-238. 
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untuk memutuskan ikatan perkawinan oleh Paus sebagai 

pimpinan tertinggi Gereja dapat dipertimbangkan. 21
 

Gagasan tentang ”kematian perkawinan” dan wewenang 

Gereja untuk memutuskan perkawinan dalam situasi seperti 

ini, tidak dapat diterima atas dasar dua pertimbangan. Pertama, 

apa yang dinamakan dengan kematian fisik itu tidak dapat 

disamakan dengan kematian afeksi dan spiritual akibat situasi 

dan kondisi psikologis tertentu.22 Dalam perayaan perkawinan, 

kedua mempelai berjanji di hadapan Allah dan Gereja untuk 

setia sampai mati, dalam untung dan malang. Kedua, kegagalan 

dalam hidup perkawinan yang mengakibatkan terjadinya 

kematian afeksi dan spiritual adalah buah dari perbuatan 

manusia itu sendiri, dan dalam derajat tertentu dapat dicari 

penyebabnya. 23 Jika diterima bahwa ikatan relasi yang kedua 

dapat dipandang sebagai perkawinan yang sah oleh karena 

kematian perkawinan terdahulu, seturut gagasan Petrà, maka 

hal itu berarti bahwa: «perceraian diterima dan ketakceraian 

perkawinan hanya diterima secara formal belaka dan tidak lagi 

secara faktual».24
 

 
21 Dalam beberapa artikel terbaru, B. Petrà mempertahankan gagasannya dan 

menggarisbawahi beberapa proposal teologis untuk mendampingi pasangan 
yang kawin–cerai–kawin lagi dengan menitik beratkan pada kemustahilan 
untuk mempertahankan relasi perkawinan, kesulitan untuk menyelidiki nulitas 
perkawinan terdahulu, dan stabilitas relasi yang baru. Bdk. B. Petrà, Potere della 
Chiesa e matrimoni falliti. Passare dall implicito all esplicito?, dalam F. P. Puleo 
(ed.) Divorziati risposati e seconde nozze nella Chiesa. Una via di soluzione, 
Cittadella, Asisi 2012, hlm. 223-269; B. Petrà, Sull accoglienza dei divorziati 
risposati, dalam ”Il Regno-Documenti” 11 (2014) hlm. 369-372. 

22 Carerras mencatat bahwa kendati kedalaman identitas relasi keluarga (suami, 
isteri, ayah, ibu) tidak lenyap oleh kematian yang bersangkutan, namun ikatan 
yang didasarkan atas keadilan memiliki nilai yang bersifat temporal dan terbatas, 
dalam arti bahwa ikatan itu ada selama kedua pasangan itu masih hidup di 
dunia ini, bdk. J. Carreras, La naturaleza familiar del vincula conyugal, dalam 
P. J. Viladrich et. al (ed.) El matrimonio y su expression ante el III Mileneo. X 
Congreso Internacional de Derecho canónico, Pamplona 2000, hlm. 419-434. 

23 Bdk. A. Rodriques Luño, L estinzione del matrimonio a causa della morte. Obiezioni alla 
tesi di B.Petrà, dalam ”Revista di Teologia Morale” 130 (2001) hlm. 237-248. 

24  J.  Ratzinger, Introduzione a  Congregazione per  la  Dottrina della  Fede  sulla  
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3. Proposal Kardinal walter Kasper 

Dalam kesempatan ceramah di hadapan dewan konsultatif 

para Kardinal yang berkumpul untuk mendiskusikan persiapan 

Sinode Luar Biasa 2014, Walter Kasper mengajukan sebuah pro- 

posal perubahan doktrin dan disiplin sakramental Gereja, demi 

mengizinkan, dalam kasus-kasus terbatas, umat yang kawin–  

cerai–kawin lagi menerima komuni suci setelah melewati 

proses pertobatan. 25 Untuk memperkuat argumentasinya, 

Kasper merujuk pada praktek oikonomia—praktek yang men- 

tolerir ikatan perkawinan kedua—Gereja perdana dan tradisi 

Gereja Ortodoks Timur, dalam mengaplikasi belas kasih bagi 

mereka yang kawin–cerai–kawin lagi. Kasper berharap bahwa 

gagasan yang dikedepankannya dapat memberikan dasar 

teologis bagi para Kardinal dalam mendiskusikan persoalan ini 

lebih lanjut,26 dan bahwa Gereja Katolik menemukan cara yang 

tepat dalam mengharmonisasikan kesetiaan doktrinal dan 

belas kasih dalam praksis pastoral.27
 

Walter Kasper memperluas area refleksinya terkait kemung- 

kinan penerimaan komuni bagi pasangan yang kawin–cerai– 

kawin lagi secara sipil dengan menggarisbawahi pentingnya 

kesadaran bahwa, di satu pihak, doktrin tidak dapat diubah, 

 
 

pastorale dei divorziati risposati , dalam Kongreasi Ajaran Iman, Sulla pastorale dei 
fedeli divorziati. Documenti, commenti e studi, Città del Vaticano 1998, hlm. 7-29. 
Kardinal Ratzinger melengkapi afirmasinya dengan menegaskan kembali doktrin 
indissolubilitas perkawinan ratum et consumatum, yang diajukan sebagai definitif 
oleh Santo Yohanes Paulus II dalam ceramah di hadapan Rota Romana tahun 
1980: «Jadi menjadi jelas bahwa kuasa Paus dalam hal memutuskan perkawinan 
tidak mencakup perkawinan ratum et consumatum sebagaimana diajarkan oleh 
Magisterium Gereja secara definitif, kendatipun hal ini tidak dinyatakan secara 
formal lewat dekrit definitif», Santo Yohanes Paulus II, Discorso alla Rota 
Romana, 21 Januari 1980, dalam ”Acta Apostolicae Sedis” 72 (1980) hlm. 29-36. 

25 Keseluruhan deskripsi argumentatifnya tertuang dalam W. Kasper, Il Vangelo 
della Famiglia, Queriniana, Brescia 2014. 

26 Bdk. Ibid., hlm., 5. 
27 Bdk. Ibid., hlm., 43. 
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namun di lain pihak, disadari pula adanya perkembangan 

pemikiran doktrinal. Sebuah tradisi yang baik harus tetap 

memerhatikan perbedaan antara doktrin dan Disiplin. 28
 

Dalam bentuk pertanyaan, atas dasar serangkaian kon- 

disi khusus—yang  berbeda  dari  apa  yang  diindikasikan 

oleh Magisterium Gereja—Walter Kasper menggarisbawahi 

pentingnya sebuah solusi khusus bagi yang kawin–cerai–kawin 

lagi yang secara jujur menginginkan sakramen: 1) Jika sung- 

guh-sungguh menyesali kegagalan perkawinan terdahulu; 2) 

Jika mengklarifikasi kewajiban terkait perkawinan terdahulu 

dan secara definitif tidak ada kemungkinan untuk kembali   

ke perkawinan terdahulu; 3) Jika tidak dapat meninggalkan 

berbagai tuntutan perkawinan sipil tanpa kerugian besar; 

4) Jika, bertolak dari iman, berusaha untuk hidup lebih baik 

dalam perkawinan yang kedua dan mendidik anak-anak dalam 

iman; 5) Jika mereka memiliki kerinduan akan sakramen- 

sakramen sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi situasi 

hidup, haruskah atau dapatkah Gereja menolak memberikan 

pelayanan sakramen Tobat dan Ekaristi bagi pasangan tersebut 

setelah melewati waktu orientasi yang baru.29
 

Berkaitan dengan proses penyelidikan nulitas perkawinan, 

Kasper mengusulkan sebuah penyelesaian kasus yang lebih 

pastoral dan tidak berbelit-belit melalui seorang imam yang 

ditunjuk oleh Uskup.30 Bagi Kasper, Gereja perlu melakukan 

transformasi cara berpikir untuk tidak hanya memberikan 

jawaban lama yang sudah baku melainkan harus berani mene- 

mukan cara baru sesuai dengan konteks dan situasi zaman 

sekarang.31
 

 
28 Bdk. Ibid., 
29 Bdk. Ibid., hlm. 32. 
30 Bdk. Ibid., hlm. 28-29. 
31 Bdk. W. Kasper, Misericordia e verità per i divorziati risposati, dalam ”L Osservatore 

Romano”, 12 Maret 2014, hlm. 5. 
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Gagasan ”inovatif-kreatif ” Kasper membela opini publik 

dan memancing perdebatan hangat menjelang Sinode Biasa 

Para Uskup 2014 dan Sinode Luar Biasa 2015. Ada yang 

menyambut secara positif,32 namun ada pula yang—dalam 

upaya untuk menjaga keutuhan prinsip-prinsip doktrinal dan 

disiplin Gereja—berusaha untuk membedah anatomi gagasan 

Kasper dengan pisau kritik teologis, sejarah, hukum, pastoral,33 

termasuk beberapa Kardinal yang nota bene memiliki otoritas 

intelektualnya masing-masing, seperti Kardinal Gerhard 

Ludwig Müller, Carlo Caffarra, Raymond Leo Burke, Velasio de 

Paolis, Cyril Vasil.34
 

Seperti Walter Kasper, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, 

Perfek Kongregasi Ajaran Iman, mengakui pentingnya pendam- 

pingan pastoral dari pihak Gereja bagi mereka yang kawin– 

cerai–kawin lagi. Namun di sisi lain, Müller menggarisbawahi 

prinsip fundamental ketakterceraian perkawinan yang tidak 

dapat diganggu gugat, dan kesadaran akan pemahaman yang 

benar tentang belas kasih Allah yang tidak dapat dipisahkan 

dari kebenaran dan keadilan. Jika hal ini tidak disadari atau 

 
 

 
32 Bdk. G. Cereti, Il Vangelo della famiglia. La relazione Kasper e il dibattito sulla 

comunione ai divorziati risposati, dalam ”Il Regno-Attualità” 6 (2014) hlm. 148-150; 
Bdk. L. Lorenzetti, Una vision di Chiesa. Il Vangelo alle famiglie in condizioni 
difficili, dalam ”Il Regno-Attualità” 4 (2014) hlm. 74-76. 

33 Bdk. J. Corbett, et.al., Recent Proposals for  the  Pastoral Care  of  the  Divorced 
and Remarried: A Theological Assessment, dalam ”Nova et Vetera” 12 (1014) hlm. 
601-630;  J.  J.  Pérez-Soba  –  S.  M.  Kompowski,  Il  Vangelo  della   famiglia 
nel dibattito sinodale. Oltre la proposta del cardinal Kasper, Siena 2014 ; 
J.  M.  Rist,  Divorzio  e  seconde  nozze  nella  Chiesa  antica:  riflessioni  storiche   
e culturali, dalam R. Dodaro (ed.) Permanere nella  verità  di  Cristo,  Siena 
2014, hlm. 59-86; P. Mankowski, L insegnamento del Signore su divorzio e secondo 
nozze: i dati biblici, dalam R. Dodaro (ed.) Permanere nella verità di Cristo, hlm. 
31-57; W. J. Eijk,  Si può consentire divorziati risposati con  rito civile di ricevere  
la comunione ?, dalam W. Aymans (ed.), Matrimonio e Famiglia, Edizione 
Cantagali, Siena 2015, hlm. 75-86. 

34 Tulisan para Kardinal ini dibukukan dalam R. Dodaro (ed.) Permanere nella 
verità di Cristo, Siena 2014. 
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dipertimbangkan secara serius maka belas kasih kehilangan 

maknanya.35
 

Dalam garis pemikiran yang sama, Kardinal Carlo Caffarra 

menekankan tentang dimensi ontologis sakramen. Seorang 

suami atau seorang istri secara ontologis disucikan dalam 

Kristus dan menjadi serupa dengan-Nya. Status pasangan yang 

kawin–cerai–kawinlagipadadasarbertentangansecaraobyektif 

dengan ikatan cinta Kristus dan Gereja.36 Kardinal Raymond 

Leo Burke, melihat usulan Kasper untuk menyederhanakan 

proses penyelidikan nulitas perkawinan sebagai sesuatu yang 

tidak tepat oleh karena dapat memperlemah usaha Gereja 

dalam menjamin kebenaran dan keadilan bagi umat beriman.37 

Kardinal De Paolis di lain pihak, mencatat bahwa Walter 

Kasper tidak mengusulkan belas kasih—sebagai jalan untuk 

menerima komuni—bagi semua yang kawin–cerai–kawin lagi 

secara sipil, namun hanya bagi mereka yang memenuhi kondisi 

tertentu. Jalan pikir seperti ini—menurut de Paolis—tidak 

logis. Apa yang membuat perkawinan sipil dikualifikasikan 

lebih bermoral ketimbang mereka yang hidup bersama diluar 

nikah? 

De Paolis juga mengkritik pandangan Kasper terkait 

perbedaan antara doktrin dan disiplin. Menurut Kasper 

disiplin Gereja dapat berubah dan ini membuka jalan bagi 

yang kawin–cerai–kawin lagi untuk dapat menerima komuni. 

De Paolis menunjukan bahwa dalam teologi Katolik, disiplin 

mengacu pada sesuatu yang lebih luas dari hukum positif. 

Disiplin mencakup hukum Ilahi, seperti sepuluh perintah 

 
 

35 Bdk. G. L. Müller, Indissolubilità del matrimonio e dibattito sui divorziati risposati 
e i sacramenti, dalam R. Dodaro (ed.) Permanere nella verità di Cristo, hlm. . 

36 Bdk. C. Caffarra, Ontologia  sacramentale  e  indissolubilità  del  matrimonio, 
dalam R. Dodaro (ed.) Permanere nella verità di Cristo, hlm. 155-167. 

37 Bdk. R. L. Burke, Il processo di nullità canonica del matrimonio come ricerca della 
verità, dalam R. Dodaro (ed.) Permanere nella verità di Cristo, hlm. 199-226. 
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Allah, yang tidak dapat berubah. Disiplin juga sering mencakup 

segala sesuatu yang menuntut komitmen umat beriman untuk 

menjaga dan memeliharanya dengan setia sebagai murid 

Yesus.38
 

Terkait praksis Gereja Ortodoks Timur—yang dikutip 

Walter Kasper—Cyril Vasil, Sekretaris Kongregasi untuk 

Gereja-Gereja Timur, mengatakan bahwa mustahil untuk me- 

nentukan secara seragam posisi Ortodoks terkait perceraian 

dan kawin lagi, termasuk menyangkut apa yang dinamakan 

dengan oikonomia. Seseorang dapat berbicara tentang praksis 

yang ada dalam Gereja Ortodoks, kendatipun di sini tidak ada 

praktek yang seragam, atau seseorang dapat berbicara tentang 

posisi umum yang diambil oleh beberapa uskup atau sudut 

pandang seorang teolog tertentu. Ada perbedaaan pendapat di 

antara para Uskup Ortodoks dan teolog menyangkut persoalan 

teologis dan hukum terkait masalah ini.39
 

Apa yang menjadi tanggapan kritis para teolog dan ahli 

hukum Gereja, khususnya para kardinal yang namanya 

disebutkan diatas, terhadap gagasan Kasper—yang tampaknya 

masih mengusung agenda 199340—penting untuk diperhatikan 

demi menghindari cara pandang yang keliru menyangkut 

prinsip-prinsip doktrinal khususnya terkait indissolubilitas 

perkawinan dan disiplin Gereja berhubungan dengan proses 

penyelidikan nulitas perkawinan.41
 

 
 
 
 

38 Bdk. V. de Paolis, I divorziati risposati e i sacramenti dell eucaristia e della penitenza , 
dalam R. Dodaro (ed.) Permanere nella verità di Cristo, hlm. 169-197. 

39 Bdk. C. Vasil, Separazione, divorzio, scioglimento del Vincolo matrimoniale      
e seconde nozze. Approcci teologici e pratici delle Chiese Ortodosse, dalam R. 
Dodaro (ed.) Permanere nella verità di Cristo, hlm. 87-118. 

40 Bdk. Bab 1, point 1 di atas. 
41 Beberapa pokok pikiran Kasper yang relevan akan didiskusikan kembali pada 

bagian akhir dar tulisan ini. 
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Hemat saya, apa pun gagasan atau tawaran jalan keluar 

untuk menyelesaiakan persoalan perkawinan iregular pa- 

sangan yang kawin–cerai–kawin lagi atas dasar logika belas 

kasih tidak pernah boleh menggusur secara paksa prinsip- 

prinsip fundamental yang telah digariskan dalam doktrin dan 

disiplin Gereja yang berlaku hingga saat ini. Dalam konteks 

pastoral umat yang kawin–cerai–kawin lagi, pembicaraan 

seputar doktrin dan disiplin harus didasarkan pada kebenaran 

perkawinan dan kebaikan 

pribadi yang bersangkutan42 dan kebaikan seluruh umat 

beriman. Apa yang tertuang dalam berbagai dokumen resmi 

Gereja—yang akan diuraikan pada bagian berikutnya—, pada 

intinya hendak menggarisbawahi pentingnya sikap  belas 

kasih terhadap umat yang berada dalam situasi perkawinan 

iregular yang terwujud dalam perhatian pastoral di satu pihak, 

dan tuntutan untuk memperhatikan berbagai hal mendasar 

sebagaimana ditekankan dalam doktrin dan disiplin Gereja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Argumentasi ini berkembang mulai dari Santo Yohanes Paulus II dalam 

ceramah di hadapan Rota Romana tahun 1990, ditegaskan kembali oleh 
Benediktus XVI dalam ceramah tahun 2006, 2007, 2010,  2011,  dan  oleh 
Paus Fransiskus pada tahun 2014. 
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BAB II 

 

DoKUMEN-DoKUMEN RESMI GEREJA 
BERHUBUNGAN DENGAN UMAT 

yANG KAwIN – cERAI – KAwIN LAGI 

 
ersoalan menyangkut umat yang kawin–cerai–kawin 

lagi menjadi bagian dari tantangan pastoral Gereja. Ber- 

bagai dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh Gereja 

merupakan bagian upaya untuk menjawabi tantangan tersebut 

sekaligus menjadi referensi pastoral-yuridis yang penting dalam 

keseluruhan pendampingan umat, khususnya mereka yang 

berada dalam situasi perkawinan iregular. Secara kronologis 

berbagai dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Komisi Teologi Internasional 1977 

Pada tahun 70-an, problematika seputar kasus perkawinan 

iregular  pasangan  suami-isteri  yang   kawin–cerai–kawin 

lagi, menjadi bagian dari tema refleksi beberapa teolog yang 

berupaya untuk mendalami persoalan ini secara serius dari 

berbagai sudut pandang. Munculnya berbagai refleksi teologis- 

pastoral pada waktu itu, dapat dipahami mengingat belum 

adanya ketentuan atau pedoman yang jelas dari Magisterium 

Gereja menyangkut hal ini.43
 

 
43  Bdk. H. Crouzel, Nuove nozze dopo il divorzio nella chiesa primitive?, dalam    

”La Civiltà Cattolica” 121 (1970) hlm. 455-463; E. Bellini, Separazione e nuovo 
matrimonio nella Chiesa antica, dalam ”La Scuola Cattolica” 103 (1975) hlm. 376-385; 
G. Cereti, Prassi della Chiesa primitive ed Assoluzione ai divorziati  risposati, 
dalam ”Revista di teologia morale” 35 (1977) hlm. 461-473; D. Tettamanzi, Confliti di 
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Persoalan ini juga menjadi bagian dari topik pembicaraan 

Komisi Teologi Internasional pada tahun 1977. Dalam upaya 

untuk menyikapi persoalan yang ada, Komisi ini menegaskan 

posisinya dengan menggarisbawahi tiga point penting:44
 

Pertama, radikalitas Injil. Demi kesetiaan kepada Injil,  

Gereja tidak dapat berkata lain dari apa yang dikatakan oleh 

Rasul Paulus: «Kepada orang-orang yang telah kawin aku—  

tidak, bukan aku, tetapi Tuhan—perintahkan, supaya seorang 

isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia 

bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai 

dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan 

isterinya (1Kor. 7: 10-11)». Konsekuensinya, ikatan relasi baru 

setelah perceraian sipil bukan merupakan hubungan yang 

regular dan legitim. 

Kedua, kesaksian profetik. Berbagai ketentuan yang diambil 

Gereja dalam hubungan dengan umat yang kawin–cerai–kawin 

lagi bukan merupakan sesuatu yang bersifat disipliner semata- 

mata, yang lahir dari cara pandang legalistik, melainkan 

sebuah kesaksian profetik terhadap kesetiaan cinta yang tak 

dapat ditarik kembali sebagaimana dilambangkan oleh ikatan 

yang terputuskan antara Kristus dan Gereja (bdk. Ef. 5:23-32). 

 

 

coscienza e divorziati risposati: un ipotesi di ricerca, dalam ”La Scuola cattolica” 101 (1973) hlm. 
409-420; G. W. Macrae, New Testament Perspectives on Marriage and Divorce, 
dalam L. G. Wren (ed.) Divorce and Remarriage in the Catholic Church, New 
York 1973, hlm. 1-15. Beberapa teolog juga mengkritik kebijakan pastoral 
Konferensi Wali Gereja (Italia) yang dipandang kurang menjawabi persoalan 
riil yang dihadapai umat yang berada dalam situasi perkawinan iregular. Sebagai 
contoh, Sebagai contoh, G. Cereti, Comunità Cristiana e divorziati risposati. 
Reflessioni sulla Nota della CEI intorno alla Pastorale dei divorziati risposati e  di 
chi vive in situazioni matrimoniali irregolari e difficili, dalam ”Rivista Liturgica” 66 
(1977) hlm. 657-669. Kritik Cereti ditanggapi oleh Kardinal Tettamanzi mewakili 
Konferensi Wali Gereja Italia, bdk. D. Tettamanzi, Sulla Pastorale dei divorziati 
risposati, dalam ”Rivista del Clero Italiano” 61 (1980) hlm. 338-352. 

44 Bdk. Komisi Teologi Internasional, Documenti (1969-2004), Editrice Studio 
Dominicano, Bologna 2006, hlm. 151-153. 
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Ketiga, kontradiksi hidup obyektif. Ketidaksesuaian kondisi 

hidup pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi dengan tuntutan 

Gereja dan misteri cinta Kristus menghalangi mereka untuk 

menerima komuni suci, tanda kesatuan dengan Kristus sendiri. 

Penerimaan komuni hanya mungkin setelah melewati proses 

pertobatan dan kehendak untuk tidak melakukan dosa lagi. 

Keempat,  pastoral  umat   yang   kawin–cerai–kawin   

lagi. Situasi umat yang hidup dalam perkawinan iregular 

menjadikan mereka tidak dapat hidup secara penuh dengan 

Gereja. Namun hal itu tidak berarti bahwa mereka dikecualikan 

dari rahmat Allah dan dikeluarkan dari ikatan dengan Gereja. 

Konsekuensinya,—sebagaimana diingatkan Paus Paulus VI— 

Gereja harus tetap memerhatikan kebutuhan rohani-spiritual 

mereka.45 Atas dasar pembaptisan, mereka  memiliki  tugas 

dan tanggung jawab dalam kehidupan menggereja, seperti 

pendidikan anak-anak dan aktivitas pastoral lain yang sesuai 

dengan status dan kondisi hidup. Dengan rahmat Allah, per- 

hatian pastoral harus diarahkan untuk membantu mereka 

membebaskan dirinya dari dosa. 

2. Sinode Para Uskup Sedunia 1980 

Dalam Sinode para Uskup ini, persoalan menyangkut pasangan 

yang kawin–cerai–kawin lagi ditelaah dari perspektif teologi 

pastoral. Para Bapa Sinode menggarisbawahi pentingnya 

kesadaran akan kompleksitas persoalan yang tidak dapat 

diredusir hanya pada masalah penerimaan sakramen, dan 

bagaimana mewujudkan secara konkrit sikap penerimaan dan 

pendampingan pastoral. 

Sinode ini juga memberikan rekomendasi pembentukan 

sebuah Komisi khusus yang terdiri dari berbagai ahli di bidang 

 
 

45 Bdk. Paulus VI, Nous vous remercion,  Discorso  alle  asemblee  di  tre 
organismi postconciliari, 4 November 1977. 
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pastoral, hukum, teologi untuk mendalami persoalan ini, 

secara khusus menyangkut tradisi Gereja Timur terkait prinsip 

oeconomia dan kemungkinan untuk menerapkannya dalam 

konteks Gereja Katolik, mengingat banyak umat, termasuk para 

imam, mempertanyakan hal ini.46 Komisi khusus ini juga harus 

melihat kembali berbagai kriteria terkait nulitas perkawinan, 

termasuk kasus ketiadaan tanggung jawab dalam perkawinan. 

Tentu saja, upaya seperti ini harus tetap mempertimbangkan 

berbagai prinsip tradisional, situasi yang dihidupi dan 

mendengar suara umat lainnya serta pendapat dari pasangan 

yang bermasalah tersebut.47
 

Tanpa menyentuh doktrin indissolubilitas perkawinan, 

para bapa Sinode berdiskusi tentang larangan penerimaan 

sakramen-sakramen bagi pasangan yang kawin-cerai- kawin 

lagi. Dalam kesempatan diskusi tersebut, dipertanyakan: jika 
48 

prinsip favor iuris masih tetap relevan dengan situasi sekarang; 

jika pada kondisi tertentu, yang kawin–cerai–kawin lagi 

diperbolehkan untuk menerima komuni kudus; jika beberapa 

praksis Gereja perdana dan Gereja Ortodoks dapat diterapkan 

dalam konteks Gereja Katolik. Sebagian Uskup peserta Sinode 

menyatakan bahwa, kendati sarana pastoral tetap digunakan, 

namun penerimaan komuni suci tidak diperkenankan bagi 

mereka yang tetap bertahan dalam relasi yang kedua. 49
 

Dalam  apa  yang  dikenal  dengan  sebutan   ”proposisi 

14”, para Bapa Sinode berbicara tentang pasangan yang 

 
 

46 Bdk. R. A. McCormick, Notes on Moral Theology, dalam ”Theological Studies”, 
42 (1981) hlm. 110-121; L. Orsy, Faith, Sacrament, Contract and Christian 
Marriage: Disputed Questions, dalam ”Theological Studies” 43 (1982) hlm. 379-398. 

47 Bdk. G. Caprile, Sinodo dei Vescovi. Quinta Asemblea generale (26 settembre 
– 25 ottobre 1980), Roma 1982, hlm. 349. 

48 Sebuah prinsip yang menegaskan bahwa perkawinan mendapat perlindungan 
hukum (favor iuris) dan karena itu dalam keraguan, keabsahan perkawinan 
harus dipertahankan hingga dibuktikan kebalikannya. 

49 Bdk. G. Caprile, Sinode dei Vescovi 1980, hlm. 332-333. 
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kawin–cerai–kawin lagi dan perhatian pastoral yang harus 

diberikan Gereja. Dalam proposisi ini ditekankan pentingnya 

discernment atas keberagaman situasi yang ada dalam setiap 

kasus: yang berupaya untuk menyelamatkan perkawinannya 

yang terdahulu dan kemudian ditinggalkan secara tidak adil 

oleh pasangannya; yang karena kesalahannya sendiri telah 

merusakkan perkawinan yang valid; yang mengikat diri pada 

ikatan relasi yang kedua demi pendidikan anak-anak; yang— 

atas dasar kesadaran hati nurani—sungguh-sunguh yakin 

bahwa perkawinan terdahulu—yang nota bene sudah tidak 

dapat dipertahankan lagi—pada dasarnya tidak sah sejak 

awal.50
 

Penting untuk dicatat bahwa proposal yang diajukan 

dalam Sinode para Uskup 1980 ini membawa kontribusi 

yuridis tertentu. Beberapa kanon yang ada di dalam Kitab 

Hukum Kanonik 1983 merupakan buah dari proposal Sinode 

ini, khususnya terkait upaya penyelidikan nulitas perkawinan 

terdahulu melalui proses yudisial eksternal. 51
 

3. Himbauan Apostolik Familiaris Consortio 1981 

Kepedualian pastoral terhadap umat yang kawi-cerai-kawin lagi 

juga dapat dilihat dalam intervensi magisterium Santo Yohanes 

Paulus II yang tertuang dalam Anjuran Apostolik Familiaris 

consortio.52 Pada no. 84 dari dokumen ini, dijelaskan berbagai 

ragam situasi umat yang kawin–cerai–kawin lagi, kemungkinan 

 
50 Bdk. Sinode Para Uskup (1980), Elenchus propositionum «Post disceptationem» 

de muneribus familiae christianae in mundo hodierno, 24  Oktober  1980,  Città 
del Vaticano 1980. Bdk. J. Ratzinger, Una Valutazione globale del sinodo sulla 
famiglia, Lettera pastorale ai sacerdoti, ai diaconi e a quanti sono impegnati nel 
servizio pastorale, dalam ”Regno-doc” 26 (1981) hlm. 161-169. 

51 Bdk. KHK kan. 1536 § 2 dan kan. 1679. 
52 Santo Yohanes Paulus II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio, 

22 November 1981, dalam ”Acta Apostolicae Sedis” 73 (1981) hlm. 81-191. 
Selanjutnya akan dikutip Familiaris consortio. Point-point penting yang tertuang 
dalam dokumen ini akan diuraikan lebih detail dalam bagian selanjutnya. 
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penyelesaian secara yuridis dan pastoral, doktrin indissolubitas 

perkawinan, serta prinsip dasar tindakan pastoral yang harus 

bertumpu pada kebenaran dan cinta kasih. 

4. Pedoman Pastoral Keluarga Konferensi wali Gereja 
Italia 199353

 

Pedoman pastoral ini merupakan hasil dari sebuah usaha 

untuk menemukan keharmonisan antara doktrin, disiplin dan 

praksis pastoral.54 Dalam pedoman pastoral ini, yang mengacu 

pada ketentuan yang digariskan dalam Familiaris consortio, 

berbagai upaya pastoral harus berjalan pada jalur yang jelas dan 

terarah, dengan menjunjung tinggi kebenaran perkawinan dan 

kebutuhan akan penerimaan dan belas kasih terhadap mereka 

yang berada dalam situasi perkawinan iregular. 

Berkaitan dengan kemungkinan untuk menerima sakra- 

men, Pedoman Pastoral ini menegaskan bahwa:  

 

«Untuk dapat menerima sakramen dibutuhkan sikap tobat yang 

tulus karena telah melanggar tanda Perjanjian dan kesetian 

kepada Kristus, dan kehendak untuk menjalani hidup baru 

yang tidak bertentangan dengan indissolubilitas perkawinan. 

Ada dua alternatif sebagai prasyarat untuk menerima sakramen: 

1) perpisahan fisik, dan jika mungkin, kembali ke pasangan 

terdahulu dari perkawinan sebelumnya; 2) menjalani hidup 

bersama dengan berpantang secara seksual».55
 

 

Kemungkinan untuk tetap hidup bersama dalam ikatan 

baru yang harus dijalani dengan berpantang secara seksual 

menuntutadanyaalasanberatdanmasukakal, sepertikewajiban 

 
 

53 Konferensi Wali Gereja Italia, Direttorio di pastorale familiare per la chiesa in 
Italia: annunciare, celebrare, servire il ”Vangelo della famiglia”, Roma 1993. 

54 Kendati ruang lingkupnya terbatas pada wilayah gerejani Italia, pedoman 
pastoral ini dapat menjadi instrumen pastoral pembanding yang menarik. 

55 Konferensi Wali Gereja Italia, Direttorio di pastorale familiar, n. 220. 
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untuk mendidik anak-anak yang lahir dari relasi tersebut atau 

alasan berat lainnya terkait bantuan timbal balik.56
 

5. Surat Kongregasi Ajaran Iman 1994 

Pada 14 September 1994 Kongregasi Ajaran Iman mengeluarkan 

surat resmi kepada semua uskup Katolik sedunia 57 terkait 

larangan penerimaan komuni suci bagi umat yang kawin–  

cerai–kawin lagi. Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit,  

Surat Kongregasi Ajaran Iman ini merupakan tanggapan  

resmi atas proposal yang diajukan beberapa uskup Jerman58 

terkait izinan penerimaan komuni suci bagi pasangan yang 

kawin–cerai–kawin lagi. Dalam surat ini, Kongregasi Ajaran 

Iman mengklarifikasi beberapa penafsiran yang keliru dan 

mengafirmasi kembali doktrin perkawinan Katolik, secara 

khusus prinsip indissolubilitas perkawinan, sekaligus 

mengkonfirmasi berbagai ketentuan yang digariskan dalam 

Familiaris consortio berpautan dengan praksis pastoral umat 

yang kawin–cerai–kawin lagi. 

Dengan mengacu pada Familiaris consortio, Kongregasi 

Ajaran Iman menegaskan bahwa larangan penerimaan komuni 

suci bukan merupakan sebuah sanksi disipliner, melainkan 

sebuah konsekuensi dari situasi hidup yang bertentangan 

secara obyektif dengan persatuan cinta antara Kristus dan 

Gereja yang dimaknai dan diaktualisir dalam Ekaristi. 

Untuk dapat menerima komuni suci, berbagai syarat 

berikut ini harus dipenuhi: adanya penyesalan yang sungguh- 

sungguh dan sikap tobat yang ditunjukkan lewat kehendak 

untuk membereskan situasi yang ada dan penerimaan absolusi 

 
56 Bdk. Ibid., n. 227 
57 Kongregasi Ajaran Iman, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la 

recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, 14 
September 1994, dalam ”Acta Apostolicae Sedis” 86 (1994) hlm. 974-978. 

58 Bdk. Point 1, bab I di atas. 
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sakramental; adanya alasan yang sangat berat untuk tidak dapat 

memisahkan diri dari ikatan relasi yang baru dan kehendak 

yang sungguh-sungguh untuk menjalankan hidup baru yang 

tidak bertentangan dengan ketakterceraian perkawinan, yakni 

dengan berpantang secara seksual.59
 

Pada tahun 1998, Kongregasi yang sama ini mengeluarkan 

sebuah panduan bagi para gembala umat terkait pastoral 

umat yang kawin–cerai–kawin lagi dengan menyertakan Surat 

dikeluarkan pada tahun 1994 termasuk beberapa poin yang 

relevan dari Familiaris consortio dan ceramah Santo Yohanes 

Paulus II dalam pertemuan umum Komisi Kepausan untuk 

Keluarga (24 Januari 1997).60 Dalam kata pengantar, Kardinal 

Ratzinger yang pada waktu itu menjabat sebagai Prefek 

Kongregasi Ajaran Iman membuat sintesa ajaran Gereja terkait 

problematika umat yang kawin–cerai–kawin lagi dengan 

mengedepankan delapan tesis dokrinal.61
 

6. Deklarasi Komisi Kepausan untuk Teks-teks Legislatif 
2000 

Dalam deklarasi 24 Juni 2000,62 Komisi Kepausan untuk Teks- 

teks Legislatif menjelaskan hubungan antara situasi mereka 

yang kawin–cerai–kawin lagi dan larangan untuk menerima 

komuni kudus serta mengkonfirmasi apa yang ditegaskan oleh 

Santo Yohanes Paulus II dalam Familiaris consortio. Deklarasi 

 
 

59 Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la 
recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, n. 4. 

60 Kongregasi Ajaran Iman, Sulla pastorale dei fedeli divorziati. Documenti, 
commenti e studi, Città del Vaticano 1998. 

61 Bdk. J. Ratzinger, Introduzione a Congregazione per la Dottrina della Fede, sulla 
pastorale dei divorziati risposati, dalam Kongregasi Ajaran Iman, Sulla pastorale 
dei fedeli divorziati. Documenti, commenti e studi, hlm. 7-29. Kedelapan tesis 
doktrinal ini akan diuraikan dalam bagian selanjutnya. 

62 Komisi Kepausan untuk Teks-Teks Legislatif, Dichiarazione sull ammissione 
alla comunione eucaristica dei fedeli divorziati risposati, 24 giugno 2000, dalam 
”Communicationes” 32 (2000) hlm. 159-162. 
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ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas tafsiran yang tidak 

tepat atas frase ”yang berkeras hati membandel dalam dosa 

berat yang nyata” yang tertuang dalam KHK kan. 91563 dalam 

hubungan dengan kasus mereka yang kawin–cerai–kawin lagi. 

Bagi sebagian pengamat, ketentuan normatif ini tidak 

dapat diaplikasikan pada kasus mereka yang berada dalam 

situasi iregular ini. Dengan kata lain, mereka yang kawin–cerai– 

kawin lagi tidak dapat dikelompokkan dalam situasi mereka 

”yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata”  

(manifesto gravi peccato obstinate perseverantes) oleh karena 

mustahil untuk membuat penilaian atas apa yang ada dalam 

pikiran seseorang. Kanon ini berbicara tentang ”dosa berat”, 

dan untuk dapat dikategorikan sebagai dosa berat, dibutuhkan 

semua kondisi, termasuk kondisi subyektif, yang dibutuhkan 

untuk sebuah dosa berat. Selain itu, kanon ini berbicara 

tentang ”sikap membandel” untuk tetap tinggal dalam dosa 

tersebut, dan hal itu mengandaikan bahwa ada peringatan 

resmi sebelumnya dari gembala umat. Kondisi seperti ini tidak 

ada pada kasus mereka yang kawin–cerai–kawin lagi.64
 

Atas objeksi ini, Komisi Kepausan untuk Teks-teks 

Legislatif membuat klarifikasi dengan menyatakan bahwa 

ketentuan yuridis yang tertuang dalam kanon 915 tidak dapat 

ditafsir dalam pengertian bahwa hanya mereka yang bertahan 

dalam sikap penolakan dan pembangkangan untuk hidup 

dalam dosa dapat dikecualikan dari  penerimaan  komuni.  

Jika penafsiran seperti ini diterima maka penerapan norma 

menjadi mustahil. Ketentuan normatif ini juga diaplikasikan 

pada kasus mereka yang kawin–cerai–kawin lagi yang berada 

 
 

63 KHK kan. 915: «Jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena 
ekskomunikasi dan interdik, sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, 
serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata». 

64 Bdk. Komisi Kepausan untuk Teks-Teks Legislatif, Dichiarazione sull 
ammissione alla comunione eucaristica dei fedeli divorziati risposati , hlm. 159. 
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dalam situasi hidup yang secara obyektif bertentangan  

dengan prinsip indissolubilitas perkawinan.65 Doktrin Gereja 

jelas: pasangan yang berada dalam situasi seperti ini dilarang 

untuk menerima komuni. Ketentuan ini berlaku sepanjang 

kasus yang secara publik dan eksternal bertentangan dengan 

makna sakramental perkawinan ini belum diselesaikan. Alasan 

lain dibalik larangan seperti ini adalah untuk menghindari 

bahaya munculnya skandal di tengah umat beriman. Praksis 

pastoral yang memperolehkan yang kawin–cerai–kawin lagi 

menerima sakramen, khususnya Ekaristi, dapat mengaburkan 

pemahaman tentang doktrin indissolubilitas perkawinan dan 

menjerumuskan umat dalam kekeliruan.66
 

Komisi Kepausan ini juga menggarisbawahi pentingnya 

belas kasih pastoral yang harus menjadi daya penggerak setiap 

bentuk penanganan kasus umat yang hidup dalam perkawinan 

iregular. Belas kasih ini dinyatakan lewat sikap mendengar 

yang tulus, termasuk upaya menjelaskan kepada umat beriman 

alasan di balik disiplin Gereja. Penjelasan seperti ini juga penting 

bagi pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi demi membantu 

mereka untuk membuka diri pada kebenaran, sebagai prasyarat 

dasar untuk pertobatan yang sejati.67
 

 
 
 
 

65 Bdk. Ibid., n. 2. 
66  Bdk. Ibid., n. 5. 
67 Bdk. Ibid., n. 3: «Tentu saja kebijakan pastoral sangat dianjurkan demi 

menghindari terjadinya penolakan publik terhadap komuni kudus. Para 
gembala umat harus menjelaskan kepada umat yang berkepentingan makna 
yang benar dari aturan yang ada, demi memperoleh pemahaman yang benar 
atau setidak-tidaknya menaruh respek pada aturan tersebut. Namun dalam 
situasi dimana berbagai tuntutan yang digariskan dalam aturan ini tidak 
membawa dampak atau tidak mungkin diterapkan, pelayan komuni kudus 
harus menolak memberi komuni kepada yang secara publik tidak pantas. Hal 
ini harus dilakukan dengan kasih, dan pada waktu yang tepat, menjelaskan 
alasannya. Dari lain pihak, hal ini harus dilakukan dengan penuh ketegasan 
demi kebaikan umat secara keseluruhan dan kebaikan yang bersangkutan». 
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7. Ensiklik Santoyohanes Paulus II, Ecclesia de Euharistica 
68 

2003 

Dalam Ensiklik ini Santo Yohanes Paulus II menjelaskan 

situasi umat yang kawin–cerai–kawin lagi dalam hubungan 

dengan pentingnya berada dalam keadaan rahmat untuk dapat 

menerima komuni kudus, di satu pihak, dan kewajiban Gereja 

untuk mengambil sikap tegas berhadapan dengan situasi atau 

tindakan yang secara nyata dan stabil melanggar norma moral, 

di lain pihak. Santo Yohanes Paulus II menegaskan bahwa 

sekalipun «penilaian terhadap keadaan rahmat seseorang hanya 

dapat dibuat oleh yang bersangkutan sebab hal itu menyangkut 

kesadaran hati nurani»,69 namun: 

 

«dalam kasus-kasus lahiriah yang serius, jelas, dan stabil, 

yang bertentangan dengan norma moral, Gereja, atas dasar 

keprihatinan pastoral terkait ketertiban umat beriman dan 

demi penghormatan terhadap sakramen, harus mengambil 

tindakan secara langsung. Dalam hubugan dengan ini, Kitab 

Hukum Kanonik mengacu pada ketiadaan disposisi moral yang 

nyata ketika menyatakan bahwa mereka yang ”keras kepala 

bertahan dalam dosa berat yang nyata” tidak diperolehkan 

untuk menerima komunio Ekaristi».70
 

 

Penegasan yang disampaikan dalam Ensiklik ini penting 

untuk diperhatikan, terutama oleh para gembala umat. Di satu 

pihak, Gereja tidak menilai apa yang ada dalam pikiran (de 

internis Ecclesia non iudicat) namun, di lain pihak, para gembala 

umat harus bertindak bijaksana dalam memverifikasi situasi 

dan kelayakan seseorang untuk menerima sakramen dan pada 

 

 
68 Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Ecclesia de Eucharistica, 17 April2003, dalam ” 

Acta Apostolicae Sedis” 95 (2003) hlm. 433-475. 
69 Ibid., n. 37. 
70 Ibid., 
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waktu yang sama bertindak secara tegas berhadapan dengan 

situasi pelanggaran norma moral yang bersifat publik dan 

stabil. Tindakan ini penting demi menjaga keluruhan martabat 

sakramen dan menghindari skandal di tengah umat. 

8. Sinode Para Uskup 2005 

Hubungan antara situasi umat yang kawin–cerai–kawin lagi 

dan Ekaristi menjadi bagian dari tema pembicaraan para Uskup 

sedunia dalam Sinode 2005.71 Mengacu pada Anjuran Apostolik 

Familiaris consortio dan Surat Kongregasi Ajaran Iman, para 

bapa Sinode menggarisbawahi pentingnya perhatian pastoral 

yang tulus,72 di satu pihak, dan situasi obyektif pasangan yang 

kawin–cerai–kawin lagi yang bertentangan dengan prinsip 

dasar indissolubilitas perkawinan yang menghalangi mereka 

untuk menerima komuni suci, di lain pihak. 

Para Bapa Sinode juga mengingatkan bahwa mereka yang 

kawin–cerai–kawin lagi tetap merupakan anggota Gereja dan 

sebagai konsekuensinya, mereka dipanggil untuk menghayati apa 

yang menjadi kekhasan cara hidup Kristiani yakni berpartisipasi 

dalam perayaan Ekaristi (walapun tidak menerima komuni 

kudus), mendengar Firman Allah, mengambil bagian dalam hidup 

berkomunitas, beramal, mendidik anak-anak dalam iman.73
 

Poin penting lain yang digarisbawahi adalah menyangkut 

kemungkinan untuk menerima komuni kudus. Jika nulitas 

perkawinan terdahulu tidak dapat dibuktikan, dan atas dasar 

kondisi obyektif tertentu ikatan relasi yang baru ini tidak dapat 

diputuskan, maka Gereja mendorong pasanganyangbersangkutan 

untuk hidup sesuai dengan hukum Ilahi dengan menghayati 

 
71 Sinode para Uskup (XI Assemblea Generale Ordinaria), Elenco finale delle 

proposizioni, Roma 22 Oktober 2005, dalam ”Enchiridion Vaticanum” 23 
(2005) hlm. 1070-1159. 

72 Bdk. Ibid., «Proposizione 40». 
73 Bdk. Ibid., 
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hidup baru dalam persahabatan, tanpa relasi seksual sebagaimana 

layaknya suami-isteri. Para gembala umat juga diingatkan untuk 

tidak memberkati relasi baru ini demi menghindari kebingungan 

di tengah umat menyangkut nilai perkawinan.74
 

9. Anjuran Apostolik Sacramentum Caritatis 200775
 

Dalam Anjuran Apostolik ini, Benediktus XVI menggarisbawahi 

relasi antara pastoral umat  yang  kawin–cerai–kawin  lagi  

dan penerimaan sakramen, khususnya Ekaristi, dengan 

mempertimbangkan kepastian akan validitas perkawinan 

terdahulu. Alasan di balik praksis yang dijalankan Gereja dilihat 

dalam konteks relasi yang erat antara perkawinan dan Ekaristi: 

 

«Ekaristi, sakramen cinta kasih, memperlihatkan sebuah 

relasi yang khusus dengan cinta antara seorang pria dan 

seorang wanita, dipersatukan dalam perkawinan. Pendalaman 

atas hubungan seperti ini merupakan sebuah kebutuhan 

zaman sekarang. Paus Yohanes Paulus II dalam beberapa 

kesempatan mengafirmasi karakter ke-mempelai-an Ekaristi 

dan hubungannya yang khusus dengan sakramen perkawinan: 

Ekaristi adalah sakramen penebusan kita, sakramen suami- 

isteri. Seluruh hidup kekristenan membawa tanda cinta ke- 

mempelai-an Kristus dan Gereja […]. Ekaristi senantiasa 

menguatkan kesatuan dan cinta yang takterputuskan dari 

perkawinan Kristen. Dalam perkawinan sakramental, ikatan 

perkawinan secara intrinsik dihubungkan pada kesatuan 

Ekaristi antara Kristus, Mempelai dan Gereja. Perjanjian 

timbal balik yang diucapkan suami-isteri dalam Kristus, 

untuk membentuk komunitas hidup dan cinta, juga memiliki 

dimensi Ekaristi».76
 

 
74 Bdk. Ibid., 
75 Benediktus XVI, adhortatio apostolica post-synodalis Sacramentum caritatis, 

22 pebruari 2007, dalam ” Acta Apostolicae Sedis” 99 (2007) hlm. 105-180. 
76 Ibid., n. 27. 
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Atas dasar kebenaran fundamental ini, muncul sebuah 

konsekuensi obyektif, yang diakui oleh Sinode:  

 

«Sinode para Uskup mengkonformasi praksis Gereja, yang 

didasarkan pada Kitab Suci (bdk. Mrk. 10: 2-12) untuk tidak 

memperbolehkan mereka yang kawin–cerai–kawin lagi 

menerima sakramen-sakramen, oleh karena status dan kondisi 

hidup yang secara objektif bertentangan dengan persatuan 

cinta antara Kristus dan Gereja yang dimaknai dan direalisir 

dalam Ekaristi».77
 

 

Perhatian pastoral diarahkan untuk membatu pasangan 

yanghidupdalamsituasiiregular iniuntukmenyadarisituasinya 

dan selanjutnya bertobat. Dalam hubungan dengan berbagai 

sarana pertobatan, Benediktus XVI menyingung apa yang 

dikatakan Santo Yohanes Paulus II dalam Familiaris consortio,  

seperti partisipasi dalam perayaan Ekaristi, mendengar Firman 

Allah, adorasi Ekaristi, dan di lain pihak, menggarisbawahi 

pentingnya dialog konfidensial dengan seorang imam atau 

pendamping spiritual.78
 

10. Relatio Sinode Luar Biasa Para Uskup 2014.79
 

Situasi umat yang kawin–cerai–kawin lagi menjadi bagian dari 

tema pembicaraan para Uskup dalam Sinode Luar Biasa 2014. 

Dalam kesempatan itu didiskusikan tentang kemungkinan 

untuk menerima sakramen Tobat dan Ekaristi, khususnya  

bagi mereka yang berada dalam situasi di mana perkawinan 

terdahulu tidak dapat dipertahankan lagi, dan de facto terikat 

dalam relasi baru yang stabil serta memiliki tanggung jawab 

terhadap anak-anak yang lahir dari relasi ini. 

 
77 Ibid., n. 29. 
78 Bdk. Ibid., 
79 Relatio Sinode Luar Biasa para Uskup, Le sfide pastorali sulla famiglia nel 

contesto Dell Evangelizzazione, 5-19 Oktober 2014, Roma 2014. 
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Parabapa Sinodemenekankantentangpentingnyapendam- 

pingan yang tulus dan discernment yang cermat atas situasi 

yang ada. Bagi komunitas umat beriman, pendampingan yang 

diberikan kepada mereka yang berada dalam situasi iregular ini 

bukan merupakan sesuatu yang dapat melemahkan iman dan 

kesaksian akan prinsip ketakterceraian perkawinan, melainkan 

sebuah perwujudan nyata dari cinta kasih.80
 

11. Relatio Sinode Biasa Para Uskup Sedunia 201581
 

Dalam Sinode ini para Uskup mendiskusikan lebih lanjut per- 

soalan yang diangkat dalam Sinode Luar Biasa 2014 menyangkut 

pasangan yang hidup dalam perkawinan iregular. Ada tiga hal 

penting yang digarisbawahi: 

Pertama, umat yang kawin–cerai–kawin lagi secara sipil 

adalah juga anggota Gereja. Perhatian pastoral harus diarahkan 

untuk membantu mereka lebih terintegrasi dalam komunitas 

umat beriman, dengan tetap memperhitungkan kemungkinan 

munculnya skandal di tengah umat. Logika integrasi adalah 

kunci untuk pelayanan pastoral. Lewat proses integrasi ini 

mereka disadarkan akan keber-ada-annya  sebagai  bagian 

dari Gereja yang adalah Tubuh Kristus, dan karena itu dapat 

memperoleh sesuatu yang bermanfaat dan menggembirakan 

lewat partisipasi dalam hidup menggereja. Bagi komunitas 

umat beriman, di lain pihak, perhatian dan pelayanan terhadap 

yang cerai-kawin lagi merupakan sebuah ekspresi nyata belas 

kasih kristiani, dan bukan melemahkan iman dan kesaksian 

tentang ketakterceraian perkawinan.82
 

 
 

 
80 Ibid., n. 51. 
81 Relatio Akhir Sinode Biasa para Uskup, La vocazione e la missione della 

famiglia nella Chiesa e nel mondo comtemporaneo, 24 Oktober 2015, Città del 
Vaticano 2015. 

82 Bdk. Ibid., n. 84. 
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Kedua, dengan berpedoman pada Familiaris Consortio, para 

gembala umat berkewajiban untuk melakukan discernment 

atas beragam situasi dan kondisi yang dihadapi umat yang 

kawin–cerai–kawin lagi dan membimbing mereka dalam 

proses refleksi atas situasi yang dihadapi untuk selanjutnya 

mengambil sikap tobat. Sebuah refleksi yang jujur dan sikap 

tobat yang sejati dapat memperkuat kepercayaan akan belas 

kasih Allah yang tidak menolak siapa pun.83
 

Ketiga, dalam situasi dan kondisi tertentu pertang- 

gungjawaban atas pelanggaran yang telah dibuat dapat 

dikurangi atau ditiadakan (bdk. KHK kan. 1735) dan karena itu 

penilaian atas situasi obyektif tidak otomatis mengarah pada 

penilaian atas kesalahan subjektif. Hal ini penting disadari 

mengingat bahwa dalam situasi tertentu, sulit bagi seseorang 

untuk bertindak secara berbeda. Atas dasar itu, maka kendati 

tetap mendukung ketentuan umum, tanggung jawab terhadap 

tindakan atau keputusan tertentu tidak sama untuk semua 

kasus. Pendampingan dan discernment pastoral diarahkan 

untuk membantu mereka menyadari situasi hidup di hadapan 

Allah. Konsultasi rohani dengan seorang imam dalam forum 

intern sangat membantu yang bersangkutan dalam mengambil 

keputusan yang benar terkait apa yang menghalangi kemung- 

kinan partisipasi yang penuh dalam kehidupan menggereja dan 

langkah-langkah positif yang dapat diambil untuk mengatasi 

halangan tersebut. Dalam pencarian yang tulus akan kehendak 

Allah dan kerinduan untuk memperoleh jawaban yang benar 

untuk itu, dibutuhkan kerendahan hati, kepercayaan, cinta 

akan Gereja dan ajarannya.84
 

Hal penting lain yang perlu direfleksikan adalah bahwa 

dalam relatio Sinode Biasa ini tidak ada catatan apa pun me- 

 
 

83 Bdk. Ibid., n. 85. 
84  Bdk. Ibid., n. 86. 
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nyangkut komuni suci bagi mereka yang kawin- cerai-kawin lagi. 

Hemat saya, hal ini hendak menunjukkan bahwa, di satu pihak, 

berhadapan dengan persoalan besar yang menyentuh prinsip 

indissolubilitas perkawinan dan sakramen, para Bapa Sinode 

mengambil jalur kebijakan umum yang digariskan Santo Yohanes 

Paulus II dalam Familiaris Consortio, dan di lain pihak, hendak 

menggarisbawahi kompleksitas persoalan dan kebutuhan 

pastoral umat yang kawin–cerai–kawin lagi yang tidak dapat 

disempitkan hanya dalam hal penerimaan komuni suci. 

12. Anjuran Apostolik Amoris Laetitia 201685
 

Dalam Anjuran Apostolik pasca Sinode para Uskup 2015 ini, 

Paus Fransiskus menggarisbawahi beberapa hal penting—di 

samping hal-hal lain—terkait umat yang kawin–cerai–kawin 

lagi. 

Pertama, berkaitan dengan cara untuk menangani berbagai 

ragam situasi iregular, penting untuk disadari kembali apa yang 

disampaikan oleh para Bapa Sinode menyangkut tugas Gereja 

untuk menyingkapkan kepada mereka yang berada dalam 

situasi seperti ini sebuah pedagogi Ilahi tentang rahmat dan 

menolong mereka mencapai kepenuhan rencana Allah dengan 

kekuatan Roh Kudus.86
 

Kedua, fakta keberagaman situasi yang membutuhkan 

discernment pastoral. Hal ini penting mengingat bahwa ada 

yang telah lama hidup dalam relasi yang kedua, memiliki 

anak, setia dan berdedikasi penuh, menyadari situasi iregular 

yang dihidupi, dan memiliki kesulitan besar dan sadar untuk 

jatuh dalam kesalahan baru jika kembali ke perkawinan 

terdahulu. Gereja mengenal situasi mereka yang karena alasan 

 
85 Paus Fransiskus, ”Amoris Laetitia”. Esortazione apostolica post-sinodale sull amore 

nella famiglia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016. Salanjutnya 
dikutip Amoris Laetitia. 

86 Bdk. Amoris Laetitia, n. 297. 
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serius, seperti pendidikan anak-anak, tidak dapat memenuhi 

kewajiban untuk berpisah. Ada pula yang telah berusaha untuk 

menyelamatkan perkawinan terdahulu, kemudian ditinggalkan 

secara tidak adil atau yang terikat dalam relasi yang kedua demi 

pendidikan anak-anak dan kadang-kadang secara subyektif hati 

nurani yakin bahwa perkawinan terdahulu, yang tidak dapat 

lagi diperbaiki, tidak sah sejak awal. Ada juga ikatan relasi 

baru yang terjadi langsung setelah perceraian dengan segala 

konsekuensi penderitaan dan kebingungan yang dialami anak- 

anak dan keluarga secara keseluruhan, atau situasi seseorang 

yang berulang kali gagal memenuhi komitmen keluarganya. 

Berbagai ragam situasi yang dipaparkan ini, di satu pihak, 

bukan merupakan situasi ideal yang ditawarkan Injil untuk 

perkawinan dan keluarga, namun, di lain pihak, pemahaman 

yang benar atas aneka situasi seperti ini mutlak perlu. Para 

gembala umat harus dapat membedakan berbagai situasi ini 

secara tepat lewat discernment pastoral sambil tetap menyadari 

bahwa tidak ada ”resep sederhana” untuk menyelesaikan 

persoalan yang kompleks ini.87
 

Ketiga, para imam memiliki tugas untuk mendampingi 

mereka yang berada dalam situasi perkawinan iregular untuk 

melakukan discernment atas situasinya sesuai dengan ajaran 

Gereja dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Uskup. 

Dalam proses ini pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi perlu 

melakukan pemeriksaan batin dan bertanya diri: bagaimana 

perilaku mereka terhadap anak-anak ketika perkawinan 

berada dalam situasi krisis; apakah telah ada upaya untuk 

rekonsiliasi, bagaimana situasi pasangan yang ditinggalkan; apa 

konsekuensi dari relasi baru terhadap keluarga dan komunitas 

umat beriman; teladan apa yang dapat mereka berikan bagi 

kaum muda yang harus mempersiapkan perkawinan. Sebuah 

 
 

87 Bdk. Amoris Laetitia, n. 298. 
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refleksi yang jujur dapat memperkuat kepercayaan akan belas 

kasih Allah yang tidak menolak siapa pun.88
 

Kempat, sejalan dengan pikiran para Bapa Sinode, Paus 

Fransiskus menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan 

mereka yang kawin–cerai–kawin lagi ke dalam komunitas 

kristiani dengan berbagai cara dengan tetap menghindari 

skandal. Lewat upaya pengintegrasian, yang merupakan kunci 

pendampingan pastoral, mereka dibantu untuk menyadari 

bahwa mereka berasal dari Tubuh Kristus yang adalah Gereja 

dan dapat mengalami pengalaman yang menggembirakan  

dan bermanfaat lewat keterlibatan dalam berbagai pelayanan 

gerejani yang beragam dengan tetap memperhatikan berbagai 

pembatasan dalam bidang liturgi, pastoral, pendidikan dan 

kelembagaan yang perlu dipertimbangkan. Mereka adalah 

orang-orang yang dibaptis, saudara-saudari kita, dan Roh Kudus 

mengalirkan berbagai rahmat dan karisma ke atas mereka 

demi kebaikan semua. Mereka tidak boleh merasa dikucilkan 

melainkan dapat hidup dan bertumbuh dalam kematangan 

sebagai anggota Gereja yang hidup, merasakan kehadiran 

Gereja sebagai seorang Ibu yang senantiasa menerima dan 

memperhatikan kebutuhan mereka dengan sepenuh hati dan 

mendorong mereka di jalan kehidupan dan Injil. Integrasi ini 

juga perlu demi perawatan dan pendidikan kristiani anak-anak 

yang harus dipandang sebagai suatu hal yang paling penting.89
 

Telaah kritis atas apa yang tertuang dalam berbagai 

dokumen resmi Gereja, sebagaimana diuraikan secara singkat 

di atas, membawa beberapa kesimpulan penting sebagai 

berikut: 

Pertama, adanya kesinambungan garis pemikiran yang 

saling memperkaya secara progresif, dan atas dasar prinsip  

 
88 Bdk. Amoris Laetitia, n. 300. 
89  Bdk. Amoris Laetitia, n. 299. 
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umum, memberikan solusi yang pada intinya tidak berten- 

tangan satu sama lain, kendati diformulasikan dengan gaya 

bahasa yang berbeda. 

Kedua, sikap belas kasih terhadap penderitaan umat yang 

kawin–cerai–kawin lagi dan upaya untuk menjauhi berbagai 

stigma atau prasangka negatif tertentu. Dalam praksis pastoral 

sikap seperti ini mutlak perlu oleh karena pasangan yang 

berada dalam situasi tersebut tetap merupakan anggota Gereja, 

dan karena itu, Gereja berkewajiban untuk memperhatikan 

berbagai kebutuhan rohani-spiritual mereka. 

Ketiga, larangan untuk menerima sakramen, khususnya 

komuni suci bukan merupakan sebuah hukuman yang 

dijatuhkan oleh otoritas Gereja yang berwewenang. Larangan 

tersebut harus dilihat dalam konteks kontradiksi hidup obyektif 

pasangan yang hidup dalam situasi iregular dan inti terdalam 

dari sakramen itu sendiri. 

Keempat, refleksi magisterium diikuti oleh refleksi dan 

pendalaman terhadap point-point penting yang tertuang dalam 

Sinode 1977, 1980 dan 2005, 2014, 2015 serta kajian kritis atas 

berbagai solusi dan gagasan yang pernah muncul berpautan 

dengan persoalan umat yang kawin–cerai–kawin lagi, seperti 

inisiatif pastoral beberapa uskup Jerman tahun 1993, gagasan 

tentang kematian perkawinan serta proposal Kardinal Walter 

Kasper yang sempat menjadi bahan perdebatan seru menjelang 

Sinode Luar Biasa para Uskup 2014. 

Tentu saja, konteks sosial dan budaya kontemporer 

membawa goncangan tertentu terhadap institusi perkawinan 

Katolik, khususnya menyangkut doktrin indissolubilitas di 

balik fenomena meningkatnya kasus perceraian dan kawin 

lagi dewasa ini. Namun, hal ini tidak berarti bahwa fenomena 

ini begitu kuat melewati orientasi yang digariskan oleh Santo 

Yohanes Paulus II dalam Familiaris consortio 1981 atau apa yang 

 

 

40 | Kawin Cerai - Kawin Lagi – Solusi Kanonik Perkawinan yang Tahan Uji 



 

 

ditegaskan oleh Benediktus XVI dalam Sacramentum caritatis 

2007, dan sebagai konsekuensinya menuntut perubahan radikal 

diluar tawaran yang diberikan oleh dokumen magisterium 

yang disebutkan ini. Juga penting untuk disadari bahwa secara 

prinsipil apa yang tertuang dalam Anjuran Apostolik Amoris 

Laetitia Paus Fransiskus terkait mereka yang kawin–cerai– 

kawin lagi tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan 

kedua pendahulunya. 
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BAB III 

 

INDISSoLUBILITAS PERKAwINAN 
DAN EKARISTI SERTA DELAPAN TESIS 
DoKTRINAL GEREJA TENTANG UMAT 
yANG kawin–cerai–kawin LAGI 

 
oktrin dan praksis pastoral Gereja berkaitan dengan 

pasangan yang kawin-cerai- kawin lagi bertumpu di atas 

prinsip fundamental indissolubilitas perkawinan. Prinsip yang 

diklaim sebagai satu di antara sumbangan besar hukum Gereja  

untuk budaya yuridis kontemporer90 memiliki hubungan yang 

erat dengan Ekaristi. Dalam terang relasi inilah Gereja  

membangun delapan tesis doktrinal yang valid hingga saat ini. 

1. Indissolubilitas Perkawinan 

 Konsep Dasar 

Indissolubilitas adalah prinsip yang menegaskan bahwa ikatan 

yang dibangun secara sah tidak dapat diputuskan. Dalam 

hubungan dengan perkawinan, hal ini hendak menunjukkan 

bahwa perkawinan yang telah dirayakan secara sah menurut 

tuntutan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat 

diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian salah 

satu pasangan atau keduanya.91
 

 
 

90 Bdk. J. Gaudemet, El matrimonio en Occidente, Madrid 1993, hlm. 75, 81. 
91 Bdk. F. X. Wernz - P.Vidal, Ius Canonicum, Romae 1928, hlm. 31: «Indissolubilitas 

opponitur divortio et excludit solutionem vincula nisi per mortem alterius coniugis». 
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Secara intrinsik, hal itu berarti bahwa ikatan perkawinan 

tidak dapat diputuskan oleh kemauan dan persetujuan suami- 

isteri—oleh karena mereka tidak memiliki hak dan kuasa untuk 

menarik kembali perjanjian perkawinan yang telah diikrarkan 

di hadapan Tuhan dan Gereja—atau kemauan otoritas publik 

tertentu. Secara ekstrinsik, berarti bahwa ikatan perkawinan itu 

tidak dapat diputuskan oleh otoritas publik, namun di lain pihak, 

dalam kasus tertentu, otoritas gerejawi yang berwewenang dapat 

melakukan intervensi untuk memutuskan ikatan perkawinan, 

misalnya dalam kasus perkawinan sah-sakramental namun 

belum disempurnakan dengan persetubuhan (KHK kan. 1142), 

pemutusan ikatan perkawinan demi iman yang dibaptis (KHK 

kan. 1143-1147) dan kemurahan yang diberikan Tahta Suci untuk 

memutuskan ikatan perkawinan in favorem fidei, demi iman 

pihak yang dibaptis (KHK kan. 1148-1149).92
 

 Pendasaran Doktrinal 

 Rencana Allah Pencipta: «menjadi satu daging» 

Menurut kisah Penciptaan, pria dan wanita diciptakan untuk 

hidup bersama dalam satu ikatan suci yang tak terceraikan. 

Keduanya dipanggil untuk saling melengkapi dan saling me- 

nolong. Hidup bersama ini terjadi bukan semata-mata atas 

kehendak manusia sendiri melainkan juga atas dorongan 

Allah. Dorongan dan penyertaan Allah inilah yang menjadi 

alasan seorang pria dan seorang wanita, yang bersatu dalam 

perkawinan, meninggalkan keluarganya untuk menjadi 

 

 
92 Bdk. L. Sabbarese, Il matrimonio canonico  nell  ordine  della  natura  e  della 

grazia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2016, hlm. 111; F. 
Cocopalmeiro, Indissolubilità e scioglimento del matrimonio nella società 
contemporanea, dalam Asosiasi Ahli Hukum Kanon Italia (ed.) Lo scioglimento 
del matrimonio canonico, Libreria Editrice  Vaticana,  Roma  2013,  hlm.  15- 
27; H. Franceschi, Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede. I 
fondamenti teologico-canonici, dalam Asosiasi Ahli Hukum Kanon Italia (ed.) 
Lo scioglimento del matrimonio canonico, hlm. 31-35. 
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”satu daging” (Kej. 2:24).93 Penegasan ”satu daging” hendak 

menunjukkan ketakceraian ikatan perkawinan. 

Dalam konteks ini, institusi perkawinan dipandang dalam 

hubungan dengan penciptaan, artinya menurut rencana Allah 

sendiri, ikatan perkawinan secara kodrati adalah monogam 

dan takterceraikan; sebuah realitas yang ada sejak awal mula 

dengan adanya penciptaan. Oleh karena itu, seorang  pria  

dan seorang wanita yang terikat dalam perkawinan, harus 

mempertahankan kesetiaan satu lain dan menghindari segala 

bentuk ketidaksetiaan.94
 

Dalam konteks biblis, ungkapan simbolik ”satu daging” 

mengacu kepada daya yang menyatukan keseluruhan dimensi 

pribadi suami-isteri untuk membentuk ikatan hidup bersama 

yang bersifat permanen. Keseluruhan dimensi ini melibatkan 

hal-hal yang personal dan intim baik menyangkut seksualitas, 

afeksi, maupun pemberian diri. 

 Perintah yesus Kristus: «yang telah dipersatukan Allah, tidak 

boleh diceraikan manusia» 

Ajaran Yesus tentang indissolubilitas perkawinan 95 ditemu- 

kan dalam teks dasar dan lebih kuno dalam Mat. 19. Yesus 

dengan tegas menolak perbuatan zinah dan perceraian. 

Jawaban Yesus atas pertanyaan kaum Farisi tentang per- 

ceraian (Mat. 19:3-12)96 membuktikan bahwa alasan keberada- 

 
93 Bdk. A. Cornes, Divorce & Remarriage. Biblical Principles & Pastoral Practice , 

London 1993, hlm. 129-130. 
94 Bdk. W. Brueggemann, Of the Same Flesh and Bone, dalam ”Catholic Biblical 

Quarterly” 32 (1971) hlm. 532-542. 
95 ”Injil tentang indissolubilitas” ditemukan dalam 4 perikop: Mt 5, 31-32; 19, 3-

9; Mrk 10, 2-12; Luk 16, 18. 
96 Tanpa masuk terlalu jauh dalam eksesege biblis perikop Mateus ini, penting 

untuk dipahami setting yang melatarbelakangi diskusi Yesus dan kaum Farisi. 
Dalam Kitab Ulangan 24, 1 tertulis : «Apabila seseorang mengambil seorang 
perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai 
lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia 
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an indissolubilitas perkawinan terletak pada kehendak 

primordial Allah yang menyatukan seorang pria dan seorang 

wanita dan keduanya menjadi ”satu daging”, dan hal ini 

dikehendaki Allah sejak awal mula. Atas dasar itu maka: 

”apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 

manusia”.97
 

Penting untuk disadari bahwa Yesus tidak memberikan 

pengecualian dalam hubungan dengan prinsip ini. Kata-kata 

Yesus: ”Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah,…” 

(Mat. 19:9) tidak dimaksudkan sebagai sebuah pengecualian atau 

afirmasipositif Yesusdalamhubungandenganperceraian.98 Gereja, 

sebagai penafsir Kitab Suci yang tak dapat sesat, memahami frase 

”kecuali karena zinah” (mê epi porneia), dalam konteks perpisahan 

karena hubungan incest99 dan bukan kawin lagi (remarriage). Juga 

penafsiran Katolik tradisional menolak penafsiran atas frase ini 

sebagai sebuah pengecualian dari indissolubilitas.100 

 
menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu 
menyuruh dia pergi dari rumahnya». Apa yang tertulis dalam Kitab Ulangan 
ini menjadi topik pembicaraan di antara para Ahli Taurat, apa maknanya dan 
apa yang dimaksudnya dengan hal-hal yang ”tidak senonoh” yang menjustifikasi seorang 
suami untuk menceraikan isterinya? Ada dua aliran besar yang berpengaruh pada 
waktu itu, yakni aliran Shammai yang mengusung penafsiran ketat-legalistik 
(kegadisan calon pengantin wanita sangat dituntut) dan aliran Hillel dengan 
penafsirannya yang lebih luas: apa saja yang tidak menyenangkan untuk seorang 
suami (misalnya seorang isteri menyediakan makanan yang kurang lezat atau 
seorang suami yang merasa isterinya kurang cantik dibandingkan wanita lain). 
Kaum Farisi memiliki penafsiran yang berbeda di antara mereka tentang hal ini. 
Mereka mengundang Yesus untuk memberikan pendapat. 

97 Bdk. V. Viccari, Il divorzio nei vangeli, dalam ” Civitas Cattolica” 107/2 (1956) 352-353; A 
Cornes, Divorce & Remarriage. Biblical Principles & Pastoral Practice, hlm. 210-211. 

98 Jika Yesus memberikan pengecualian tertentu maka hal ini akan bertentangan 
dengan kata-kataNya sendiri dalam ayat sebelumnya: karena ketegaran 
hatimulah, Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula 
tidaklah demikian (Mt 19, 8). 

99 Dalam konteks ini, kata Yunani porneia merupakan terjemahan dari kata asli Ibrani 
”zanut”. Kata Ibrani ini tidak berarti „percabulan, melainkan dipahami dalam 
konteks ketidakpantasan dari sebuah perkawinan incest sebagai mana dikutip 
dalam Kitab Imamat 18 yang merupakan perkawinan null untuk orang Ibrani. 

100 Bdk. G. Pelland, La pratica della Chiesa antica relativa ai fedeli divorziati 
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 Dasar yuridis dan Konsekuensinya 

Doktrin tentang indissolubilitas perkawinan diterjemahkan 

secara yuridis dalam Kitab Hukum Kanonik kan. 1056. 101 

Bersama dengan unitas, prinsip indissolubilitas perkawinan 

ini harus dibaca dalam konteks pertautannya yang erat dengan 

hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam 

kan. 1055102 serta kan. 1141.103
 

Konsekuensi yuridis dari prinsip indissolubilitas per- 

kawinan adalah bahwa ikatan perjanjian antara suami-isteri 

tak dapat ditarik kembali ( foedus irrevocabile) sebagaimana 

ditegaskan dalam kan. 1057 § 2. 104 Konsekuensi lain adalah 

bahwa dari perkawinan sah timbul ikatan yang dari kodratnya 

bersifat tetap dan ekslusif105 serta mendapat perlindungan 

hukum terkait validitasnya. 106
 

 
risposati, dalam Kongregasi Ajaran Iman, Sulla pastorale dei divorziati risposati, 
hlm. 99-131; L. Sabbarese, Il matrimonio canonico nell ordine della natura e della grazia, 
hlm. 118. Terkait kesaksian para Bapa Gereja menyangkut penafsiran ini (yang 
mengantisipasi ajaran doktrinal Gereja), bdk. G. H. Joyce, Christian Marriage: An 
Historical and Doctrinal Survey, Sheed & Ward, London 1948, hlm. 304-331. 

101 KHK kan. 1056: « Ciri-ciri hakiki (proprietates) perkawinan ialah unitas 
(kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam 
perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen». 

102 KHK kan. 1055: «§ 1. Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang 
laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan 
(consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada 
kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan 
anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke 
martabat sakramen; § 2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak 
dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen». 

103 KHK kan. 1141: «Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputuskan 
oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian». 

104 KHK kan. 1057, § 2. «Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak 
dengan-nya seorang laki- laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri 
dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak 
dapat ditarik kembali». 

105 Bdk. KHK kan. 1134: «Dari perkawinan sah timbul ikatan antara pasangan, 
yang dari kodratnya tetap dan eksklusif…». 

106 Bdk. KHK kan. 1060: «Perkawinan mendapat perlindungan hukum (favor 
iuris);   karena   itu   dalam  keragu-raguan  haruslah  dipertahankan sahnya 
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 Intervensi Magisterium 

Prinsip fundamental indissolubilitas perkawinan menjadi 

bagian dari intervensi magisterium Santo Yohanes Paulus II, 

Benediktus XVI, dan Paus Fransiskus. Intervensi seperti ini 

hendak menggarisbawahi nilai terdalam perkawinan dan upaya 

untuk menjaga dan memelihara doktrin ini dengan setia. 

 Santo yohanes Paulus II 

Santo Yohanes Paulus II dapat dipandang sebagai pembela 

ulung doktrin ketakceraian perkawinan. Dalam Familiaris 

consortio, beliau menegaskan bahwa: 

 

«adalah kewajiban fundamental Gereja untuk mengafirmasi 

kembali dengan sekuat tenaga—sebagaiamana yang dilakukan 

para bapa Sinode—doktrin indissolubilitas perkawinan: bagi 

orang-orang zaman sekarang ini yang berpendapat bahwa 

sulit rasanya atau bahkan mustahil untuk mengikat diri 

dengan seseorang untuk seumur hidup dan bagi mereka yang 

kewalahan di hadapan budaya yang menolak indissolubilitas 

perkawinan dan yang mengolok-olok secara terang-terangan 

perjuangan suami-isteri untuk tetap setia satu sama lain. 

Penting untuk menegaskan kembali kabar gembira tentang 

cinta yang definitif, yang menemukan dasar dan kekuatannya 

dalam Kristus».107
 

 

Dalam ceramahnya di hadapan  Rota  Romana  pada 

tahun 2001, 108 Santo Yohanes Paulus II menegaskan bahwa 

ketakterceraian perkawinan merupakan sebuah donum, 

hadiah, yang menjadi bagian dari modus untuk merealisasikan 

panggilan kepada cinta. Hal ini berarti bahwa kekuatan 

 
perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya». 

107 Familiaris consortio, n. 20. 
108 Bdk. Santo Yohanes Paulus II, Allocuzioni alla Rota, 1 pebruari 2001, dalam ”Acta 

Apostolicae Sedis” 93 (2001) hlm. 358-365. 
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ikatan perkawinan yang takterceraikan  tidak  tergantung 

pada kemauan atau keinginan suami-isteri, melainkan pada 

kehendak Allah yang memberikan  donum ketakterceraian 

itu, yang dalam dirinya bersifat tak  dapat  ditarik  kembali 

dan memberikan kepenuhan dan jawaban untuk setia dari 

pasangan suami- isteri itu sendiri. Pemikiran dasar ini juga 

membawa implikasi bahwa dalam situasi yang sulit (seperti 

dalam kasus pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi), kesetian 

untuk tetap menjadi ”satu daging” bukan merupakan sesuatu 

yang mustahil. 

Berhadapan dengan cara berpikir yang keliru yang 

melihat prinsip indissolubilitas perkawinan sebagai sesuatu 

yang disematkan dari luar atau hanya sebagai sebuah ideal 

perkawinan, Santo Yohanes Paulus II memberikan klarifikasi 

di hadapan Rota Roma pada tahun 2002.109 Dalam kesempatan 

itu Santo Yohanes Paulus II menggarisbawahi dua hal penting: 

Pertama, indissolubilitas bukan merupakan sebagai sesuatu 

yang dipaksakan dari luar, yang membatasi kebebasan individu 

dan karena itu sewaktu-waktu dapat menjadi beban yang tak 

tertahankan, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dari hakikat perkawinan itu sendiri: 
 

«Perkawinan adalah takterceraiakan: sifat dasar ini meng- 

ungkapkan dimensi keberadaan obyektif perkawinan dan 

bukan semata-mata sebuah fakta subyektif. Konsekuensinya, 

kebaikan dari ketakterceraian adalah kebaikan dari perkawinan 

itu sendiri. Ketidakpahaman terkait karakter ketakterceraian 

perkawinan membentuk cara pandang yang tidak tepat akan 

hakikat perkawinan. Dalam perspektif ini, tidak masuk akal 

berbicara tentang „pemaksaan yang dikenakan oleh hukum 

positif, oleh karena ketakterceraian mencerminkan hukum 

 

109 Santo Yohanes Paulus II, Discorso alla Rota, 28 Januari 2002, dalam ”Acta 
Apostolicae Sedis” 94 (2002) hlm. 340-346. 
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kodrati dan Ilahi yang selalu merupakan kebenaran yang 

membebaskan».110
 

 

Kedua, ketakterceraian perkawinan bukan sekedar sebuah 

ideal yang harus dicapai, melainkan sebuah norma yuridis 

yang bersifat kodrati. Jika kebenaran dasar ini tidak diterima 

maka pernyataan tegas Yesus menyangkut penolakan terhadap 

perceraian menjadi kehilangan makna.111
 

 Benediktus XVI 

Dalam ceramah di hadapan Rota Romana pada tahun 2007,112  

Benediktus XVI menggarisbawahi hubungan antara ”kebenaran 

perkawinan” dan ”antropologi yuridis perkawinan”. Berbicara 

tentang realitas perkawinan, yang didalamnya secara intrinsic 

mengandung dimensi yuridis, Benediktus XVI menegaskan 

bahwa: 

«kebenaran antropologis dan dimensi keselamatan per- 

kawinan—juga dalam dimensi yuridisnya—telah ditunjukkan 

dalam Kitab Suci. Jawaban Yesus atas pertanyaan kaum  

Farisi yang meminta pendapat-Nya menyangkut perceraian, 

sangat terkenal: ”Tidakah kamu baca, bahwa Ia yang 

menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki- 

laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan 

meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 

sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah 

mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang 

telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” 

(Mat. 19,4-6). Berbagai kutipan yang diambil dari Kitab 

Kejadian (Kej. 1,27; 2, 24) menegaskan kebenaran perkawinan 
 

 
110 Ibid., n. 4. 
111 Ibid., 
112 Benediktus XVI, Discorso alla Rota Romana , 27 Januari 2007, dalam ”Acta 

Apostolicae Sedis” 99, (2007) hlm. 89-91. 
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”sejakawal mula”, kebenaranyang mendapatkan kepenuhannya 

dalam hubunganyang erat antara Kristus dan Gereja (bdk. Ef. 5: 

30-31), yang menjadi bahan refleksi mendalam dari Paus 

Yohanes Paulus II dalam katekese tentang cinta manusia 

dalam rencana Ilahi.» 
 

Bagi Benediktus XVI, pemahaman yang benar tentang 

perkawinan harus bertitik tolak dari kebenaran fundamental 

terkait rencana Allah sejak semula yang menyatukan seorang 

pria dan seorang wanita dalam perkawinan, di satu pihak, dan 

komitmen seumur hidup dari suami-isteri itu sendiri untuk 

menghayati perkawinan seturut rencana Allah, di lain pihak. 

Dan karakter yuridis esensial perkawinan justru terletak dalam 

kenyataan bahwa atas dasar tuntutan keadilan dan cinta, dan 

demi kebaikan mereka sendiri dan yang lain, ikatan perjanjian 

yang mereka ikrarkan tidak dapat ditarik kembali. Jika mereka 

melakukan hal yang sebaliknya, maka tindakan tersebut jelas 

bertentangan dengan rencana Allah.113
 

 Paus Fransiskus 

Dalam garis pemikiran yang kurang lebih sama dengan Santo 

Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus secara implisit melihat 

prinsip ketakceraian dalam konteks realitas perkawinan sebagai 

ikatan cinta yang bersifat definitif: 

 

«gambaran Allah adalah pasangan suami-isteri: seorang pria 

dan seorang wanita, bukan hanya seorang pria atau seorang 

wanita, melainkan kedua- duanya. Ini adalah gambaran Allah 

itu: cinta dan persatuan kita dengan Allah dirapresentasikan 

dalam persatuan di antra seorang pria dan seorang wanita. 

Dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat indah! Kita 

diciptakan untuk menjadi pantulan cinta Allah. Dalam ikatan 

 
 

113 
Bdk. Ibid., 
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perkawinan, seorang pria dan seorang wanita mewujudkan 

panggilan ini dalam resiprositas dan ikatan hidup yang penuh 

dan definitif».114
 

 

Persatuan seorang pria dan seorang wanita dalam 

perkawinan menyingkap cinta Allah dan memberinya makna. 

Hubungan antara perkawinan dan cinta Allah itu melebihi 

sebuah kemiripan oleh karena di dalamnya terkandung ikatan 

yang bersifat konstitutif, dalam arti bahwa perkawinan itu  

«merefleksikan sebuah misteri besar: hubungan yang dibangun 

oleh Kristus dengan Gereja, sebuah hubungan perkawinan 

(bdk. Ef. 5:21-33».115
 

Dalam wawancara dengan wartawan sepulangnya dari 

kunjungan ke Amerika Serikat, Paus Fransiskus menekankan 

kembali prinsip indissolubilitas perkawinan sebagai sebuah 

doktrin yang dipegang teguh Gereja, dan pentingnya forum 

eksternal penyelidikan kasus perkawinan, di lain pihak:  

«Perkawinan sakramental tidak dapat diputuskan. Ini 

adalah doktrin yang Gereja tidak dapat diubah oleh Gereja. 

Proses yudisial ditempuh untuk membuktikan bahwa apa yang 

tampaknya merupakan perkawian sakramental, sesungguhnya 

tidak pernah ada».116
 

2. Hubungan antara Indissolubilitas Perkawinan dan 
Ekaristi 

Di atas dasar prinsip doktrinal indissolubilitas perkawinan, 

hubungan erat antara perkawinan dan Ekaristi dapat dipahami 

secara benar. Keeratan hubungan di antara keduanya hanya 

dapat dimengerti jika tidak ditempatkan secara isolatif, dalam 

arti bahwa satu terpisah dari yang lain. 

 
114 Paus Fransiskus, Udienza Generale, 2 April2014. (Teks asli berbahasa Italia) 
115 Idem., 
116 Fransiskus, La sfida della Chiesa, dalam ”L Osservatore Romano”, 30 September 2015, hlm. 4. 
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Sebagai sebuah bentuk penyingkapan cinta Kristus, 

perkawinan memaknai Ekaristi. Dengan  memahami  apa 

yang dimaksudkan dengan perkawinan, suami-isteri dapat 

mendekatkan diri kepada kedalaman cinta Kristus, yang 

memberi diri dalam misteri Paska dan menjadi nyata dalam 

Ekaristi. Atas dasar inilah Familiaris consortio mengatakan 

bahwa: «Ekaristi adalah sumber dari perkawinan Kristen itu 

sendiri. Dan bahwa korban Ekaristi, menampakkan persatuan 

cinta Kristus dan Gereja yang dimeterikan oleh darah Kristus 

di salib (bdk. Yoh 19, 34». 

Suami-isteri membentuk ”satu daging” yang adalah 

merupakan misteri Tubuh Kristus sendiri—dengannya lahir 

Gereja—yang diberikan dalam Ekaristi. Jadi ada relasi yang erat 

antara persatuan suami-isteri dalam perkawinan dan Ekaristi 

dengan misteri Gereja, Mempelai Kristus. Perkawinan dan 

keluarga memiliki aspek ke-bersama-an yang mengacu pada 

pusat yang kelihatan dari persatuan itu sendiri, yakni Kristus 

sendiri yang memberikan diri-Nya dalam Ekaristi. 

Ikatan perkawinan membentuk sebuah tanda yang 

menghadirkan cinta Kristus yang tak terbagi untuk keluarga 

sebagai Gereja domestik, 117 dan ketika ikatan ini terputus, 

persekutuan Gereja terluka. Konsekuensinya, demi keutuhan 

persekutuan hidup bersama dituntut bahwa seyogyanya tidak 

ada pertentangan antara kondisi obyektif perkawinan dan 

partisipasi dalam Ekaristi yang adalah sakramen persekutuan. 

3. Delapan Tesis Doktrinal Gereja tentang Umat yang 
Kawin–cerai–Kawin lagi 

Hemat saya, untuk mempresentasikan secara sintesis doktrin 

Gereja terkait umat yang hidup dalam perkawinan iregular ini, 

kedelapan tesis Ratzinger menjadi titik referensi yang berguna 

 
 

117 Bdk. Lumen gentium n. 11; Familiaris consortio, n. 21. 
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oleh karena menyimpulkan secara padat, kondisi yuridis 

pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi, dan alasan dibalik 

larangan untuk menerima sakramen-sakramen. Isi kedepan tesis 

ini mencerminkan doktrin Magisterium, yang dinyatakan dalam 

Kitab Hukum Kanonik, Katekismus Gereja Katolik, Familiaris 

Consortio, Surat Kongregasi Ajaran Iman. Kedelapantesisdoktrinal 

itu menegaskan bahwa umat yang kawin–cerai–kawin lagi: 

1. Berada dalam situasi yang secara obyektif bertentangan 

dengan indissolubilitas perkawinan. 

2. Tidak kehilangan statusnya sebagai anggota Gereja, dan 

karena itu harus merasakan cinta Kristus dan kedekatan 

keibuan Gereja. 

3. Sebagai orang yang dibaptis, mereka dipanggil untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan menggereja, 

sesuai dengan situasi dan kondisi hidup obyektif. 

4°. Atas dasar situasi obyekif, mereka tidak dapat menerima 

komuni118 atau dengan inisiatifnya sendiri menerima 

komuni kudus. 

5. Atas dasar situasi obyektif, tidak dapat menjalankan 

beberapa fungsi pelayanan tertentu dalam kehidupan 

menggereja (Bdk. Katekismus Gereja Katolik n. 1650). 

6. Jika berpisah dan hidup seperti layaknya saudara-saudari, 

maka mereka dapat kembali menerima komuni kudus. 

7°. Jika merasa sangat yakin dengan ketidakabsahan perkawian 

terdahulu, maka keyakinan tersebut harus dibuktikan 

dalam forum eksternal lewat penyelidikan Tribunal Gereja. 

8°. Tidak boleh kehilangan harapan dalam mencapai 

keselamatan. 

 

 
118 Point ini kembali ditegaskan Kardinal Ratzinger, dalam J. Ratzinger, Il sale 

della terra. Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un 
colloquio con Peter Seewald, Edizione San Paolo, Torino 1997, hlm. 235-237. 
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Kedelapan tesis doktrinal ini memberikan dasar yang jelas 

terkait persoalan umat yang kawin–cerai–kawin lagi. Kedelapan 

tesis ini memperlihatkan adanya sensibilitas pastoral Gereja,  

yang tidak hanya menggariskan pedoman terkait ”larangan” 

tertentu, melainkan juga serangkaian indikasi positif berpautan 

dengan ”apa yang boleh dan seharusnya dilakukan”. Sensibilitas 

seperti ini perlu dimiliki oleh para gembala umat dalam 

menjalankan keseluruhan proses pendampingan pastoral. 

Kardinal Ratzinger juga menegaskan bahwa sekalipun 

kedelapan tesis ini secara prinsipil ditujukan secara khusus 

bagi yang kawin–cerai–kawin lagi, namun pokok- pokok pikiran 

doktrinal ini dapat juga diterapkan dalam konteks situasi 

negatif lain yang menghalangi penerimaan komuni secara 

pantas dan membawa rahmat. Demi pemahaman atas situasi 

dan praksis yang dijalankan Gereja, para gembala umat perlu 

menjelaskan hal-hal ini dalam kotbah dan kegiatan katekese. 

Bagi yang kawin-cerai- kawin lagi, hal ini sangat berguna demi 

pemahaman yang benar atas situasi yang mereka hadapi dan 

berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya.119
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119 Kongregasi Ajaran Iman , Sulla pastorale dei fedeli divorziati, hlm. 5. 
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BAB IV 

 

PASToRAL UMAT yANG 
KAwIN–cERAI–KAwIN LAGI 

 
ituasi iregular umat yang kawin–cerai–kawin lagi menjadi 

bagian dari keprihatinan pastoral Gereja. Berbagai ke- 

bijakan dan upaya pendampingan  yang  dijalankan  selama 

ini merupakan perwujudan dari keprihatian itu. Apa yang 

penting untuk diketahui adalah bahwa dalam menjalankan 

pendampingan tersebut, pemahaman yang benar tentang 

status, keberagamam situasi dan kondisi, dasar larangan, serta 

konsekuensi yuridis-pastoral, mutlak perlu demi efektivitas 

pendampingan yang menjawabi kebutuhan konkrit umat yang 

bersangkutan. 

1. Status Umat yang Kawin–cerai–Kawin Lagi 
 

 Bukan Terkena Sanksi Ekskomunikasi 

Ekskomukasi  adalah  sanksi medisinal  yang  dijatuhkan  

oleh otoritas Gereja yang berwewenang atas seseorang atau 

sekelompok orang demi membantu yang  bersangkutan  

untuk bertobat setelah melakukan pelanggaran berat, seperti 

penyebaran ajaran sesat, tidak mematuhi otoritas Magisterium 

Gereja.120 Sanksi seperti ini tidak dikenakan bagi mereka yang 

berada dalam situasi perkawinan iregular seperti ini. Selain itu, 

mereka yang berada dalam situasi seperti ini bukanlah orang 

 
 

120 Bdk. KHK kan. 1331. 
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yang mendapat hukuman atau diskriminasi dari Gereja. 121 

Secara yuridis, tidak ada ketentuan hukuman khusus untuk 

mereka yang berada dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu 

ketentuan KHK kan. 221 § 3, yang menegaskan bahwa umat 

beriman tidak dijatuhi hukuman kanonik kecuali menurut 

norma undang-undang (ne poenis canonicis nisi ad norman legis 

plectantur) tetap berlaku. 

 

 Tetap Berada di dalam Gereja 

Kondisi umat yang kawin–cerai–kawin lagi membawa efek pada 

persekutuan hidup bersama sebagai anggota Gereja sebagai 

akibat dari adanya disharmoni antara kondisi (original) suami- 

isteri (anggota gereja domestik) dan situasi aktual yang tampak 

dalam sikap dan tindakan yang ”seolah-olah” perkawinan. 

Dalam setiap kasus, disfungsi seperti ini tidak mengakibatkan 

hilangnya persekutuan secara total. 

Mereka yang kawin–cerai–kawin lagi tetap memiliki ikatan 

konstitutif dengan persekutuan umat beriman sebagai mana 

ditekankan Konsili Vatikan II, 122 ketentuan normatif Gereja, 123 

intervensi magisterium,124 serta Surat Kongregasi Ajaran 

Iman.125 Mereka adalah orang-orang yang dibaptis dan baptisan 

memberikan  karakter  ontologis  yang  tak  terhapuskan.  Jika 

 
 

121 Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la 
recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, n. 4. 

122 Bdk. Lumen Gentium, n. 14. 
123 Bdk. KHK kan. 205: «Yang secara penuh ada dalam persekutuan Gereja 

katolik di dunia ini ialah orang-orang terbaptis yang dalam tatanannya yang 
kelihatan dihubungkan dengan Kristus, yakni dengan ikatan-ikatan pengakuan 
iman, sakramen-sakramen dan kepemimpinan gerejawi». 

124 Bdk. Familiaris consortio, n. 84; Sacramentum caritatis, n. 29; Amoris Laetitia, 
n. 299. 

125 Kongregasi Ajaran Iman, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la 
recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati , 
n. 6. Ratzinger, dalam tesis pertamanya, mengingatkan bahwa mereka yang 
kawin–cerai–kawin lagi «tetap merupakan anggota Gereja». 
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persekutuan yang penuh dengan Gereja dibangun atas dasar tiga 

pilar utama, yakni iman, sakramen-sakramen, kepemimpinan 

Gerejani menyatukan seluruh umat Allah, maka hal yang sama 

berlaku pula bagi mereka yang berada dalam situasi perkawian 

iregular. Gereja tetap memandang mereka sebagai anak- 

anaknya dan mengajak serta mendorong mereka kepada hidup 

kekristenan yang lebih baik. 

 Tidak Berada dalam ”Kepenuhan” Persekutuan Hidup 

Menggereja 

Ketiadaan kepenuhan persekutuan gerejani dalam konteks ini 

tidak berhubungan dengan dimensi konstitutif persekutuan, 

artinya ketiadaan satu atau keseluruhan dari tiga pilar yang 

membentuk persekutuan gerejani sebagaimana dijelaskan di 

atas. Apa yang hendak digarisbawahi di sini adalah menyangkut 

ketiadaan persekutuan yang penuh dalam konteks manifestasi 

dari persekutuan tersebut. Larangan untuk menerima komuni 

suci, misalnya, merupakan perwujudan dari persekutuan gere- 

jani yang tidak penuh.126
 

2. Keberagaman Situasi dan Kondisi 

Latar belakang situasi dan kondisi umat yang kawin–cerai– 

kawin lagi sangat beragam dan kompleks. Ada yang terpaksa 

menjalani hidup dalam ikatan relasi yang baru karena berbagai 

pertimbangan tertentu. Ada pula yang berjuang keras mem- 

pertahankan perkawinannya, namun gagal, kemudian dalam 

perjalanan waktu mengikat diri dalam hubungan yang baru, 

dan di sisi lain tetap memiliki kerinduan untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan menggereja. Sebagian merasa perkawinannya 

 

 
126 Bdk. P. Montini, Le situazioni matrimoniali irregolari e  difficili.  Tutta  la 

chiarezza possibile in una pastorale difficile, dalam ”Quaderni di diritto ecclesiale” 6 
(1993) hlm. 240-241. 
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yang terdahulu tidak beres sejak awal, lalu dengan kehendak 

bebas mengikat diri dalam relasi baru yang bersifat stabil.  

Anjuran Apostolik Familiaris consortio membuat sintesa 

atas situasi dan kondisi seperti ini dengan kata-kata berikut ini: 

 

«Ada perbedaan antara mereka yang dengan jujur berusaha 

untuk menyelamatkan perkawinan terdahulu dan telah 

ditinggalkan secara tidak adil, dan mereka yang oleh karena 

kesalahannya yang besar telah menghancurkan perkawinan 

yang sah. Ada pula yang terikat dalam perkawinan kedua 

demi pendidikan anak-anak dan seringkali merasa yakin, atas 

dasar kesadaran hati nurani bahwa perkawinan terdahulu, 

yang gagal dan tidak dapat diperbaiki kembali, tidak sah sejak 

awal».127
 

 

Situasi dan kondisi yang beragam ini perlu dicermati 

dengan baik oleh para gembala umat. 128 Hal ini penting demi 

memperoleh gambaran yang benar atas Persoalan—yang nota 

bene memiliki keunikan dan kompleksitasnya tersendiri— 

dan selanjutnya, dalam terang doktrin dan disiplin Gereja 

memberikan solusi pastoral yang tepat dan terarah demi 

kebaikan pribadi yang bersangkutan maupun kebaikan umat 

beriman secara keseluruhan. 

3. Panggilan kepada Kekudusan 

Oleh karena yang kawin–cerai–kawin lagi tetap merupakan 

anggota Gereja, maka panggilan kepada kekudusan sebagai 

standar hidup kekristenan yang tertinggi sebagaimana 

dikatakan Santo Yohanes Paulus II dalam Novo millennio 

 
 

127 Familiaris consortio, n. 84. Tema tentang nulitas perkawinan akan dianalisis 
tersendiri dalam bagian selanjutnya. 

128 Dalam Amoris Laetitia, Paus Fransiskus secara implisit menggarisbawahi 
penegasan Familiaris consortio terkait keberagamaan situasi ini dan pentingnya 
discernment pastoral. Bdk. Amoris Laetitia, n. 298. 
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ineunte juga berlaku untuk mereka yang berada dalam situasi 

iregular ini: 

 

«Saatnya untuk menegaskan kembali kepada semua orang 

dengan sepenuh hati ”standar yang tertinggi dari hidup Kristen 

yang biasa” ini: seluruh kehidupan umat beriman dan keluarga 

Kristen harus dibawa ke arah ini. Dan juga nyata bahwa ziarah 

kepada kekudusan bersifat personal, dan bahwa ada sebuah 

pedagogi kekudusan yang benar, yang dapat beradaptasi 

dengan ritme kehidupan masing-masing orang».129
 

 

Penyesuaian dengan ritme kehidupan setiap pribadi, di lain 

pihak, mengandaikan bahwa situasi dan kondisi pribadi yang 

bersangkutan turut diperhitungkan. Sekalipun kondisi hidup 

mereka yang kawin–cerai–kawin lagi bertentangan dengan 

keutuhan ikatan perkawinan, Ekaristi, dan persekutuan hidup 

bersama sebagai umat Allah, namun, sebagaimana umat 

beriman lainnya, mereka juga dipanggil kepada kekudusan 

lewat partisipasi dalam hidup menggereja. Kasus mereka yang 

kawin–cerai–kawin lagi yang tidak memiliki kemauan untuk 

berpartisipasi dalam hidup menggereja berbeda dengan kasus 

mereka yang sedang dalam ziarah menuju pertobatan dan 

memiliki kerinduan yang besar untuk menerima sakramen. 

Para gembala umat memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk menjaga agar api kerinduan ini tetap menyala, dan 

membantu, dengan satu dan lain cara, agar kesempatan  

untuk menerima sakramen menjadi terbuka. Di lain pihak, 

tanpa mengecilkan arti pentingnya penerimaan sakramen, 

hemat saya, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum 

diverifikasi berbagai kondisi yang memungkinkan untuk dapat 

menerima komuni adalah mendengar dan membantu mereka 

 

 
129 Santo Yohanes Paulus II, Lett. Ap. Novo millennio ineunte, 6 Januari 2001, dalam 

”Acta Apostolicae Sedis” 93 (2001) n. 31. 
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yang berada dalam situasi perkawinan iregular ini menjelaskan 

situasi yang sebenarnya dan upaya pertobatan yang sedang 

mereka jalankan. Pentingnya sikap seperti ini digarisbawahi 

oleh Benediktus XVI: 

 

«Harus dikatakan bahwa Gereja mencintai mereka, namun 

mereka harus mendengar dan merasakan cinta Gereja ini. 

Saya pikir adalah tugas besar sebuah paroki, komunitas umat 

beriman, untuk melakukan sesuatu agar mereka merasa 

dicintai, diterima, dan tidak merasa berada ”diluar” Gereja. 

Sekalipun mereka tidak dapat menerima absolusi sakramental 

dan komuni suci, mereka perlu dibantu untuk melihat bahwa 

mereka pun dapat hidup secara penuh dalam Gereja».130
 

 

Berbagai dokumen Gereja terkait pendampingan umat 

yang kawin–cerai–kawin lagi menyinggung berbagai sarana 

pastoral yang berguna demi mempertahankan ikatan 

persekutuan sebagai anggota Gereja sesuai dengan situasi dan 

kondisi obyektif sekaligus menjadi pegangan dalam upaya 

pertobatan dan panggilan kepada kekudusan. Umat yang 

kawin–cerai–kawin lagi dapat, atau lebih tepat, harus 

berpartisipasi dalam hidup menggereja. Anjuran Apostolik 

Familiaris consortio menggarisbawahi berbagai sarana ini 

dengan mengatakan bahwa mereka yang berada dalam situasi 

perkawinan iregular: 

 
«diajak untuk mendengarkan Sabda Allah, menghadiri 

perayaan Ekaristi, bertekun dalam doa, terlibat dalam kegiatan 

karitatif dan inisiatif keadilan dalam komunitas, mendidik 

anak-anak dalam iman kristiani, dan melakukan penitensi 

demi memperoleh rahmat Allah».131
 

 
 

130 Benediktus XVI, Omelia nella Giornata Mondiale delle Famiglie, Milano 2 Juni 
2012. 

131 Santo Yohanes Paulus II, Familiaris concortio, n. 48 
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Anjuran Apostolik yang sama menegaskan bahwa Gereja 

senantiasa berdoa untuk mereka yang berada dalam situasi 

seperti ini, menyemangati serta memperlihatkan kepada 

mereka belas kasih keibuan, dan dengan demikian menguatkan 

mereka dalam iman dan harapan.132
 

Di samping sarana pastoral yang disebutkan dalam 

Familiaris consortio, Benediktus XVI merujuk kepada dua 

sarana lain yang dapat membantu mereka yang kawin–cerai–  

kawin lagi untuk mendapatkan rahmat pengudusan:  

 

«Jika tidak mungkin untuk menerima absolusi sakramental, 

namun kontak yang tetap dengan seorang imam, dengan 

pendamping spiritual sangat penting oleh karena melalui 

kontak seperti ini mereka dapat melihat dan merasakan bahwa 

mereka didampingi dan dituntun. Juga penting bagi mereka 

menghayati perayaan Ekaristi secara sungguh-sungguh 

untuk dapat masuk dalam komunio dengan Tubuh Kristus. 

Juga tanpa menerima komuni suci, kita dapat bersatu secara 

spiritual dengan Kristus dan Tubuh-Nya».133
 

 

Dalam konteks ini Benediktus XVI berbicara tentang 

persatuan spiritual dengan Kristus, yang dapat ditempatkan 

dalam hubungan dengan praktek komunio spiritual ketika 

berada dalam situasi di mana ada halangan tertentu untuk 

menerima komuni secara sakramental. 134 Di lain pihak, apa 

yang dinamakan dengan komunio spiritual itu bukan hanya 

menyangkut kerinduan untuk menerima komuni, melainkan 

juga menyangkut tindakan partisipasi aktif dalam perayaan 

 

 
132 Ibid., 
133 Benediktus XVI, Sacramentum caritatis, n. 29. 
134 Dalam doktrin tradisional hal ini disebut votum sacramenti, artinya, memperoleh 

sakramen sebelum penerimaan secara ritual atas dasar kenyataan bahwa 
seseorang ingin memperolehnya, bdk. Santo Thomas Aquinas, Summa 
Theologiae, III, q. 80, a. 4. 
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Ekaristi. Komuniospiritualbergerak dalamwilayahpersekutuan 

tak kelihatan dengan Allah. Bagi Gereja, kemungkinan untuk 

komunio seperti ini selalu terbuka mengingat kedalaman dan 

keadaan jiwa seseorang hanya dapat dinilai oleh Allah sendiri, 

dan bahwa apa yang dinamakan dengan keselamatan itu dapat 

juga diperoleh di luar Gereja yang kelihatan, sebuah wilayah 

yang Gereja serahkan pada tindakan misteri rahmat Allah 

sendiri. Namun, dalam hal pelayanan sakramen, Gereja dapat 

dan harus menetapkan berbagai kriteri yang berguna untuk itu. 

Partisipasi spiritual dalam Ekaristi ini, sebagai sarana lain 

yang digariskan dalam Familiaris consortio dan Sacramentum 

caritatis (mendengar Firman Allah, keseringan menghadiri 

perayaan Ekaristi, ketekunan dalam doa dan perbuatan amal, 

keadilan dan penitensa, pendidikan kristiani untuk anak-anak) 

membentuk sarana- sarana yang sah dalam ziarah pertobatan 

sekaligus panggilan kepada kekudusan bagi pasangan yang 

hidup dalam perkawinan iregular. 

4. Persoalan Terkait Penerimaan Sakramen dan Belas 
Kasih Gereja 

Tema paling pelik dalam hubungan dengan umat yang kawin– 

cerai–kawin lagi adalah menyangkut penerimaan sakramen- 

sakramen. Di satu pihak, para gembala  umat  dipanggil  

untuk menghadirkan wajah belas kasih Ilahi lewat upaya 

pendampingan yang nyata dengan mencari dan menemukan 

mereka yang berada dalam situasi iregular, mendengar dengan 

tulus kesulitan yang dihadapi dan ziarah mereka kepada 

pertobatan, namun di lain pihak, belas kasih yang sama harus 

juga ditunjukkan kepada seluruh umat beriman. 

Dalam hubungan dengan larangan penerimaan sakramen 

bagi mereka yang berada dalam situasi iregular, Santo Yohanes 

Paulus II merujuk pada alasan pastoral khusus menyangkut 
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belas kasih kepada seluruh umat. Jika larangan seperti ini tidak 

ada atau melemah maka: «umat beriman akan tinggal dalam 

kekeliruan dan kebingungan terkait doktrin Gereja tentang 

indisolubitas perkawinan».135
 

Hemat saya, cara yang terbaik untuk mempraktekkan 

belas kasih adalah dengan membantu mereka yang kawin–  

cerai–kawin lagi untuk hidup seturut kebenaran. Belas kasih 

yang sejati tidak terletak dalam sentimentalitas manusiawi 

yang mengaduk-aduk perasaan yang pada gilirannya mem- 

perbolehkan segala hal, khususnya menyangkut permintaan 

untuk menerima sakramen, melainkan dalam berbagai upaya 

pastoral yang membantu mereka untuk berpartisipasi secara 

penuh dalam misteri Paska melalui disernment atas kehendak 

Allah untuk pribadi mereka masing-masing yang membuka 

jalan kepada pertobatan. Langkah awal ke arah pertobatan 

adalah kerinduan, artinya bahwa mereka sungguh-sungguh 

rindu untuk menerima sakramen-sakramen.  Motivasi  di 

balik kerinduan seperti ini bukan didasari semata-mata atas 

keinginan untuk dapat diterima oleh kaum beriman lainnya, 

melainkan terutama supaya berada secara penuh dalam 

persekutuan dengan Kristus, Jalan, Kebenaran, dan Hidup. 

Gereja memperlihatkan belas kasih ke-Ibu-annya bukan 

dengan menempuh jalan kompromistis lantaran takut 

kehilangan umat, melainkan dengan menunjukkan kepe- 

duliannya dengan membantu mereka menemukan kebenaran. 

”Veritasliberavitvos”(Yoh. 8:31), kebenaranakanmemerdekakan 

kamu”, sebuah ajakan pastoral yang penting bagi mereka yang 

kawin–cerai–kawin lagi. Jika mereka mencintai kebenaran atas 

fakta yang ada, dan bersikap terbuka, maka peluang untuk 

penyelesaian kasus menjadi mungkin. Belas kasih Gereja harus 

juga ditunjukan lewat ketegasan sikap dan cinta akan kebenaran. 

 
 

135 Santo Yohanes Paulus II, Familiaris consortio, n. 48. 
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Peringatan Santo Agustinus untuk tidak memanipulasi prinsip 

belas kasih untuk kepentingan yang bertentangan dengan 

kebenaran dan keadilan136 masih tetap relevan dalam konteks 

penanganan persoalan yang ada dalam Gereja, termasuk kasus 

pasangan yang hidup dalam perkawinan iregular seperti  ini. 

5. Larangan untuk Menerima Sakramen Tobat dan Ekaristi 
 

 Titik Tolak: Ketentuan Normatif Umum 

 Hak umat untuk menerima sakramen-sakramen 

Secara prinsipil, Kitab Hukum Kanon mengakui hak setiap 

umat Allah untuk mendapatkan pelayanan dari para gembala 

umat terkait sarana-sarana spiritual yang dibutuhkan untuk 

keselamatan. Di antara berbagai sarana spiritual tersebut adalah 

sakramen-sakramen.137 Sakramen-sakramen itu, didirikan oleh 

Kristus dan dipercayakan kepada Gereja, merupakan tanda dan 

sarana yang mengungkapkan iman secara nyata, menguduskan 

dan menguatkan persekutuan umat Allah.138 Atas dasar itu 

maka dalam perayaan sakramen-sakramen, para pelayan suci 

maupun umat beriman kristiani, «haruslah merayakannya 

dengan sangat hikmat dan cermat sebagaimana mestinya». 139 

Oleh karena sakramen penting untuk keselamatan, Kitab 

Hukum Kanonik menggarisbawahi kewajiban para pelayanan 

 

 
136 Bdk. Santo Agustinus, Enarratio, Ps. XCVIII, 6; PL. XXXVII, 1262. 
137 Bdk. KHK, kan. 213: «Adalah hak kaum beriman kristiani untuk menerima 

dari para Gembala suci bantuan yang berasal dari harta rohani Gereja, terutama 
dari sabda Allah dan sakramen-sakramen». 

138 Bdk. KHK, kan. 840: «Sakramen-sakramen Perjanjian Baru, yang diadakan oleh 
Kristus Tuhan dan dipercayakan kepada Gereja, sebagai tindakan-tindakan 
Kristus dan Gereja, merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan 
menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta 
menghasilkan pengudusan manusia. Dan karena itu sangat membantu untuk 
menciptakan, memperkokoh dan menampakkan persekutuan gerejawi...». 

139 KHK, kan. 840. 
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suci untuk memberikan pelayanan sakramen bagi mereka yang 

memintanya.140
 

 Prasyarat yang dibutuhkan 

Jika di satu pihak, Gereja mengakui hak setiap umat beriman 

untuk menerima sakramen-sakramen, di lain pihak, kelayakan 

dan pelayanan yang benar atas sakramen-sakramen juga 

dituntut sebagai prasyarat yang dibutuhkan demi kebaikan 

spiritual umat itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan normatif 

kan. 834 § 1—yang melarang para pelayanan suci menolak 

pelayanan sakramen bagi yang memintanya—menambahkan 

berbagai kondisi dasar yang dibutuhkan untuk dapat menerima 

sakramen: «berdisposisi baik serta tidak terhalang oleh hukum 

untuk menerimanya».141 Prasyarat ini dibutuhkan, secara 

khusus untuk penerimaan sakramen Ekaristi dan sakramen 

Tobat.142
 

 Penerimaan sakramen Ekaristi 

Dalam hubungan dengan partisipasi dalam perayaan Ekaristi, 

sakramen cinta Ilahi, Kitab Hukum Kanonik, atas dasar kata- 

kata Rasul Paulus, menuntut bahwa untuk dapat menerima 

komuni suci, seseorang harus memeriksa diri dengan baik demi 

menghindari hukuman: 

 

 
140 Bdk. KHK kan. 843 § 1: «Pelayan suci tidak boleh menolak pelayanan 

sakramen-sakramen kepada orang yang memintanya secara wajar…». 
141 KHK kan. 843 § 1. Bdk. M. Del Pozzo, La dimensione giuridica della liturgia , 

Milano 2008 276; J. Hervada, Las raíces sacramentales del derecho canónico, 
Pamplona 1983, hlm. 641. 

142 Ketentuan ini pada dasarnya juga berlaku dalam hubungan dengan penerimaan 
sakramen pengurapan orang sakit. KHK kan. 1007 melarang seorang iman 
melayani sakramen pengurapan orang sakit bagi mereka yang membandel 
dalam dosa berat yang nyata. Larangan ini hampir sama dengan penegasan 
yang disampaikan dalam kan. 915 yang melarang pemberian komuni suci 
bagi «yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata». 
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«Barangsiapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau 

minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah 

Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri 

dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 

Karena barangsiapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh 

Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya».143
 

 

Penegasan Rasul Paulus ini, diteguhkan secara yuridis 

dalam KHK kan. 916.144 Ketentuan normatif yang tertuang 

dalam kanon ini menggarisbawahi pentingnya mendapatkan 

pengampunan Allah melalui sakramen Tobat jika menyadari 

diri telah melakukan dosa berat, sebelum menerima komuni 

kudus. Juga Santo Thomas Aquinas dalam terang kata-kata 

Santo Paulus di atas mengingatkan tentang hukuman yang 

akan diterima jika seseorang menerima komuni kudus dalam 

keadaan dosa berat.145 Hal yang sama juga ditegaskan dalam 

dekret Konsili Trente menyangkut persiapan yang dibutuhkan 

untuk menyambut Ekaristi Kudus secara pantas.146
 

 Penerimaan sakramen Tobat 

Pendosa dapat diampuni dosanya hanya jika memiliki disposisi 

hati yang baik. Hal itu berarti bahwa selain perasaan bersalah 

karena telah melanggar perintah Allah, juga dituntut kehendak 

untuk mengakui dosa dan berjanji untuk tidak melakukan 

 
 

143 1Kor. 11, 27-29. 
144 Bdk. KHK kan. 916: «Yang sadar berdosa berat, tanpa terlebih dahulu menerima 

sakramen pengakuan, jangan merayakan Misa atau menerima Tubuh Tuhan, 
kecuali ada alasan berat serta tiada kesempatan mengaku; dalam hal demikian 
hendaknya ia ingat bahwa ia wajib membuat tobat sempurna, yang mengandung 
niat untuk mengaku sesegera mungkin». 

145 Bdk. Santo Thomas Aquinas, Summa Theologiae, III, q. 80, a. 4: «Qui est in 
peccato mortali, si hoc sacramentum accipiat, damnationem acquirit, mortaliter 
peccans». 

146 Bdk. Konsili di Trento, Sess. XIII, cap. 7. 
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dosa lagi serta menjauhkan diri dari setiap kesempatan untuk 

berbuat dosa.147
 

Kitab Hukum Kanonik kan. 987148 menggarisbawahi dengan 

amat jelas pentingnya disposisi seperti ini. Hanya dengan 

disposisi hati untuk mengakui dosa yang telah dilakukan dan 

kehendak untuk mengubah diri, seseorang dapat menerima 

sakramen dengan cara yang pantas yang membawa kepada 

keselamatan. Konsekuensinya, jika seorang tidak bertobat dan 

bertahan dalam situasi dosa, maka absolusi sakramental tidak 

dapat diberikan. 
 

 Kontradiksi obyektif Hidup Pasangan yang Kawin– cerai–

Kawin Lagi 

Persekutuan hidup menggereja suami-isteri mencakup kesetian 

pada kondisi mereka sebagai ”satu daging” dalam Kristus, 

yang menampakkan ikatan yang erat antara makna sakramen 

perkawinan dan Ekaristi. Keindahan makna sakramen 

perkawinan menjadi tercemar ketika seorang suami atau 

seorang isteri melanggar kewajiban untuk setia, atau menjalani 

hidup perkawinan tanpa penyerahan diri yang total kepada 

pasangannya. Dalam situasi dan kondisi dimana sikap dan 

tindakan negatif seperti ini tidak mengakibatkan kerusakan 

berat terhadap perkawinan, upaya rekonsiliasi dapat dilakukan 

secara personal, termasuk kemungkinan untuk menerima 

sakramen Tobat. Di lain pihak, jika sikap dan tindakan negatif 

ini bersifat stabil dan terbuka serta mendatangkan bahaya 

 
 

147 Bdk. P. Carlotti, L autenticità del pentimento in situazioni di irregularità matrimoniale 
stabilizzata, dalam K. Nykiel et al., Divorzi-Nuove Nozze Convivenza. Quale 
accompagnamento   ministeriale   e  pastorale ?  If  Press, Roma 2014, hlm. 51-52. 

148 KHK kan. 987: «Orang beriman kristiani, agar dapat menikmati bantuan 
(remedium) yang membawa keselamatan dari sakramen tobat, haruslah 
bersikap sedemikian sehingga dengan menyesali dosa yang telah ia lakukan dan 
berniat untuk memperbaiki diri, bertobat kembali kepada Allah». 
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besar terhadap perkawinan yang sah, maka dimensi publik dari 

persekutuan hidup perkawinan menjadi goyah. 

Larangan untuk menerima sakramen Tobat dan Ekaristi 

bukan merupakan sebuah sanksi disipliner-eksternal, namun 

sebagaimana digariskan dalam Familiaris consortio status dan 

kondisi hidup mereka bertentangan secara obyektif dengan  

persatuan cinta antara Kristus dan Gereja yang mendapat 

makna dan menyata dalam Ekaristi.149 Ekaristi membentuk 

tanda cinta perkawinan Kristus yang tak terceraikan, sebuah 

tanda yang secara obyektif dipertentangkan dengan ”cinta yang 

terbagi” dari pasangan yang mengikatkan dirinya dalam relasi 

yang baru, kendati sadar akan ikatan perkawinan terdahulu. 

Dalam menilai setiap kasus, harus dibedakan dengan  

baik antara tanggung jawab moral terkait pilihan yang telah 

lewat (kegagalan perkawinan, perceraian, pilihan untuk kawin 

lagi) dan situasi yang sekarang ini. Apa yang bertentangan 

dengan komunio Ekaristi bukanlah dosa masa lalu (yang dapat 

diampuni), melainkan kehendak dan pilihan bebas saat ini 

untuk hidup dalam situasi yang bertentangan secara radikal 

dengan makna persekutuan yang ada di antara Ekaristi dan 

perkawinan. Dengan kata lain, ada pertentangan antara cara 

hidup dan tuntutan persekutuan hidup bersama sebagai anggota 

Gereja, yang pada gilirannya membawa konsekuensi larangan 

untuk menerima komuni suci. Dan selama halangan tersebut 

belum dibereskan, larangan tersebut tetap berlaku. Jika yang 

bersangkutan menilai dirinya pantas untuk menerima komuni 

suci kendati de facto hidup dalam ikatan „perkawinan baru, 

maka para gembala umat berkewajiban untuk mengingatkan 

yang bersangkutan bahwa penilaian pribadi seperti itu 

bertentangan dengan doktrin Gereja.150
 

 
 

149 Bdk. Familiaris consortio, n. 84. 
150 Bdk. Ibid., ; Santo Yohanes Paulus II, Lett. enc. Veritatis splendor, 6 Agustus 
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Dalam hubungan dengan larangan untuk menerima 

sakramen Tobat, hal ini merupakan konsekuensi dari sikap 

seseorang yang bertahan dalam situasi dosa  berat.  Tentu  

saja, penyesalan membuka kemungkinan untuk menerima 

sakramen, namun untuk mendapatkan absolusi sakramental, 

penyesalan atas dosa tidak cukup oleh karena yang dituntut 

adalah kehendak untuk tidak berbuat dosa lagi atau menjauhkan 

diri dari situasi yang dapat menggiringnya untuk berbuat 

dosa.151
 

Dalam menilai kasus yang ada, penting untuk diperhatikan 

bahwa penyesalan, yang membuka jalan untuk menerima 

sakramen, tidak mengacu pada kekurangan-kekurangan 

tertentu yang membawa efek terhadap gagalnya perkawinan 

terdahulu (yang belum tentu ada, misalnya dalam kasus 

pasangan yang ditinggalkan secara sepihak dan tidak adil oleh 

pasangannya), namun pada situasi aktual yang bertentangan 

dengan makna perkawinan dan Ekaristi. Gereja berkewajiban 

untuk mendampingi mereka yang hidup dalam situasi seperti 

ini, menuntun mereka ke jalan yang benar dan menghidupkan 

harapan untuk dapat menikmati rahmat Allah serta menjawabi 

panggilan untuk hidup dalam kekudusan. 

 
 
 
 
 

1993, dalam ”Acta Apostolicae Sedis” 85 (1993) n. 55, hlm. 1178; Kongregasi Ajaran Iman , 
Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione 
eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, n. 6. 

151 Dalam situasi di mana seseorang yang kawin–cerai–kawin lagi datang kepada 
tempat pengakuan dosa tanpa mengetahui bahwa seturut aturan Gereja ia 
tidak dapat memperoleh absolusi sakramental, apa yang harus dilakukan oleh 
bapa pengakuan ? Paus Fransiskus—tanpa merujuk secara khusus pada kasus 
mereka yang kawin–cerai–kawin lagi—memberikan jawaban demikian: «… 
bicaralah seperti seorang bapa: ”saudaraku, untuk hal ini saya tidak dapat 
memberikan absolusi. Tapi saya menjamin bahwa Allah mencintamu, Allah 
menunggumu. Datanglah kembali”. Lalu berilah dia berkat», Paus Fransiskus, 
La festa del perdono, dalam ”L Osservatore Romano”, 5 Maret 2016, hlm. 8. 
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6. Penerimaan Sakramen bagi yang Sungguh-Sungguh 
Berkehendak Mengubah cara Hidup 

Jika titik tolak pastoral umat yang kawin–cerai–kawin lagi 

adalah belas kasih, maka yang menjadi titik tujuan adalah  

bagaimana membantu mereka untuk berada dalam kondisi 

yang semakin dekat pada sakramen Tobat dan Ekaristi.   

Praksis pastoral menggarisbawahi kemungkinan untuk 

menerima sakramen dengan syarat bahwa yang bersangkutan 

memisahkan diri secara fisik dari pasangan yang baru, atau 

kembali ke pasangan hidup dari perkawinan terdahulu. Jika 

atas dasar alasan yang sangat serius, hal ini mustahil dilakukan, 

maka alternatif lain adalah dengan menjalankan hidup dalam 

taraf sempurna, yakni berpantang dari aktivitas yang secara 

moral dan hukum hanya dapat dipenuhi oleh mereka yang 

bersatus sebagai suami-isteri.152 Menurut Kardinal Ratzinger 

hal ini merupakan sebuah penafsiran yang benar dari apa yang 

dinamakan dengan praksis yang diakui dalam forum intern, 

dengan tetap memperhatikan kewajiban untuk menghindari 

skandal: mereka diperkenankan untuk menerima sakramen- 

sakramen di tempat di mana kondisi hidup obyektif atau 

keputusan untuk hidup dalam tarak sempurna tidak diketahui 

oleh umat lain.153 Tuntutan untuk hidup dalam tarak sempurna, 

di sisi lain, dapat dipandang sebagai perwujudan belas kasih 

yang dapat menyembuhkan ketidaksetiaan dan membantu 

yang bersangkutan untuk bertobat.154
 

 
 

152 Bdk. Familiaris consortio, n. 84; Kongregasi Ajaran Iman, Lettera ai Vescovi 
della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei 
fedeli divorziati risposati, n. 4. 

153 Bdk. J. Ratzinger, Introduzione a Congregazione per la Dottrina della Fede, 
sulla pastorale dei divorziati risposati, hlm. 10. 

154 Bdk. J. Noriega, Guarire e far camminare: l anelito della misericordia, dalam J. J. 
Pérez- Soba (edit.), Misericordia, verita pastorale, Cantagalli, Siena 2014, hlm. 
141-156. 
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Bagi sebagian pengamat, solusi pastoral yang ditawarkan 

dalam Familiaris consortio ini tidak realistis oleh karena tidak 

menyelesaikan persoalan. 155 Namun, pertanyaannya adalah: 

persoalan apa sesungguhnya yang hendak diselesaikan: 

penerimaan sakramen, khususnya Ekaristi, tanpa memper- 

hitungkan kondisi obyektif yang secara nyata bertentangan 

dengan prinsip perkawinan atau pertumbuhan spiritual mereka 

yang kawin–cerai–kawin lagi dalam ketaatan kepada kehendak 

Allah?156
 

Hemat saya, jika yang kawin–cerai–kawin lagi berupaya untuk 

mencari kehendak Allah secara sugguh-sungguh, dan bukan 

mencari kehendak dan kemauannya sendiri, maka jalan keluar 

terkait pantang seksual sebagaimana digariskan dalam Familiaris 

consortio (dan ditekankan kembali dalam Sacramentum caritatis) 

bukan merupakan sebuah ilusi atau hal yang mustahil untuk 

dijalankan dalam hidup perkawinan. Apa yang secara manusiawi 

tampak mustahil, menjadi mungkin dengan daya iman dan 

rahmat Allah. Firman Tuhan, di satu pihak, memberi peringatan: 

”Tanpa Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yoh. 15, 5), dan 

 
155 Bdk. Kenneth R. Himes and James A. Coriden, Notes on Moral Theology: 

Pastoral Care of the Divorced Remarried, dalam ”Theological Studies” 57 (1996) 
hlm. 97–123; Michael Lawler, Divorce and Remarriage in the Catholic Church: 
Ten Theses, dalam ”New Theology Review” 12 (1999) hlm. 48–63; James A. 
Coriden,  The  Marriage  Bond  and  Ecclesiastical  Reconciliation of  the Divorced 
and Remarried, dalam ”Studia Canonica” 38 (2004) hlm. 155-172; A. Bonandi, 
Riflessioni sulla prassi ecclesiastica circa l ammissione ai sacramenti di cristiani 
divorziati  risposati,  dalam  ”Teologia”  31  (2006)  hlm.  229;  Walter  Kasper, 
Il Vangelo della Famiglia, hlm. 50-51; J. P. Vesco, Una possibile uscita  dall 
impasse, dalam ”Il Regno-Documenti” 17 (2014) hlm. 572. 

156 «komuni suci bukan sekedar peneguhan religius, dalam bentuk kepuasan 
spiritual, atau sebuah inisiatif yang tergantung pada pribadi masing-masing, 
yang tentu saja tidak hilang, walaupun cerai, oleh karena statusnya sebagai 
anggota Gereja, dengan hak dan kewajibannya. Dari lain pihak, komunio 
Ekaristi mewakili hubungan yang paling intim dengan Tubuh dan Darah 
Kristus, keberadaanya yang riil, persetujuan yang penuh akan kehendakNya, 
pemenuhan dan kesempurnaan relasi denganNya», I. Biffi, Per una pastorale 
del matrimonio indissolubile. Nessuno è escluso dalla amore di Cristo, dalam ”L 
Osservatore Romano”, 29 Mei 2009. 
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di lain pihak, memberikan jaminan: ”Bagi Allah, segala sesuatu 

mungkin” (Mat. 19:26). Para gembala umat mengenal pasangan 

yang kawin–cerai–kawin lagi, yang percaya akan rahmat dan 

dengan penuh perjuangan memilih jalan penyelesaian ini—kagum 

akan pedagogi dan belas kasih Ilahi—pada akhirnya menemukan 

kedamaian dan ketenangan.157
 

Harus diakui bahwa pilihan seperti ini tidak mudah oleh karena 

membutuhkan klarifikasi obyektif dan subyektif atas situasi yang 

ada. Hal ini berarti bahwa barangsiapa memilih jalan berpantang 

secara seksual umumnya menyadari bahwa situasi iregular yang 

sekarang ini, dalam kenyataannya adalah sebuah perkawinan yang 

sesungguhnya, yang dihidupi secara lebih dewasa dari perkawinan 

sebelumnya. Dari lain pihak, tidak mudah untuk menemukan 

keseimbangan antara kesaksian hidup yang lahir dalam situasi 

iregular (oleh karena bertentangan dengan perkawinan terdahulu 

yang sah) dan kesaksian terkait pertobatan dan kematangan hidup 

yang ditunjukkan dalam hubungan yang baru.158
 

Hemat saya, barangsiapa melihat solusi yang diberikan 

dalam dokumen pasca sinode ini sebagai sesuatu yang mustahil 

 

 
157 Sebuah ilustrasi pengalaman yang diberikan oleh Kardinal Caffara: «Setelah 

beberapa tahun berada di Bologna, saya bertemu dengan pasangan suami- 
isteri yang kawin–cerai–kawin lagi. Kurang lebih 300 pasang. Kami berkumpul 
bersama sepanjang sore hari Minggu. Pada akhir pertemuan, beberapa pasangan 
suami isteri mengatakan kepada saya bahwa akhirnya mereka mengerti bahwa 
Gereja benar- benar seorang ibu ketika melarang mereka menerima komuni. 
Tidak dapat menerima komuni, memperlihatkan betapa besarnya perkawinan 
Katolik itu dan indahnya Injil tentang perkawinan », C. Caffarra, wawancara 
publik dalam Il Foglio, 15 Maret 2014. 

158 Santo Yohanes Paulus II menggarisbawahi hal ini dengan mengatakan: «Saudari- 
saudari yang terkasih, rekomendasi yang saya berikan dari hati yang tulus hari 
ini adalah kepercayaan yang diperlihatkan kepada mereka yang hidup dalam 
situasi yang begitu dramatis dan menyedihkan. Mereka yang hidup dalam situasi 
yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ini tidak pernah boleh kehilangan 
harapan mengingat bahwa mereka juga dapat memperoleh keselamatan dari 
Allah sendiri, jika mereka tetap bertekun dalam doa, dalam pertobatan dan 
cinta yang benar», Santo Yohanes Paulus II, Discorso ai Participanti alla XIII 
assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Familia, 24 Januari 1997, n. 4. 
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atau sebuah ilusi belaka, juga akan melihat kemustahilan 

terhadap pilihan pasangan yang ditinggalkan suami atau  

isteri untuk tetap setia pada perkawinannya. Bagi siapa yang 

memilih jalan panggilan untuk hidup berkeluarga, pilihan 

untuk hidup dalam tarak seksual, dapat menjadi sebuah beban 

yang terlampau berat untuk dipikul, namun pendampingan 

pastoral akan membantu meringankan beban tersebut. 

Dalam kasus mereka yang tidak atau belum memiliki 

keberanian untuk hidup dalam tarak seksual, para gembala umat 

tidak pernah boleh membiarkan mereka terlantar, melainkan 

terus mengupayakan pendampingan dengan penuh kesabaran. 

Justru dalam konteks seperti ini pendampingan harus lebih 

diintensifkan lewat berbagai tawaran sarana keselamatan yang 

dapat mereka peroleh, dengan harapan bahwa hal ini dapat 

menumbuhkan sebuah gaya hidup kristiani, dan yakin bahwa 

«mereka dapat memperoleh dari Allah rahmat  pertobatan 

dan keselamatan, jika mereka bertekun dalam doa, dalam 

pertobatan dan dalam perbuatan amal kasih». 159
 

Pendampingan dalam konteks ini diarahkan untuk mem- 

bantu mereka menyadari bahwa apa yang dinamakan dengan 

pantang seksual itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk 

dilakukan, bukan hanya karena manusia, lebih dari ciptaan lain, 

memiliki kesanggupan untuk mengendalikan hawa nafsu dan 

mengarahkannya secara benar, melainkan juga karena panggilan 

Tuhan Yesus sendiri bagi setiap orang, sesuai dengan kondisi 

hidupnya, untuk hidup suci dan janji-Nya untuk mencurahkan 

rahmat kekuatan dalam menjalankan hidup seperti ini.160 

Pendampingan pastoral harus dibangun di atas janji Tuhan ini. 

 
 

 
159 Familiaris consortio, n. 84. 
160 Dalam Khotbah di Bukit (Mat. 5:27-32) kesucian menjadi inti ajaran Yesus 

tentang perkawinan, perceraian dan hubungan seksual suami-isteri. 

 

BAB IV : PASTORAL UMAT YANG KAWIN–CERAI–KAWIN LAGI | 75 



 

 

7. Berbagai Pembatasan Tugas dan Fungsi dalam Hidup 
Menggereja 

Sekalipun pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi tetap 

merupakan anggota Gereja, namun situasi iregular yang mereka 

hidupi membawa konsekuensi tertentu terkait pembatasan 

tugas dan fungsi dalam hidup menggereja. Pembatasan seperti 

ini didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk mengemban 

tugas dan fungsi tertentu, seseorang harus berada dalam 

kepenuhan persekutuan eklesial dan memiliki kesaksian 

hidup kristiani yang sesuai dengan tuntutan Gereja, atau tidak 

berada dalam kondisi hidup yang secara obyektif bertentangan 

dengan perintah Yesus terkait indissolubitas perkawinan. 

Dalam pendampingan umat yang kawin–cerai–kawin lagi, ada 

beberapa pembatasan tugas dan fungsi yang perlu diperhatikan, 

terutama oleh para gembala umat.161
 

 Dalam Bidang Liturgi-Sakramental 

Umat yang kawin–cerai–kawin lagi tidak diperkenankan untuk 

menjadi wali baptis, lektor, 162 dan pelayan luar biasa komuni 

kudus. Dalam hubungan dengan wali baptis, KHK kan. 874 § 1, 

n. 3, menyinggung secara implisit situasi mereka yang berada 

dalam perkawinan iregular: «Agar seseorang dapat diterima 

untuk mengemban tugas wali baptis, haruslah: seorang katolik 

yang   telah   menerima   penguatan   dan   sakramen  Ekaristi 

 
 

161 Bdk. Katekismus Gereja Katolik n. 1650. 
162 Dalam wawancara dengan Harian Argentina La Nación, Paus Fransiskus 

menyinggung hal ini: «…mereka tidak dapat menjadi wali baptis. Mengapa? 
Lihat, kesaksian apa yang dapat diberikan kepada anak yang dibaptis? 
Kesaksian seorang suami atau seorang isteri yang berkata: Lihat sayang, 
saya telah bersalah, saya telah tergelincir dalam dosa, namun saya percaya 
Allah mencintaiku, saya mau ikut Tuhan, dosa tidak dapat saya kalahkan, saya 
jalani saja terus kedepan. Ini bukan kesaksian seorang kristiani», bdk. Paus 
Fransiskus, Intervista rilasciata a Elisabetta Pique  per  il  quotidianoargentine  
”La Nación”, 7 Desember 2014. 
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mahakudus, lagipula hidup sesuai dengan iman dan tugas yang 

diterimanya». 

Terkait pelayan luar biasa komuni kudus, disamping 

prasyarat lain, fungsi ini dapat diberikan kepada awam yang 

cara hidupnya tidak bertentangan dengan ajaran Gereja. 

Pemilihan seseorang untuk menjalankan fungsi ini harus 

memperhitungkan kemungkinan munculnya skandal di 

tengah umat.163 Berkaitan dengan lektor, yang dituntut bukan 

saja kemampuan teknis dalam hal membaca, melainkan 

kesaksian hidup sebagai orang Kristen yang menghidupi apa 

yang difirmankan Tuhan. 

Penting untuk disadari bahwa pembatasan-pembatasan 

seperti ini tidak bermaksud untuk menghilangkan partisipasi 

umat yang kawin–cerai–kawin lagi dalam perayaan Ekaristi.  

tertentu, namun sebagai orang yang dibaptis, mereka tetap 

dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam perayaan 

Ekaristi. Secara konkrit, mereka dapat mengambil bagian 

sebagai anggota koor, dirigen, komentator, atau petugas kolekte. 
 

 Dalam Bidang Pendidikan dan Pastoral 

Pembatasan di bidang ini berhubungan dengan pengajaran 

agama dan kegiatan katekisasi. Mereka yang kawin–cerai– 

kawin lagi tidak diperkenankan untuk mengajar agama di 

sekolah-sekolah dan menjadi katekis. Hal ini dapat dipahami 

mengingat bidang-bidang ini bersentuhan langsung dengan 

doktrin dan disiplin Gereja.  

Pembatasan yang sama juga berkaitan dengan keanggotaan 

dalam Dewan Pastoral, baik pada level parokial maupun 

keuskupan. Ketentuan ini mengacu pada syarat untuk menjadi 

 
 

163 Bdk. Kongregasi Ibadah Ilahi dan Tata Tertib Sakramen, et al., Istruzione su 
alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti , 
dalam ” Acta Apostolicae Sedis” 89 (1997) Art. 8, § 2, hlm. 871. 
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anggota dewan, yakni berada dalam persekutuan yang penuh 

dengan komunitas umat beriman, dan merupakan perkawilan 

atau utusan umat.164 Batasan seperti ini tidak berlaku dalam 

hubungan dengan Dewan Keuangan yang pada prinsipnya 

menuntut keahlian di bidang ekonomi dan hukum sipil serta 

integritas profesional. Atas dasar pertimbangan tersebut maka 

seseorang yang kawin–cerai–kawin lagi yang sungguh-sungguh 

memiliki keahlian dibidang ekonomi dapat menjadi anggota 

dewan keuangan paroki atau keuskupan. 
 

 Dalam Bidang Perkawinan 

Pembatasan dalam bidang ini menyangkut saksi perkawinan. 

Mereka yang kawin–cerai–kawin lagi tidak dianjurkan untuk 

menjadi saksi. Ketentuan Gereja ini, di satu pihak, tidak 

bersifat mutlak, namun, kebijakan pastoral menuntut bahwa 

mereka yang berada dalam situasi iregular seperti ini sebaiknya 

tidak dipilih untuk menjadi saksi perkawinan mengingat 

pertentangan yang jelas antara prinsip perkawinan yang 

takterceraikan dan situasi hidup obyektif yang mereka hidupi 

saat ini. 
 

 Dalam Bidang Pengadilan Gereja (Tribunal) 

Umat yang kawin–cerai–kawin lagi tidak dapat menjalankan 

fungsi sebagai Hakim, Pembela Ikatan, advokat atau prokurator 

di Tribunal Gereja. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

situasi hidup obyektif yang mereka jalani membawa pengaruh 

pada kredibilitas dan nama baik, yang merupakan bagian dari 

prasyarat untuk menjalankan fungsi seperti ini. Juga dalam 

kasus khusus, mereka dilarang untuk mengambil peran sebagai 

 
164 KHK kan. 512 § 1: «Dewan pastoral terdiri dari orang-orang beriman 

kristiani yang berada  dalam persekutuan penuh dengan Gereja katolik…» ; 
§ 3: «Pada dewan pastoral hendaknya ditugaskan hanya orang-orang beriman 
kristiani yang teguh imannya, baik moralnya, dan unggul kearifannya». 
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pendamping ahli yang membantu pihak yang berperkara dalam 

proses penyelidikan nulitas perkawinan.165
 

Berbagai pembatasan tugas dan fungsi dalam hidup 

menggereja sebagaimana dijelaskan di atas tidak muncul 

secara eksplisit dalam dokumen magisterium dan tidak pernah 

dikutip dalam Anjuran Apostolik pasca sinode. Ketentuan- 

ketentuan ini muncul pertama kali dalam dokumen resmi 

Konferensi Wali Gereja Italia pada tahun 1993166 yang kemudian 

diangkat kembali oleh Kardinal Ratzinger sebagai Prefek 

Kongregasi Ajaran Iman. 167 Berbagai anjuran yang muncul 

belakangan ini untuk menghapus pembatasan tugas dan 

fungsi seperti ini, hemat saya, perlu ditanggapi secara hati- 

hati mengingat bahwa Gereja mengambil kebijakan seperti ini 

demi menjaga dan menjunjung tinggi sakralitas sakramen dan 

prinsip ketakceraian perkawinan Katolik, serta menjauhkan 

kemungkinan munculnya skandal di tengah umat. Tentu saja,  

apa yang diserukan para Bapa Sinode 2015 dan Paus Fransiskus 

dalam Amoris Laetitia168 terkait discernment pastoral yang 

perlu dilakukan oleh para gembala umat untuk melihat 

kembali berbagai pembatasan tugas dan fungsi seperti ini 

penting untuk diperhatikan secara serius sambil, di lain pihak, 

tetap mempertimbangkan prinsip kelayakan, kesempatan, dan 

kebutuhan.169
 

 
 

165 Bdk. Tribunal Tertinggi Signatura Apostolica, Dichiarazione 12 Juli  1993, 
dalam ”Periodica” 82 (1993) hlm. 699-700: «…qui in unione irregulari vivunt […] ad 
patricinium in causis nullitatis matrimonii exercitandum admitti possint penes 
tribunalia diocesana, necne». 

166 Konferensi Wali Gereja Italia, Direttorio di pastorale  familiar,  hlm.  218:  «  
Bagi mereka yang kawin–cerai–kawin lagi, partisipasi dalam hidup menggereja 
tetap terkondisi pada situasi ketidakpenuhan…». 

167 J. Ratzinger, Introduzione a Congregazione per la Dottrina della Fede, sulla 
pastorale dei divorziati risposati, hlm. 16-17. 

168 Bdk. Amoris Laetitia, n. 299. 
169 Bdk. G. Trevisan, I divorziati risposati possono assumersi  delle  responsabilità 

nella vita della Chiesa?, dalam ”Quaderni di Diritto Ecclesiale” 6 (1993) hlm. 249-260. 
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8. Konsekuensi yuridis Lainnya 
 

 Penerimaan Sakramen Baptis 

Ada kemungkinan bahwa yang kawin–cerai–kawin lagi 

mengikat relasi baru dengan orang yang belum dibaptis.  

Pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan dapat 

menerima sakramen baptis? Sebagai prinsip, untuk dapat 

menerimasakramenbaptisdibutuhkandisposisibatintertentu 

yang sesuai dengan ajaran Kristen. Tindakan  seseorang  yang 

mengingat diri dalam perkawinan atau relasi baru dengan 

seorang yang kawin-cerai yang masih terikat dengan 

perkawinan terdahulu yang sah- sakramental, bertentangan 

dengan prinsip dasar perkawinan Katolik. Konsekuensinya, 

pelayanan sakramen baptis bagi orang yang berada dalam 

situasi yang secara obyektif melanggar prinsip fundamental 

indissolubilitas perkawinan Katolik tidak diperkenankan,170  

selama situasi tersebut belum dibereskan. 

Jika ada alasan yang serius dan berat, misalnya demi 

pendidikan anak-anak, perpisahan secara fisik mustahil 

dilakukan, maka pasangan yang ingin dibaptis tersebut harus 

mengakui bahwa situasi yang dihidupinya melanggar prinsip 

ketakterceraian perkawinan Katolik dan bersedia untuk hidup 

sesuai dengan ketentuan Gereja dengan berpantang secara 

seksual atau hidup sebagaimana layaknya saudara- saudari.171
 

Tuntutan ini merupakan prasyarat untuk dapat menerima 

sakramen baptis sebagai dinyatakan dalam KHK kan. 865 

§ 1.172 Ketentuan yuridis ini membawa konsekuensi bahwa 

 
170 Bdk. KHK kan. 915. Sekalipun ketentuan normatif yang tertuang dalam kanon 

ini merujuk secara eksplisit pada sakramen Ekaristi, namun hemat saya, dapat 
juga diaplikasikan dalam hubungan dengan penerimaan sakramen lainnya. 

171 Bdk. Familiaris Consortio, n. 84. 
172 KHK kan. 865 § 1: «Agar seorang dewasa dapat dibaptis, ia harus telah 

menyatakan kehendaknya untuk menerima baptis, mendapat pengajaran 
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barangsiapa menjalani hidup yang bertentangan dengan 

tuntutan kristiani, tidak memiliki disposisi yang dibutuhkan 

untuk menerima pembaptisan. Cara hidup yang demikian 

bertentangan dengan makna terdalam pembaptisan, yakni 

pertobatan hidup dan panggilan kepada kekudusan. Dalam 

hal ini, para gembala harus menangguhkan pembaptisan 

untuk sementara hingga yang bersangkutan memperlihatkan 

penyesalan dan perubahan cara hidup dan atas dasar kehendak 

bebas bersedia untuk menjalankan tuntutan hidup kristiani. 

Hal ini tidak berarti bahwa mereka yang hidup dalam situasi 

seperti ini dibiarkan terlantar tanpa pengharapan. Para gembala 

umat berkewajiban untuk mencari ”domba- domba yang hilang” 

dan membawanya lebih dekat kepada Yesus. Sesuai dengan 

kasus konkrit, harus dijajaki kemungkinan untuk sebuah 

penyelesaian yuridis—yang sesungguhnya juga merupakan 

penyelesaian pastoral—, seperti mendorong yang bersangkutan 

untuk menjalani hidup yang tidak bertentangan dengan prinsip 

indissolubilitas dengan berpantang secara seksual; membantu 

mereka membawa kasus ke Tribunal Gereja untuk diselidiki 

secara seksama jika ada alasan yuridis yang kuat untuk 

meragukan validitas perkawinan terdahulu. Jika ada keputusan 

untuk hidup bersama sebagai saudara-saudari selama situasi 

belum diklarifikasi, dan adanya alasan yang kuat untuk tetap 

bertahan dalam relasi baru, maka yang bersangkutan dapat 

menerima sakramen baptis tanpa harus menunggu perpisahan 

secara fisik atau deklarasi nulitas perkawinan.173
 

 
 
 

 
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». 

173 Bdk. M. Pozzo, La richiesta del battesimo in situazioni contrarie alla dignità del 
matrimonio, dalam ”Ius Ecclesiae” 24 (2012) hlm. 589-608. 
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 Sakramen Inisiasi untuk Anak-anak 

Pedoman Pastoral Keluarga Konferensi Wali Gereja Italia, 

menegaskan  bahwa  sebagai  orangtua,  pasangan   yang 

hidup dalam situasi perkawinan iregular tetap merupakan 

penanggungjawab utama pendidikan anak-anak. Dan 

sesungguhnyaanak-anak memilikihakuntukmendapatkannya. 

Komunitas umat beriman dipanggil untuk menunjukkan 

keterbukaan pastoral yang besar lewat sikap menerima anak- 

anak secara tulus dan bersedia membantu mereka yang pada 

dasarnya tidak bersalah. 

Atas dasar pertimbangan bahwa pembaptisan anak-anak 

yang belum mencapai usia penggunakan akal budi dilakukan 

”dalam iman Gereja”, dan bahwa orangtua yang mengajukan 

permohonan memiliki iman, kendati berada dalam situasi 

iregular, maka pembaptisan diperbolehkan dengan syarat 

bahwa kedua orangtua, atau sekurang- kurangnya satu 

diantaranya, memberikan jaminan untuk memberikan 

pendidikan Kristen yang benar.174 Dalam hal ini, pemilihan wali 

baptis menjadi sangat penting mengingat peran pentingnya 

dalam keseluruhan proses perkembangan pendidikan iman 

anak yang dibaptis dalam hidup selanjutnya.175
 

Permohonan untuk pembaptisan anak-anak juga 

merupakan sebuah kesempatan untuk menjalankan pewartaan 

dan peluang untuk pertobatan. 176 Bagi orang tua, perayaan 

pembaptisan anak-anak dapat menjadi sebuah momentum 

yang baik untuk kembali kepada praksis hidup beriman, 

sebagaimana dianjurkan dalam Familiaris consortio n.  84, 

dan melihat berbagai kemungkinan jalan keluar untuk 

membereskan situasi. 

 
174 Bdk. Konferensi Wali Gereja Italia, Direttorio di pastorale familiare, n. 232. 
175 Bdk. KHK kan. 872-874. 
176 Bdk. Konferensi Wali Gereja Italia, Direttorio di pastorale familiare, n. 232. 
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Dalam menilai kasus konkrit dan mengambil keputusan 

berkaitan dengan sakramen inisiasi lainnya, yakni Ekaristi 

dan Krisma, para gembala umat harus mempertimbangkan 

situasi dan hidup iman orangtua, terutama kebutuhan untuk 

pertumbuhan spiritual anak-anak dan bantuan khusus dari 

pihakkomunitasumatberimandalammendorong pertumbuhan 

iman dan perjalanan anak-anak menuju kedewasaan kristiani.177
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177 Bdk. Ibid., n. 233. 
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BAB V 

 

NULITAS PERKAwINAN 

 
paya pastoral dalam mendampingi umat yang kawin– 

cerai–kawin lagi dapat juga dijajaki dari perspektif yuridis 

menyangkut nulitas perkawinan oleh karena tidak mustahil  

bahwa perkawinan terdahulu pada dasarnya tidak sah sejak 

awal. Pada titik ini, apa yang dinamakan dengan penyelidikan 

nulitas perkawinan menjadi penting dan dapat menjadi bagian 

dari kemungkinan jalan keluar yang dapat diambil untuk 

mengatasi situasi problematis ini. Pemahaman yang jelas 

menyangkut status yuridis perkawinan terdahulu sangat 

membantu yang bersangkutan dalam mencermati situasinya, 

dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai 

dengan apa yang telah digariskan Gereja. 

Pertanyaannya adalah—dalam konteks penanganan  

kasus pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi—apakah sese- 

orang dapat mengklaim nulitas perkawinan terdahulu secara 

subyektif atas dasar kesadaran hati nurani sebagaimana 

diklaim oleh sebagian orang? Apakah seorang imam yang hanya 

memiliki pengalaman pastoral dan spiritual dapat melakukan 

penyelidikan nulitas perkawinan? Apakah ketiadaan iman 

personal dapat juga menjadi alasan yang menggagalkan 

perkawinan? Pokok-pokok pikiran ini coba dibahas secara 

umum demi memberikan sedikit gambaran tentang persoalan. 

 
 
 
 

 
85 



 

 

1. Dewasa Ini Semakin Banyak Perkawinan Invalid 
Dibandingkan Sebelumnya? 

Sebagaimana disinggung di awal tulisan ini, dalam menjawab 

pertanyaan wartawan terkait penerimaan komuni bagi 

pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi, Paus Fransiskus 

menyingung pernyataan pendahulunya bahwa setengah dari 

perkawinan adalah invalid oleh karena banyak yang menikah 

tanpa kematangan dan tanpa memahami bahwa perkawinan 

adalah untuk seumur hidup, atau yang terpaksa menikah karena 

tekanan sosial tertentu dan situasi ini membawa masalah 

bukan saja menyangkut  pastoral  perkawinan,  melainkan 

juga persoalan yuridis terkait nulitas perkawinan yang harus 

diselidiki, dan Tribunal Gereja tidak cukup untuk itu.178
 

Harus diakui bahwa banyak yang menafsir jawaban Paus 

ini secara keliru seolah-olah beliau memberikan himbauan 

atau anjuran baru dalam hubungan dengan pelayanan Tribunal 

Gereja yang harus lebih bersifat ”pastoral” dan tidak berbelit- 

belit, khususnya dalam ”membereskan” persoalan pasangan 

yang kawin–cerai–kawin lagi yang bertobat dan yang sedang 

berziarah dalam iman. Sesungguhnya, Paus Fransiskus tidak 

memberikan jawaban, sebaliknya, beliau mengajukan beberapa 

pertanyaan penting yang juga pernah diajukan pendahulunya. 

Jawaban Paus Fransiskus harus ditafsir dalam konteks 

kebutuhan untuk masuk ke dalam jantung persoalan dengan 

menggunakan berbagai sarana pastoral yang tepat dalam 

terang Iman akan Kristus. 

Tema tentang kemungkinan bertambahnya jumlah kasus 

nulitas perkawinan bukanlah hal yang baru. Paus Paulus VI 

menyinggung hal ini dalam ceramahnya di hadapan Rota 

Romana pada tahun 1963 dalam hubungan dengan degradasi 

 
 

178 Bdk. catatan kaki n. 5 di atas 
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moral. Berbagai realitas faktual problematis yang lahir dari 

adanya kemerosotan moral membawa pengaruh negatif 

tertentu bagi pasangan yang hendak menikah, khususnya 

berkaitan dengan pemahaman tentang perkawinan, motivasi, 

dan lain sebagaianya, yang pada gilirannya membawa risiko 

bertambahnya kasus perkawinan yang invalid. 179
 

Hal yang sama juga digarisbawahi oleh Benediktus XVI 

dalam pertemuan dengan para imam pada tanggal 25 Juli 

2005.180 Beliau menititikberatkan refleksinya pada  situasi 

umat yang kawin–cerai–kawin lagi dalam konteks  per-  

siapan perkawinan dan hubungan yang  erat  antara  iman  

dan sakramen perkawinan. Dengan penuh kesederhanaan, 

beliau membahasakan pergulatan intelektualnya dalam 

melihat hubungan di antara nulitas perkawinan terdahulu dan 

ketiadaan pemahaman yang benar tentang hakikat perkawinan 

Katolik serta minimnya persiapan perkawinan. Benediktus XVI 

menghimbau pentingnya pendalaman atas persoalan ini dalam 

semangat belas kasih dan cinta akan kebenaran. 

2. Kemungkinan Nulitas Perkawinan Terdahulu 

Dalam terang Familiaris consortio, Benediktus XVI melihat 

kemungkinan nulitas perkawinan terdahulu sebagai solusi 

untuk menyelesaikan persoalan umat yang kawin–cerai–kawin 

lagi. Penegasan Benediktus XVI, sebagaimana terlihat dalam 

kata- katanya, merupakan ekspresi dari sebuah sikap belas 

kasih pastoral yang otentik yang bertumpu pada cinta akan 

kebenaran; sebuah kebenaran obyektif yang dicari dengan 

menggunakan berbagai instrumen normatif yang berlaku 

dalam Gereja: «Dalam kasus dimana muncul keraguan terkait 

 
 

179 Bdk. Paulus VI, Discorso alla Rota Romana, 13 dicembre 1963, dalam ”L Osservatore 
Romano”, 13 Desember 1963, hlm. 1. 

180 Benediktus XVI, Discorso al Clero della Valle d Aosta , 25 Juli 2005, dalam ”L 
Osservatore Romano”, 25 Juli 2005, hlm. 21. 
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validitas perkawinan, haruslah dipandang sebagai sebuah 

kebutuhan untuk memverifakasi dasar keraguan tersebut». 181
 

Dalam hubungan dengan kemungkinan nulitas perkawinan 

terdahulu, Pedoman Pastoral Konferensi Wali Gereja Italia 

menegaskan bahwa upaya pastoral harus diarahkan untuk 

membantu yang bersangkutan secara konkrit, dalam arti 

bahwa jika terlihat adanya kemungkinan nulitas perkawinan 

terdahulu, kasus tersebut dapat diajukan ke Tribunal Gereja 

untuk diselidiki secara seksama. Penyelidikan atas kasus 

membuka jalan kepada ”pemberesan” situasi yang ada.182
 

Tentu saja, dalam setiap kasus, tidak dianjurkan untuk 

membangun harapan yang palsu atau melihat deklarasi  

nulitas perkawinan sebagai sarana untuk menyelesaikan 

masalah kegagalan perkawinan terdahulu. Dengan kata lain, 

kemungkinan nulitas perkawinan terdahulu dapat terjadi, 183 

namun tidak otomatis bahwa dengan pengajuan kasus ke 

Tribunal Gereja deklarasi nulitas perkawinan pasti diperoleh. 

Pasangan yang bersangkutan harus menyerahkan keputusan 

akhir kepada hakim Gereja yang berwewenang. Keputusan 

yudisial terkait nulitas perkawinan memiliki karakter deklaratif,  

dan karena itu putusan afirmatif dapat  dijatuhkan  hanya  

jika para hakim memperoleh kepastian moral terkait nulitas 

perkawinan terdahulu. Hal ini tidak berarti menghilangkan 

tanggung jawab pastoral para hakim Gereja yang pada 

prinsipnya senantiasa dituntut oleh karena berhubungan erat 

dengan tugas dan pelayanannya dalam Tribunal Gereja. 

 
 

 
181 Benediktus XVI, Sacramentum caritatis, n. 29; J. Ratzinger, La pastorale del 

matrimonio deve fondarsi sulla verità, dalam ”L Osservatorio Romano”, 30 November 
2011, hlm. 4-5. 

182 Bdk. Konferensi Wali Gereja Italia, Directorio di pastorale familiare, n. 204-206. 
183 Bdk., G. L. Müller, Indissolubilità del matrimonio e dibattito sui divorziati  

risposati e i sacramenti, hlm. 4-5. 
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3. Hak Atas Proses Penyelidikan Nulitas Perkawinan 
yang Benar dan cepat 

Hemat saya, jika kita hendak sejalan dengan ajaran Magisterium 

Gereja dan memberi kepada mereka yang kawin–cerai–kawin 

lagi berbagai sarana yang dibutuhkan untuk mengetahui 

kebenaran atas situasi hidup, maka hak mereka untuk 

mendapatkan pelayanan dari Tribunal Gereja terkait kasus 

perkawinannya harus diperhatikan, terlepas dari kenyataan 

sanggup-tidaknya yang bersangkutan untuk membiayai proses 

penyelidikan kasus.184
 

Sebuah sistem yudisial yang terorganisasi dengan baik dari 

segi personil maupun ekonomis, memungkinkan umat untuk 

merealisasi hak dasarnya untuk mendapatkan pelayanan yang 

benar dalam Gereja sebagaimana dinyatakan dalam KHK kan. 

221 § 1.185 Dalam konteks penyelidikan nulitas perkawinan 

pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi yang merasa bahwa 

perkawinannya yang terdahulu tidak sah, ketentuan yuridis 

ini memberikan jaminan hak mereka untuk mendapatkan 

pelayanan yang benar dari Tribunal Gereja yang berkewajiban 

untuk menerima  pengajuan  kasus  dan  tidak  membatasi 

diri hanya pada kasus yang sungguh-sungguh jelas terkait 

nulitas perkawinan. Menolak penyelidikan kasus atas dasar 

 
184 Ketentuan normatif KHK kan. 1649 § 1, n. 3. sangat jelas: Uskup diosesan, 

sebagai moderator Tribunal, harus menetapkan aturan terkait bantuan hukum 
cuma-cuma atau keringanan biaya peradilan, bagi pihak yang lemah secara 
ekonomis untuk membiayai sebagian atau seluruh proses penyelidikan nulitas 
perkawinan. Paus Fransiskus menggarisbawahi aspek „cuma-cuma, gratis, dari 
proses yudisial atas dasar pertimbangan bahwa Gereja adalah seorang Ibu yang 
murah hati dan bahwa kasus yang ditangani berhubungan dengan keselamatan 
jiwa seseorang, Bdk. Paus Fransiskus, La riforma del processo canonico per le 
cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, m.  p.  Mitis  Iudex  Dominus 
Iesus e Mitis et misericors Iesus, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2015, Premio VI, hlm. 11-12. 

185 KHK kan. 221 § 1: «Kaum beriman kristiani berwenang untuk secara legitim 
menuntut dan membela hak yang dimilikinya dalam Gereja di forum gerejawi 
yang berwenang menurut norma hukum». 
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ketidakjelasan nulitas perkawinan terdahulu yang diperoleh 

hanya lewat penyelidikan awal sekilas mencederai hak yang 

bersangkutan untuk mendapatkan sebuah proses penyelidikan 

yang benar.186 Tentu saja, para hakim Gereja juga berkewajiban 

untuk melihat kelayakan pengajuan kasus, dalam arti bahwa 

yang bersangkutan sungguh-sungguh memiliki niat baik 

untuk membereskan persoalannya, dan bukan sekedar ingin 

mencoba-coba lewat jalur hukum kendati menyadari bahwa 

sesungguhnya tidak ada alasan yang mendasar untuk itu.187
 

Poin penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah 

menyangkut proses penyelidikan yang cepat. Di satu pihak, 

hal ini tidak berarti ”menyederhanakan” proses penyelidikan.188 

Setiap kasus adalah unik dan kompleks, dan karena itu 

membutuhkan waktu tertentu, apalagi di tengah fakta 

kurangnya tenaga ahli yang berkompeten di Tribunal Gereja.189 

Di lain pihak, demi membantu yang bersangkutan dalam 

mengambil langkah-langkah penting selanjutnya, proses 

 
186 Tentu saja penolakan seperti ini dapat dibenarkan secara yuridis jika surat 

permohonan (libelus) tersebut tidak miliki dasar hukum apa pun (fumus boni 
iuris). Bdk. KHK kan. 1505 § 2, 4 °: «Surat gugat hanya dapat ditolak jika pasti 
nyata dari surat gugat itu sendiri bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar 
apa pun, dan tidak mungkin terjadi bahwa dari proses akan muncul suatu dasar». 

187 Bdk. C. J. Errazuriz, Licitud moral de la presentación de la demanda de nulidad 
matrimonial por los esposos, dalam ”Ius Canonicum” 41 (2001) hlm. 169-189; J. Llobell, 
Sulla liceità della richiesta della nullità del proprio matrimonio, dalam G. Dalla 
Torre, et.al (eds.) ”Veritas non auctoritas facit legem”. Studi di diritto matrimoniale, 
Città del Vaticano 2012, hlm. 317-329. 

188 Bdk. E. Zanetti, Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione 
di nullità del vincolo matrimoniale?, dalam ”Quaderni di diritto ecclesiale” 27 
(2014) hlm. 234, 241. 

189 Kenyataan ini disadari oleh para  bapa Sinode Luar  Biasa 2014, khususnya 
di wilayah Amerika Latin, Afrika dan Asia, bdk. Sinode para Uskup, III 
Assemblea Generale Straordinaria, Les fide pastorali sulla famiglia nel contest dell 
evangelizzazione. Instrumentum Laboris, Città del Vaticano 2014, n. 99. Bdk. juga I. 
Dias, Accettazione e operatività del diritto canonico nei territori di  missione , 
dalam Komisi Kepausan untuk Teks-Teks Legislatif, La legge canonico nella vita 
della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente  magistero  pontificio, 
Città del Vaticano 2008, hlm. 72; Komisi Kepausan untuk Teks-Teks Legislatif, 
Istruzione La dignità del matrimonio, Città del Vaticano 2005, hlm. 13. 
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penyelidikan kasus harus dijalankan secara serius dan tidak 

bertele-tele. Penyelidikan kasus yang tertunda- tunda tanpa 

alasan yang wajar akan mendatangkan kerugian moril-spiritual 

tertentu bagi pasangan yang bersangkutan 190 serta melahirkan 

ketidakpercayaan terhadap kinerja kerja Tribunal Gereja,191 dan 

jika hal ini terjadi maka, belas kasih pastoral, yang menjadi 

spirit reformasi proses nulitas perkawinan Paus Fransiskus, 

tidak terwujud.192
 

Pada titik ini, selain pentingnya keterlibatan aktif dan 

kejujuran pasangan yang bersangkutan dalam keseluruhan 

proses penyelidikan,193 cinta akan kebenaran harus menjiwai 

semangat pelayanan para hakim Gereja. Santo Yohanes Paulus II 

dalam ceramahnya di hadapan Rota Romana mengingatkan para 

hakim Gereja untuk menjalankan fungsi kepelayanannya demi 

kebaikan jiwa dengan tetap memperhatikan ketentuan disiplin 

hukum kanonik yang berlaku. 194 Hal yang sama diingatkan 

Benediktus XVI dengan menggarisbawahi karakter pastoral 

dan kesesuaian dengan ketentuan prosedur hukum dalam 

 
 

 
190 Bdk. L. Sabbarese, Celerità e semplicità nei processi matrimoniali. Quaestio 

semper urgens, dalam ”Quaderni di Ius Missionale” 6 (2015) hlm. 14.  
191 Hal ini telah diingatkan jauh sebelumnya oleh Paus Pius XII, dalam Alloc. Il 

vedervi intorno a Noi, 1 Oktober 1942, dalam G. Erlebach (ed.) Le allocuzioni 
dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003), Città del Vaticano 2004,  
hlm. 36. 

192 Bdk. P. G. Accornero, La carità, la misericordia e la salvezza delle anime. 
Francesco riforma il processo canonico per le cause di nullità matrimoniale , dalam 
”Orientamenti pastorali” 1-2 (2016) hlm. 88. 

193 Pihak yang bersangkutan harus bersumpah untuk de veritate dicenda, 
menyampaikan apa yang benar, apa yang sungguh-sungguh dia ketahui. Hal ini 
penting sebagai jaminan bagi para Hakim untuk melihat dan menilai pernyataan 
dan sikap yang bersangkutan dalam keseluruhan proses penyelidikan nulitas 
perkawinan. Bdk. M. F. Pompedda, Il valore probativo delle dichiarazioni delle 
parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana, dalam M. F. Pompedda, 
Studi di diritto processuale canonico, Milano 1995, hlm. 209-210. 

194 Bdk. Santo Yohanes Paulus II, Discorso alla Rota Romana, 30 Januari 1986, dalam 
”Acta Apostolicae Sedis” 78 (1986) hlm. 925. 
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penyelidikan nulitas perkawinan serta kewajiban moril para 

hakim Gereja untuk berada lebih dekat dengan umat Allah. 195
 

Oleh karena para hakim Gereja berpartisipasi dalam 

pelayanan pastoral Paus dan para Uskup, maka yang dituntut 

bukan hanya kompetensi akademik, melainkan juga tanggung 

jawab moril di hadapan Allah, mengingat bahwa yang didepan 

matanya bukan hanya pihak yang mengharapkan keadilan, 

melainkan, terutama, Tuhan Yang Mahaadil, Penyelamat dan 

Hakim semua manusia.196 Hakim Gereja, kata Paus Fransiskus, 

adalah: «pelayanan keadilan, dipanggil untuk menangani dan 

menilai kondisi umat yang dengan penuh kepercayaan datang 

kepadanya, meneladani sang Gembala Baik yang menaruh 

perhatian pada domba yang terluka. Dan karena itu dijiwai oleh 

cinta kasih pastoral; sebuah cinta kasih yang dicurahkan Allah 

ke dalam hati kita melalui „Roh Kudus yang diberikan kepada 

kita (Rm. 5:5,). Kasih—kata Santo Paulus—adalah „pengikat 

yang menyempurnakan (Kol. 3, 14) dan membangun jiwa, juga 

dalam menjalankan fungsi sebagai hakim gereja».197
 

4. Problematika Terkait Nulitas Perkawinan Atas Dasar 
Kesadaran Hati Nurani 

Satu diantara solusi yang ditawarkan Walter Kasper dalam 

menyelesaikan kasus pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi 

yang berkeinginan untuk menerima sakramen adalah apa yang 

dinamakan dengan ”nulitas atas dasar kesadaran hati nurani”, 

artinya bahwa yang bersangkutan secara subyektif meyakini 

bahwa perkawinannya yang terdahulu tidak sah sejak awal. 

 
195 Bdk. Benediktus XVI, Discorso al Tribunale della  Rota Romana  in occasione dell 

inugurazione dell anno giudiziario, 28 Januari 2006, dalam ”Acta Apostolicae Sedis” 98 (2006)  
hlm. 138. 

196 Bdk. Paulus VI, Alloc. Vivissima gioia, 8 pebruari 1973, dalam ” Acta Apostolicae Sedis” 
65 (1973) hlm. 99. 

197 Bdk. Paus Fransiskus, Alloc, I giudici ecclesiastici, 24 Januari 2014, dalam ”Acta 
Apostolicae Sedis” 106 (2014) hlm. 89-90. 

 

92 | Kawin Cerai - Kawin Lagi – Solusi Kanonik Perkawinan yang Tahan Uji 



 

 

Menurut Walter Kasper mereka yang berada dalam situasi 

seperti ini memiliki kemungkinan untuk menerima komuni 

kudus kendati tetap terikat dalam relasi baru. 198
 

Dalam mengkritisi pandangan seperti ini, pertama-tama 

penting untuk disadari bahwa dalam terang doktrin Gereja apa 

yang dinamakan dengan perkawinan itu bukan semata-semata 

bersifat privat, melainkan juga memiliki dimensi publik- 

eklesial. Surat Kongregasi Ajaran Iman menggarisbawahi hal 

ini dengan jelas: 

 

«Adalah benar bahwa penilaian tentang disposisi batin 

seseorang untuk penerimaan komuni suci harus didasarkan 

atas kesadaran moral yang terbentuk dengan baik.  Namun 

di lain pihak, perjanjian yang merupakan dasar perkawinan 

bukan hanya merupakan sebuah keputusan pribadi. Perjanjian 

itu menciptakaan sebuah situasi khusus yang bersifat ekleksial 

dan sosial bagi masing-masing pribadi maupun bagi pasangan 

itu sendiri sebagai suami-isteri. Jadi, penilaian hati nurani 

atas situasi perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan 

langsung seseorang dengan Allah, seolah-olah hal itu dapat 

dilakukan tanpa mediasi gereja, melainkan juga mencakup 

hukum kanonik yang mengikat hati nurani. Jika aspek penting 

ini tidak diakui, maka hal itu berarti menyangkal kenyataan 

bahwa perkawinan merupakan suatu realitas Gereja, artinya, 

sebagai sakramen».199
 

 

Dalam hubungan dengan kasus mereka yang secara subyek- 

tif meyakini bahwa perkawinannya yang terdahulu, yang tidak 

dapat diselamatkan lagi, tidak valid sejak awal, Kongregasi 

Ajaran Iman menekankan pentingnya nilai sebuah deklarasi 

yuridis kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan: 

 
198 Bdk. Walter Kasper, Il Vangelo della Famiglia , hlm. 52. 
199 Kongregasi Ajaran Iman, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la 

ricezione della communione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, n. 8. 
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«Disiplin Gereja menegaskan kompetensi eksklusif pengadilan 

gerejawi berkaitan dengan penyelidikan keabsahan perkawinan 

Katolik, menawarkan cara-cara baru untuk menunjukkan 

nulitas pernikahan terdahulu serta mengecualikan sejauh 

mungkin setiap perbedaan antara kebenaran yang diverifikasi 

dalam proses peradilan dan kebenaran obyektif yang diperoleh 

melalui hati nurani yang benar». Pada catatan kaki dari kutipan 

Surat Kongregasi Ajaran Iman ini ditekankan pentingnya 

merujuk pada KHK kanon 1536 § 2 dan kanon 1679 tentang 

«kekuatan pembuktian dari pernyataan berbagai pihak dalam 

proses tersebut».200
 

 

Apa yang ditegaskan oleh Kongregasi Ajaran Iman ini,  

hemat saya, penting untuk diperhatikan. Sebab jika diterima 

bahwa Gereja memiliki hak dan kewajiban untuk menerima 

dan ”mengakui” perjanjian perkawinan dari pasangan yang 

memiliki kapasitas untuk melangsungkan perkawinan, maka 

harus juga diterima bahwa yang bersangkutan memiliki 

kewajiban untuk tunduk kepada otoritas Gereja yang 

berwewenang dalam hal validitas perkawinan oleh karena tidak 

dapat diasumsikan bahwa melalui sebuah penilain subyektif 

hati nurani—yang sebagian orang menamainya penilaian 

moral—yang bersangkutan dapat menjatuhkan putusan terkait 

ketidakabsahan perkawinan terdahulu. 

Penilaian terkait nulitas perkawinan bukan merupakan 

sebuah penilaian moral, oleh karena hal ini tidak berhubungan 

langsung dengan kebaikan yang harus dilakukan atau 

keburukan yang harus dihindari. Penilaian menyangkut 

nulitas perkawinan merupakan sebuah penilaian atas situasi 

yuridis terkait ada-tidaknya perkawinan dan hal itu merupakan 

 
 

200 Ibid., n. 9. Dalam kaitan dengan hal ini, bdk. M. A. Ortiz, La forza probatoria 
delle dichiarazione delle parti nelle cause di nullità matrimoniale , dalam H. 
Francechi- M. Ortiz (ed.,), Verità del consenso e capacità della donazione. Temi 
di diritto canonica matrimoniale e processuale, Roma 2009, hlm. 387-449. 
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wewenang Gereja, dan bukan wewenang pribadi pasangan 

yang bersangkutan. Hemat saya, apa yang menjadi wewenang 

yang bersangkutan adalah menyangkut cara bertindak dan 

cara hidup dalam hubungan dengan relasi baru ketika secara 

hati nurani, memiliki keyakinan bahwa perkawinan terdahulu 

invalid. Jika diandaiakan bahwa Gereja harus menetapkan cara 

bertindak berdasarkan penilaian subyektif hati nurani dalam 

menilai nulitas perkawinan, maka sistem hukum kanonik akan 

terdistorsi secara keseluruhan. 

Tema yang sama digarisbawahi oleh Santo Yohanes Paulus 

II dalam ceramah di hadapan Rota Romana pada tahun 1995. 

Dalam kesempatan itu, beliau menggarisbawahi kembali 

karakter publik perkawinan dan pentingnya meletakkan 

penilaian menyangkut nulitas perkawinan pada otoritas Gereja 

yang berwewenang, dan bukan pada penilain subyektif hati 

nurani. Jika muncul keraguan terkait validitas perkawinan, 

penilaian harus dilakukan oleh otoritas Gereja, dan bukan 

oleh dugaan pribadi atau keyakinan sewenang-wenang pribadi 

tertentu. Penilaian subyektif terkait nulitas perkawinan 

merupakan sebuah tindakan antithesis terhadap magisterium 

Gereja yang otentik dan ketentuan hukum kanon.201
 

Apa yang ditegaskan oleh Santo Yohanes Paulus II 

ditekankan kembali oleh Benediktus XVI pada tahun 2006. 

Mengingat dimensi publik perkawinan, kebenaran obyektif 

terkait ketidakabsahan perkawinan terdahulu tidak berasal 

dari keyakinan nurani subyektif pasangan yang bersangkutan 

dan kelanggengan relasi yang baru melainkan dari otoritas 

Gereja yang berwewenang, casu quo Tribunal Gereja yang 

melakukan penyelidikan melalui forum eksternal. Proses 

yudisial, yang pada prinsipnya bersifat pastoral, merupakan 

 

 
201 Bdk. Santo Yohanes Paulus II, Discorso alla Rota Romana, 10 pebruari 1995, dalam 

”Acta Apostolicae Sedis” 87 (1995) hlm. 1013-1019. 
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cara terbaik untuk menjamin tercapainya kebenaran obyektif, 

dan menghindari keputusan yang prematur dan pseudo-belas 

kasih sebagaimana diingatkan Santo Yohanes Paulus II. 202
 

Proses penyelidikan ini menuntut adanya kekuatan 

pembuktian yang diperoleh melalui pernyataan yudisial kedua 

belah pihak yang tidak dapat diwakili. Atas dasar itu maka 

mendasarkan kekuatan pembuktian hanya pada pernyataan 

sebelah pihak oleh karena dipandang berkehendak baik dan 

yakin dengan nulitas perkawinan terdahulu, tidak dapat 

dibenarkan secara yuridis (dan pada intinya merupakan 

putusan cerai yang terselubung!). Keyakinan yang kuat terkait 

fakta atau penafsiran atas fakta yang terjadi (mungkin sangat 

jauh sebelumnya) sama artinya dengan kemungkinan riil 

untuk menyatakan secara keliru fakta tersebut sebagai akibat 

adanya keikutsertaan emosi atau jarak waktu yang jauh dalam 

merekonstruksi fakta dan kesulitan untuk menghidupkan 

kembali pengalaman traumatis yang membawa berbagai efek 

psikologis tertentu. 203
 

Usulan untuk melihat kemungkinan mendeklarasikan 

nulitas perkawinan terdahulu lewat  forum  intern,  yakni 

atas dasar kesadaran hati nurani membawa risiko menjadi 

semacam sebuah auto-deklarasi nulitas atau pemutusan 

ikatan perkawinan secara sepihak. Hal ini dapat terjadi ketika 

pernyataan subyektif sebelah pihak diambil sebagai dasar 

 

 
202 Bdk. Benediktus XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell 

inaugurazione dell anno giudiziario, 28 Januari 2006, dalam ”Acta Apostolica Sedis” 98 (2006) 
hlm. 135-138.. Bdk. J. Llobell, Il diritto e dovere al processo giudiziale nella 
Chiesa. Note sul Magistero di Benedetto XVI circa la necessità di ”agire secondo 
ragione” nella rifelessione ecclesiale, dalam ” Ius Ecclesiae” 19 (2007) hlm. 59-60, 
dengan referensi pada Santo Yohanes Paulus II, Discorso alla Rota  Romana , 
18 Januari 1990, dalam ”Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990) hlm. 872-877. 

203 Bdk. M. A. Ortiz, La forza probatoria delle dichiarazione delle parti, cit., ; G. 
Zuanazzi, Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniale canoniche, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, hlm. 285-293. 
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yang valid untuk memutuskan kasus tanpa mendengarkan 

pernyataan pihak lain yang, karena alasan yang bersifat pribadi 

dan kesulitan tertentu dalam berkomunikasi dengan Tribunal 

Gereja, tidak dapat hadir untuk memberikan pernyataan 

yuridis terkait kasus yang sedang diselidiki.204 Usulan seperti 

ini lebih merupakan sebuah hipotesa yang bersifat akademik 

ketimbang riil.205 Sinode para Uskup 2005 menolak usulan 

seperti ini mengingat bahwa: 

 

«Dalam upaya untuk mendapatkan kebenaran obyektif terkait 

nulitas perkawinan, keterlibatan sebuah forum obyektif 

merupakan sebuah keharusan mengingat kebenaran obyektif 

ini tidak dapat diredusir padahati nurani pihakyang berperkara 

ataupun pertimbangan seorang pembimbing rohani».206
 

 

Jadi, menjadi jelas bahwa usulan untuk melihat kemung- 

kinan nulitas perkawinan atas dasar kesadaran subyektif hati 

nurani bukan merupakan sebuah solusi yang tepat dalam 

menyelesaikan kasus perkawinan pasangan yang kawin–cerai–  

kawin lagi. Penyelidikan yudisial merupakan cara terbaik untuk 

memperoleh kebenaran obyektif atas fakta yang sesungguhnya 

sekaligus menjadi instrumen yuridis yang efektif dalam 

menjaga keutuhan doktrin Gereja terkait prinsip fundamental 

ketakterceraian perkawinan. 

 
 
 

204 Bdk. A. Rodriques Luño, L epicheia nella cura pastorale dei fedeli divorziati risposati, 
dalam ” L Osservatorio Romano”, 26 November 1997, hlm. 9. 

205 «Seturut penilaian hakim yang berkompeten, secara praktis tampaknya  
tidak ada kemungkinan bahwa sebuah perkawinan yang invalid tidak dapat 
dibuktikan dalam proses yudisial», J. Ratzinger, Introduzione a Congregazione 
per la  Dottrina  della  Fede,  sulla  pastorale  dei  divorziati  risposati,  hlm.16; 
Bdk. M. F. Pompedda, La Lettera della Congregazione  per  la  Dottrina  della 
Fede circa i fedeli divorziati risposati: Problematiche canonistiche , dalam ” L 
Osservatorio Romano”, 18 November 1994, hlm 1, 4. 

206 Kardinal A. Scola, Relatio ante disceptationem. Pronunciata nel corso della Prima 
Congregazione Generale del Sinodo sull Eucaristia, 3 Oktober 2005, Cap. II, 1.3.a. 
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5. Penyelidikan Nulitas Perkawinan oleh Seorang Imam 
yang Memiliki Pengalaman Pastoral dan Spiritual? 

Dalam upaya untuk mempercepat proses penyelidikan kasus 

perkawinan, Walter Kasper mengusulkan keterlibatan seorang 

imam yang berpengalaman dalam bidang pastoral dan spiritual. 

Usulan „kreatif ini didasarkan atas pertimbangkan bahwa: 

 

«Tribunal Gereja bukan merupakan hukum Ilahi, namun 

berkembang dalam sejarah, maka perlu dipertanyakan jika 

penyelidikan secara yuridis merupakan satu-satunya jalan 

untuk mengatasi persoalan, ataukah ada kemungkinan lain 

yang lebih pastoral dan spiritual untuk itu. Sebagai alternatif, 

Uskup memberikan kepercayaan kepada seorang imam yang 

memiliki pengalaman pastoral dan spiritual».207
 

 

Harus diakui bahwa usulan Walter Kasper ini lahir dari 

sebuah keprihatinan tertentu menyangkut praksis pastoral 

umat yang kawin–cerai–kawin lagi. Namun di lain pihak, usulan 

yang tampaknya bersifat pastoral ini sulit untuk diterima oleh 

karena dalam prakteknya tidak mudah diterapkan, mengingat 

kompleksitas teknik prosedural hukum dalam menemukan apa 

yang dinamakan dengan kebenaran obyektif (the objective truth). 

Anjuran untuk menyerahkan penyelidikan nulitas perkawinan 

kepada seorang imam yang berpengalaman di bidang pastoral 

dan spiritual mengandaikan bahwa yang bersangkutan dapat 

mengaplikasikan secara tepat berbagai hal teknis prosedural 

penyelidikan; sebuah peran yang menuntut adanya pengetahuan 

dan keterampilan di bidang hukum perkawinan.208 Hemat saya, 

 

 
207 Walter Kasper, Il Vangelo della Famiglia , hlm. 28. 
208 Bdk. J. Llobell, La pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale , 

dalam C. J. Errázuriz – M. A. Ortiz, (eds.) Misericordia e diritto nel 
matrimonio, Roma 2014, hlm.159. Bdk. N. Schöch, Giustizia e misericordia 
nel processo di nullità matrimoniale, dalam C. J. Errázuriz M. – M. A. Ortiz, 
(ed.) Misericordia e diritto nel matrimonio, hlm. 82. 
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jika seorang imam yang ditunjuk untuk menyelidiki kasus 

perkawinan tidak memiliki kompetensi di bidang hukum 

perkawinan Gereja maka risiko untuk terjebak dalam kekeliruan 

menganalisis motivasi dibalik pengajuan permohonan (error in 

discernendo) maupun terkait langkah-langkah proseduralis yang 

harus dilalui (error in procedendo) sangat tinggi. 

Usulan ini juga tidak dapat diterima mengingat adanya 

kemungkinan penyalahgunaan tertentu: ”memanfaatkan” 

proses yudisial untuk membantu mereka yang kawin–cerai– 

kawin lagi berpartisipasi secara penuh dalam hidup menggereja 

dengan jalan ”membereskan” ikatan relasi yang  baru. Di sini 

yang yang terjadi adalah mendeklarasikan dengan sangat 

mudah sebuah nulitas perkawinan yang tidak cukup dibuktikan, 

atas dasar praduga bahwa kebanyakan kasus perkawinan yang 

gagal adalah perkawinan yang invalid. Praduga seperti ini jelas 

mengorbankan kebenaran obyektif. 

Atas dasar itu maka demi menghindari penyelesaian 

persoalan yang kontraproduktif, kehadiran seseorang yang 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis-yuridis mutlak 

perlu. Hal ini tentu tidak berarti bahwa peran seorang imam 

yang memiliki pengalaman di bidang pastoral dan spiritual 

tidak penting, namun kehadirannya barangkali ditempatkan 

dalam konteks konsultasi awal sebelum pengajuan kasus ke 

Tribunal Gereja.209
 

6. Ketiadaan Iman Personal sebagai Caput Nulitatis? 

Usulan lain yang disampaikan oleh Walter Kasper dalam 

hubungan dengan pasangan yang kawin–cerai–kawin lagi 

adalah ketiadaan iman personal sebagai kemungkinan 

 
 

209 Pentingnya konsultasi awal ditekankan dalam reforma Mitis Iudex Paus 
Fransiskus. Ordinaris Wilayah dapat memberi kepercayaan kepada seorang 
imam yang dianggap layak untuk menjalankan tugas ini sekalipun tidak 
memiliki latarbelakang hukum kanon. Bdk. Mitis Iudex, Art. 3. 
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halangan yang dapat menggagalkan perkawinan terdahulu. 

Usulan ini dibangun diatas pertimbangan bahwa perkawinan 

adalah sakramen iman. Sebagai sakramen iman, perkawinan 

mengandaikan adanya iman dari pasangan yang hendak 

menikah. Dalam kenyataan, banyak imam yang yakin bahwa 

ada begitu banyak perkawinan yang tidak sah walaupun 

dirayakan seturut tata cara gerejani, oleh karena tiadanya iman 

yang bersangkutan. Jika seorang suami atau seorang isteri 

mengakui bahwa pada saat pertukaran janji perkawinan, tidak 

sungguh-sungguh yakin dengan sakramen perkawinan maka 

yang bersangkutan dapat menghubungi imam yang ditunjuk 

oleh Uskup untuk mendeklarasikan null perkawinannya.210
 

Gagasan untuk memasukkan alasan ketiadaan iman 

personal sebagai kemungkinan halangan yang dapat men- 

jadikan perkawinan invalid, harus dicermati secara hati-hati.  

Validitas perkawinan sakramental antara dua orang yang 

dibaptis, menuntut adanya intensi yang sungguh-sungguh 

untuk perkawinan.211 Hal ini merupakan konsekuensi teologis 

misteri perkawinan yang diangkat oleh Kristus ke martabat 

sakramen.212
 

Dimensi sakramental sebuah perkawinan juga menuntut 

bahwa keduanya dibaptis dengan pembaptisan yang sah.213 

Dalam konteks perkawinan sakramental, kualitas iman 

 
210 Bdk. Walter Kasper, Il Vangelo della Famiglia , hlm. 28. 
211 Bdk. Familiaris consortio, n. 68; Bdk. B. Esposito, La fede come requisito per la 

validità del matrimonio sacramentale ?, dalam ” Periodica” 104 (2015) hlm. 611-651. 
212 Bdk. J. Miras, Consentimiento y sacramentalidad. Reflejos de la sacramentalidad 

del matrimonio en la regulación jurídica del consentimiento en el CIC y en el 
CCEO, ” Fidelium Iura” 14 (2004) hlm. 143. 

213 Dalam Familiaris consortio, n. 13, Santo Yohanes Paulus II menegaskan bahwa: 
«Dengan baptisan, seorang pria dan seorang wanita secara definitif ditempatkan 
dalam Perjanjian Baru dan Kekal, dalam Perjanjian cinta Kristus dengan Gereja. 
Dan atas dasar perjanjanjian yang tak dapat dihancurkan, persekutuan hidup 
dan cinta suami isteri yang didirikan oleh Pencipta ini, diangkat dan ditinggikan 
pada cintakasih Kristus, dikuatkan dan diperkaya oleh daya penebusan-Nya». 
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seseorang bukan merupakan tuntutan ad validitatem, demi 

sahnya perkawinan sakramental tersebut. 214 Atas dasar itu 

maka usulan untuk memasukan kriteria baru (ketiadaan iman) 

dalam melihat kemungkinan nulitas perkawinan perlu dikritisi 

oleh karena membawa berbagai risiko tertentu, antara lain 

mendeklarasikan sebuah putusan yuridis tanpa dasar yang kuat 

dan indiskriminatif, meragukan keabsahan semua perkawinan 

yang telah dirayakan (dan hal ini tentu saja membawa kerugian 

besar untuk komunitas umat beriman), dan menjatuhkan 

penilaian negatif terkait sakramentalitas perkawinan dari 

saudara-saudari yang tidak berada dalam persekutuan iman 

yang penuh dengan Gereja Katolik.215
 

Persoalan lain yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana 

membuktikan keadaan tanpa iman membawa konsekuensi tidak 

terwujudnya perkawinan sakramental yang sah? Keberadaan 

tanpa iman yang bagaimana yang dapat mengakibatkan 

perkawinan menjadi invalid?216 Dalam ceramah di hadapan 

 
 

214 Dalam ceramah di hadapan Rota Romana di awal tahun 2016, Paus Fransiskus 
berkata: «Penting untuk ditegaskan kembali bahwa unsur esensial perjanjian 
perkawinan bukanlah kualitas iman seseorang […]. Sesungguhnya, apa yang 
dinamakan dengan „habitus fidei diresapi pada saat Pembaptisan dan terus 
memiliki pengaruh secara misterius dalam jiwa, bahkan ketika iman belum 
berkembang dan secara psikologis kelihatan tidak muncul. Tidak jarang bahwa 
insting alamiah mendorong seorang pria dan seorang wanita untuk menikah 
dan memiliki kesadaran yang terbatas akan kepenuhan rencana Allah pada saat 
perayaan perkawinan. Namun kemudian dalam perjalanan hidup berkeluarga 
selanjutnya, menemukan bahwa Allah, Pencipta dan Penebus, telah menetapkan 
semuanya bagi mereka», Paus Fransiskus, Discorso alla Rota Romana , 22 
Januari 2016, dalam ”Acta Apostolicae Sedis” 108 (2016). Teks asli dalam 
bahasa Italia. 

215 Bahaya seperti ini diingatkan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam Familiaris 
consortio, n. 68. 

216 Pertanyaan seperti ini menjadi bahan refleksi Benediktus XVI: «Saya katakan, 
sungguh menyedihkan situasi mereka yang menikah di Gereja namun tidak 
sungguh-sungguh beriman, dan hanya demi tradisi, kemudian berada dalam 
situasi perkawinan baru yang invalid, selanjutnya bertobat dan menemukan 
iman, namun kemudian merasa dikucilkan dari Sakramen (Ekaristi). Ini adalah 
sebuah penderitaan yang luar biasa, dan ketika saya masih menjabat Perfek 
Kongregasi Ajaran Iman, saya mengajak beberapa Konferensi Wali Gereja, 
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Rota Romana tahun 2013, Benediktus XVI menegaskan bahwa 

ikatan perkawinan yang tak terceraikan antara orang yang 

dibaptis diangkat kepada kemulian sakramental oleh Kristus 

tidak menuntut—demi sebuah sakramentalitas—sebuah iman 

personal. Apa yang dituntut sebagai kondisi minimal adalah 

adanya intensi untuk melakukan apa yang dilakukan Gereja. 217
 

Itu berarti bahwa pembicaraan tentang invaliditas 

perkawinan sakramental atas dasar ketiadaan iman menjadi 

relevan ketika pada saat pertukaran janji perkawinan pasangan 

yang bersangkutan menunjukkan sikap penolakan secara 

eksplisit dan resmi untuk melakukan apa yang sesuai dengan 

intensi Gereja.218 Dengan kata lain, penilaian terkait iman 

pasangan yang menikah, tidak mengacu pada pemahaman 

teoretik-abstrak menyangkut iman, melainkan harus didasarkan 

pada keputusan konkret pada saat melangsungkan perkawinan 

untuk menghormati nilai-nilai fundamental perkawinan 

Katolik: unitas, indissolubilitas, kesetiaan, keterbukaan terhadap 

kelahiran dan pendidikan anak. Jika pada saat melangsungkan 

perkawinan, seseorang tidak memperhitungkan berbagai nilai 

dasariah ini oleh karena memiliki pemahaman yang keliru 

tentang perkawinan atau dengan sadar melakukan simulasi 

konsensus, dan sikap ini menentukan keputusannya untuk 

menikah, maka perkawinan menjadi invalid.219
 

 
dan para ahli untuk melakukan studi atas persoalan ini: sebuah sakramen yang 
dirayakan tanpa iman. Saya sendiri tidak bisa katakana secara pasti walau yakin 
bahwa dalam konteks ini dapat ditemukan sungguh-sungguh moment untuk 
ketidakabsahan perkawinan, mengingat pada saat perayaan ada sesuatu yang 
kurang secara fundamental. Mengingat penderitaan pasangan yang hidup 
dalam situasi seperti ini, persoalan harus didalami secara serius», Benediktus 
XVI, Discorso al Clero della Valle d Aosta , 25 Juli 2005, dalam ”Supplemento L 
Osservatore Romano”, 25 Juli 2005, hlm. 21. 

217 Bdk. Benediktus XVI, Discorso alla Rota Romana , 26 Januari 2013, dalam ”Acta 
Apostolicae Sedis” 105 (2013) hlm. 168-172. 

218 Bdk. Familiaris consortio, n. 68. 
219 Bdk. Santo Yohanes Paulus II, Discorso alla Rota Romana , 30 Januari 2003, 

dalam ”Acta Apostolicae Sedis” 95 (2003) hlm. 397. Point ini ditegaskan 
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PENUTUP 

 P 
endampingan pastoral umat yang kawin–cerai–kawin lagi 

merupakan perwujudan dari belas kasih Gereja. Mereka 

yang berada dalam situasi perkawinan iregular ini adalah anak- 

anak Gereja yang sah, yang, seperti yang lain, membutuhkan 

sentuhan-sentuhan manusiawi di tengah realitas faktual 

problematis keseharian. Apa sesungguhnya yang mereka 

butuhkan dari Gereja? Jawaban atas pertanyaan ini sangat 

bervariasi. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Gereja harus 

memperlihatkan sikap belas kasih dengan jalan membereskan 

kasus perkawinan mereka secara cepat tanpa harus melewati 

prosedur administratif-yuridis yang berbelit-belit. Sebagain lain 

mengajurkan agar Gereja mencabut larangan terkait penerimaan 

sakramen, khususnya bagi mereka yang atas dasar kesadaran 

hati nurani sangat yakin akan invaliditas perkawinan terdahulu 

dan saat ini terikat dalam relasi baru yang bersifat stabil. 

Hemat saya, anjuran-anjuran seperti ini perlu dikritisi oleh 

karena kurang realistis dan tidak menyentuh inti persoalan 

yang terdalam. Pengalaman penulis dalam kegiatan pastoral 

pendampinganumatyangkawin–cerai–kawinlagidi Keuskupan 

Roma membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka yang 

 

 
kembali oleh Paus Fransiskus dalam ceramah di hadapan Rota Romana, bdk. 
Paus Fransiskus, Discorso alla Rota Romana, 22 Januari 2016: «Kurangnya 
formasi iman dan kekeliruan terkait unitas, ketakterceraian dan martabat 
sakramen perkawinan membawa efek pada ketidaabsahan perjanjian perkawinan 
hanya jika kekeliruan-kekeliruan tersebut menentukan kehendak seseorang 
untuk menikah (KHK kan. 1099)». Ketiadaan iman juga menjadi satu diantara 
alasan yang menggagalkan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Mitis 
Iudex Art. 14 § 1. 
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berada dalam situasi seperti ini menerima ketentuan Gereja, 

khususnya menyangkut larangan penerimaan komuni kudus 

selama persoalan mereka belum dibereskan. Apa yang mereka 

harapkan adalah perhatian yang tulus dari pastor paroki atau 

gembala umat lainnya lewat kesediaan untuk menerima dan 

mendengar keluh kesah, serta menuntun mereka menemukan 

jalan keluar. 

Dengan kata lain, apa yang mereka butuhkan dari Gereja 

bukan sebuah ”sertifikat pemberesan situasi”, atau pencabutan 

larangan untuk menerima komuni, melainkan bagaimana 

Gereja—lewat pendampingan yang tulus tanpa diskriminasi—  

membantu mereka menyadari bahwa mereka tetap dicintai dan 

didampingi dalam upaya untuk memahami secara jelas situasi 

yang mereka hidupi saat ini dengan berbagai konsekuensinya, 

dan selanjutnya, dengan bimbingan gembala umat, dapat 

menjalankan hidup dengan tenang. Ketika Gereja menjalankan 

semuanya ini, maka sesungguhnya, Ia sedang membentangkan 

sayap-sayap belas kasih Allah itu sendiri. 

Di lain pihak, belas kasih yang sejati tidak dapat dipisahkan 

dari cinta akan kebenaran.220 Itu berarti bahwa sebagai seorang 

ibu yang senantiasa mengharapkan yang terbaik bagi anak- 

anaknya, Gereja, lewat praksis pastoral, harus memperlihatkan 

ketegasan sikapnya dengan mengingatkan mereka bahwa situasi 

yang sedang hidupi saat ini bertentangan secara obyektif dengan 

prinsip doktrinal dan disiplin Gereja, dan karena itu mereka 

dipanggil untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar.221
 

Tugas Gereja adalah menjaga dan mewartakan dengan setia 

amanah agung Yesus sendiri: quod Deus coniunxit, homo non 

 
220 Bdk. P. Gentili, Luci di speranze per le  famiglie ferite.  Accanto alle  coppie in  

crisi, ai separati, ai divorziati e ai conviventi, Edizione San Paolo, Milano 2015, 
hlm. 112-115. 

221 Bdk. J. Pérez-Soba, Verità dottrinale e verità pastorale dalam J. Pérez-Soba 
(ed.), Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014, hlm. 71-102. 
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separet, apa yg telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan 

manusia (Mat. 19, 4). Dan bahwa ”barangsiapa menceraikan 

isterinya lalu kawin dengan dengan wanita lain, ia berbuat 

zinah” (Mrk. 10,11). Berhadapan dengan kebenaran, Yesus tidak 

mengenal kompromi atau tunduk pada hegemoni opini publik 

yang dominan. 

Sikap seperti ini hendaknya menjadi sikap Gereja juga; 

sebuah sikap yang sangat dibutuhkan, khususnya dewasa ini,  

ketika pemikiran hedonistik-sekularistik yang mendewakan- 

dewakan kenikmatan dan kebebasan individual menjadi 

ancamanseriusyangdapatmenggoyahkannilai-nilaiperkawinan 

dan keluarga. Dalam hal-hal fundamental menyangkut prinsip 

doktrinal, seperti indissolubilitas perkawinan dan konsekuensi 

terkait larangan untuk menerima sakramen bagi yang hidupnya 

bertentangan secara obyektif, Gereja tidak dapat berbuat lain 

selain menjaga keutuhan prinsip doktrinal ini. Argumen belas 

kasih tidak pernah boleh dipakai sebagai alasan pembenar 

untuk menyelesaikan persoalan dengan cara apa saja demi 

memuaskan hati yang berkepentingan. Gereja harus berdiri 

tegak memeluk prinsip dan memberikan arahan yang tegas dan 

jelas tanpa menyisihkan cela bagi penafsiran yang keliru: ”Jika 

ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu 

katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si 

jahat” (Mat. 5:37). Gereja mengemban misi untuk mewartakan 

kebenaran prinsip dasar perkawinan ini, entah waktunya 

tampan atau tidak tampan (bdk. 2Tim. 4,2). 

Dari perspektif inilah, kita harus memahami disiplin Gereja 

menyangkut mereka yang berada dalam situasi perkawinan 

iregular. Mereka bukanlah orang-orang yang terkena 

ekskomunikasi. Ketentuan normatif yang tertuang dalam Kitab 

Hukum Kanonik, kebijakan pastoral yang digarisbawahi dalam 

Familiaris consortio, Sacramentum caritatis, serta penegasan 

yang disampaikan dalam Surat Kongregasi Ajaran Iman,  tidak 
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bermaksud untuk menambah beban baru atau mengisolasikan 

mereka yang kawin–cerai–kawin lagi dari persekutuan hidup 

menggereja, melainkan membantu yang bersangkutan untuk 

menemukan kebenaran, khususnya terkait doktrin Gereja 

menyangkut perkawinan, khususnya prinsip ketakterceraian, 

dan menyadarkan mereka akan panggilan kepada kekudusan 

yang dapat dicapai lewat berbagai jalan seperti mendengarkan 

Sabda Allah, menghadiri perayaan Ekaristi, terlibat dalam 

kegiatan sosial-karitatif dan lain sebagainya. 

Mengedepannya gagasan pastoral untuk melihat kemung- 

kinan nulitas perkawinan terdahulu atas dasar kesadaran hati 

nurani dan peran seoraang imam yang berpengalaman di bidang 

pastoral, perlu dilihat secara hati-hati. Kemungkinan adanya 

nulitas perkawinan terdahulu tidak didasarkan atas keyakinan 

subyektif, melainkan harus dibuktikan secara formal, lewat 

penyelidikan yang akurat seturut ketentuan normatif Gereja. 

Dengan kata lain, sekalipun yang  bersangkutan  memiliki  

hak untuk mendapatkan pelayanan dalam hubungan dengan 

penyelidikan kasus perkawinan namun deklarasi nulitas 

merupakan kompetensi otoritas Gereja yang berwewenang 

setelah melewati proses penyelidikan nulitas yang seksama. 

Dan mengingat bahwa proses penyelidikan kasus perkawinan 

bukanlah hal yang sederhana dan menuntut kemampuan dan 

ketrampilan yuridis tertentu, maka menyerahkan penyelidikan 

kepada seseorang yang tidak memiliki kompetensi hukum kanon, 

ibarat menyerahkan operasi jantung kepada seorang awam yang 

tidak memiliki pengetahuan tentang struktur anatomi tubuh 

manusia dan ketrampilan untuk menggunakan pisau bedah. 

Harus diakui bahwa problematika yang dihadapi pasangan 

yang kawin–cerai–kawin lagi sangat kompleks dan hal ini 

menjadi tantangan pastoral tersendiri bagi Gereja. Persoalan 

tidak hanya menyangkut apakah mereka diperbolehkan untuk 

menerima sakramen atau apakah perkawinan terdahulu 
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sesungguhnya tidak sah sejak awal, namun bagaimana dalam 

praksis pastoral keseimbangan antara belas kasih, doktrin  

dan disiplin tetap terpelihara dengan baik. Dengan kata lain, 

bagaimana, di satu pihak, para gembala umat keluar mencari 

dan menemukan mereka yang berada dalam situasi iregular, 

mendengar keluh kesah hatinya, menguatkan dan mendorong 

mereka untuk lebih terintegrasi dalam hidup menggereja, serta 

mengajak umat beriman lain untuk terlibat secara aktif dalam 

membantu pasangan yang hidup dalam situasi problematis ini, 

dan di lain pihak, tetap menjaga agar prinsip-prinsip doktrinal 

dan disiplin Gereja tetap dipegang teguh dalam keseluruhan 

proses pendampingan itu. 

Tentu saja, menjaga keseimbangan seperti ini bukanlah 

hal yang mudah. Praksis pastoral sering kali berjalan atas 

dasar prinsip belas kasih yang keliru, seolah-olah untuk dapat 

menjalankan pendampingan pastoral, tuntutan normatif dan 

prinsip doktrinal Gereja harus dikesampingkan. Pemahaman 

yang minim atau kurang lengkap menyangkut doktrin dan 

disiplin Gereja juga menjadi alasan dibalik munculnya sikap 

kompromistis dan tindakan abusif yang pada giliranya 

menghilangkan makna yang sesungguhnya dari pastoral  itu. 

Dalam semangat semper reformanda,  para  gembala  

umat dipanggil untuk melihat kembali keseluruhan praksis 

pendampingan umat yang kawin–cerai–kawin lagi selama ini. 

Yang pasti mereka bukanlah orang-orang najis yang harus 

dijauhi. Mereka adalah anak-anak Allah,  anggota  Gereja  

yang barangkali selama ini menjauhkan dirinya atau merasa 

dikucilkan dari komunitas umat beriman. Mereka butuh 

gembala umat yang memperlihatkan belas kasih yang tulus 

sekaligus sanggup membuka mata hati mereka akan kebenaran 

dan menuntun mereka di jalan yang lurus sesuai dengan 

prinsip-prinsip doktrinal dan disiplin yang dipegang teguh 

oleh Gereja hingga saat ini. 
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